
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER  MÜDÜRLÜĞÜ   

-------------------------------------------------------------------  

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 Müdür Vekili, 1 tam zamanlı sözleşmeli personel,  9 

Destek Hizmeti Personeli ile hizmet vermektedir. 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan 

mahallelerde, kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda 

gerekli çalışmaları yapmak, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlamak, 

kültür, sanat ve tanıtım amacı ile görev yapmanın ötesinde T.C Anayasasında yer alan Sosyal 

Devlet anlayışı ile çalışmak, 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyenin görev, yetki ve 

sorumluluk bölümünde 14. Maddenin a ve b  fıkrasında yer alan hizmetleri yapmak ve 

uygulamak sureti ile ilçe halkı içinde çok mağdur, özürlü, yaşlı, düşkün, dar gelirli, kimsesiz,  

korunmaya muhtaç olarak yaşayan insanlarımıza sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak 

amacı ile kurulmuştur. 

Bu işlemlerin kanun ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayan birimdir. 

Müdürlük Belediyenin Gelir ve Giderleri bölümünde yer alan madde 60  “Dar gelirli yoksul 

muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmetler ve yardımlar” hükmüne göre 

harcama yapar. Mevzuat hükümlerine göre de işbirliği anlayışıyla koordineli çalışan bir 

birimdir. 

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı birimler: 

 

1- Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) 

 

1.1066 Adet fakir ve yardıma muhtaç aileye  (12 aylık ) para 58.785,00 TL para yardımı 

yapılmıştır.  

 2. 25 Fakir ve yardıma muhtaç aileye her ay düzenli olarak 30 Nüfusluk asker aile yardımı 

yapılmıştır. 

 3. 66 Adet fakir ve yardıma muhtaç aileye her ay düzenli olarak günde 132 adet ekmek 

yardımı yapılmıştır. 

4. 72 çifte evlenme işlemleri yapılmıştır. 

5- 224 adet ilan evrağı kayıt altına alınmıştır. İlan tutanağı hazırlanıp gönderilmiştir. 

6- 2237 kişiye Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM)’den giyim yardımı yapılmıştır 

7- 904 Adet ödeme evrağı hazırlandı.   

8- Yılbaşı etkinlikleri çerçevesinde; tebrik kartları hazırlandı, pankartlar asıldı, gazetelere 

mesaj verildi, genel cep mesajları gönderildi. Engelli çocuklara yılbaşı eğlencesi düzenlendi. 

9- 10 Ocak 2012 Gazeteciler gününde Bahar Turistik Tesislerinde akşam saat: 19.00’da 

basına çalışanlarına (18 kişi) yemek verildi. Emek Gazetesi, Saygın Gazetesi, Devrim 

Gazetesi ve Anadolu Haber Ajansına canlı saksı çiçeği gönderildi. Gazetelere kutlama mesajı 

verildi, siteye reklam açılışı yapıldı, basın çalışanlarına cep mesajı gönderildi. 

10- 21 Ocak 2012 Kültür Sarayında Büyük Roman Çalıştayı düzenlendi. Pankart yaptırıldı ve 

asıldı. Ülke geneline Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve Milletvekilleri, Kırklareli, 

Tekirdağ, Edirne Valilerine, Kaymakamlarına, Tüm Belediye Başkanlarına (Beldelerde Dahil) 

fax gönderilerek davet edildi. Genel cep mesajları gönderildi. Anons yapıldı. Gelen misafirler 

öğretmen evinde ağırlandı. Malkara protokolüne davetiye gönderildi. Buket çiçek hediye 

edildi. 

11- 3 Şubat 2012 Cuma günü Mevlit Kandili dolayısıyla pankartlar hazırlanarak asıldı. Anons 

yapıldı. Gazete mesajı ve sms gönderildi. 3000 adet Kandil simidi dağıtıldı. 

12-14 Şubat 2012 Sevgililer gününde gazeteye mesaj verildi, cep mesaj gönderildi, anons 

yapıldı, siteye reklam yapıldı, 4 adet pankart asıldı.  



13- Vergi Haftası etkinlikleri içerisinde kutlama mesajı ve canlı saksı çiçeği İlçe Vergi 

Dairesine gönderildi. 

