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KENTSEL GELİŞİM

Plan ve Proje Müdürlüğü

Her yıl yaptığımız yeşil alan tespit çalışmaları
sonucu Ümraniye geneli park yapılabilecek
alanlar belirlenip, bu alanlara uygun modern
uygulama projeleri titizlikle hazırlanmaktadır.

adet

40

2014 yılında
müdürlüğümüzce
farklı büyüklükte
40 adet uygulama
park projesi
hazırlamıştır.

Akıl Oyunları Parkı

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Farklı bir
komseptte
hazırlanan
Akıl Oyunları
Parkı projesi ile,
içmekan zeka
oyunlarını açık
alanlara taşıyarak
çocuklarımızın
eğledirilmesinin
yanı sıra zeka
gelişiminin
desteklemesi
amaçlamıştır.

2014 Yılında Müdürlüğümüz Tarafından
Hazırlanan Projeleri
Sıra
Yer
Alanı
Tür
1
Saray Mah.
365.000 m²
Park
2
Madenler Mah.
15.063 m²
Park
3
Tantavi Mah.
9.923 m²
Park
4
Necip Fazıl Mah.
9.877 m²
Park
5 Yamanevler Mah.
1adet
Havuz
6 Adem Yavuz Mah.
5.418 m²
Park
7
Altınşehir Mah.
255 m²
Park
8
A. Dudullu Mah.
282 m²
Park
9
Y.Dudullu Mah.
487 m²
Park
10
Esenkent Mah.
10.000 m²
Park
11
Atakent Mah.
553,89m²
Park
12
Atakent Mah.
7.718,24 m²
Park
13
Çamlık Mah.
753,50 m²
Park
14
İstiklal Mah.
263,50 m²
Park
15 Mehmet Akif Mah.
227 m²
Park
16
Saray Mah.
11.990,28 m²
Park
17
Esenevler Mah.
377 m²
Park
18
Esenkent Mah.
546,80 m²
Park
19
Esenşehir Mah.
204,69 m²
Park
Namık Kemal
450,01 m²
Park
20
Mah.
21 Necip Fazıl Mah. 1.227,69 m²
Park
22
Site Mah.
455,53 m²
Park
23 Necip Fazıl Mah.
8227 m²
Park
24
Şerifali Mah.
900 m²
Park
25
Tatlısu Mah.
1.157,71 m²
Park
26
İnkılap Mah.
1.442,58 m²
Park
Armağanevler
27
112 m²
Park
Mah.
28
Tatlısu Mah.
5.677,84 m²
Park
Solar
29 Ümraniye Geneli
100 nokta
Aydınlatma
30 Ümraniye Geneli
15 adet
Park
Ağaç
31
Atatürk Mah.
357,35 m.
Aydınlatma
32
Parseller Mah.
500 m²
Park
Armağanevler
33
700 m²
Park
Mah.
34 Yamanevler Mah.
357,35 m²
Park
35
Site Mah.
1.170,91 m²
Park
36
İstiklal Mah.
8961 m²
Park
37
Tantavi Mah.
1.203,25 m²
Park
38
Atatürk Mah.
1.937,78 m²
Park
39 Cemil Meriç Mah.
2.571 m²
Park
40 Ümraniye geneli
200 m²
Kameriye

Park ve Bahçeler
Müdürlüğü

BAKIM ONARIM VE HİZMET İŞLERİ
Park, Refüj ve Yeşil Alanların Düzenli Bakımı •
Ağaç Budama ve Islah Çalışmaları •
Namık Kemal Mahallesi Park Projesi

Park Düzenleme •
Ağaç, Çalı ve Mevsimlik Çiçek Dikimi •
Açık Hava Spor Aletleri Bakım, Onarım ve Montaj Çalışmaları •
Belediyemiz Bünyesindeki Tüm İç Mekân Bitkilerinin Bakım Hizmeti •
Boyama Çalışmaları •
Çocuk Oyun Grubu Bakım, Onarım ve Montajı İle Kauçuk Zemin Döşeme Çalışmaları •
Ferforje Korkuluk Bakım, Onarım, İmalat ve Montaj Çalışmaları •
İnşaat ve Sert Zemin Onarım Çalışmaları •

Tatlısu Mahallesi Spor Kompleksi Projesi

Sulama İşleri •
Süs Havuzları Bakımı •
Çim Serimi, Çim Biçimi, Gübreleme, İlaçlama Çalışmaları •
Engellilere Yönelik Uygulamalar •

