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 19 Mayıs Parkı eski park yerine spor sahası, çocuk oyun alanı ve 

basketbol sahası yapılmış olup hizmete açılmıştır (2010) 

 

 Londra asfaltı ağaç evler satış reyonları, yöresel ürünlerin satıldığı ahşap 

Reyonlar yapılmış olup hizmete açılmıştır, (2010) 

 

 Öztrak parkı yöre pazarı,eski satış dükkanları ve kafeterya yenilenmiş 

olup çevre düzenlemesi yapılmıştır, yöresel ürünlerin sunulduğu bir 

sosyal alan oluşturulmuş olup hizmete açılmıştır,  (2010) 

 

 Tekirdağ kavşağı su perdesi, yoldan geçenlerin Malkara’yı 

hatırlayabileceği simgesel bir kent objesi oluşturulmak amacıyla 

tasarlanmış ve inşa edilmiş olup hizmete açılmıştır,  (2010) 

 

 Londra Asfaltı Yörük çadırı ve festival alanı planlanmış olup hizmete 

açılmıştır,  (2010) 

 

 7 No’lu park Londra asfaltı yağlı tohumlar karşısı içinde trafo bulunan 

yol kenarındaki bu alanda spor alanı, çocuk parkı, büfe, WC, kamelyalar 

yapılmış olup hizmete açılmıştır,  (2010) 

 

 

 Londra asfaltı  boyu yeşil alanlar, dinlenme alanları, aydınlatma 

planlanmış olup hizmete açılmıştır,  (2010) 

 

 Öztrak parkı ahşap satış dükkanları (10 adet) ,spor alanı, çocuk oyun 

alanı, dinlenme alanları yapılmış olup hizmete açılmıştır,  (2011) 

 

 Gökçeşme çocuk parkı yenileme, yeni oyun grubu, yeni kauçuk zemin, 

duvar ve korkulukların yenilenmesi planlanmış olup hizmete açılmıştır,  

(2011) 

 

 

 23 Nisan çocuk parkı yenileme, spor alanı eklenmiş, yeni çocuk oyun 

grupları  getirilmiş, zemin iyileştirilmiş olup hizmete açılmıştır,  (2011) 

 



 8 No’lu park Total yanı ihale edilmiş olup, içinde kafeteryası, çocuk oyun 

alanı, dinlenme alanları planlanmış olup hizmete açılmıştır, (2011) 

 

 

 Yosun Güreli parkı, basketbol sahası, çocuk oyun alanı, spor sahası 

yapılmış olup hizmete açılmıştır, (2011) 

 

 Londra asfaltı Tek Kent altı yeşil alan düzenlemeleri yapılmış olup 

hizmete açılmıştır, (2011) 

 

 Girne çocuk parkı yenileme, yeni oyun grupları getirilmiş olup, zemin ve 

duvarlar iyileştirilmiş olup hizmete açılmıştır,  (2011) 

 

 Kilise yanı çocuk oyun alanı yenileme yeni oyun grupları, zemin ve duvar 

yapılmış olup hizmete açılmıştır,   (2011) 

 

 

 Eski hamam altı çocuk oyun alanı yenileme yeni oyun grubu, zemin ve 

duvar yapılmış olup hizmete açılmıştır,  (2011) 

 

 Yeni mahalle Bağlar sokak çocuk parkı, mevcut zemin teraslama yapılarak 

düzenlenmiş, spor alanı, çocuk oyun grubu ve duvar, zemin yapılmış olup 

hizmete açılmıştır,   (2012) 

 

 Öztrak  parkı eski basketbol alanı yenilemesi,eski saha iyileştirilip yeni 

oyun ve dinlenme alanları oluşturulmuş olup hizmete açılmıştır,   (2012) 

 

 

 Zeki Eren Caddesi Petek yapı yanı çocuk parkı, yeni oyun grubu spor 

alanı, dinlenme alanı yapılmış olup hizmete açılmıştır,  (2012) 

 

 Kademe karşısı Gerçem park yenileme işi, eski spor alanı iyileştirilmiş, 

yeni kafeterya, çocuk oyun alanı, basketbol sahası yapılmış olup hizmete 

açılmıştır , (2012) 

 



 Boyacı çeşme cadde Gülistan yapı arkası park iyileştirme, çocuk oyun 

alanı spor alanı dinlenme alanı, basketbol alanı yapılmış olup hizmete 

açılmıştır, (2012) 

 

 Erenler mevkii minibüs durağı yanı parkı, içinde  spor alanı çocuk oyun 

grubu, dinlenme alanı ve çay ocağı yapılmış olup hizmete açılmıştır, 

 (2012) 

 

 Şahinköy yolu TOKİ karşısı çocuk oyun alanı yenilemesi yeni çocuk 

oyun grubu ve spor aletleri getirilmiş zemin ve duvarlar yapılmış 

olup hizmete açılmıştır, (2013) 

 

 AhmetPaşa Köyü Yolu Erenler parkı yenilemesi yeni çocuk oyun grubu, 

spor alanı ve basketbol sahası yapılmış olup hizmete açılmıştır,  (2013) 

 

 Gazibey  Mahallesi Harmanyeri  Caddesi Belediye düğün salonu yanı   

parkı,  basketbol sahası, kafeterya, çocuk oyun alanı spor alanı ve 

dinlenme alanları  yapılmış  olup hizmete açılmıştır, (2013) 

                


