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• Açık Spor Sahaları
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BAKIM ONARIM VE
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• Park, Refüj ve Yeşil Alanların Düzenli Bakımı
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• Ağaç ve Çalılarda Budama, Islah Çalışmaları,
Atıkların Bertarafı ve Geri Dönüşümü
• Ağaç, Çalı ve Mevsimlik Çiçek Dikimi
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İç Mekan Bitkilerinin Bakım Hizmeti
• Boyama Çalışmaları
• Demir Ferforje Korkuluk, Tel Örgü Bakım,
Onarım, İmalat ve Montajı
• İnşaat İşleri
• Süs Havuzları Bakımı
• Tesisat (elektrik-sulama) Bakım Onarım ve Yenileme

TALEP VE ŞİKAYET
YÖNETİMİ
• Vatandaşlarımızdan
Gelen Taleplerin
Değerlendirilmesi
• Kamu Kurum ve
Kuruluşlarından
Gelen Taleplerin
Değerlendirilmesi
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İlçede yeşil alan ve park alanları oluşturmak ve mevcut parkların
bakım onarımlarını yapmak.
Hedef Gerçekleşme Maliyeti: 25.281.887 TL
2017 yılında
yapılan parklar ile
birlikte toplam
aktif yeşil alan
miktarı 921.815,63
m²’ye çıkmıştır.
YAPIM İŞLERİ İLE İLGİLİ
FAALİYETLER
Ümraniye Belediyesi genel belediye hizmetlerini
düzenli bir şekilde yürütürken, ilçenin gelişimini şekillendirecek ve görsel zenginlik katacak bazı hizmetlere öncelik vermiştir. Bunlar; çocuklarımızın
sağlıklı ve güven içerisinde oyun oynayabileceği,
eğlenebileceği, gençlerimizin spor aktivitelerini rahatça yerine getirebileceği, farklı yaş gruplarındaki
vatandaşımızın huzur içinde oturabileceği, dinlenebileceği, adeta bir buluşma, tanışma, kaynaşma
noktası haline gelen park ve yeşil alanlarımızın sayısını arttırmaktır. Bu hizmetleri yaparken de ulaşımı kolay, çevreyle uyumlu ve erişilebilir nitelikte
olmasına dikkat edilmiştir. Bu doğrultuda müdürlüğümüz, 2017 yılında yapılan yeni parklarla birlikte
toplam yeşil alan miktarını 921.815,63 m² ye çıkarmıştır.

Esenkent Bölge Parkı

Esenkent Bölge Parkı

Esenkent Bölge Parkı

Esenkent Mahallesi’nde 14.300 m² lik alana yapmış
olduğumuz Esenkent Bölge Parkı ile hem bölgeye
nefes aldırmayı hem de estetik açıdan artı değer
katmayı amaçladık. Esenkent Mahallesi Bölge Parkı rekreasyon alanı yapım projesi ile parkların çok
amaçlı kullanılması yönünde; üç kaydıraklı 8 takım,
beş kaydıraklı 2 takım çocuk oyun grubu, 10 adet
dörtlü salıncak, 4 adet ikili salıncak, 14 adet tahterevalli ile çocukların oyun ve eğlence ihtiyaçlarına
cevap verirken, belirli aralıklarla yerleştirilen 4 takım 6’lı, 1 takım 11’li açık hava spor aleti, 1.500 metre uzunluğunda yürüyüş alanları ve bisiklet parkurları, 1 adet basketbol sahası ile çocukların yanı
sıra her yaştan vatandaşa hem spor yapma hem de
dinlenme imkânı sağlamaktadır.

2017 yılında toplam
19.629,00 m² park ve yeşil
alan ilçemize kazandırılmıştır.

Alan/
m2
Altınşehir Şenel Cad. Adile Sultan Sk. 225
Çakmak
Uzun Ayna Cad. Gül Sk.
290
Çakmak
Uzun Ayna Cad. Dostum Sk 700
Esenkent
Şahcihan Cad. Sebil Sk.
690
Esenkent
Dere Bandı
14.300
Ihlamurkuyu Muhtarlık
Ihlamurkuyu
1.394
Karşısı- Petrolyolu Cad.
Şerifali
Çetin Cad. Atabek Sk
445
Şanlı Cad. Şahin Cad.
Tatlısu
540
Kesişimi
Tatlısu
Şahin Cad. Şeyma Sk.
1.045
Mahalle

