
 

 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 

 Mevsimlik çiçek dikimi; 2014 mevsimlik çiçek siparişimiz olan 2.parti 16.100 adet 

mevsimlik çiçek (petunya, ateş çiçeği, kadife çiçeği, horoz ibiği ) dikilmiştir. Düğün 

salonu yanı Ada kafe park, Malkara giriş kavşağı ve Keşan çıkış kavşağı, 19 Mayıs 

parkı, 100.Yıl parkı, Hacı Salih cami  bahçesi  mevsimlik  çiçek dikimi yaptığımız 

alanlardır. 

 Çim Biçme;  Yörük çadırı etrafı, Gökçekent güzergahı, 2 No’ lu sağlık ocağı, Kültür  

Merkezi  önü refüj, Böbrek vakfı yanı park, Zülfikar ağa taksi durağı yanı, Atatürk 

bulvarı, Keşan bulvarı, Öztrak parkı, Hastane yolu, Bahar tesisleri, Kızılay önü, 

Garden kafe parkı, Yağlı tohumlar karşısı park, Yüzüncü yıl parkı, 60 evler önü çocuk 

parkı, Erenler orta refüj, Askeri lojmanlar önü, 19 Mayıs parkı, Kapalı spor salonu 

civarı, Düğün salonu yanı Ada kafe park, TEK 1 sitesi altı çocuk parkı, Eski cami 

mezarlık, Nihan İlgün Sağlık ocağı, 75.Yıl okul önü çocuk parkı, Malkara lisesi 

bahçesi, Şehir parkı, Belediye önü biçilmiştir. 

 Tamirat ve Tadilat Ġşleri; Tekirdağ kavşağı su  perdesi  tamirat ve bakımı, 

Gökçeşme suyu için kazı ve tamirat, Stadyum duvar sıva işi yapılmıştır. TOKİ sosyal 

tesislerine ahşap baraka, hükümet önüne kamelya konulmuş, Öztrak  parkı  yöre pazarı 

dükkanlarının çatı tamirleri yapılmıştır. 

 Ayrıca belediyenin düzenlediği konser etkinliği için sahne kurulmuştur. 

 Park Temizlik ve Bakımları;  Öztrak parkı, Kurtuluş parkı, Şehitlik parkı, 23 Nisan 

parkı, Şadırvan parkı, Garden kafe park, Londra asfaltı kavaklık mevkii yeşil alanları 

bakım ve sulamaları  yapılan  alanlarımız 

 Ağaç Budama; Askeri Lojmanlar önündeki elektrik tellerine değip tehlike arz eden 

ağaçların TREDAŞ’ la ortak çalışma yapılarak budaması yapılmıştır. Aydede  Kreşi  

arkası ağaç budaması, Kilise karşısı ağaç budaması yapılmıştır.  

 Yol ve Yeşil Alan Sulamaları;  Çevre yolu,  hastane  önü   güzergahı,  Keşan çıkış 

yolu sulamaları yapılmakta ve kavşaklar, bulvarlar, ve orta refüjlerin yeşil alanları 

sulanmaktadır. 

 Devam Eden Projelerimiz; Londra Asfaltı Osmanlı Konakları önü yeşil alan 

düzenlemesi devam etmektedir. Şev taşı  ve bordür  dizimi ,  toprak  tesviye ve şev 

oluşturma işi,  parke taş döşeme işi projemiz dahilindedir. 

 Köylerden Gelen Talepler;  Kavakçeşme  mahallesi ot biçimi, Deveci köyü cami 

tamiratı için sepetli araç talebi karşılanmıştır. 

 