14- 8 Mart 2012 Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde billboard yapıldı. Anons 

yapıldı. Gazete mesajı verildi. Cep mesajı gönderildi. Bayanlara cüzdan hediye edildi. Plaket 

yaptırıldı. 

15- Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sinanpaşa Ağaçlandırma sahasında ağaç dikimi 

yapıldı. Pilav ayran davetiye organizasyonu yapıldı. Anons yapıldı, gazeteye mesaj verildi. 

Pankart yaptırıldı. 

16- Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde gazeteye mesaj verildi, cep mesaj gönderildi, anons 

yapıldı, siteye reklam yapıldı, pankart asıldı. 

17- Avukatlar günü sebebiyle cep mesajı gönderildi, avukatlar odasına çiçek gönderildi. 

18- Sağlık Haftasında pankart asıldı. 

19- Kutlu Doğum Haftasında pankart asıldı, cep mesajı gönderildi, gazetelere mesaj verildi. 

Siteye açılış ve anons yapıldı. Tüm camiilerde mevlid şekeri dağıtıldı. Stıker çalışması 

yapıldı. 

20- Ebeler Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilçemizdeki tüm ebelere cep mesajı gönderildi. 

21-  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklara tören alanında 2000 adet 

saplı bayrak dağıldı. Makam yerine geçen çocuklara hediyeler alındı. Pankart, gazete mesajı, 

anons, siteye açılış yapıldı ve cep mesajı gönderildi. 

22- Trafik ve İlk Yardım ile Karayolu Güvenlik ve Trafiği Haftasında pankart, siteye açılış 

yapıldı.  

23- 1 Mayıs İşçi Bayramı siteye açılış, anons, cep mesajı gönderildi. 

24- 13 Mayıs 2012 Anneler Günü siteye açılış yapıldı, cep mesajı gönderildi, gazete mesajı 

verildi, anons yapıldı, personele anneler günü hediyesi çilek çanta dağıtımı yapıldı. 

25- 8-14 Mayıs 2012 Vakıflar Haftası sebebiyle SYDV’ a canlı saksı çiçeği gönderildi. Vakıf 

çalışanlarına cep mesajı gönderildi.  

26- 14 Mayıs 2012 Dünya Eczacılık Günü etkinlikleri içerisinde ilçemizdeki 15 adet eczacıya 

canlı saksı çiçeği gönderildi, cep mesaj gönderildi. 

27- 14 Mayıs 2012 Dünya Çiftçiler Günü etkinlikleri içerisinde gazeteye mesaj verildi, cep 

mesaj gönderildi, siteye reklam yapıldı, anons yapıldı. 

28- Danıştay ve İdari Yargı Haftasında Sadi Güvene çiçek ve kutlama mesajı gönderildi. 

29- 10-16 Mayıs 2012 Engelliler Haftası sebebiyle engelli çocuklara eğlence düzenlendi, 

hediyeler alındı, ikramlar yapıldı, gazeteye mesaj verildi, anons yapıldı, siteye reklam yapıldı, 

pankart asıldı. 

30- 12-18 Mayıs 2012 Hemşireler Haftası etkinlikleri çerçevesinde gazeteye mesaj verildi, 

cep mesaj gönderildi, pankart asıldı. Başhemşireye, Diyaliz Merkezine, Aile Hekimliğine 

canlı saksı çiçeği gönderildi. 

31- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri sebebiyle gazeteye 

mesaj verildi, cep mesaj gönderildi, anons yapıldı, siteye reklam yapıldı, pankart asıldı, 

Lal ve Şafak SÖNMEZ Konseri düzenlendi.(5 Haziran 2012) plaket, çiçek, peynir paketi 

hediye edildi. 

32- 21 Mayıs 2012 -Dünya Süt günü sebebiyle Süt Birliğine çiçek ve cep mesajı gönderildi. 

Gazeteye mesaj verildi. Anons yapıldı. 

33- 24 Mayıs 2012 - Regaip Kandilinde gazeteye mesaj verildi, cep mesaj gönderildi, anons 

yapıldı, siteye reklam yapıldı, pankart asıldı, 4500 adet kandil simidi yaptırıldı ve dağıtıldı. 

