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» Güneş Enerjili
Aydınlatma Sistemi
Kurulumu
Sayısız işlevi olan parklarımız Afet Bilgi Sistemi kapsamında deprem sonrası toplanma
alanı olarak belirlenmiş, müdürlüğümüzce
de bu toplanma alanları içerisine muhtemel
afet durumunda aydınlanmayı sağlayacak
yenilenebilir enerji türü olan güneş enerjili aydınlatma sistemi toplam 100 noktaya
kurulmuştur. Şebekeden bağımsız olarak
çalışacak sistem gün batımından gün doğumuna kadar aydınlatma ihtiyacını karşılayacak, güneş panelleri ile ertesi gün için enerji
depolayacaktır.

Doğal
afetlerde
merkezi
sistemde olası
bir enerji
kesintisi
durumunda
kendi enerjisini
üretecek
güneş
enerjisi
sisteminin,
100 adet afet
sonrası
toplanma
merkezi
noktasına
kurulumu
yapılmıştır.

KAMU
KURUMLARINA
DESTEK
Müdürlüğümüz faaliyet alanı içerisinde kalan
ve çeşitli kamu kurumlarınca talep edilen,
yapım, tadilat, malzeme temini gibi konularda kamu kurumlarına destek verilmektedir.
Farklı kullanıcı profillerine sahip bu gibi kurumlara yapmış olduğumuz çalışmalar ile bir
çok vatandaşımıza hizmet sunmak mümkün
olmuştur. Bu çerçevede; yapılan çalışmalarla
sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını kapsayacak şekilde sosyal birçok amaçta
hizmet sunulmuştur.
2015 yılı içerisinde;
• Okul bahçelerinde düzenleme, park yapımı ve spor alanı oluşturulması
• Muhtarlık bahçesi düzenlemeleri ve park
yapımı
• ASM bahçesi düzenlemeleri ve park yapımı
• Cami bahçesi düzenlemeleri
• Kamu kurumlarına yapılan çevre düzenlemesi ve park yapımı
• Kamu kurumlarına peyzaj donanımı temini
ve montajı ve benzeri çalışmalar yapılmıştır.
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Kamu Kurumlarına Yapılan
Hizmetler
1

Dekoratif
Sundurma Yapımı

İstiklal

Ulu Camii

2

Dekoratif
Sundurma
Yapımı(2 Adet)

Adem
Yavuz

Hz. Hasan
Hüseyin Camii

3

Dekoratif
Sundurma
Yapımı(2 Adet)

Altınşehir

Yuşa Camii

4

Tamir Ve Tadilat
Projesi

Atatürk

Medine Camii

5

Oyun Grubu
Montajı

Esenevler

Yunus Emre
Ortaokulu

6

Okul Bahçesi
Tadilatı

Saray

Şakire Hanım
Engelliler
Okulu

7

Okul Bahçesi
Tadilatı

Yamanevler

Yamanevler
Ortaokulu

8

Trafo Boyama
Hizmeti

K. Karabekir

Ordu Caddesi

9

Trafo Boyama
Hizmeti

Madenler

Teraziler
Caddesi

TALEP VE
ŞİKÂYET
YÖNETİMİ
Vatandaşların taleplerinin tespiti ve bu tespit
sonucunda ortaya konulacak kaliteli hizmet
ve sağlıklı bir ilişki yönetimi ancak talep ve
önerilerin kolayca iletilmesi ve devamında
doğru bilgiye ulaşacakları kişiye yönlendirilmesi ile talep ve şikâyet yönetiminde verim
alınmaktadır. Bu kapsamda sistemli ve düzenli olarak takip edilen talep ve şikâyetler
teknik ekiplerce yerinde yapılan tespitlerde
elde edilen veriler doğrultusunda ve vatandaşın istek ve beklentileri de dikkate alınarak birçok farklı açıdan değerlendirmeye alınıp alana ve ihtiyaca uygun çözümler üretilir.
Bu başvurulara gerek yazılı olarak gerekse
bizzat muhataplarınca görüşülmek suretiyle
yasal süreler içerisinde bilgi verilir.
Bu kapsamda 2015 yılı içerisinde;
• Kamulaştırmasız el atma sürecinin takibi
ve yerinde tespiti
• Kurumların taleplerinin tespiti ve değerlendirilip projelendirilmesi
• Vatandaş taleplerinin yerinde tespiti ve
değerlendirilmesi
• Müdürlüklerin kurum görüşü taleplerinin
yerinde tespiti ve cevaplandırılması
• Çözüm merkezi yolu ile gelen talep ve
şikâyetlerin yerinde tespiti ve cevaplandırılması gibi hususlarda ilgililerinin bilgi ve belge
talepleri karşılanmıştır.

Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
BAKIM ONARIM VE HİZMET İŞLERİ
Park, Refüj ve Yeşil Alanların Düzenli Bakımı «
Ağaç Budama ve Islah Çalışmaları «
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 «
Sulama İşleri «
Süs Havuzları Bakımı «
Çim Serimi, Çim Biçimi, Gübreleme, İlaçlama Çalışmaları «
Engellilere Yönelik Uygulamalar «
ŞİKÂYET VE TALEP YÖNETİMİ
Vatandaşlardan Gelen Taleplerin Karşılanması «
Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Gelen Taleplerin Karşılanması «
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Günlük temizlik: Park, bahçe, yeşil alan,
koruluk ve refüjlerin kullanımı sonrası çim
alanları, oturma alanları, gezi mekânları,
oyun ve spor alanlarında biriken yabancı
cisimler (poşet, kâğıt, şişe, kabuklu yemiş
atıkları vs.), çim atığı ile ağaç ve fidanlardan
dökülen yaprakların toplanarak temizlenmesi ve alandan uzaklaştırılması işlerini içermektedir. Bu alanların günlük temizliği, park
temizlik görevlileri tarafından düzenli olarak
yapılmaktadır.

Yabani ot temizliği: Park, bahçe ve yeşil
alanlarımızdaki çim alanların, ağaç, ağaççık
ve çalıların daha sağlıklı yetişebilmesi için
yabani otlar bahçıvan ekiplerimizce düzenli
olarak temizlenmektedir.

samaktadır. Bu faaliyetler yıllık iş programı
doğrultusunda yapılmaktadır.

» Gübreleme

Park ve yeşil
alanlarımızın
günlük
temizliği
park temizlik
görevlilerimiz
tarafından
düzenli olarak
yapılmaktadır.

...

2015 yılında
muhtelif
park ve yeşil
alanlara
otomatik
sulama tesisatı
döşemesi ve

BAKIM, ONARIM
VE HİZMET
İŞLERİ İLE İLGİLİ
FAALİYETLER
» Park, Refüj ve Yeşil
Alanların Düzenli
Bakımı
Her sene olduğu gibi 2015 yılında da Park
ve Bahçeler Müdürlüğü olarak yeşil alanlarımızın bakımlarını yaptık. 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.

Çim alanların yenilenmesi ve bakımı: Yıpranmış, kurumuş çim alanların gerek tohum
ekimi gerekse otomatik sulama tesisatı
altyapısıyla hazır çim serimi yapılarak yenilenmesi sağlanmaktadır. Bu alanlardaki çim
yüksekliğinin normal seviyesinin üzerine
çıkmaması ve sağlıklı, düzgün tekstür elde
edilmesi amacıyla tırpan, makas ve çim biçme makineleri ile biçilmesi, biçme sonucu
kesilen otların alandan uzaklaştırılması işleri yapılmaktadır. Çim biçimi çalışmalarımız
yıllık iş programı doğrultusunda, bahçıvan
ekibimizdeki erbap işçilerimiz tarafından yapılmaktadır.
2015 yılında muhtelif park ve yeşil alanlara otomatik sulama tesisatı döşemesi ve
64.764 m² hazır çim serimi faaliyeti yapılmıştır.

153.000	
  

64.764 m²

hazır çim
serimi
faaliyeti
gerçekleştirilmiştir.
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Çim Serimi (m²)
60.000	
  

64.764	
  

2014	
  

2015	
  

46.400	
  
28.612	
  

» İdealistkent Gölet Parkı

2011	
  

2012	
  

Havalandırma ve çapalama: Fidan çanaklarının verilen suyun zayi olmadan köklerine
ulaşması ve fidanın istifade edeceği şekilde açılan derinliğinin korunması, çanakların
çevresinde büyüyen otların uzaklaştırılması, havalandırmanın 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.