ŞİKÂYET VE TALEP YÖNETİMİ
Park ve Yeşil Alanlarla İlgili Şikayetler •
Ağaçlandırma ve Kent Mobilyalarıyla İlgili Talepler •
Yamanevler Mahallesi Yeşil Alan Düzenlemesi

Diğer Şikayet ve Talepler •

FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPO

AALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYE
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Esenevler Mahallesi Park Projesi

FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAP
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KENTSEL GELİŞİM

FAALİYET RAPORU 2014

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Vatandaşın park ve yeşil alanlarından daha etkin
faydalanabilmesı için günlük temizlik, yabani ot temizliği, çim
alanların yenilenmesi, havalandırma, çapalama, gübreleme,
ilaçlama, sulama faaliyetlerini yıl boyunca sürdürülmüştür.
BAKIM, ONARIM VE
HİZMET İŞLERİ İLE
İLGİLİ FAALİYETLER
Park, Refüj ve Yeşil Alanların
Düzenli Bakımı

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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.

Parklarımızın ve
yeşil alanlarımızın
günlük temizliği,
park temizlik
görevlileri
tarafından
düzenli olarak
yapılmaktadır.
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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 sırasında çim alanları üzerinde bırakılan, oturma ve gezi mekanları
üzerinde toplanan, oyun ve spor alanlarında
biriken yabancı cisimler ile ağaç ve fidanlardan
dökülen yaprakların toplanarak alandan temizlenmesi, uzaklaştırılması işlerini kapsamaktadır.
Bu alanların günlük temizliği, park temizlik görevlileri tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.

Çim alanların yenilenmesi ve bakımı: Mevcut
yıpranmış ve kurumuş çim alanların onarılması
amacıyla gerek çim tohumu ekimi gerekse hazır
rulo çim serimi, çim yüksekliğinin normal seviyesinin üzerine çıkmasını engellemek amacıyla
tırpan, makas ve çim biçme makineleri ile biçilmesi, biçme sonucu kesilen otların alandan uzaklaştırılması işlerini kapsamaktadır. Çim biçimi
çalışmalarımız yıllık iş programı doğrultusunda,
bahçıvan ekibimizdeki erbap işçilerimiz tarafından yapılmaktadır.

Çim alanların bakımı

Yabani ot temizliği: Park, bahçe ve yeşil alanlarımızdaki çim alanların ve ağaçların daha sağlıklı
yetişebilmesi için yabani otlar bahçıvan ekiplerimizce düzenli olarak temizlenmektedir.
Havalandırma ve çapalama: Fidan çanaklarının
verilen suyun zayi olmadan köklerine ulaşacak
ve fidanın istifade edeceği şekilde açılan derinliğinin korunması, çanakların çevresinde büyüyen otların uzaklaştırılması, havalandırmanın
sürekliliğinin sağlanması, sulamalara müteakiben oluşan kaymak tabakanın kırılarak kırıntılı
bünye oluşturulması, bitki köklerinin gelişimini
sağlamak için çapalama yapılmaktadır. Çiçek
parterlerine mevsimlik çiçek dikimi yapıldıktan
bir müddet sonra yabani otların çıkmaya başladığı, sulamaları müteakiben de toprak yüzeyinde
kaymak tabakası oluştuğu görülür. İşte bu tabakanın kırılması, yabani otların uzaklaştırılması
için çiçek parterlerinde de çapalama yapılmaktadır.

