
MİHALIÇÇIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU 

Yelkentepe sosyal tesisi için ESKİ ile koordineli çalışılarak su hattı tamamlanmış ve tesise şebeke suyu 
kazandırılmıştır. 

    

 

   

 

 

06.05.2019 

Ramazan ayı boyunca iftar yemeği verilmek üzere, Cumhuriyet Meydanımıza iftar çadırı kurulumu yapıldı. 

  

  

    
 

 

07.05.2019 

Lütfiye Mahallemizde yol kazı çalışmaları yapıldı, su tahliyesi ve olası sel felaketinden korunmak için boru 
yatırıldı. 
Camikebir ve Medrese mahallelerimizde bulunan ve çevre kirliliğine neden olan posalar alındı. 

 

08.05.2019 

Çevlik mevkiinde bulunan belediyemize ait bahçemizin bakımı ve çevre düzenlemesi yapıldı.  

Dinek mahallesinde muhtarlığımız tarafından ihtiyaç dahilinde 150metre kepçe çalışması yapıldı. 

Mihalıççık ilçemizde bulunan mezarlığın tel öçrgü bakımı ve ek tel örgü yapımında Büyükşehir Belediyesi ile 
birlikte çalışılarak yapılmıştır. 



    

     

Sekiören mahallemizde, köy sulama işlerinde kullanılmak üzere yapılacak olan boru kurulumu için kepçe 
verildi. 
Kayı mah. Çöp varili verildi. Çevre temizliği kepçe ve personelle yapıldı. Köy cami ve camii wc leri temizliği 
yapıldı. 

 

09.05.2019 

Gürleyik mah. Bulunan wc ve lavaboların bakımı yapıldı. 5 adet kapı alındı montajı yapıldı. Bay Bayan wc 
bölümlerinin fayans yapılması. Çatı tamiratı kiremit değişimi yapıldı.  Boya ve badana yapıldı. Elektrik ve su 
boruları yenilendi. Klozet montajı yapıldı. 

 

 

   

 

10.05.2019 

Diközü mah. İçmesuyu şebekesi boru yapımı için kepçe verildi. 

Saray Mah. Çalışmaları devam eden ESKİ için kepçe verildi ve çalışmalarına destek olundu. 
İlçemizdeki bordor taşlarının bakımı yapıldı. 



Çalcı mahallesinde Hoca evinin bakımı yapıldı. 
Ilıcalar mah. İçme Suyu tıkanıklığı için su aracı ile müdahale edildi sorun çözüldü. 

Mahmuthisar mah. Köy okulunun önünün mucurlanması yapıldı. Köy okulunun bakım ve temizliği yapıldı. 2 
Kamyon ve 1 kepçe ile çalışıldı. 

İkizafer mah. Yollarına engel olan ve kötü görüntüde olan kavaklar kesildi temzilendi. 

 

13.05.2019 

İlçemizde bulunan Cezaevi önüne ziyaretçilerin kullanımı için prefabrik WC konuldu. 

  

  

 

 

14.05.2019 

Bahtiyar, Sekiören, ve Saray mah. Camii ve köy odalarının temizliği ve bakımı yapıldı. 

 

15.05.2019 

Güreş, Kavak, Koyunağılı ve Uşakbükü mah. Camii ve köy odalarının temizliği ve bakımı yapıldı. 
İlçemiz halı saha da göçen ve yıpranan direklerin bakımı yapıldı. Halı sahanın temizliği yapıldı. Yabancı otlar 
temizlendi. 

 

16.05.2019 

Saray mah. Sulama borusu hattında kepçe çalışması yapıldı. 

 

17.05.2019 

İlçemiz park ve bahçelerin temizliği ve bakımı yapıldı. 
İlçemiz yollarının temizliği ve kenarlarındaki yabancı otların temizliği yapıldı. 
Büyükşehir Belediyesinin seyir terası projesinde bulunan ağaçların sulanması için sulama aracı verildi. 

 

20.05.2019 

Çardak, Çalçı, Sorkun mahallelerimizde bulunan camii temizlikleri yapıldı. 

Yunusemrede bulunan çöp aracımızın arızalı olan şanzımanı takıldı. 

Yunusemre Cilbirt Mah. Çevre temizliği yapıldı. 

Yelkentepe Sosyal tesisinde kullanılmak üzere odun ihtiyacı giderildi. 



Belediyemiz önünde bulunan ve bozulan taşların yapımı ve bakımı gerçekleştirildi. 

Merkez Mahallelerimizde bulunan yabani otların biçilmesi ve çevre temizlik işleri devam ediyor 

 

21.05.2019 

Atatürk parkında meydana gelen su patlağına müdahale edildi. 

Dinek, Gürleyik ve İğdecik mahallelerimizde bulunan camiiler temizlendi. 

Medrese Mah. Ara sokaklarında bulunan kilit taşlarının bozulan kısımları düzeltildi ve bakımı yapıldı. 

 

22.05.2019 

Çukurören mahallemizde kanalizasyon ve su hattı yapılması için malzeme alımı yapılarak kurulumu 
gerçekleştirildi. 
 

    

     

Yunusemre mahallemizde bulunan Arazi yolu bakımı yapıldı. 

   

 

 

İlçe merkezimizde bulunan camiilerin temizliği yapıldı. 

