
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

FAALİYETLERİ ŞUBAT 2015 



 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla gazete msjı, anons ve 
sms metni hazırlandı. 

 14 Şubat Sevgililer Günü için web sitesi kapak açılışı 
hazırlandı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Malkara Belediyesi tarafından 25 Şubat 2015 
Çarşamba günü Mia Et Lokantası’nda diyaliz 
hastalarına diyaliz merkezi ile ilgili 
bilgilendirilmek üzere kahvaltı programı 
düzenlendi. 



 Arıcılığı Geliştirme ve Polinasyon Projesi Eğitim 
Programı kapsamında arıcılık eğitimi alıp eğitimi 
başarıyla tamamlayan arı yetiştiricilerine 
katılım belgeleri takdim edildi. 
 



 Malkara Belediyesi tarafında başlatılan 
‘Mutluluğa İlk Adım’ projesi kapsamında evliliğe 
ilk adım atan çiftlere  ‘ Mutluluğa İlk Adım’ 
hediyeleri  Belediye Başkanı Ulaş YURDAKUL 
tarafından takdim edildi. 



 Yeni doğan bebeklerin 
ailelerinin sevinçlerine 
ortak olmak amacıyla 
sorumluluk projesi 
kapsamında Malkara 
Belediyesi’nin 
gerçekleştirmiş olduğu 
Hoş Geldin Bebek 
Projesi hız kesmeden 
devam etmektedir. 



 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı olarak 
görev yapan Engelliler Koordinasyon Merkezi 
çalışmaları içinde önce Malkara ve 72 mahalle 
kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda 
engelli bireylerle ilgili veri tabanı güncellendi. 

 Birime başvuran engelli ve ailelerine psiko-sosyal 
danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verilmek 
üzere gerekli çalışmalar yapıldı; ayıca engellerle 
ilgili konuda eğitimlerine ve 
bilinçlendirilmelerini sağlayıcı hizmetler 
araştırmasını yapmak üzere Büyükşehir Daire 
Başkanı Hamdi PEKEL ile görüşüldü. 
 



 Belirleyeceğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza teslim 
edilmek üzere Büyükşehir Daire Başkanından 2 adet 
akülü araç temin edildi. 
 
 
 
 
 
 
 

 İlçemizde ekonomik durumu yetersiz ve sosyal 
güvencesi olmayan engellilere ayni ve nakdi yardım 
kararları encümen toplantısı kararları sonucunda 
alınmıştır. 



 İhtiyaç halinde engellilerin durumlarına uyguın 
araçlarla bulundukları mekanlardan alınıp 
zorunlu ve ihtiyaç halinde gezilere,sosyal 
aktivitelere,günlük yaşantılarına 
katılımlarındaki eksiklik üzerine ulaşım hizmeti 
verebilmek için engelli araç talebi dile getirildi. 



 Akülü engelli sandalye kullanan engellilerin 
hareket halindeyken araç akü şarjlarının bitmesi 
durumunda şarj edebilmeleri için Malkara’nın 
merkezi yerlerine ve yaşam parklarına 
konulacak akülü araç ünitelerinin talepleri için 
başvurumuz kabul görüp yerlerini belirleyerek 
kendilerine sunuldu. 

 
 - Belediye Binası Önü  ( Kapalı olabilir.) 
 - Merkez Belediye Parkı  ( Açık) 
 - Belediye Otogarı Binası  ( Kapalı olabilir) 
 - Öztrak Parkı  ( Açık ) 
 - 2 Nolu Sağlık Ocağı Önü  ( Açık) 



 Engelli vatandaşlarımız için umuma ya da açık 
ya da kapalı yerlerde kullanılabilecek mobil 
tuvaletlerin yerleri olası duruma göre belirlendi 
ihale ve maliyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 
tarafından karşılanacak olup pilot bölge 
uygulaması başarıyla devam etmektedir. 

 
1- Merkez Belediye Parkı 
2- Belediye Otogar Binası 
3- Öztrak Parkı 
  
- Büyükşehir Belediyesi’ne İşaret Dili Kurs 
Başvuru talebi dile getirildi. 
   



 Malkara Belediyespor Taekwondo Kulübü, 
Muratlı ilçesinde yapılan yıldızlar ve gençler 
okullar arası Taekwondo Tekirdağ İl Birinciliği 
Şampiyonasında bir birincilik ve üçte ikincilik 
alan sporculara müdürlüğümüzce alınan 
hediyeler takdim edildi. 



 28 Şubat Sivil Savunma Günü Dolayısıyla site 
kapak açılışı hazırlandı. 



 Şubat ayı boyunca toplam 120 yardım talebi 
alındı. Alınan talepler encümene sunuldu. 
Gerçek ihtiyaç sahibi  75   kişiye nakdi yardımda 
bulunuldu. 

 120 adet dilekçe kayıt edildi.  
 Şubat ayı boyunca toplam  22  adet ödeme evrağı 

hazırlandı. 
 Malkara Belediyesi Hayır Çarşısı’nca 28 aileye 

kıyafet yardımı yapıldı. 
 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı olarak 

görev yapan Basın ve Halkla İlişkiler birimi 
şubat ayı boyunca toplam 52 adet haber 
hazırlamıştır. 

 



KATILIMINIZ İÇİN  
 

TEŞEKKÜR EDER,  
 

SAYGILAR SUNARIM.  
 

Nevin GEÇKİN 
Kültür ve Sosyal İşler Md. V. 
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