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  Dünya Yaşlılar Günü ile ilgili site açılışı hazırlanıp 

yayınlandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Kurban Bayramı için gazete mesajı, sms ve anons metni  
hazırlandı. 

   Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar 
geçirmeniz dileğiyle; Kurban Bayram’ınız kutlu 
olsun.(gazete msjı) 

     

   Kurban Bayram’ınızı tebrik eder, bayramın tüm insanlığa 
barış ve huzur getirmesini dilerim. (sms) 

     

      Belediye Başkanlığından; 

   Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en 
sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban 
Bayram’ınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.(anons metni) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Kurban Bayram’ı için site kapak açılışı olarak 

kullanılan resim… 

 

 

 



 Dünya Mimarlık Günü dolayısıyla Mimarlar Odası 

üyelerine sms gönderildi. 

                  4 Ekim Dünya Mimarlar Gününüzü kutlar,     

çalışmalarınızda başarılar dilerim 

    Ulaş YURDAKUL/MALKARA BELEDİYE BAŞKANI 

  

   *Milli Eğitim Camiasının Uluslararası Öğretmenler 

Günü sms yolu ile  kutlandı. 

                   ‘Öğretmenler, dünyanın her yerinde insan         

topluluğunun en fedakar ve en değerli varlığıdır. 5    

Ekim Dünya Öğretmenler Gününü kutlar,sevgi ve  

saygılarımı sunarım. 

Ulaş YURDAKUL/MALKARA BELEDİYE BAŞKANI 

 



 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için gazete mesajı, 

sms ve anons metni hazırlandı. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder 

Atatürk’ü , silah arkadaşlarını, vatan için 

kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet 

ve minnetle anıyor, sonsuza kadar yaşayacak olan 

Cumhuriyetimizin 91.kuruluş yılını en içten 

dileklerimle kutluyorum.(gazete mesajı) 

Ulaş YURDAKUL/MALKARA BELEDİYE 

BAŞKANI 

 

 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutlar; sağlık, 

mutluluk ve esenlik dilerim.(sms metni) 

 

    

 

 

 



 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili billboard 

hazırlandı. 



  Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçemizdeki 

esnafa ücretsiz olarak bayrak dağıtımı yapıldı. 

 29 Ekim -10 Kasım tarihleri arasında Cumhuriyet haftası 

ve Atatürk’ü anma yıl dönümü kapsamında Ankara 

Anıtkabir’e ücretsiz geziler düzenlenmiştir. 

 31 Ekim- 01 Kasım Ankara Anıtkabir gezimizden kareler 

 

 

 





 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç 

Turnuvasının Ödül Töreni Yapıldı. 



 Hazırlanan diğer bilboardlarımız… 

 



 Belediyemizce Türk Halk müziği, Türk Sanat müziği 

ve Çocuk korosu kurulacaktır. Başvurular alınıp 

hazırlıklar devam sürecindedir. 

 



 Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında yeni doğan 

ziyaretleri devam etmektedir. 



  Ekim ayı boyunca toplam 70 yardım talebi alındı. 

Alınan talepler encümene sunuldu. Gerçek ihtiyaç 

sahibi 48 kişiye nakdi yardımda bulunuldu. 

  200 adet dilekçe kayıt edildi. 

 Ekim ayı boyunca toplam 12 adet ödeme evrağı 

hazırlandı. 

 Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev 

yapan Basın ve Halkla ilişkiler birimi Belediye Başkanı 

Ulaş Yurdakul ve Malkara Belediyesi’nin faaliyetleriyle 

ilgili 62 adet haber hazırlamıştır. 
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