lama ise zararlılarla fiziki ve biyolojik mücadele
Ağaç ve Çalılarda Budama, Islah
sonrasında en son tercih edilen mücadele şekli
Çalışmaları, Atıkların Bertarafı ve
olup, daha canlı bir çevre oluşturmak amacıyla
Geri Dönüşümü
ağaç ve ağaççıklar, süs fidanları, çiçek parterle///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ri ve çimlerde görülen her türlü mantar, bakteri,
virüs hastalığı ve böceklere karşı yapılan kimyevi
Ümraniye İlçe sınırları dahilindeki park, refüj,
ve mekanik mücadele çalışmalarını kapsamaktacadde ve sokaklarda bulunan ağaç, ağaççık ve
dır. Bu faaliyetler yıllık iş programı doğrultusunçalıların daha canlı görünümlü, sağlıklı ve uzun
da yapılmaktadır.
ömürlü yaşayabilmeleri için form ve gençleştirme budamaları, hastalıklı ve kurumuş dallarının
Sulama: İlçemiz sınırlarındaki tüm park, bahçe
ayıklanmaları, kuruyanların kesilmesi, devrive yeşil alanlardaki çim alanlar ile ağaç, ağaççık
lenlerin kaldırılması gibi ağaç bakım çalışmalave çalıların, çiçek parterlerinin, refüj ve yollarrı yapılmaktadır. Vatandaşlardan gelen talepler
daki ağaçlandırmaların devamlılığını sağlamak,
doğrultusunda günlük yaşantıyı olumsuz yönde
canlılığını sürdürmek amacıyla toprağın yüzeyetkileyen yani devrilme, elektrik telleri ile temas,
den 15 cm derinliğe kadar sulanması işini kapkurumuş olma tehlikesi içeren ağaçlar da ıssamaktadır. Bahsedilen sulama alanlarındaki
lah edilmektedir. Budama ve ıslah sonucu çıkan
sulama tesisatının yenilenerek otomatik sulama
ağaç atıklarının, geri dönüşümünü kolaylaştırsistemine geçilmesi ile birlikte su sarfiyatında
mak amacıyla müdürlüğümüzce satın alınan
büyük oranda tasarruf sağlanmaktadır. Otomayongalama makinesince talaş haline getirilip,
tik sulama sistemi olmayan cadde ve sokaklarda
kompost gübre olarak tekrar toprağa dönüşümü
bulunan ağaç ve çalılar ile refüj ve korulukların
sağlanmaktadır. Ayrıca, son yıllarda solunum
sulanması arazözle yapılmaktadır. Ayrıca mevyolu hastalığı olan (astım, astım bronşit v.b.) vacut sulama sisteminde kesilme, arıza gibi nedentandaşların sağlığını olumsuz yönde etkilemesi
lerden dolayı sulamada bir aksama olmaması
ve ciddi rahatsızlık meydana getirmesi sebebiyamacıyla arazözle sulama yönüne gidilmektedir.
le, bazı türlerin ıslahı da yapılmaktadır. Ağaç ve
Sulamalar yıllık iş programı doğrultusunda yaçalıların budama ve ıslahı, Aralık- Mart ayları
pılmaktadır.
arasında uygulanmak üzere mevcut parklarda,
Ayrıca, İlçemize görsel güzellik kazandırmak
cadde ve sokaklarda önceden yapılan tespitler
adına, muhtelif caddelerdeki elektrik direklerine
ile vatandaştan gelen talepler sonucunda hazırkonulan modüler saksılardaki çiçeklerin sulanlanan program dahilinde yapılmaktadır. Emniyet
ması işi özel sulama aracı ile yapılmaktadır.
budama ve ıslahı ise her mevsim yapılmaktadır.
Ağaçlar, çevrenin olumsuz etkenlerinden korunabilmesi ve yaşamını sürdürebilmesi için ahşap, demir v.b. materyallerle desteklenmekte ve
sabitlenmektedir.

Gübreleme ve ilaçlama: Gübreleme, bitkilerin
ve çimlerin köklerinin gelişmesi, hastalıklara
karşı direncinin arttırılması, yeşil renginin korunması ve ihtiyacı olan besini alması amacıyla
yılda birer defa olmak üzere suni ve organik gübre ile gübrelenmesi işlerini kapsamaktadır. İlaçGünlük temizlik

Otomatik sulama sistemi

Otomatik sulama sistemi

Ağaç ve çalıların
budama ve ıslahı,
Aralık- Mart
ayları arasında
uygulanmak
üzere mevcut
parklarda, cadde
ve sokaklarda
önceden yapılan
tespitler ile
vatandaştan
gelen talepler
sonucunda
hazırlanan
program dahilinde
yapılmaktadır.

7.053
adet
2014 Yılında
tespitlerimiz ve
vatandaşlarımızın
talepleriyle toplam
7.053 adet ağaç
budanmış ve ıslah
edilmiştir.
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FAALİYET RAPORU 2014

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Çiçek parterlerine yılda 2 defa olmak üzere
yazlık ve kışlık mevsimlik çiçek dikim
çalışmaları yapılmaktadır.
Ağaç, Çalı ve
Mevsimlik Çiçek Dikimi

Dikilen Mevsimlik Çiçek Sayısı (adet)
927.440 935.000

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2014 yılında
ilçemizin çeşitli
noktalarında
ve parklarda;
13.136 adet ağaç,
18.737 adet çalı
ve 935.000 adet
Mevsimlik Çiçek
dikilmiştir.

