


ASFALT
PLENTİ

MODERN
ASFALT
PLENTİ

MODERN







2



3

Sayısız faaliyetin yürütüldüğü 
kentlerde belediyeler 
vatandaşların ihtiyaçlarını 
karşılamakla yükümlüdür. 

Kentler sürekli değişen canlı 
mekanlardır. Toplumsal yaşam 
ve ihtiyaçlar değişince kentin 
fiziki yapısı da değişir. Kenti 
oluşturan tüm yapılar insana 
hizmet eder.

Bodrum, uzun bir tarih 
geçmişinden süzülüp gelen 
zengin bir kültürün devamıdır. 
Yönetimi ve kenti oluşturan tüm 
unsurları ile vizyon sahibidir ve 
dünya markasıdır.

30 Mart 2014 tarihinde 
başlatılan büyükşehir sürecinde 
hızla yapılanan Bodrum 
Belediyesi bir yandan da teknik 
kapasitesini arttırmak için 
yatırımlar yapmıştır. 

Bodrum Yarımadası genelinde 
üst yapıyı güçlendirmek 
amacıyla, projeler geliştiriyor ve 
uyguluyoruz.

Bu çalışmaları desteklemek ve 
hayata geçirmek için Peksimet 
Mahallemizde modern bir asfalt 
plentini, yoğun çalışmalarımız 
sonucunda hayata geçirdik. 

Çevre ilçelerin de ihtiyacını 
karşılayabilecek olan asfalt 
şantiyemiz, günde ortalama 
900 ton asfalt üretimi yapacak 
kapasitede kuruldu. Bodrum, 
vizyonuna yakışır çağdaş yollara 
bu tesis ile kavuşacak.

Kente sahip çıkmak onun 
kaldırımını, caddesini, binasını,  
tarihini sahiplenmektir ve 
büyümesine, gelişmesine 
yönvermektir.

Mehmet Kocadon
Bodrum Belediye Başkanı
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Kentsel altyapı ve kentsel 
ulaşım, “Sürdürülebilir Kentleşme 
Hedefi” için son derece önemli 
ve yaşam kalitesi açısından 
belirleyici konulardır.

Ulaşım sisteminin gelişmişlik 
ölçüsünü, altyapısı olan yolların 
sunduğu erişebilirlilik olanakları 
ve konforu göstermektedir.

Yollar, ulaşım ağının çevresel ve 
görsel etkileri olan tesisleridir.

Asfalt plenti; sıcak bitüm 
(petrolün ham hali, zift) 
ile değişik boyutlarda 
gruplandırılmış agreganın 
(katma, yoğunlaştırma 
malzemesi) mikserle 
karıştırılarak serime hazır hale 
getirildiği tesisdir.

Karışım, yol üstyapısının 
“kaplama” tabakasında 
kullanılmaktadır. 

Bodrum’a bağlı Peksimet 
Mahallesi’nde, Muğla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Bodrum 
Belediyesi’ne tahsisi yapılan 
yaklaşık 18 dönüm
(18.591,17 m2) alan üzerine, 
günde 900 ton asfalt üretecek 
modern bir asfalt plenti kurduk.

Bodrum Yarımadası’nın 1408 
km’ye ulaşan taşıt yolu ağının 
rehabilite edilerek kullanışlı, uzun 
ömürlü ve kaliteli hale getirilmesi 
asfalt plentini kurmamızın en 
temel amacıdır. 

Dünya markası Bodrum’un 
konforlu, modern yollara 
kavuşması önceliğimizdir.

Bodrum Belediyesi
Modern Asfalt Plenti
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Fosil yakıtlara göre emisyon 
değeri düşük olan doğal gazın 
yanma verimliliği yüksek 
olduğundan tesisimizde 

gerçekleştirdiğimiz sıcak 
asfalt üretimi çevre dostudur. 
Ayrıca dağal gaz kullanımı birim 
maliyetide aşağı çekmektedir.

Asfalt üretiminde
çevre dostu uygulamalar

Bodrum Belediyesi olarak asfalt 
kaplama sektöründeki 27 yıllık 
tecrübemizi ve dinamizmini en 
son teknoloji ile şekillendirdiğimiz 
yeni tesisimizde sürdürmek 
istiyoruz

Asfalt üretiminde kullanılan 
malzeme, nakliye ve işçilik 
kalemlerinde de tasarrufa 
giderek hem asfaltın birim 
maliyetini düşürmeyi, hem de 
kalitesini artırarak daha kısa 
sürede daha çok yolun asfalta 
kavuşmasını sağlamak için 
çalışıyoruz. 