2013	
  

Gübreleme ve ilaçlama: Gübreleme; bitki
ve çimlerin kök, gövde ve yapraklarının gelişimi, 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. İlaçlama ise zararlılarla fiziki ve biyolojik mücadele sonrasında en
son tercih edilen mücadele şekli olup, daha
canlı bir çevre oluşturmak amacıyla ağaç ve
ağaççıklar, süs fidanları, çiçek parterleri ve
çimlerde görülen her türlü mantar, bakteri,
vs. hastalık ve böceklere karşı yapılan kimyevi ve mekanik mücadele çalışmalarını kap-

» İlaçlama

Sulama: İlçemiz sınırlarındaki tüm park,
bahçe ve yeşil alanlardaki çim alanlar ile
ağaç, ağaççık ve çalıların, çiçek parterlerinin,
orta kaldırım ve yollardaki ağaçlandırmaların
devamlılığını sağlamak, canlılığını sürdürmek
amacıyla toprağın yüzeyden 15 cm derinliğe
kadar sulanması işini kapsamaktadır. Bahsedilen sulama alanlarındaki sulama tesisatının yenilenerek otomatik sulama sistemine
geçilmesi ile birlikte su sarfiyatında büyük
oranda tasarruf sağlanmaktadır. Otomatik
sulama sistemi olmayan cadde ve sokaklarda bulunan ağaç ve çalılar ile orta kaldırım ve
korulukların sulanması arazözle yapılmaktadır. Ayrıca mevcut sulama sisteminde kesilme, arıza gibi nedenlerden dolayı sulamada
bir aksama olmaması amacıyla arazözle sulama yönüne gidilmektedir. Sulamalar yıllık
iş programı doğrultusunda yapılmaktadır.

Park ve yeşil
alanlarımızın
daha etkin
ve kaliteli
kullanılabilmesi
için günlük
temizlik, yabani
ot temizliği,
çim alanlarının
yenilenmesi,
havalandırma,
çapalama,
gübreleme,
ilaçlama,
sulama
faaliyetlerini
yıl boyunca
sürdürülmüştür.

...

Park ve yeşil
alanlarımızın
tamamına
yakını otomatik
sulama
sitemiyle
sulanmaktadır.
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2015 yılında
tespitlerimiz ve
vatandaşlarımızın
talepleri
doğrultusunda

12.509

adet ağaç
budama ve
ıslah çalışması
yapılmıştır.

» Ağaç, Çalı ve
Mevsimlik Çiçek
Dikimi

Park, orta kaldırım, cadde ve sokaklarda bulunan ağaç, ağaççık 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.

Bu faaliyet konusu içerisinde mevcut 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 çalışmaları yer almaktadır.

Budama ve ıslah sonucu çıkan ağaç atıklarının, geri dönüşümünü kolaylaştırmak amacıyla yongalıma makinesi ile talaş haline getirilip, gübre olarak tekrar toprağa dönüşümü
sağlanmaktadır. Ayrıca, son yıllarda solunum
yolu hastalığı olan vatandaşların sağlığını
olumsuz yönde etkilemesi ve ciddi rahatsızlık meydana getirmesi sebebiyle, bazı türlerin ıslahı da yapılmaktadır. 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 dâhilinde yapılmaktadır.
Emniyet budama ve ıslahı elektrik tellerine
teması, devrilme tehlikesi olan ağaç vs. çalışmalar her mevsim yapılmaktadır.

...

2015 yılında
4.436 adet ağaç,
9.936 adet çalı,

733.606

adet
mevsimlik
çiçek
dikilmiştir.

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. Rotball’lu 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 edildiği durumlarda 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, belli bir uzmanlık seviyesine gelen personeller tarafından yapılmaktadır. Ayrıca 5 Haziran Dünya Çevre Günü
olması sebebiyle vatandaşa 5.650 adet erguvan fidanı dağıtımı yapılmıştır.

Dikilen Ağaç ve Çalı Sayısı (adet)
2015	
  

4.436	
  

18.737	
  

2014	
  

2013	
  

13.176	
  
5.039	
  
1.985	
  
8.850	
  

2012	
  

2011	
  

Çalı	
  	
  
Ağaç	
  	
  

9.936	
  

11.200	
  
7.213	
  
2.115	
  

» Çocuk Oyun Grubu
Bakımı ve Montajı,
Kauçuk Zemin
Kaplama Çalışmaları
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 kaplamalarının, tamir, bakım, onarım ve yenilenmesi düzenli olarak yapılmaktadır. 2015 yılı
içerisinde farklı noktalarda yeni oyun grubu
montajı yapılmış ve bu alanların zeminleri
kauçuk malzeme ile kaplanmıştır.

Dikilen Mevsimlik Çiçek Sayısı (adet)
927.440	
  

Ağaçlar, çevrenin olumsuz etkenlerinden
korunabilmesi ve yaşamını sürdürebilmesi
için ahşap, demir vb. materyallerle desteklenmekte ve sabitlenmektedir. 2015 yılında
12.509 adet budama ve ıslah çalışması
yapılmıştır.
Budanan\Islah Edilen Ağaç Sayısı (adet)

2015	
  

2013	
  

733.606	
  

221.823	
  

2011	
  

2012	
  

2013	
  

2014	
  

7053	
  
4567	
  

2012	
  
2011	
  

935.000	
  

767.550	
  

12.509	
  

2014	
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5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle vatandaşlarımıza
5.650 adet erguvan fidanı dağıtımı yapılmıştır.