Bulunduğu cadde /sokak

aşağıya yeniliyoruz. Bu çalışmalar bazı parklarımızda komple uygulandığı gibi bazen de önceden tespit edilen ve aşırı tahribata uğramış olan ekipmanların değiştirilmesi suretiyle uygulanmakta, böylece
daha modern bir görünüm sağlanmaktadır.
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2017 Park Yenileme
Parkın Adı
Mahalle Adı
Demir
Altınşehir
Lale
Altınşehir
Seyit Onbaşı
Altınşehir
Sedir
Atakent
Dumlupınar
Cemil Meriç
Horasan
Çakmak
Uzun Ayna
Çakmak
Yakamoz
Esenşehir
Şair Nedim
Ihlamurkuyu
Çimen
İstiklal
Dr Sadık Ahmet
Namık Kemal
Yıldıray
Namık Kemal
Elmas
Şerifali
Tantavi Sosyal Tesis
Tantavi
Bahçesi

Atabek Parkı
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2017 Park Yapımı
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Susurluk Parkı

Dostum Sokak Parkı

Dr Sadık Ahmet Parkı Yenilemesi

Dr Sadık Ahmet Parkı Yenilemesi

Park Yenileme (Revizyon)
Müdürlüğümüz, çim serimi, otomatik sulama tesisatı döşeme, ağaç, çalı v.b. bitki dikimi, aydınlatma,
çöp kovası, çiçeklik, çocuk oyun alanları, oturma
bankları, kameriye, pergole, yürüme yolları, spor
alanları ve sert zeminlerin yenilenmesi, bunların
çevrelerine duvar, demir ferforje korkuluk yapılması gibi çalışmalarla hasılı mevcut parkları baştan

Dr Sadık Ahmet Parkı Yenilemesi

»

Yaşanılabilir yeşil bir çevre
oluşturmak amacıyla her yıl
ortak yaşam alanlarının çevre
düzenlemeleri yapılmaktadır.
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» 80

Müdürlüğümüz genel belediyecilik hizmetlerini düzenli bir şekilde yürütürken, hem ilçenin gelişimini
şekillendirip hem de görsel zenginlik katan hizmetler de sunmaktadır. İlçemizin gelişen fiziki yapısı,
artan nüfusu ve yapılardaki dönüşümüyle birlikte
meydana çıkan çevre kirliliğini önlemek, ortak yaşam alanlarındaki yapıların yeşille bütünleşmesini
sağlamak, vatandaşımıza doğanın güzelliklerini her
özelliğiyle yansıtacak mekanlar sunmak amacıyla
kısacası yaşanabilir yeşil çevre oluşumunda gerekli
çalışmaları yapmak adına her yıl çevre düzenlemesi
yapılmaktadır.

2017 yılı içerisinde 5
adet Mini Futbol Sahası
yapılmıştır.
Açık Spor Sahaları Yapımı
Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve dolayısıyla ailelerine sunulacak en güzel hizmet, fiziksel
gelişimine katkı sağlayan oyun ihtiyaçlarını güven
içinde karşılayabilecekleri alanlar oluşturmak olacaktır. Bu düşünceyle ilçemiz genelinde halı saha
niteliğinde mini futbol sahaları yapılmaktadır.

Kazım Karabekir Spor Kulübü Futbol Sahası

BAKIM, ONARIM VE
HİZMET İŞLERİ İLE İLGİLİ
FAALİYETLER
Park, Refüj ve Yeşil Alanların
Düzenli Bakımı
Bir hizmeti yapmak kadar onu korumak ve yaşatmak da önemlidir. Her türlü detayın dikkate alındığı bakım ve onarım çalışmaları ile birlikte park,
bahçe ve yeşil alanların daha kullanışlı hale gelmesi
sağlanmakta ve ilçemize nezih ortamlar sunulmaktadır. Bu gayeye yönelik aşağıda belirtilen faaliyetlerimiz bakım, onarım ve hizmet işi kapsamında,
hazırlanan yıllık program doğrultusunda müdürlüğümüz tarafından yapılmış ya da müdürlüğümüz
kontrolünde yaptırılmıştır.

Günlük Temizlik: Park, bahçe, yeşil alan, koruluk
ve refüjlerin kullanımı sonrası çim alanları, oturma
alanları, gezi mekanları, oyun ve spor alanlarında
biriken yabancı cisimler (poşet, kağıt, şişe, kabuklu
yemiş atıkları vs.), çim atığı ile ağaç ve fidanlardan
dökülen yaprakların toplanarak alandan uzaklaştırılmaktadır.
Çim Alanların Yenilenmesi ve Bakımı: Yıpranmış,
kurumuş çim alanların, gerek tohum ekimi gerekse otomatik sulama tesisatı altyapısıyla hazır çim
serimi yapılarak yenilenmesi sağlanmakta, ayrıca
bahçıvan ekiplerimiz tarafından yapılan çim biçimi
çalışmalarımızla da bakımı sağlanmaktadır.
Yabani Ot Temizliği: Park, bahçe ve yeşil alanlarımızdaki çim alanların, ağaç, ağaçcık ve çalıların
daha sağlıklı yetişebilmesi için yabani otlar bahçıvan ekiplerimizce düzenli olarak temizlenmektedir.
Havalandırma ve Çapalama: Fidan çanakları ve
çiçek parterlerinin yabani otlardan temizlenmesi,
havalandırılması ve sulama yapılırken suyun zayi
olmadan köklerine ulaşması ve bitki köklerinin gelişimini sağlamak için çapalama yapılmaktadır

