Mudanya Çamaşır Deresi Mevkiine Yeni Park Yapıldı.
Yazar Mudanya.gen.tr
Salı, 27 Kasım 2012 21:52 - Son Güncelleme Salı, 27 Kasım 2012 21:57

Mudanya Belediyesi Basın Bürosu bülteninden edindiğimiz bilgiye göre 4 yıla yakın bir
zamandır Mudanya belediyesi tarafından ilçeye ve Güzelyalı mahallesine 40. ın üzerinde oyun
ve dinlenme parkı yapıldı.

Bu parklardan iki tanesi engelli vatandaşların kullanımı için, birkaç tanesi sadece küçük
çocukların oyunlar oynamaları için diğerleri de yetişkinler için yapıldı. Diğer bölgelerinde oyun
ve dinlenme parkları ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini belirten, Belediye
Başkanı Hasan Aktürk göreve gelindiği günden bu yana belediye sınırları içinde ki bölgelerde
kalan mahallelerde oyun ve dinlenme parklarının yapımlarına hız kazandırıldığını ve bu yönde ki
ihtiyaçların giderildiğini belirtti.

Belediye Başkanı Aktürk açıklamasında," 4 yıla yakın süredir Mudanya ve Güzelyalı bölgemizde
ki hemen tüm mahallelerimizde ihtiyaç duyulan oyun ve dinlenme parklarımızı oluşturuyoruz.
Hem yetişkinleri hem çocuklarımızı hem de engelli vatandaşlarımızı düşünerek parklarımızı
oluşturuyoruz. Belediye olarak 4 yıla yakın bir zamandır 40' ın üzerinde parkımızı oluşturarak
hizmete soktuk. Halit paşa mahallesi, Samanyolu caddesi Çamaşır deremiz bölgesinde
oluşturduğumuz Samanyolu isimli parkımızın özelliği, daha önce bu parkımızın bulunduğu
alanda Sosyal Güvenlik Kurumu için yer oluşturulacaktı ve bu parkı da hemen 50 metre üst
tarafta bulunan yere yapacaktık ancak parkın küçük olacağı ve ihtiyaca cevap veremeyecek
durumda olmasını düşünerek Sosyal Güvenlik Kurumunu buraya kaydırarak parkın bugünkü
yere yapılmasını sağlamak için bu parkımızı planlamaya koyup buradaki parkı düzenledik.
Türkiye de 60 ilçede Sosyal Güvenlik Kurumunun açılışı gerçekleştirilecek. Bunlardan 61. cisi
Mudanya belediyesi olarak devreye girdik ve kabul edildi. Altında bir bodrum katı, arşiv bölümü
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ve üzerinde büroların bulunduğu 2 kat üzerine yapılacak. Bu yapılan parkımız 1400 metrelik bir
alanı kaplıyor. Çevre düzenlemesi devam eden bu parkımızın aydınlatmasını da önümüzde ki
günlerde tamamlayacak hizmete sokacağız" dedi.
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