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2015 yılı Ekim Ayı Faliyet Raporları 



 
 Batkın Mahallesi girişinde bulunan park ve 

içindeki binanın tamiratı yapıldı kilitleri 
değiştirildi. Parkın otları biçildi genel temizlik ve 
bakımları yapıldı. 



BATKIN MAHALLESI 



 
 
 

 Dekoratif saksıların Şehitlik Caddesinde uygun 
görülen yerlere taşındı. 



ŞEHITLIK CADDESI 



 
 Şehitlik Caddesi saksıların içine limoni servi   

tijli alev ağaçları ve  altına mevsimlik 
menekşeler dikildi. 
 



   ŞEHITLIK CADDESI 



ŞEHITLIK CADDESI 



ŞEHITLIK CADDESI 



 
 
 

 Şehitlik Caddesi taş aralarına kum serilmesi 





 
 

 Şiddetli yağmurlarda zarar gören mahallelerde 
Fen İşleri ile ortak çalışmaların yapılması. 





 
 Futbol Sahası bakımlarına devam edildi. 
 Çimleri biçildi ve silindir çekildi. 



                  FUTBOL SAHASI 

 



                     FUTBOL SAHASI 



 
 
 Kasyam Derneğinin açılışı için merdivenler 

boyandı. 



KASYAM DERNEĞI 



 
 

 Otogar içinde Onur market yanında bulunan 
parkın duvarllarının tamiri ve sıvası yapıldı. 
Astar çekildi. 



ONUR MARKET 
YANı PARK 



 
 
 Gönence deresi su deposu altı şiddetli yağıştan 

dolayı devrilen ağacın kesimi yapıldı. 



GÖNENCE MAHALLESI 



 
 

 Ballı Mahallesinde dere yatağında şiddetli 
yağıştan zarar gören, yan yatan ağaçların kesimi 
yapıldı. 



BALLı MAHALLESI 



 
 

 Atatürk Bulvarı yol boyunca sağlı sollu ağaç 
budama yapıldı. 



ATATÜRK 
BULVARı 



HALı SAHA REVIZESI 
 File ve saha direkleri söküldü.  



HALı SAHA REVIZESI 



 
 Kanalizasyon ve içme suyu hattı tamirleri 

yapıldı. 
 Aydede kreşi içme suyu hattı yenilendi yedek 

içme suyu hattı çekildi. 
 Bahçeye gelen içme suyu hattı yenilendi. 





 Saha etrafı eski zemin döşemeleri kaldırıldı yeni 
mineral yüzeyli parke taş ve yağmur olukları 
döşendi. 



HALı SAHA REVIZESI 



HALı SAHA REVIZESI 



 Saha etrafı betonu yenilendi. 
 Projesine uygun saha imalatı yapıldı. 
(direkler-çelik halatlar-tel örgü ve file çekildi.) 


	Park ve bahçeler müdürlüğü
	Slide Number 2
	Batkin mahallesi
	Slide Number 4
	Şehitlik caddesi
	Slide Number 6
	   Şehitlik caddesi
	Şehitlik caddesi
	Şehitlik caddesi
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	                  Futbol sahasi
	                     Futbol sahasi
	Slide Number 17
	Kasyam derneği
	Slide Number 19
	Onur market yanı park
	Slide Number 21
	gönence mahallesi
	Slide Number 23
	Ballı mahallesi
	Slide Number 25
	Atatürk bulvarı
	Halı saha revizesi
	Halı saha revizesi
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Halı saha revizesi
	Slide Number 33
	Slide Number 34