Gübreleme ve İlaçlama: Bitki ve çimlerin kök,
gövde ve yapraklarının gelişimi, hastalıklara karşı
direncinin arttırılması, yeşil renginin korunması ve
ihtiyacı olan besini alması amacıyla suni ve organik
gübre ile gübrelenmekte ayrıca, ağaç ve ağaçcıklar,
süs fidanları, çiçek parterleri ve çimlerde görülen
her türlü mantar, bakteri, vs. hastalık ve böceklere
karşı ise ilaçlama yapılmaktadır.
Sulama: İlçemiz sınırlarındaki tüm park, bahçe ve
yeşil alanlardaki çim alanlar ile ağaç, ağaçcık ve
çalılar, çiçek parterleri, orta kaldırım ve yollardaki
ağaçlandırmaların devamlılığını sağlamak, canlılığını sürdürmek amacıyla sulanmaktadır. Bahsedilen
sulama alanlarındaki sulama tesisatının yenilenerek otomatik sulama sistemine geçilmesi ile birlikte su sarfiyatında büyük oranda tasarruf sağlanmaktadır.

Spor Alanlarının Bakım,
Onarım ve Yenilenmesi
Yeni spor alanları oluşturulduğu gibi mevcut spor
alanlarındaki ekipman ve zeminlerin onarımları, yenileme ve iyileştirmeleri yıl boyunca devam etmektedir. Eskiyen basketbol potaları kaldırılarak yerine
yeni basketbol potası montajı yapılmaktadır.
Ümraniye Şehir Stadı’nın kullanılabilirliğini yitirmiş
olan çim sahası komple sökülerek 17.700 m2 lik
profesyonel saha ve antreman sahası yenilenmiş,
FIFA akreditasyon standartlarına uygun hale getirilmiştir. Son teknolojiye uygun drenaj, sulama ve
ısıtma sistemleri kullanılmıştır.

Çocukların kendini en güzel ve özgürce ifade ettiği oyun alanlarının tamir ve bakımı her yıl düzenli olarak yapılmakta, mevcut parklardaki eskiyen,
kullanılmaz hale gelen oyun grupları ve zemin ise
yenilenmektedir.
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Çocuk Oyun Grubu Bakımı
ve Montajı, Kauçuk Zemin
Kaplama Çalışmaları

Ağaç ve Çalılarda Budama,
Islah Çalışmaları, Atıkların
Bertarafı ve Geri Dönüşümü
Park, orta kaldırım, cadde ve sokaklarda bulunan
ağaç, ağaçcık ve çalıların daha canlı görünümlü,
sağlıklı ve uzun ömürlü yaşayabilmeleri için form
ve gençleştirme budamaları, hastalıklı ve kurumuş
dallarının ayıklanmaları, kuruyanların kesilmesi,
devrilenlerin kaldırılması gibi ağaç bakım çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca, vatandaşlardan gelen
talepler doğrultusunda günlük yaşantıyı olumsuz
yönde etkileyen yani devrilme tehlikesi olan, elektrik tellerine temas eden, kurumuş olup da tehlike
arz eden ağaçlar da emniyet amaçlı ıslah edilmektedir.

Açık Hava Spor Aletleri
Bakım, Onarım ve Montajı
Stresten korunmak ve kurtulmak, zihinsel ve fiziksel zindeliği geliştirmek, hayata daha üretici bakabilmek, iş veriminin artması ve yaşam kalitesinin
yükseltilmesi amacıyla halkımıza spor yapılabilecek
alanlar sunulduğu gibi bunların kullanım aşamasında bozulan, yıpranan parçalarının tamiri ve yenilenmesi de ivedilikle yapılmaktadır.
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Budanan/ Islah Edilen Ağaç Sayısı (adet)
7.918

2017

11.430

2016

2015
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4.567

7.053

2013

12.509

Ağaç, Çalı ve Mevsimlik
Çiçek Dikimi
Mevcut park, bahçe, yeşil alan, refüjler, cadde ve
sokaklar ile birlikte bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda önceden tespit edilen alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yapılmakta, çiçek parterlerine yılda
2 defa yazlık ve kışlık olmak üzere mevsimlik çiçek
dikim çalışmaları yapılmaktadır.

