
KASIM FAALİYETLERİ - 2014 



 1-) PARKE YOL TAMİR ÇALIŞMALARI: 
 2014 yılı Kasım ayı içinde 3600 ton taş tozu ve tuanen malzeme 

Sağlamtaş Madencilik'ten bedeli karşılığı 1 ton 'u 13,00 TL +KDV 
den satın alınarak Tuanen malzeme İlçemiz ve Mahallerimiz 
yollarına  tasfiye amacıyla serilmiş, taş tozu parke taş yol 
tamirinde kullanılmıştır. 

 Müdürlüğümüz Kasım ayı içerisinde müteahhit firma ile İlçemiz; 
  *Bağlar Sok 
  *Şen Sok 
  *Kabilçeşme 
  *Gülbaba Sok 
  *.İkbal Sok. 
  *Saadet Sok. 
  *Şairnevi Sok. 
  *Uzunköprü Cad. 
  *100. Yıl Cad. 

 
 



 Ve Belediye Personeli ile; 
  *Hisar ve fakı sok. 
  *Defne Sok 
  *Mescit Sok 
  *.Ertuğrul Gazi Sok. 
  *Gazi Ömerbey Sok 
  *Künkçeşme Sok 
  *Uzunköprü Cad. 
  *Hürriyet Cad. Şadrıvan Yanı 
  *.Ferah Sok 
  *Yıldız Sok 
  *Kamelya Sok 
  *Kurtuluş Cad.-Akbank Önü 
  *Sanayi Sitesi 4. Blok 
  *İstiklal Sok ve Balabancık Mahallemizde parke taş dizimi çalışmları 

yapılmış olup,4.700 m2 satın alınarak 3.300 m2'si çıkma taşlardan olmak üzere 
yaklaşık 8.000 m2 parke taş yol tamiri yapılmıştır. 

  * Mestanlar  Mahallesinde Yaklaşık:3.000 m2 parke taş yol dizimi 
yapılmıştır. 
 



 2-)ASFALT YOL YAPIM ÇALIŞMALARI: 
 2014 yılı Kasım ayı içinde 15 gün asfalt çalışması 

yapılmış olup yaklaşık 3.900 ton sıcak asfalt  Tekirdağ 
Büyükşehir Belediyesine ait Beşiktepede bulunan asfalt 
plentinden alınıp kendi araçlarımız ve onların 
araçlarıyla birlikte  nakli yapılarak Finişer ile 940 m'lik 
yolumuz asfaltlanmıştır. Şarköy Kavşağındaki  Mapa 
Şantiyesinden 200 ton sıcak  asfalt alınarak 
Cumhuriyet Cad. Ve muhtelif sokaklardaki yama 
işlerinde kullanılmıştır. 

 Ayrıca Karayolları ve Büyükşehir Belediyesinden 
tedarik edilen 80 ton rotmiks yama şeklinde muhtelif 
cadde ve sokaklarımızda kullanılmıştır. 
 









  3-)MUHTELİF ÇALIŞMALAR : 
 a)Hüseyin Köse İlkokulu Dış cephe boya tamiri,çatı aktarma ve 

tesisat tamiri 
 b)İrfan Macar Anaokulu Sıva tamiri-dış cephe boyası 
 c)Balabancık İlk ve Orta Okulu Çatı aktarma 
 d)Kozyörük İlköğretim Okulu Çatı aktarma 
 e)Çimendere Köy Kahvesi Çatı aktarma ve tamir 
 f)Çavuşköy Köy Kahvesi ve Muhtarlık çatı aktarma 
 g)Atatürk Orta Okulu Çatı Aktarma Ve Tamiri 
 h)Balabancık Köy Kahvesi Çatı Aktarma ve tadilat 
 ı)Ayrıca Muhtelif cadde ve sokak tamirleri için 200 torba 

çimento 50 ton kum alınarak betonlama taş çalışmaları yapıldı. 
   

Yılmaz ÖZEL 
Fen İşleri Müdür V. 
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