34- 25-31 Mayıs Etik Haftası etkinlikleri çerçevesinde siteye açılış (Pop-Up) yapıldı. 

35- 28 Mayıs 2012 Köy Muhtarları, Malkara Protokol, Belediye Meclis Üyeleri’nin katıldığı, 

Bahar Turistik Tesislerinde Malkara Buluşuyor yemeği düzenlendi. 

36- İstanbul’un fethi dolayısıyla İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanına kutlama mesajı 

gönderildi. 



37- Çanakkale Şehitliklerine 1 ay boyunca haftada 3 gün (Salı-Perşembe-Cumartesi) gezi 

düzenlendi. 

38- 12 Aylık Belediye Bülteni bastırılmış, toplam 365 haber yazılmış, fotoğrafları çekilip 

işlenmiştir ve www.malkara.bel.tr resmi internet sitesinde yayınlanmış, basın 

bilgilendirilmiştir.  

39- 5 Haziran 2012 - Dünya Çevre Günü sebebiyle gazeteye mesaj verildi, cep mesaj 

gönderildi, anons yapıldı, pankart asıldı, Malkara İçinde temizlik yapıldı, 1000 adet baskılı 

şapka, 1000 adet baskılı penye ve el ilanı hazırlanıp dağıtıldı. 

40- 10 Haziran 2012 Kızılay’ın Kuruluş yıl dönümünde cep mesajı ve canlı saksı çiçeği 

gönderildi. 

41- Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıl dönümü sebebiyle Jandarma Komutanı Sedat 

AKBIYIK’ a canlı saksı çiçeği gönderildi. 

42- 16-17 Haziran 2012 Mirac Kandil’inde tüm camilerde yatsı namazı sonrası lokum 

dağıtımı yapıldı. Pankart asıldı, cep mesajı gönderildi, siteye açılış yapıldı, anons yapıldı, 

gazete mesajı verildi. 

43- 17 Haziran 2012 Babalar Gününde gazetelere mesaj verildi, cep mesajı gönderildi, siteye 

açılış yapıldı, 3 adet billboard yapıldı, pankart asıldı, anons yapıldı. 

44- 18 Haziran 2012 Pazartesi gecesi Belediye Birim Müdürlerine ve Belediye Meclis 

Üyelerine eşli yemek düzenlendi. 

45- Çanakkale Şehitliklerine 1 ay boyunca haftada 3 gün (Salı – Perşembe – Cumartesi) gezi 

düzenlendi. 

46- 25 Haziran 2012 Pazartesi gecesi Mimar, Mühendis ve Müteahhitlere Bahar Turistlik 

tesislerinde akşam yemeği düzenlendi. Basın toplantısı düzenlendi hazırlıkları yapıldı. 

47- 27 Haziran 2012 Çarşamba gecesi OSB toplantısı ikramlar hazırlandı ve Bahar Turistlik 

tesislerinde akşam yemeği düzenlendi. 

48- N.K.Ü. Malkara Meslek Yüksekokulunun mezuniyet balosuna pasta yaptırıldı, mezuniyet 

töreninde 4 öğrenciye plaket yaptırıldı, çanta hazırlandı, altın alındı ve hediye edildi. 

49- 11 Temmuz dünya nüfus günü dolayısıyla İlçemiz Nüfus Müdürüne çiçek gönderildi. 

50- 4/5 Temmuz Berat Kandili dolayısıyla gazetelere kutlama mesajı verildi. Herkese cep sms 

gönderildi. Anons verildi. 3 adet pankart asıldı. Gazetelere mesaj gönderildi. Site açılış 

kapağına kutlama mesajı verildi. 