2017 yılında ilçemizin çeşitli
noktalarında ve parklarda;
ağaç, ağaççık ve çalı olarak
toplamda 38.604 adet bitki
dikilmiştir.

Dikilen Ağaç ve Ağaççık Sayısı (adet)
31.913

18.365
14.372
7.024

2013

2014

2015

2016

Dikilen Mevsimlik Çiçek Sayısı (adet)
927.440

935.000
672.700

733.606

252.294

2013

2014

2015

2016

2017

Boyası bozulmuş yüzeylerin; ferforje korkuluklar
yağlı boyayla, park duvarları plastik duvar boyasıyla, banklar ve metal oyun grupları yağlı boyayla,
ahşap park elemanları ise su bazlı ahşap boyası ile
boyanarak hem görsel hem de fiziki durumlarının
korunması sağlanmaktadır.

İnşaat İşleri
Yıllık bakım, onarım ve hizmet işleri kapsamında
yapılan yeşil alan ve çevre düzenlemeleri çerçevesindeki inşaat işleri, sert zemin döşemeleri, duvar
yapımları ve onarımları, bordür döşeme veya onarım çalışmaları, oyun alanlarının zemin döşeme ve
onarım çalışmalarını kapsamaktadır.

Süs Havuzları Bakımı
2004 yılında İlçemiz sınırlarında süs havuzu hiç bulunmazken, 2017 yılı itibariyle bakımını yapmış olduğumuz 36 adet süs havuzu bulunmaktadır. Süs
havuzlarının su temini, yüzey temizliği, sağlığa zararı olmayan dezenfektan maddeleriyle temizlenmesi, motor ve fıskiye tamir çalışmaları deneyimli
personellerimiz tarafından yapılmaktadır.

Demir Ferforje Korkuluk, Tel
Örgü Bakım, Onarım, İmalat ve
Montajı
Park, bahçe, refüj ve yeşil alanların daha canlı ve
kullanılabilir kalmasını sağlamak için koruma altına almak ve parkı kullananların sağlığını korumak
amacıyla ferforje korkulukların imalatı, mevcut
olanlardan ise eskiyen ve kırık olanların yenilenmesi, tamir ve onarımı, boyası bozulmuş olanların
boyanması, ayrıca spor alanı ve yeşil alanların etrafındaki tel örgülerin yıpranmış ve kopmuş olanlarının tamir, bakım ve onarımı ile boyası bozulmuş
olanlarının boyanması çalışmalarını kapsamaktadır.

Tesisat (elektrik-sulama)
Bakım Onarım ve Yenileme
Parkların aydınlatılması, park içi ve park dışında
bulunan süs havuzlarının çalıştırılması, otomatik
sulama sistemlerinde kullanılan elektrik tesisatlarının hazırlanması ve meydana gelen arızaların
giderilmesi, otomatik sulama tesisatının yenilenmesi, döşenmesi ve arızalarının giderilmesi işlerini
kapsamaktadır.

TALEP VE ŞİKAYETLERİN
YÖNETİMİ
Vatandaşlarımızdan Gelen
Taleplerin Değerlendirilmesi
Müdürlüğümüz, belirtilen faaliyetlerin yanı sıra Yazı
İşleri Müdürlüğü, Çağrı Merkezi ve sosyal medya
aracılığıyla bize ulaşan, görev ve çalışma yönetmeliğimiz kapsamındaki faaliyet konularıyla alakalı talep ve şikayetlere teknik personellerimizce
değerlendirdikten sonra belirlenen iş süreçlerini
aşmadan cevap vermektedir. Bu talepler doğrultusunda çevre düzenlemesi, ağaç dikim, kesim ve
budama işleri, çim biçimi, sulama ve ilaçlama işleri,
bank ve çöp kovası yenileme, boyama, sert zemin
imalat ve onarımı, tamirat vs. gibi çalışmalar yapılmaktadır.
Vatandaşlarımızdan bize ulaşan talepler doğrultusunda, görev ve çalışma yönetmeliğimiz kapsamındaki faaliyet konuları ve içeriğine uygun olanlardan
örneğin; ağaç dikimi, ağaç budama ve kesimi, ot
biçimi, mevsimlik çiçek, beton çiçeklik v.s. gibi talepleri karşılanmaktadır.

Kamu Kurum ve
Kuruluşlarından Gelen
Taleplerin Değerlendirilmesi
Her yıl olduğu gibi bu yıl da okullar, camiler, muhtarlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli yardımlarda bulunulmuştur.

Ümraniye Merkez Anadolu Lisesi Bank Montajı

Şakire Hanım Özel Eğitim Uygulama Merkezi
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Boyama Çalışmaları
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