13.136
adet
Ağaç, çalı ve
mevsimlik
çiçek dikimi
birim içerisinde
ilgili eğitimler
alındıktan sonra
belli bir uzmanlık
seviyesine gelen
personeller
tarafından
yapılmaktadır.
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İlçe sınırları dahilindeki park, bahçe, yeşil alan,
refüjler, cadde ve sokaklar ile birlikte bölgenin
ihtiyaçları doğrultusunda önceden tespit edilen
alanlarda yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile
çiçek parterlerine yılda 2 defa olmak üzere yazlık ve kışlık mevsimlik çiçek dikim çalışmalarını
kapsamaktadır. Ağaç ve çalı dikimi çalışmalarında kullandığımız fidanların sağlıklı ve türüne
uygun formda olmasına, iklim koşullarına ve toprak yapısına uyum sağlayan, bu bölgenin doğal
bitki örtüsünde yer alan türlerde olmasına özen
gösterilmektedir. Çıplak köklü ve rootball ağaçların dikimi sonbahar ve erken ilkbahar aylarında,
kaplı fidanların dikimi ise yılın her mevsiminde
yapılmaktadır. Kavak ağacı ve bazı bitki türlerinde olduğu gibi verimsiz ve çevresel rahatsızlıklara sebep olan ağaçlar ıslah edilmekte, yerine
daha kalıcı ve sağlıklı, iklim koşullarına uygun
ağaçların dikimi yapılmaktadır. Dikim öncesi çukurların açılması, dikilmesi, köklerin örtülmesi
ve sabitleme çalışmaları özel bir hassasiyet ve
teknik bilgi gerektirdiğinden, birim içerisinde ilgili eğitimler alındıktan sonra belli bir uzmanlık
seviyesine gelen personeller tarafından yapılmaktadır. 2014 yılında ilçemizin çeşitli noktalarında ve parklarda; 13.136 adet ağaç, 18.737 adet
çalı ve 935.000 adet Mevsimlik Çiçek dikilmiştir.
Dikilen Ağaç ve Çalı Sayısı (adet)
18.737

2014

2013

13.176
5.039
1.985
8.850

2012

2011

2010

11.200
7.213
2.115
13.000
1.940
Çalı

Ağaç

767.550

656.300
221.823

2010

2011

2012

2013

2014

Çocuk Oyun Grubu Bakım,
Onarım ve Montajı ile Kauçuk
Zemin Döşeme Çalışmaları

Açık Hava Spor Aletleri Bakım,
Onarım ve Montajı

Oyun, çocuğun kendini en güzel ve özgürce ifade
ettiği bir etkinliktir. Bizler onlara oyun oynayabileceği ortamları sunarak, zihinsel ve bedensel
gelişimini sürdürürken, onların bir araya gelmesini, toplulukta yaşamın ne demek olduğunu,
grup halinde hareket etmeyi, paylaşmayı, yardımlaşmayı, başkalarının hakkına saygı duymayı, beklemeyi, dinlemeyi gibi toplumsal değerleri
de kazanmalarına yardımcı oluyoruz. Bu amaçla
her yıl, mevcut parklardaki eskiyen, kullanılmaz
hale gelen oyun grupları ve zemin döşemelerinin, tamir, bakım, onarım ve yenilenmesi düzenli
olarak yapılmaktadır.

yal çevreyle de karşılaşıyoruz. 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 sunmaya çalışıyoruz. Müdürlüğümüz, 2004
yılında montajına başladığı açık hava spor aletlerinin bulunduğu park sayısını 2014 yılı itibariyle 105’e çıkarmıştır. Parklarımızda bulunan ve
kullanım aşamasında bozulan, yıpranan aletlerin
tamiri, bakım, onarım ve hizmet işi kapsamında
ivedilikle yapılmakta, kullanılmaz hale gelen aletler de yenileriyle değiştirilmektedir.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Hızla artan kentleşmeyle beraber stresli bir sos///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Aslan Yıldırım Parkı yeni oyun grubu

2014 yılında yeni oyun grubu montajı
yaptığımız yerler
Açelya Berrak
Parkı
Aslan Yıldırım
Parkı

Belediyemiz Bünyesindeki Tüm İç
Mekan Bitkilerinin Bakım Hizmeti

Akdeniz Parkı

Belediyemizin müdürlüğümüz dahil diğer birimlerindeki tüm iç mekan bitkilerinin daha canlı ve
sağlıklı görünmesi, ömürlerinin uzun olması için
bakımları düzenli olarak yapılmaktadır.

