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RAPORLARI 



GERÇEM ÇEŞMESİ TADİLAT ÇALIŞMALARI 

• Maslaktan çeşmeye borular döşendi su bağlantı yapıldı. Suyun 
debisi yükseltildi. 

• Çeşme çevresinde bulunan çeşmeye zarar veren ağaç ve çalılar 
budandı temizlendi. 

• Çeşme kurnası değiştirildi. 
• Çeşme ve yalaklarda bakım onarım ve tamirat yapıldı. 
• Çeşme üstünden gelen ve çeşme önüne zarar verip çamur olmasına 

neden olan su yatağına yön verildi. 
• Rögar yapıldı. Çeşme önündeki yolun bozulmaması için rögar ile 

çatak arasına korige boru döşenerek mevcut suyun tahliyesi yapıldı. 
• Çeşme ve yalaklar boyandı. 

 
 
 
 
 







SÜNEPE ÇEŞME TADİLAT ÇALIŞMALARI 

• Çevrede bulunan çalılar ve otlar temizlendi. 
• Seviye tesviyesi yapılarak 2 teras oluşturuldu. 
• Çeşme yalağı ve su deposuna giden boru değiştirildi. 
• Devrilen beton direkler onarıldı ve buna bağlı olan teller yenilendi. 
• Eski sünepe çeşme tamir bakım onarımları yapılarak kireçlendi. 







MERDİVEN TAMİRATLARI 

• Şehitlik caddesi ile Muhtar Kadir Karaağaçlı 
Sok. arasında kalan merdivenler ile  

• Gazibey Mahallesi Özel idare yanında bulunan 
merdivenler tamir bakım onarım yapılarak 
Kentsel tasarım kapsamında boyandı. 



Şehitlik Cad.Merdivenlerin eski hali 







Gazibey Mah.Merdivenlerin eski hali 









• Kentsel Tasarım kapsamında Büyükşehirden gelen 
ressamlar tarafından Şehir Parkında kuruyan ağaçlara 
manzara resmi Şehitlik Caddesinde bulunan panoya 
kedi fare; elektrikli bariyerler üzerine de pinokyo 
çizilerek şehre farklı  tasarımlar yapıldı. 















 
• Tekirdağlı ressam Eylem Çalışkan tarafından 

Belediye binası yanı zemine 3 boyutlu resim 
çizildi. 







AYDEDE KREŞ TEMİZLİK BAKIM 

 
• Aydede Kreşinin bahçesinde bulunan otlar ve 

yapraklar ve ağaçların alt sürgünleri temizlendi. 
• Kreş bahçesi tankerle yıkandı. 





 
• Şehitlik Caddesinde Gazi Ömer Bey Camii altına 

Malkara’da yaşamış ve Malkara tarihinde önemli 
yerleri olan kişilerin bilgileri yer aldığı panolar 
monte edildi. 







• Eski sanayi altında bulunan tamiratı ve boyası 
yapılan merdivenlerin yanlarına korkuluklar 
takıldı. 





 
• İlçemiz ve Mahallerimizde yeşil alanlarımızda 

çim biçme çalışmalarımız rutin olarak devam 
etmektedir. 
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