
2013 YILI FAALİYET RAPORU 

PERSONEL DURUMU: 

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde 2009 yılında 37 kişi olan çalışan eleman sayısı, 

2013 yılı Kadro olarak; Müdür, 1 İnşaat Müh. 3 Teknik Eleman, 3 Kaldırım ustası, 5 Kepçe 

operatörü, 7 Kamyon şoförü, 1 lastik tamircisi, 2 oto tamircisi, 1 Daktilograf, 1 hizmetli, 1 

Kaynakçı, 1 Oto Elektrikçisi ve 12 işçi olmak üzere 39 kişiden oluşmakta olup; bunlardan 16 

kişi hizmet satın alma yöntemiyle çalıştırılmaktadır. 

9 Adet İşçi, 3 Adet Şoför ve 4 Adet Operatör olmak üzere toplam 16 Personel Hizmeti 

alım ihalesi, 04.01.2013 Tarihinde yapılarak 353.650,00 TL bedel ile ihale edilmiştir. 

ARAÇ DURUMU: 

Belediyemiz bünyesinde; 3 adet lastik tekerlekli kepçe, 1 adet paletli kepçe, 1 adet 

kanal kazıcı, 1 adet greyder, 1 adet vibratörlü silindir, 1 adet kırıcı kompresör, 4 adet büyük 

kamyon, 1 adet BMC ufak kamyon, 1 adet binek otomobil ve 1 adet Oto betoniyer, l Adet 

motorlu el silindiri, 1 adet kompaktör bulunmaktadır. 

ÇALIŞMA ALANLARI: 

Kentsel yaşamı oluşturan hizmetleri ( yol, kanal, hizmet binaları, Tretuar, yeşil alan 

düzenlemeleri vb. ) tüm alt yapı kuruluşları ile planlı ve çağdaş normların kullanılarak, kentte 

yaşayan kişilerin fiziki ve sosyal yaşamlarını sağlıklı ve huzurlu bir şekilde sürdürebilmelerini 

sağlamaktır. 

- Alt yapı ve üst yapı imalatlarının yapımı, bakımı ve onarımını yapmak. 

- Yeni yapılacak yolların, İmar planına göre Projelerini hazırlamak, Keşiflerini çıkarmak 

ve yapımını gerçekleştirmektir. 

- Mevcut Yolların periyodik olarak bakımını ve onarımını yapmak. 

- Oyun alanları, park alanları, yeşil alanlar, mesire alanlarının düzenlemesini sağlamak 

ve bu tür tesislerin bakım ve onarımlarını yapmak. 

- Belediye mülkiyetinde bulunan her türlü yapı ve tesislerin bakım ve onarımını 

yapmak. 

- Yeni yapılacak hizmet binası, yol, sosyal tesisiler vb. yapıların proje, keşif ve ihale 

dosyalarını düzenlemek, ihale edilen işlerin kontrollüğünü yapmak. 

- Kent içinde afet zararlarını azaltmak için  gerekli çalışmaları yapmak ve tedbirleri almak. 

- Yağmur suyu mazgallarının periyodik bakımlarını yaparak sel baskınlarını önleyici tedbirler 

almak. 

- Kent içerisinde İmar İşleri Müdürlüğünce tespit edilen tehlikeli yapıların yıkımını 

yapmak. 

- Vatandaşların İş makineleri ile yapılacak işleri için  müracaatları cevap vermek. 



- Yardıma Muhtaç Vatandaşların raporlarını tanzim etmek. 

- Belediyemize ait araçların bakım ve onarımı atölyemizde yapmak. 

- Diğer İdari İşler. 

KANALİZASYON ÇALIŞMALARI: 

İlçemiz Kanalizasyon projesi İller Bankası Genel Müdürlüğünce İhale edilerek yaptırılmıştır. 

Yapılan projede 2043 yılı hedef alınmış ve 2043 yılında nüfusumuz 70.000 kişi olarak kabul edilmiş 

ve proje bu doğrultuda hazırlanmıştır. 

Proje 2 kademeden oluşmaktadır: 1. Kademe 77.469 metre. 2. Kademe 90.016 metre olup 

toplam şebeke uzunluğu 167.485 metredir. İlçemiz farklı yönlere eğilimli araziden meydana 

geldiği i ç in  Proje gereği 3 Adet terfi merkezi ve 1 adet foseptik yapılması ihtiyacı doğmuştur. 

Terli hatlarının toplam uzunluğu 3.392,00 metredir. İ l k  etapta kanalizasyon şebekesi 

inşaatının 1. Kademesi 29.11.2010 tarihinde ihale edilmiş ve ihaleyi 6.900.633,50 TL bedel ile 

HMC Yapı San. Ve Tic.Ltd.Şti. yüklenmiştir. Yüklenici firma ile 24.01.2011 tarihinde 

sözleşme imzalanmış, 04.02.2011 tarihinde yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanılmıştır. 