» Ağaç ve Çalılarda
Budama, Islah
Çalışmaları

7160	
  
5079	
  

» Mehmet Akif Kültür Merkezi Bahçesi

2015	
  

» Belediyemiz
Bünyesindeki Tüm
İç Mekan Bitkilerinin
Bakım Hizmeti
Belediyemizin müdürlüğümüz dahil diğer birimlerindeki tüm iç mekan bitkilerinin daha
canlı ve sağlıklı görünmesi, ömürlerinin uzun
olması için bakımları düzenli olarak yapılmaktadır.

2015 yılı
içerisinde
farklı
noktalarda
yeni oyun
grubu montajı
yapılmış ve
bu alanların
zeminleri
kauçuk
malzeme ile
kaplanmıştır.

Yeni oyun grubu montajı yapılan yerler
Leylak Parkı

23 Nisan Parkı

Şehit Ünal Kalafat Parkı

Lale Parkı

Yamanevler Parkı

Av Köşkü Yeni Park

2023 Parkı

Oruç Reis Parkı

Dudullu Koruluk Parkı

Ağaç Parkı

Hamidiye Parkı

Sevgi Parkı

Genç Parkı

Uzun Ayna Parkı

Yıldırım Beyazıt Parkı

Nil Parkı

Manavgat Parkı

Hüseyin Kaplan Parkı

Gümüş Parkı

Evren cad. Merkez Cami Önü Park Şair Nedim Parkı

Bosna Parkı

Ümran Parkı

Şair Nesimi Parkı

Çimen Parkı

Tuğba Parkı

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

» 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.

Hekimbaşı Mahallesi Av Köşkü yanında toplam
3.184 m² lik alana yeni park düzenleme çalışması yapılmıştır.
» Süs Havuzları Bakımı
2004 yılında İlçemiz sınırlarında süs havuzu
hiç bulunmazken, 2015 yılı itibariyle bakımını
yapmış olduğumuz 39 adet süs havuzu ve 2
adet gölet bulunmaktadır. Süs havuzları ve
göletlerin su temini, yüzey temizliği, sağlığa
zararı olmayan dezenfektan maddeleriyle
deneyimli personel tarafından temizlenmesi, motor ve fıskiye tamir çalışmalarını kapsamaktadır.

» Açık Hava Spor
Aletleri Bakım, Onarım
ve Montajı

2004 yılında
montajına
başlanan açık
hava spor
aletlerinin
bulunduğu
park sayısı
2015 yılı
itibariyle 118’e
yükselmiştir.

Hızla artan kentleşmeyle beraber yoğun
ve stresli bir sosyal çevreyle 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 2015 yılı itibariyle 118’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.

» Tesisat (elektriksulama) Bakım Onarım
ve Yenileme

» 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.

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.
Ayrıca 2014 yılı içerisinde Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan
Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 4/ı maddesine istinaden, park ve bahçelerdeki aydınlatmaların yönetmelik çerçevesinde genel aydınlatmaya dahil edilebilmesi amacıyla
gerekli alt yapı (kazı, kablo döşeme sayaç
muhafaza kutusu imalatı ve sayaç temini,
aydınlatma projektörlerinin belirlenen standartlara uygun hale getirilmesi) çalışmaları
2015 yılı içerisinde de devam etmiştir.

ÇEVRE
DÜZENLEMESİ
İLE İLGİLİ
FAALİYETLER
» Park Düzenleme
Müdürlüğümüzün; mevcut parklarımızda
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 çalışmalarını
içermektedir. 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.
Yamanevler Parkı: Parkın sert zemini
komple yenilenmiş olup, engelli girişi de yapılmıştır.
Av Köşkü Yeni Park: Hekimbaşı Mahallesi
Av Köşkü yanında toplam 3.184 m² lik alana
yeni park düzenleme çalışması yapılmıştır.
Parkın içerisinde otomatik sulama tesisatı
ile birlikte 1.800 m² lik yeşil alan tanzimi, 364
m² lik alana basketbol sahası imalatı, 140 m²
lik alana çocuk oyun grubu montajı ve 80 m²
lik alana açık hava spor aletleri montajı yapılmıştır. Parkta 192 m uzunluğunda koşu parkuru yer almaktadır. Parkın çevresi ferforje
korkuluklarla çevrilmiştir.

2015 yılı
itibariyle
bakımını
yapmış
olduğumuz

39 adet
süs havuzu

ve 2 adet gölet
bulunmaktadır.