Bakla Parkı

Seyrantepe Parkı

Başak Parkı

Hamidiye Parkı

Çırçır Parkı

Uzun Ayna Parkı

Güvercin
Parkı

Horasan Parkı

Evren Parkı

Lalegül Parkı

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Atlas Parkı

Yavuz Sultan
Selim Parkı
Erzincanlılar
Parkı
Evliya Çelebi 1
Parkı
Evliya Çelebi 2
Parkı
Çetin Kesmen
Parkı
Paşaçocuk
Parkı
Yahya Çavuş
Parkı
Verem Savaş
Parkı
Ahmet Yüksel
Özemre Parkı

Yıldıray Parkı

Muradiye Parkı

Genç Parkı

Teletaş Parkı

23 Nisan
Parkı

İkbal 1 Parkı

Goncagül Parkı

Poligon Parkı

İkbal 2 Parkı

Nurten Sancak
Ana Okulu

Karacaoğlan Parkı açık hava spor aleti montajı

2014 yılında yeni açık hava spor aleti
montajı yaptığımız yerler
Ağaç Parkı

Küçük Parkı

Genç Osman Parkı

Duru Parkı

Pınar Parkı

Karacaoğlan Parkı

Gezi Parkı

Sedir Parkı

Seyrantepe Parkı

Defne Parkı

Sardunya Parkı

Saray Bosna Parkı

Demir Parkı

Çalıkuşu Parkı

Ahmet Yüksel
Özemre Parkı

Şelale Parkı

Güvercin Parkı

Çanakkale Zaferi
Parkı

Bosna Parkı

Elmalıkent Parkı

Hacı Arif Şimşek
Parkı

Cemre Parkı

Oruç Reis Parkı

Safiye Akçasoy
Parkı

Müdürlüğümüz,
2004 yılında
montajına
başladığı açık
hava spor
aletlerinin
bulunduğu park
sayısını 2014 yılı
itibariyle 105’e
çıkarmıştır.

park

24

2014 yılında
toplam 24
parkımıza yeni
yeni açık hava
spor aleti montajı
yapılmıştır.
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Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Bakım onarım ve hizmet işleri ile ilgili faaliyetler
yıl başında düzenlenen yıllık çalışma planları
çerçevesinde günlük çalışma planı oluşturularak
sistematik olarak aksatılmadan yapılmaktadır.
2004 yılında
Tesisat (elektrik-sulama) Yenileme
Süs Havuzları Bakımı
İlçemiz
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ve Arızaların Giderilmesi
sınırlarında 2004 yılında İlçemiz sınırlarında süs havuzu///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
hiç
2014 yılı itibariyle bakımını yapParkların aydınlatılması, park içi ve park dışında
süs havuzu hiç bulunmazken,
mış olduğumuz 41 adet süs havuzu ve 2 adet göbulunan süs havuzlarının çalıştırılması, otomatik
bulunmazken, let bulunmaktadır. Süs havuzları ve göletlerin su
sulama sistemlerinde kullanılan elektrik tesisattemini, yüzey temizliği, sağlığa zararı olmayan
larının hazırlanması ve meydana gelen arızaların
2014 yılı itibariyle dezenfektan maddeleriyle deneyimli personel
giderilmesi, otomatik sulama tesisatının yenilenbakımını yapmış tarafından temizlenmesi, motor ve fıskiye tamir
mesi döşenmesi ve arızalarının giderilmesi işleçalışmalarını kapsamaktadır.
rini kapsamaktadır.
olduğumuz 41
Ayrıca bu yıl, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanadet süs havuzu
lığı tarafından yayımlanan Genel Aydınlatma
ve 2 adet gölet
Yönetmeliğinin 4/ı maddesine istinaden, park
ve bahçelerdeki aydınlatmaların yönetmelik çerbulunmaktadır.

adet

çevesinde genel aydınlatmaya dâhil edilebilmesi
amacıyla gerekli alt yapı çalışmaları (kazı, kablo
döşeme sayaç muhafaza kutusu imalatı ve sayaç
temini, aydınlatma projektörlerinin belirlenen
standartlara uygun hale getirilmesi) yapılmaktadır.

41

Enerji ve Tabii Kavaklıdere Caddesi
Kaynaklar
Boyama Çalışmaları
Bakanlığı
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
tarafından Boyası bozulmuş yüzeylerin; ferforje korkuluklar
boya ile, park duvarları plastik duvar boyayayımlanan yağlı
sıyla, banklar ve metal oyun grupları yağlı boya
Genel Aydınlatma ile, ahşap park elemanları ise su bazlı ahşap boile boyandıktan sonra cilalanarak hem görYönetmeliğinin yası
sel hem de fiziki durumlarının korunması sağ4/ı maddesine lanmaktadır.
istinaden, park
ve bahçelerdeki
aydınlatmaların
yönetmelik
çerçevesinde
genel
aydınlatmaya
dâhil edilebilmesi
amacıyla
gerekli alt yapı
çalışmaları
yapılmıştır.
Ferforje korkuluk boyama çalışmaları
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Demir Ferforje Korkuluk ve Tel
Örgülerin Bakım, Onarım ve
Montajı