Yapılan çalışmalar için yüklenici firmaya 18 adet hak ediş düzenlenerek Fiyat farkı ve 

KDV Dahil 8.237.111,61 TL ödenmiştir. Yapılan son hak ediş itibariyle Projenin 1. Kademe 

inşaatı tamamlanarak 11.04.2013 tarihinde Geçici Kabulü yapılmıştır. İnşaatın başlamasıyla 

birlikte yeni kanalizasyon hattı kullanılmaya başlanılmış, vatandaşın yeni kanalizasyon hattı 

bağlantıları Belediyemiz elemanlarınca yapılmış, eski hatla bulunan bir kısım ev bağlantıları kısım 

kısım yeni hatta bağlama çalışmaları devam etmektedir. İnşaat sırasında 17.060.97 metre parsel 

bağlantı hattı. 70.038.01 metre şebeke hattı, 4051 Adet Parsel bağlantı bacası ve 1617 adet 

muayene bacası. 1 Adet Foseptik, 3 Adet Terfi Merkezi ve 4.172 metre basınçlı hat yapılmıştır. 

 

ASFALT YOL ÇALIŞMALARI 

Müdürlüğümüz 2013 yılında asfalt alımı yapmamıştır ancak Karayolları. Köy Hizmetleri 
gibi kurumlardan tedarik ettiği yaklaşık 200 ton rotınİN ve asfalt ile Karayolları yol 
çalışmalarında çıkarılan 20.000 ton kemirici malzemesini Belediyemiz kamyonları i le 
naklederek Su İşleri alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda kullanılmıştır. 

Ayrıca 2013 yılı kış ayında özellikle Bulvar ve 14 Kasım Cad. gibi işlek caddelerde asfalt 

sezonu olmadığı için  bozulan yolların bazı yerlerine 135 m3 C 35/40 dayanıklı beton 

16.910,00 TL + KDV bedel ile satın alınarak yamalarda kullanılmıştır. 

 

 



BETON PARKE TAŞ VE TRETUAR ÇALIŞMALARI 

Müdürlüğümüz 2013 yılı Beton parke taş dizimi ve tretuar tamiri işlerine 05.02.2013 

tarihinde 14.560,00 TL + KDV bedel ile 1.820 m2 8 cırflik ve 05.03.2013 tarihinde 7.360,00 TL 

+ KDV bedel ile 8 cm'lik kilitli parke taşını su ve kanalizasyon çalışmalarında meydana gelen 

çökmelerde tranşe hatlarının tamirinde kullanmak üzere başlamış olup; 12.04.203 tarihinde 

14.250 m2 8 cmTık k i l i t l i  parke lası 2.000 metre beton bordur, 1.500 metre beton yağmur 

oluğunu açık ihale usulü 150.035.96 TL + KDV bedel ile satın alarak devam etmiştir. 

Taş dizimin de ve yollara serilmek üzere 2.594,39 Ton By Pas, 1.086,13 Ton mıcır ve 

2.801,79 ton Taş tozu 40.763,77 TL+KDV bedel ile satın alarak kullanılmıştır. 

Ayrıca Kanalizasyon çalışmalarında parsel bacaları ve Su şebeke inşaatı bina 

bağlantılarından dolayı tretuvarlarda meydana gelen bozulmaların tamirinde kullanılmak 

üzere 1.764 Adet çimento. 572 ton dişli kum ve çakıl 29.490,48 TL+ KDV bedel i le satın 

alınarak Müdürlüğümüz personeli tarafından çalışmalarda kullanılmıştır. 

KAR İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI 

Kış mevsiminde yağan kar, buzlanma ve yağmur gibi olumsuzluklara karşı 

Müdürlüğümüz, makine ekipmanı ve vardiyalı personeli ile ihtiyaca cevap verecek şekilde 

mesai yaparak kar kürümesi. buzlanmaya karşı tuzlama yapılması ve yağışların etkisiyle 

bozulan, aşınan yolların tamiratları ile etkin mücadele yaparak sıkıntıları gidermek için 

çalışmalarını sürdürmüştür. Kış sezonu boyunca yaklaşık 100 ton tuz kullanılmıştır. 

 

BELEDİYE MÜLKİYETİNDEKİ YAPILARIN BAKIMI 

Belediyemize ait Şehir Parkı, Kreş, Bahar Tesisleri, Belediye Hizmet Binası, 100 Yıl Parkı, 

Hal Binaları, Terminal Binası, Zülfikarağa Kafeterya, Katı Atık Toplama Tesisleri, şehir 

içerisindeki muhtelif) erlerdeki WC'ler başta olmak üzere tüm yapılarda muhtelif tadilat ve 

tamirat işleri yapılmıştır. 

 

 