Yeni açık hava spor aletleri montajı yapılan parklar
Adil Amca Parkı

Kocatepe Parkı

Çırçır Parkı

Dumlupınar Parkı

Şanlı Parkı

Paşa Çocuk Parkı

Oruç Reis Parkı

Misakı Milli Parkı

Av Köşkü Yeni Park

Mesire Alanı

Güvercin Parkı

İkbal Parkı

Sevgi Parkı

23 Nisan Parkı

Uzun ayna Parkı
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» Elektrik Tesisatı
Bakım Onarımı

» Su Tesisatı
Bakım Onarımı

» Av Köşkü Yanı Parkı
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Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Oruç Reis Parkı: Parkın içerisinde Muhtarlık, Bilgi Evi yapımıyla beraber komple düzenleme yapılmıştır: Alanda yeşil alan tanzimi yapılmış, 1 takım oyun grubu montajı,
1 takım spor aleti montajı yapılmış ve etrafına 80 metre korkuluk montajı yapılmıştır.

ŞİKAYET TALEP
YÖNETİMİ

Ayrıca 13.000 m2 lik otoban ters şev alana;
otomatik sulama tesisatı döşenmiş, yeşil
alan tanzimi yapılmış, Peyzaj çalışması yapılmış, muhtelif türde ağaç ve çalı dikimi yapılmıştır.

» Nurten Sancak Anaokulu

Hekimbaşı
Spor Tesisleri
içerisinde
sondaj yapılmış
ve günlük

150

tonluk su
kaynağı
elde edilmiştir.

Barboros Hayrettin Parkı: Parkın sert zemini komple yenilenmiş, yeşil alanlara otomatik sulama tesisatı döşenmiş, çim serimi
yapılmış, basketbol sahası ve tel örgüleri yenilenmiş, bank montajı yapılmıştır.

» Çevre Düzenleme
Ümraniye Belediyesi genel belediye 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.

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.

» Park ve Bahçeler Müdürlüğü Destek Birimi

» Spor Alanlarıyla İlgili
Faaliyetler
Mevcut spor alanlarında yenileme ve iyileştirmeler yapıldığı gibi yeni spor alanları da
oluşturulmaktadır. Bu kapsamda;

» Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

Ümraniye Spor Tesisleri içerisinde mevcut
bulunan çim futbol sahasının ölçü ve standartlarında yeni antrenman sahası yapılmıştır. Parklarda eskiyen basketbol potaları kaldırılmış, yerine yeni ayaklı basketbol potası
montajı yapılmıştır. Karabekir Spor Kulübü
Tesislerine sundurma yapılmıştır. Hekimbaşı
Spor Tesisleri içerisinde sondaj yapılmış ve
günde 150 tonluk su elde edilmiştir.
» Toki Mevlana İlkokulu

Saray Mahallesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü destek biriminin bulunduğu alanda;
260 metre perde duvar yapılmış, çevresi
panel çit korkulukla çevrilmiş, etrafına 400
adet leylandı dikilmiştir.

Müdürlüğümüz, belirtilen faaliyetlerin yanı
sıra gerek resmi evrak 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.

» 5 Haziran Dünya Çevre Günü

» Vatandaşlarımızdan
Kamu Kurum ve
Kuruluşlarından
Gelen Taleplerin
Değerlendirilmesi
Vatandaşlarımızdan 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.
Bunlarla birlikte, okullarda ve camilerde
ağaç budama, çim biçimi, sert zemin onarımları, çevre düzenleme, peyzaj çalışması,
ağaç dikimi, yeşil alan tanzimi, bordür imalatı, mevcut donanımların tamiri, duvar imalatı, sundurma yapımı, beton atılması, oyun
alanlarındaki zeminin kauçuk malzemeyle
kaplanması çukur açılması, voleybol direği
montajı, panel çit vs. gibi çalışmaları kapsayan destekler de yapılmaktadır.

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.

Ayrıca; Ümraniye Çocuk Cezaevi Bahçesine
spor aletleri montajı, çöp kovası montajı ve
ahşap bank montajı yapılmıştır.
Bunun yanında Kızılay Hizmet Binası Çevre
düzenlemesi, Ümraniye Müftülüğü Bahçesindeki bitkilerin bakımı ve 7 adet çöp kovası
montajı ile birlikte Çakmak Sağlık Ocağına 5
adet çöp kovası montajı yapılmıştır.

» Ümraniye Cezaevi
» Park ve Bahçeler Müdürlüğü Destek Birimi
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» Ümraniye Spor Tesisleri
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