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MÜDÜRLÜĞÜ 

FAALİYETLERİ EYLÜL 2014 



 Belirli günler, haftalar, özel günler ve dini günlerde gazete 
mesajı verildi, anons ve cep mesajı ile kutlama yapıldı, sosyal 
ağlarda paylaşılan reklamlar tasarlandı ve yayınlandı. 
 

 Zabıta Teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle zabıta memur 
ve eşlerine Bahar Turistik Tesislerinde yemek verildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 İlköğretim Haftası Alış-Veriş Şenliği ile ilgili resim web 
sitesinde yayınlandı. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Belediyemizce 09-16 Eylül 2014 ilköğretim 
haftası etkinlikleri kapsamında Şehitlik ve 
Hürriyet Caddelerimizde hafta boyunca her 
akşam 18.00-22.00 saatleri arasında esnafımızın 
da katılımıyla Alış-Veriş Şenliği düzenlenmiş 
olup etkinlik süresince çocuklarımıza yönelik 
eğlence, oyun, müzik, tiyatro, gösteri vb. sosyal 
paylaşımı arttırıcı aktiviteler gerçekleştirilmiştir. 

 
 



 İlköğretim Etkinlikleri Alış-Veriş Şenliği kapsamında 
18.00-23.00 saatleri arasında Şadırvan yanında  
ücretsiz 10D sinema gösterimi yapılmıştır. 
 



 İlköğretim Haftası Etkinlikleri kapsamında tüm 
okulların ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine 
ücretsiz kırtasiye paketi takdim edilmiştir. 



 İlköğretim Haftası Etkinlikleri kapsamında Samsun 
Sanat Tiyatrosunun Acemi Mikroplar isimli çocuk oyunu 
tüm okullardaki öğrencilerin katılımıyla Kültür 
Sarayı’nda ücretsiz olarak gösterime girmiştir. 
 



 İlköğretim Haftası Etkinlikleri kapsamında yetişkinlere 
yönelik Diren isimli tiyatro Kültür Sarayı’nda ücretsiz 
olarak gösterime girmiştir. 



 Gaziler Günü nedeniyle web sitesinde yayınlanan 
resim… 



 Gaziler Günü nedeniyle ilçemizde yaşayan tüm Gazi ve 
Şehit yakınlarına Bahar Turistik Tesislerinde yemek 
verilmiştir. 



 Eylül ayı boyunca toplam 129 yardım talebi alındı. 
Alınan talepler encümene sunuldu. Gerçek ihtiyaç 
sahibi 67 kişiye nakdi yardımda bulunuldu. 

 Eylül ayı boyunca toplam 25 adet ödeme evrağı 
hazırlandı. 

 206 adet dilekçe kayıt edildi. 
 Hoş geldin Bebek projesi kapsamında 18 aileye yeni 

doğan hediye paketi takdim edilmiştir. 



 22  Eylül Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü 
sebebiyle web sitemizin ana sayfasında açılış 
kapağı oluşturuldu. 



 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 4.926 fotoğraf 
karesi çekerek 65 adet haber hazırlamıştır. 



KATILIMINIZ İÇİN  
 

TEŞEKKÜR EDER,  
 

SAYGILAR SUNARIM.  
 

Ufuk SELEN 
Kültür ve Sosyal İşler Md. V. 
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