ÇEVRE DÜZENLEMESİ
İLE İLGİLİ FAALİYETLER

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Park, bahçe, refüj ve yeşil alanların daha canlı
Park Düzenleme
ve kullanılabilir kalmasını sağlamak için koru///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ma altına almak ve parkı kullananların sağlığını
Müdürlüğümüzün bakım, onarım çalışmaları
korumak amacıyla ferforje korkulukların imalatı,
kapsamında mevcut parklarımızda çim serimi,
mevcut olanlardan ise eskiyen ve kırık olanların
otomatik sulama tesisatı döşeme, ağaç, çalı v.b.
yenilenmesi, tamir ve onarımı, boyası bozulmuş
bitki dikimi, aydınlatma, çöp kovası, çiçeklik,
olanların boyanması, ayrıca spor alanı ve yeşil
çocuk oyun alanları, oturma bankları, kamerialanların etrafındaki tel örgülerin yıpranmış ve
ye, pergole, yürüme yolları, spor alanları ve sert
kopmuş olanlarının tamir, bakım ve onarımı ile
zeminlerin yenilenmesi, bunların çevrelerine
boyası bozulmuş olanlarının boyanması çalışmaduvar, demir ferforje korkuluk yapılması gibi
larını kapsamaktadır.
faaliyetleri kapsamaktadır. Bu faaliyetler 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.
Türkmen Parkı: Sert zemin yenilendi, yeni oyun
grubu montajı yapıldı, otomatik sulama tesisatı
yenilendi.
Dere Parkı: Otomatik sulama tesisatı döşendi,
yeşil alan tanzimi yapıldı, yeni oyun grubu yerleştirildi ve zemini kauçuk döşendi. Bütün zemin
yenilendi.

Elektrik tesasıtı onarım

Su tesisatı onarım

İnşaat İşleri ve
Sert Zemin Onarımı

İlke Parkı: Sert zemin komple yenilendi, otomatik sulama sistemi döşendi, korkuluk yapıldı, yeni
oyun grubu ve spor aleti montajı yapıldı, banklar
yenilendi.

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.

Gençlik Parkı: Yeşil alan tanzimi, park etrafına
ferforje korkuluk montajı, ağaç dikimi, yeni oyun
grubu ve yeni açık hava spor aletleri yerleştirildi,
park ekipmanları bank ve çöp kovaları değiştirilerek yenileri yerleştirildi. Bütün zemin yenilendi.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Gençlik Parkı

2014 yılında 4 adet
park bütünüyle
düzenlenmiştir.

adet

4

Gençlik Parkı,
Dere Parkı, İlke
Parkı ve Türkmen
Parkı; sulama
sistemi, zeminleri,
oyun grupları
ve yeşil alanları
2014 yılında
bütünüyle yeniden
düzenlenmiştir.
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Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Çevre düzenlemelerinin yanı sıra Belediyemizin
spor alanındaki politikalarını destekler nitelikte
yeni tesisler inşaa edilmiş, ayrıca iki adet spor
tesisinde kapsamlı tadilat yapılmıştır.
Çevre Düzenleme ve
Yeşil Alan Tanzimi

Çim Serimi (m²)
153.000

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2014 yılında
programa alınmış
olan ve ihtiyaç
duyulan muhtelif
alanlara toplam
60.000 m² çim
serimi yapılmıştır.

60.000
m²

Ümraniyenin
gelişimine katkı
sağlamak ve
Ümraniyeye
görsel zenginlik
katmak amacıyla
2014 yılında
muhtelif
yerlerde çevre
düzenlemeleri ve
yeşil alan tanzimi
yapılmıştır.
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Ümraniye Belediyesi genel belediye hizmetlerini
düzenli bir şekilde yürütürken, hem ilçenin gelişimine katkı sağlamak 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 olduğu gibi bu yıl da çevre düzenlemeleri ve yeşil alan tanzimi yapılmıştır.

26.324

28.612

2010

2011

46.400

2012

Av Köşkü çevre düzenlemesi

Parkların Etrafına Ferforje

rında yenileme ve iyileştirmeler yapıldığı gibi
yeni spor alanları da oluşturulmaktadır. Bu anlamda;

Mevcut park ve yeşil alanlarımızın çevresi gerek
koruma amaçlı gerekse estetik güzellik açısından
ferforje korkulukla çevrilmektedir. 2014 yılında
aşağıda 35 adet park, bahçe ve yeşil alanların etrafı 5.000 m ferforje korkuluk ile çevrelenmiştir.

