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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sonrası yapımı tamamlanan yeni hizmet binamızın açılışını
gerçekleştirdik. Taşınma işlemlerini kısa sürede gerçekleştirdiğimiz ve verdiğimiz hizmetlerde aksaklık
yaşanmasına sebebiyet vermediğimiz yeni hizmet binamızda; halkla iç içe hizmet vermeye devam ediyoruz.

Hamidiye Mahallesi Camii, Çamaşırhanesi ve Köy Odası için bakım, onarım, yenileme ve çevre düzenleme
çalışmaları yapılmıştır.

İlçemiz çevreyolunun gerekli bölümlerinde, Nallıhan Karayolları Bakım Şubesi ekipleri ile koordineli çalışılarak
yenileme çalışmaları yapılmıştır.
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Yalımkaya mahallemizde çalışmaları devam eden yeni çamaşırhane inşaatında çevre düzenlemeleri
yapılmıştır. Çamaşırhane inşaatında sona gelinmiş olup önümüzdeki ay hizmete sunulacaktır.

Belen - Cilbirt Mahallesi İmam evi, Şadırvan ve Köy Odası için bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları
yapılmıştır.
Eski Hali :

Yeni Hali :

Hamidiye Mahallesi Camii yanına odunluk yapılmıştır.
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Çardak Mahallesinde kilit parke taşı döşeme çalışmaları yapılmıştır.
Eski Hali :

Yeni Hali :

Yunusemre Mahallemizde bulunan Belediye Hizmet binasında Belediyemize ait hizmet birimi açılmıştır.
Halkımıza birçok alanda hizmet verecek olan birimimiz, çevre mahallelerimize belediye hizmetlerimizin daha
kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacaktır. Bünyesinde bulundurduğu birçok hizmetin yanında Sağlık
Memuru personelimiz ile de sağlık hizmetleri vermektedir.

İkizafer Mahallemizde bulunan Belediyemize ait arazide yapılan düzeltme ve hazırlama çalışmaları
tamamlanmıştır. Mahallemizde belediyemiz öncülüğünde örnek bahçe olarak kurulacak olan Ceviz bahçemiz
de yıl sonuna kadar yaklaşık 600 fidan dikimi yapılması planlanmaktadır.
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Atatürk parkında bulunan eski itfaiye garajı olarak kullanılan yapının çatı tamiratı yapılmıştır. Yapı yenilenerek
Atatürk parkında hayata geçirilecek yeni projede restoran olarak kullanılacaktır.

İlçe merkezimizde sokaklarda hasar gören, bozulan kilit parke taşları düzeltilmiştir.

Narlı Mahallemizde camii tamiratı ve çevre düzenlemeleri yapılmıştır.
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Yunusemre Mahallemizde çevre düzenlemesi ve temizlik işleri yapılmıştır.

İlçemizde düzenlenecek festival, konser, toplantı vb. etkinliklerde kullanılmak üzere portatif Protokol sahnesi
yapılmıştır.
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