
 

FAALİYETLERİ AĞUSTOS 2014 



 2014 yılı Ağustos ayı içinde 90 ton sıcak asfalt Çorlu Karatepe 

mevkiinde bulunan özel  Yol Fen Firmasından, bedeli karşılığı 1 

ton'u 115,00 TL + KDV 'den satın alınmış,Ayrıca 1200 ton 

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait Beşiktepede bulunan 

asfalt plentinden alınıp kendi araçlarımızla nakli yapılmış olup, 

Belediyemize ait elemanlarla ve iş makinalarıyla ; 

◦ Camiatik Mahallesi Serçe Sokak, Bülbül Sokak, Kanarya 

Sokak, İnci Sokak, Ağırva Sokak, Şaban Türkçü Sokak, 

Köprü Sokak 

◦ Gazibey Mahallesi Cemalettin Çeşme Sokak, Eski Tekirdağ 

Yolu, Gönence Yolu, Hastane Çevresi, Ender Sokak 

Asfalt kaplamaları ve gerekli yerleri yama yapılmıştır. 





 İlçemiz içme suyu şebekesinin yapımı çalışmaları nedeniyle 
bozulan cadde ve yolların  tamirinde kullanılmak üzere 107 
ton Alt Temel Malzemesi Karaiğdemir Mahallesinde bulunan 
Özel'e ait taş ocağından satın alınarak nakli belediyemiz 
araçlarıyla yapılmıştır. Bu malzemenin muhtelif cadde ve 
sokaklara serilip, sıkıştırılarak trafik akışı sağlanmıştır. 

 Muhtelif Cadde ve Sokaklarımızda meydana gelen 35 adet 
kanalizasyon arızası kendi ekiplerimizle müdahale edilerek 
vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilmiştir. Ayrıca kuka 
aracıyla çeşitli mahallelerde 27 adet Kanal arızasına müdahele 
edilmiştir. 

 Alt Yapı çalışmaları nedeniyle bozulan, Petek yapı 
Kooperatifi, Karanfil Sokak, Balabancık Mahallesi, 
Uzunköprü Caddesi, Kuzgun Hamam Sokak, Künkçeşme 
Caddesi, Orduevi Arka Sokakta beton parke yol tamirleri 
yapılmıştır. 

 
 

 





 Muhtelif Cadde ve Sokaklarda içme suyu şebekesinde 

meydana gelen, arıza ve patlaklardan dolayı bozulan 34 ayrı 

yerde yol tamirleri belediyemiz elemanlarınca yapılmıştır. 

 Gerçem Çeşme suyu tamiri Ahievren mahallesi pazar meydan 

ve otopark tesfiyesi ve masa sandalye taşınması, kademede 

toprak hafriyatı hayvan barınağı tel örgü tamiri, Gül Sokak 

Izgara yapılması, Atatürk Ortaokulu boya badana işlerinin 

yapılması, Balabancıkta değirmen yıkılması ve enkazının 

atılması işleri yapılmıştır. 

 Belediyemize ait otopark binasının zemin katında tadilat 

yapılarak 4 adet Belediye Hizmet birimine arşiv 

oluşturulmuştur. Ayrıca Nikah memuru bürosu inşaatına 

devam edilmektedir. 

 Belediyemize ait Çöplük Alanı iş makinalarımız çalıştırılarak 

çöplerin ber tarafı sağlanmıştır. 

 

 



 Vakıfıiğdemir Mah. Sağlık Evi, Muhtarlık ve Lojman 
binasının onarımı yaptırılmıştır. 

 Karacagür Mah. Refiye Geçidi Mevkiindeki maddi 
imkansızlıklar sebebiyle tamamlanamayan 2,50  * 4.00  m  
kesitinde 7.00  m boyundaki köprünün tamamlanması için 20 
m3 beton, 1 ton inşaat demiri yardımı yapılmıştır. 

 

KATILIMINIZ İÇİN 

TEŞEKKÜR EDER, 

SAYGILAR SUNARIM.  

 

Bülent YAVAŞ 

Fen İşleri Müdürü 

 