2013

60.000

İstiklal mahallesi lokman hekim caddesi sonu
halı saha: Daha önceden var olan halı saha komple yenilendi. Yönetim binası ve soyunma odaları
komple değişti. Peyzaj düzenlemesi yapıldı.

2014

Yeşil Vadi Otoban Kenarı Yeni Halı Saha Yapımı: Yeni halı saha oluşturuldu. 1 takım spor aleti
ve oyun grubu montajı yapıldı. Oyun grubu zeminine 110 m² kauçuk döşendi.
Bunların yanında Hekimbaşı Yaman Spor Tesisleri, Dudullu Spor Tesisleri ve Karabekir Spor Tesislerinde genel tadilat yapılmıştır.

Bu anlamda; park ve bahçeler müdürlüğü destek
hizmetleri birimi ve depolama alanı, av köşkü
bahçesi, sosyal market bahçesi, ümraniye çiğdemi parkı yanı, ümraniye müftülük bahçesi ve karabekir cem evi bahçesinde çevre düzenlemeleri
yapılmıştır.
Aynı zamanda; atakent mahallesi dicle caddesi,
cemil meriç mahallesi çayırönü caddesi-halk
caddesi kesişimi, dumlupınar mahallesi dumlupınar caddesi inönü caddesi kesişimi, elmalıkent
mahallesi bağ sok. köprü altı, esenevler mahallesi lokman hekim caddesi yüksel sok (2 adet), hekimbaşı mahallesi küçüksu caddesi refüj, m.akif
mahallesi şanlı caddesi refüj, esenevler caddesi-3008 caddesi kesişimi, saray mahallesi üntel
sokak olmak üzere 10 adet refüj düzenleme çalışması yapılmıştır. Muhtelif park ve yeşil alanlara
30 noktada toplam 60.000 m² hazır çim serimi
yapılmıştır.

Spor Alanlarıyla İlgili Faaliyetler

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Korkuluk Yapılması
Mevcut parkların içerisindeki tüm spor alanla///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyeler ve depolama alanı

Yeşil Vadi yeni halı saha yapımı

Ağaçlandırma Çalışmaları

05 Haziran Dünya
Çevre Günü
olması sebebiyle
vatandaşlarımıza
1.500 adet
saksılı sardunya
Su Deposu Montajı
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// çiçeği dağıtımı
Belediye binası bahçesine yağmur sularının deyapılmıştır.
polanıp, yeşil alanların sulanmasında kullanıl-

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Çırçır Parkı yeşil alan tanzimi

2014 yılında toplam 18 cadde ve sokakta 13.136
adet ağaçlandırma yapılmıştır. Ayrıca müdürlüğümüz vatandaşın ağaç ve çiçek sevgisini geliştirmek ve çevre bilincinin oluşmasını sağlamak
amacıyla 21-26 Mart Orman Haftası olması sebebiyle Ümraniye ilçe sınırları içerisinde sitelere,
okullara ve esnafa 14.485 adet sedir fidanı dağıtımı yapılmıştır. 05 Haziran Dünya Çevre Günü
olması sebebiyle vatandaşa 1.500 adet saksılı sardunya çiçeği dağıtımı yapılmıştır.

Dünya Çevre Günü - 05.06.2014

mak üzere su deposu montajı yapılmıştır.

14.485
adet

21-26 Mart
Orman Haftası
olması sebebiyle
Ümraniye ilçe
sınırları içerisinde
sitelere, okullara
ve esnafa 14.485
Tabela Montajı
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////adet sedir
Parklarımızda yıpranmış olan tabelalar yenisiyfidanı dağıtımı
le değiştirildi. Hiç olmayanlara da park tabelası
montajı yapıldı.
yapılmıştır.
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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.

Müdürlüğümüz, belirtilen faaliyetlerin yanı sıra
gerek resmi evrak üzerinde gerekse çağrı merkezi aracılığıyla bize ulaşan, görev ve çalışma yönetmeliğimiz kapsamındaki faaliyet konularıyla
alakalı talep ve şikayetlere teknik personellerimizce değerlendirdikten sonra belirlenen iş süreçlerini aşmadan cevap vermektedir.
Vatandaşlardan gerek resmi evrak üzerinde
gerekse çağrı merkezi aracılığıyla 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.