Projenin amacı
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Bodrum Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü olarak üstlendiğimiz 
projemizin temel hedefi; 29 
Mart 2019 tarihine kadar 
Bodrum Yarımadası’nın en 
ücra köşesinde altyapısı 
bitmiş asfaltlanmamış yolun 
kalmamasıdır.  

Bu hedefe ulaşırken üretilen 
ve serilen asfaltın kalitesinden 

ödün vermemek, maliyetini 
düşük tutmak, asfalt ömrünün 
uzun olmasını sağlamak ana 
hedeflerimizden birisidir.  

Tesisin tamamlanmasından 
sonraki hedefimiz ise, diktiğimiz 
ağaçlarla tesis çevresinde yeşil 
bir kuşak oluşturmak ve rüzgarı 
tutarak mıcır stokları ile oluşan 
yüksek tozunumu engellemektir.

Projenin hedefi
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Misyonumuz

Vizyonumuz

Değerlerimizi koruyarak, 
vatandaşlarımızın istek ve 
taleplerini de dikkate alarak 
Bodrum kimliğine uygun 

büyüme ve gelişmeye yön 
vermek. Geleceğe yatırım olarak 
gördüğümüz bu çalışmalarımızı 
kararlılıkla sürdürmek. 

Doğa ile uyumlu bir tesisle, 
yüksek kalite standartlarında 

üretim yaparak yollarımızı 
modern bir yapıya kavuşturmak. 



12



13

Projenin ilk adımı; 04.02.2015 
tarih ve 2015-24 sayılı Bodrum 
Belediye Meclisi kararı ile asfalt 
plentinin alınması ve bu alımın 
İller Bankası kredisi kullanılarak 
yapılması kararının alındığı 
meclis toplantısı ile atıldı. 

15.01.2016 tarihinde 
2015/171471 İKN ile asfalt plenti 

alımı ihalesi yapıldı.

İihaleyi alan firma ile idaremiz 
arasında 29.04.2016 
tarihinde “İhale Sözleşmesi” 
gerçekleştirildi ve 12.05.2016 
tarihinde ise işyeri teslim 
tutanağı imzalanarak asfalt 
plentinin kurulum işi fiili olarak 
başlatıldı. 

Asfalt plentimizin tamamlanması 
ile birlikte ilk deneme üretimini 
09.10.2016 tarihinde yaptık 
ve bu tarihten sonra da seri 
üretime devam ettik. Tesisimizin 
çevre istinat duvarları, idari 

binaları ve çevre düzenleme 
ve ağaçlandırma çalışmaları 
ile beraber tam olarak bitiş 
tarihini 31.05.2017 tarihi olarak 
planlanmıştır. 

Projenin başlama tarihi

Tahmini tamamlama süresi
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Tesisin kurulduğu alan: 18.591,17 m2’dir.  

Plentin İhale Bedeli:  1.938.740 TL

Yapılan Betonarme Perde Beton: 177.000 TL

Yapılan Taş Duvar İmalatları: 236.000 TL

Su Sondajı ve Dalgıç Pompa Alımı: 53.400 TL

Doğalgaz Tesisatı: 95.751 TL

İdari ve Personel Binaları: 182.900 TL

Bugüne Kadar Yapılmış Yatırımın Toplam Bedeli: 2.683.791 TL

Yapılacak Stok Alanı Düzenleme Bedeli: 354.000 TL

Yapılacak İstinat Duvarı İmalatları Bedeli: 472.000 TL

Kantar Alımı ve Güvenlik Kulübesi Bedeli: 118.000 TL

Kurulacak Elektrik Trafosu ve Jeneratör Alımı: 531.000 TL

Tesisin Etrafının Güvenlik Teli İle Çevrilmesi: 236.000 TL

Yedek Bitüm Tankı Alımı: 590.000 TL

Çevre Düzenlemesi, Peyzaj ve Ağaçlandırma Bedeli: 118.000 TL

Bundan Sonra Tesis İçin Yapılacak Yatırımlar Toplamı: 2.419.000 TL

Projenin Tamamının Bitiminden Sonraki Toplam Maliyeti: 5.102.791 TL’dir. 