51- Ramazan ayı başlangıcından bitimine kadar olan süre içerisindeki hafta sonları (Cuma- 

cumartesi) Asfalt Boyu Hurşit Korkmazın Kavaklık Üstü mevkiinde çeşitli eğlencelerin yer 

aldığı Ramazan Şenliklerinin 3.’ sü düzenlendi; Fasıllar, Orta Oyunu (Kavuklu – Pişekâr ), 

Meddah Sihirbaz + Palyaço, Burcu (Konser), Tuğçe PALA (THM – Konser), Malkara 

Belediyesi Folklor Ekibi,  İsmail ÖZKAN  (Konser),Canlı Karagöz Hacivat, Mehsen 

ÖZŞİMŞİR (Konser), Ateşbaz + İbiş + Nasrettin Hoca, Oya PINAR (Konser), Yalçın 

ÖZDEN ve Grubu (Tiyatro). Yerel basın ve Rumeli TV. davet edildi. 

Ramazan boyunca Perşembe ve Cuma Akşamları Sokak iftarları düzenlendi. Her Mahallede 

ayrı ayrı 1000 kişilik sokak iftarları düzenlendi. Masalar dizany edildi. Pankartlar asıldı. 

Anonslarla halka ilan edildi. 

Ramazan boyunca cumartesi ve Pazar günleri İstanbul ve Edirne’ye kültür gezileri 

düzenlendi. 

Sahne hazırlıkları yapıldı. Sahne arkası pankartı asıldı. Katılımcılara plaketler, çiçekler 

verildi.3 adet pankart asıldı. Anons hazırlandı. Şenlikleri tanıtım ve davet amaçlı broşür 

hazırlandı ve tüm halka dağıtıldı. 20 Ağustos Ramazan Bayramı dolayısıyla siteye ve 

gazetelere kutlama mesajı verildi. 3 adet pankart asıldı. Herkese cep sms’ i gönderildi. 

Kutlama anonsu hazırlandı.  Gazetelere mesaj gönderildi. Site açılış kapağına kutlama mesajı 

verildi. 4500 adet tebrik kartı hazırlandı ve dağıtımı yapıldı.  4 büyük tepsi baklava, 1 kg kutu 

http://www.malkara.bel.tr/


baklava siparişleri verildi. Personele verilmek üzere 280 adet çikolata hazırlandı ve 

bayramlaşma programında dağıtıldı.    

52- 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümünde gazetelere mesaj verildi. Kadir gecesi 

dolayısıyla tüm personele ve gelen vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı. Gazetelere ve siteye 

kutlama mesajı verildi. Herkese cep sms gönderildi. Anons verildi. 3 adet pankart asıldı.                                                                                                           

53- 20 Ağustos Ramazan Bayramı dolayısıyla siteye ve gazetelere kutlama mesajı verildi. 3 

adet pankart asıldı. Herkese cep sms’ i gönderildi. Kutlama anonsu hazırlandı.  Gazetelere 

mesaj gönderildi. Site açılış kapağına kutlama mesajı verildi. 4500 adet tebrik kartı hazırlandı 

ve dağıtımı yapıldı.  4 büyük tepsi baklava, 1 kg kutu baklava siparişleri verildi. Personele 

verilmek üzere 280 adet çikolata hazırlandı ve bayramlaşma programında dağıtıldı. 

54- 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla siteye ve gazetelere kutlama mesajı verildi.  3 adet 

pankart asıldı.                                                                                                                    

55- (Kültür Sanat ve Tarih Şöleni)15-16-17 Eylül Toplu Nikâh ve Toplu Sünnet şöleni 

gerçekleştirildi.  16 Eylül 2012 Cumartesi akşamı 14 Kasım Stadyumunda halkın büyük 

katılımıyla Ferhat GÖÇER ve TRT Sanatçılar konseri gerçekleştirildi. Kokteyl, Hasan TUNA 

Resim Sergisi, İmza günü, Rölyef resim sergisi, Takı tasarım sergisi, Hattat sanatçılarının 

eserlerinin sergilenmesi ve Eski Fotoğraflarda Malkara konulu seminer düzenendi. 

29 çocuk sünnet ettirildi. Sünnet olan çocuklar için mevlit yapıldı. 

Şölende misafirlere verilmek üzere peynir sepetleri sipariş edilerek hazırlanması tarafımızdan 

yapıldı. Davetiyeler hazırlandı, etiketlendi. Anonsu edilerek, radyoya ilan verildi. Yerel ve 

ulusal basın davet edilerek karşılandı. Şölenin haberleri aşamalı olarak siteye aktarıldı. 