Çardak mahallemizde bulunan muhtarlık binası bakım onarım çalışmaları yapıldı. Muhtarlığa demir kapı 
yapılarak montajı gerçekleştirildi. Çatı tamiratı yapıldı. Oturma ve toplantı için oturma yerleri yapıldı. 



 

   

 

Belediye lojmanlarımızın lavabo giderlerinde oluşan su patlağına müdahale edilerek tamiratı yapıldı. 

Gürleyik mah. Yol kenarlarına duba konuldu. 

Sekiören mahallesi Arazi yollarının düzeltilmesi için kepçe çalışması yapıldı. 

 

 

23.05.2019 

Karaçam ve Yayla mahallelerimizin çöpleri alınmaya başlanıldı. Yeni çöp varilleri dağıtıldı. 

Kozlu, Obruk ve Gözeler mahallelerimizde camii temizliği yapıldı. 

Yunusemre mahallesi arazi yolu için üst malzeme kum çekimi yapıldı. 

 

Mahmuthisar mahallemizde bulunan imam evi boya ve temizlik işleri yapıldı. 

 

24.05.2019 

Ilıcalar (Yarıkçı) kaplıcalarında bulunan eski misafirhane binası, eski ve atıl vaziyette olup hasarlı bina 
oluşturduğu tehlike arzettiğinden dolayı yıkımı gerçekleştirildi. Bina içinde bulunan eşyalar taşındı. 
Eski Fotoğraflar: 

    
Yıkım Aşaması: 



 

 

  
    

Taşıma Aşaması: 

     

Koyunağılı mahallemizde bulunan ve yağışlar dolayısı ile sorun yaratan foseptik çukuru sorunu çözüldü. 

Ilıcalar ve Ömerköy Mahallelerimizde doğan ihtiyaçlar doğrultusunda kepçe çalışmaları yapıldı. 

 

25.05.2019 

Gürleyik, Çalkaya, Akçaören mahallelerimizde, sel nedeni ile kapanan yolların ve zarar gören yerlerin 
düzeltilmesi ve temizlenmesi işleri Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte koordineli olarak yapıldı. 

 

27.05.2019 

Kavak mahallesinde kilit taşı döşeme işinde YİKOP ile ortak çalışılarak, Mahallemizin hizmetine sunduk. 

    

 

   

    
 



İlçe merkezimizde bulunan top akasya ağaçlarının diplerinin boyanması ve ağaçların bakımı yapıldı. 

 

28.05.2019 

İlçe merkezimizde bulunan bordürlerin boyama işlemleri, kaldırım ve yol temizlik işleri yapıldı. 

  

  

 

Yunusemre Mahallemizde düzenlenecek olan iftar yemeği için masa ve sandalye hazırlıkları ve çevre 
düzenlemesi yapıldı. 

Çardak mahallesinde doğan ihtiyaç üzerine kepçe çalışması yapıldı. 

Kayı mahallemizde bulunan çöplükler temizlendi ve çöplükler kaldırılarak yerine 20 adet çöp bidonu verildi. 

 

29.05.2019 

Diközü mahallesinde köylünün sulama işlemlerinde kullanacağı sulama borusu yapımı için kepçe çalışması 
yapıldı. 

Sazak çiftliğinde çalışmalar yapan Tedaş ekiplerinin isteği üzerine, Tedaş ekiplerine destek için kepçe çalışması 
yapıldı. 

Dümrek mahallemizde bulunan köy çeşmesi için muhtarın isteği üzerine kepçe gönderildi. 

İlçemiz Atatürk parkının çevre düzenlemesi ve temizliği yapıldı. 

Kavak mah. Alişar yaylasında çıkan orman yangınına müdahale etmek üzere su aracımız ve kepçemiz destek 
için görevlendirildi. 

 

30.05.2019 

Yunusemre mahallemizde göçen eski binanın enkazının temizliği yapıldı. 

Sorkun mahallemizde bulunan köy çeşmesi için kanal açma çalışması yapıldı. 

Gürleyik Mahallesinde bulunan halkın ve ziyaretçilerin ortak kullanımı için hizmet veren lavabo ve wc’lerin 
temizliği yapıldı. 

Yelkentepe sosyal tesisi çevre düzenlemesi ve yabancı otların temizliği yapıldı. 

 

31.05.2019 

Yunusemre mahallemizde 9 nolu sokata bulunan ve çevre kirliliğine neden olan posalar alındı. 



  

  

 

İlçe merkezinde bulunan belediyemize ait  lojmanda kötü halde bulunan lavabolar ve fayanslar yenilendi. 

     

Şantiyemize kamera ve güvenlik sistemlerinin kurulum aşaması tamamlanarak belediye hizmetlerimizde 
kullanılmaya başlanıldı. 

    

    
 

Gürleyik Mahallesinde bulunan halkın ve ziyaretçilerin ortak kullanımı için hizmet veren lavabo ve wc’lerin 
çalışmaları tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu. 

    



   

 

 

Sorkun mahallemizde bulunan sulama kanallarının bakımı yapıldı. 

  

  
    

 

Ilıcalar Hamamımızın bakım ve onarımı yapıldı, boya işlemleri tamamlandı.  

    

     

Dümrek mahallemizde arazi yollarının düzeltilmesi işleri yapıldı.  

   

 



  

  

 

Sekiören mahallemizde bulunan sağlık hizmetleri için kullanılan köy sağlık ve doktor odası bakım ve boyama 
işlemleri yapıldı.  

  

  

    
 

 