Projenin maliyeti
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Tesisimiz mekanik plent ve 
asfalt plenti olmak üzere iki 
kısımdan oluşmaktadır. 

Mekanik plentin kapasitesi
400 ton/saattir.

Asfalt plentinin kapasitesi 
ise minimum 100 ton/saat 
olup, 150 ton/saate kadar 

çıkmaktadır. Tesiste yakıt olarak 
doğaya duyarlı, ekonomik ve 
günümüz teknolojisine uygun 
CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) 
kullanılmaktadır. 

Tesisin enerjisi, yapımı 
tamamlandığında 800 kw’lık 
trafo ve 550 kw’lık jeneratör ile 
sağlanacaktır.

Teknik özellikler
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Proje alanında günde 1 vardiya 
(8 saat/vardiya) yılda 10 
ay, ayda 20 gün çalışılması 
planlanmış olup, toplamda 7 kişi 
çalıştırılacaktır. 

2017 yılı için hedeflenen toplam 
BSK( Bitümlü Sıcak Karışım 
Asfalt ) üretim miktarı 150.000 
tondur.

Tesisin üretim kapasitesi

• İdari bina
• Personel için soyunma odaları, duş ve WC 
• Bekçi kulübesi
• Plent kumanda odası
• Mekanik plent kumanda odası
• Trafo ve jeneratör odası

Tesisin bölümleri
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1- 04.02.2015 Tarih ve 2015-24 Sayılı Meclis Kararı ile asfalt plenti  
     alımı için kredi alınması.
2- 05.02.2015 Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Asfalt Plenti     
     Şantiye tahsis edilmesi için başvuru yapılması.
3- 10.02.2015 Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Asfalt 
     Plenti tesisinin faaliyetleri için ÇED gerekli değildir kararının tebliği.
4- 10.03.2015 Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 10.03.2015 
     tarih ve 91 sayılı meclis kararı ile yer tahsisinin kabulü.
5- 22.03.2015 Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Emlak 
     ve İstimlak Daire Başkanlığınca tahsis talebinin Belediyemize intikal 
     etmesi.
6- 02.04.2015 Asfalt Plenti alınmasına dair gerekçe raporu 
     hazırlanması
7- 03.04.2015 İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğü'ne asfalt plenti kredi 
     başvurusunun yapılması.
8- 27.04.2015 İller Bankası Yatırım Değerlendirme Daire Başkanlığı'nca 
      yeni bilgi ve belgelerin istenmesi.
9- 21.05.2015 Bilgi ve belgelerin hazırlanarak İller Bankası Yatırım 
      Değerlendirme Daire Başkanlığı'na gönderilmesi.
10- 10.06.2015 İller Bankası tarafından kredi talebimizin kabul edilmesi.
11- 05.10.2015 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Muğla ÇED ve Çevre İl 
       Müdürlüğü'nce asfalt plenti sahasının denetlenmesi.
12- 15.01.2016 2015/171471 İKN ile asfalt plenti alım ihalesinin 
       yapılması.
13- 29.04.2016 Asfalt plenti ihalesini kazanan Çesan Çevre Sağlık 
       Sanayi A.Ş ile idaremiz arasında ihale sözleşmesinin imzalanması.
14- 02.05.2016 Asfalt plenti içerisine betonarme perde beton duvar 
       yapımının başlatılması.
15- 12.05.2016 Asfalt plenti montaj sahasının Çesan firmasına işyeri      
       teslim tutanağı ile teslim edilmesi.
16- 15.06.2016 Su sondajı kazım işinin yapılması.
17- 21.07.2016 Isı transfer yağlarının alınması ve sisteme katılması.
18-11.08.2016 Doğal gaz tesisatlarının montajlarının yapılması.
19-16.08.2016 Dalgıç pompa montajı ile tesisin su ihtiyacının 
       giderilmesi.
20- 25.08.2016 CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) alımının gerçekleştirilmesi.
21- 09.09.2016 Tesisin montaj işlerinin tamamlanarak deneme 
       üretimine hazır hale gelmesi.
22- 09.10.2016 Tesisin ilk deneme üretiminin yapılarak sıcak asfalt 
       üretimine başlanması.

Kronolojik olarak
tesisisin kuruluş aşaması
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Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü - 2017
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