Aynı zamanda; Ulu Camii için Sert zemin çalışması ve bitki dikimi, Medine Camii için Çevre düzenlemesi, peyzaj çalışmaları, bank ve çöp kovası
montajı, Meyveli Bahçe Camii için Çevre duvarı,
musalla taşı üstü dekoratif sundurma, korkuluk
ve boyama yapılması, Rahmet Camii için Çevre
temizliği ve çim biçimi, Süleymaniye Camii için
Sert zemin çalışması, Hakkı Ekşi Camii için Bitki
dikimi ve çevre temizliği, Hekimbaşı Camii için
Ağaç dikimi, Hz Hasan Mescidi için Çevre temizliği ve ot biçimi, Doğanevler Camii için Bahçesindeki yeşil alanda çapalama, Topağacı Merkez Camii için Bankların boyaması ve yenilenmesinin
yapılması, Selmanı Farisi Camii için Sert zemin
çalışması talepleri karşılandı.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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TALEP ŞİKAYET
YÖNETİMİ

GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI
Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması •
Cam Atıkların Toplanması •
Tıbbi Atıkların Toplanması •
Bitkisel Atık Yağların Toplanması •

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından
Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi

Madensel Atık Yağların Toplanması •
Atık Pillerin Toplanması •

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Her yıl olduğu gibi bu yıl da okullar, camiler,
muhtarlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli yardımlarda bulunulmuştur.

Vatandaşlarımızın
gerek resmi
evrak gerekse
çağrı merkezi
aracılığıyla bize
ulaştırdığı talepler
doğrultusunda;
ağaç dikimi,
ağaç budama ve
kesimi, ot biçimi,
mevsimlik çiçek,
beton çiçeklik
v.s. gibi talepleri
karşılanmaktadır.

Bu anlamda; Ahmet Cevdet Paşa İlkokuluna
Oyun grubu montajı etrafına panel çit çekilmesi, Gençosman İlkokuluna Oyun grubu onarımı
ve etrafı panel çit ile çevrilmesi, Haşim İşcan
Ortaokuluna Oyun grubu montajı ve basketbol
potası değişimi yapılması, Madenler Ticaret Lisesi Anaokuluna Oyun grubu montajı yapılması,
Namık Kemal Anadolu İmam Hatip Lisesine Bank
onarımı, jiletli tel çekimi, bahçe tırpanlama, 50
m² mescit halısı serilmesi, Necip Fazıl Mahallesi
75.Yüzyıl Ortaokuluna Çevre temizliği, çevre düzenlemesi, ağaç ve bitki dikimi, basketbol sahası
düzenleme, güvenlik kulübesi yapımı, bank ve
çöp kovası montajı, oyun grubu montajı yapılması, Nurten Yıldırım Sancak Anaokuluna Bahçesinde çim biçimi, okul çevre duvarı ve duvar üstü
ferforje korkuluk oyun gurubu yapılması, Site
Mahallesi Sağlık Meslek Lisesine İhata duvarı
yapılması, Ümraniye İmam Hatip Lisesine Bahçesinde yeşil alan tanzimi, çim biçimi ve ferforje
korkuluk yapılması, Ümraniye İmam Hatip Ortaokuluna Çevre düzenlemesi ve ferforje korkuluk
yapılması talepleri karşılanmıştır.

Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin(ÖTL) Toplanması •

Nurten Yıldırım Sancak Anaokulu

Muhtarlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen; Site mahallesi muhtarlığı için Dış cephe mantolama, iç ve dış cephe boya, pencerelere
jaluzi takılması, Cemil Meriç mahallesi muhtarlığı için Bina önüne sundurma yapılması, Tatlısu
mahallesi muhtarlığı için Bahçesindeki ağaç ve
çalıların budama-form budamasının yapılması,
Çamlık mahallesi muhtarlığı için bahçesindeki
ağaç ve çalıların budama-form budaması yapılması, Ümraniye Cezaevi için Sert zemin yenileme, bank montajı, çiçeklik montajı, sayaç kapağı,
duvar boyaması, atış poligonu için çerçeveler
yapılması, Soyak Sağlık Ocağı için Bahçe etrafı
panel çitle çevrilmesi talepleri karşılandı.

Elektrikli ve Elektronik Atıkların Toplanması •

ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Okullarda Yapılan Eğitim Çalışmaları •
Çevre Etkinlikleri •
İşyeri ve Sitelerde Bilinçlendirme Çalışmaları •

DENETİM ÇALIŞMALARI
Çevre Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Çalışmalar •
Çevresel Gürültü Denetimleri •
Geri Dönüşüm Atıklarıyla İlgili Denetimler •
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