Organizasyonunu Belediyemizin üstlendiği ve her yıl geleneksel hale gelen Fehmi ÖZKAN 

Yağlı Pehlivan Güreşlerinin 21. si 17 Eylül 2012 Pazar günü Meşatlık mevkiindeki Fehmi 

ÖZKAN Güreş Sahasında gerçekleştirildi. 

56- 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazetelere mesaj verildi. Siteye kutlama mesajı 

aktarıldı.  Derneğe çiçek gönderildi. İlçemizdeki gazilere cep sms’ i gönderildi. 

57- Eylül ayının 3. ncü haftası İlköğretim Haftası olması dolayısıyla öğretmenlere cep sms’ i 

gönderildi. Kutlama anonsu yapıldı. 

 58- 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü olması dolayısıyla gazetelere mesaj gönderildi. İlçemizde 

belirlenen 30 yaşlı vatandaş ziyaret edilerek çikolata ve erzak verildi.   

59-  Ekimin 1. nci haftası “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” gazetelere mesaj verildi. 3 

adet pankart asıldı. 

60-  4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla 2 adet bilboard asıldı. 

61-  4 Ekim Mimarlar Günü dolayısıyla gazetelere mesaj verildi. Tekirdağ ve İlçemizde 

bulunan 37 mimara cep sms’ i gönderildi. İlçemizde bulunan 6 mimara çiçek gönderildi. 

62- İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 89. Yıldönümü için İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı Kadir TOPBAŞ’ a kutlama mesajı gönderildi. 

63- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyetinin ilanının 89. yıldönümü münasebetiyle 

gazetelere mesaj verildi. Siteye açılış kapak haberi aktarıldı. Gazetelere mesaj verildi. 6 adet 

pankart asıldı. Siteye kutlama ve haberi aktarıldı. Herkese cep sms’ i gönderildi. Anons 

hazırlandı. 

64- 25-26-27-28 Ekim Kurban Bayramı münasebetiyle tebrik kartları hazırlandı.  Gazetelere 

ve siteye kutlama mesajı verildi. Herkese cep sms gönderildi. Kutlama anonsu hazırlandı.  

Hastane, cezaevi, jandarma komutanlığı ve emniyet müdürlüğüne büyük tepsi baklava sipariş 

edildi. 1 kg kutu baklava şehit ailesine verildi. Hastane, cezaevi, jandarma komutanlığı, 

emniyet ve şehit ailesine kutu çikolata verildi. 

65-  10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıl dönümü münasebetiyle gazetelere mesaj verildi. 

66- 24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle ilçemizdeki tüm öğretmenlere cep sms’ i 

gönderildi. Gazetelere mesaj verildi. Başkan beyin konuşma metni hazırlandı. Siteye haberi 

hazırlandı ve aktarıldı. Anons hazırlandı. 5 adet pankart asıldı. Tüm okullara saksı çiçeği 



gönderildi. Tüm okullar ziyaret edilerek öğretmenlere lokum ve kahve ikram edildi. Tüm okul 

müdürlerimize eşli olarak Bahar Turistik Tesislerinde yemek düzenlendi. 

67- Dünya Aıds günü etkinlikleri kapsamında 1 Aralık 2012 Siteye kutlama haberi yapıldı. 

68- 2- 9 Aralık Mevlana Haftası olması sebebiyle siteye açılış kapak haberi aktarıldı. 

69- 3 Aralık Dünya Özürlüler Günü olması dolayısıyla gazetelere mesaj verildi. Siteye 

kutlama mesajı hazırlanarak haberi aktarıldı. 

70-  4 Aralık Madenciler Günü sebebiyle siteye kutlama açılış kapağı hazırlandı ve aktarıldı.  

71- 19 Aralık 2012 İnşaat Mühendisler Günü olması dolayısıyla gazetelere mesaj verildi. 

İlçemizde bulunan İnşaat Mühendislerine cep sms’ i ve çiçek gönderildi. Siteye kutlama 

mesajı hazırlanarak haberi aktarıldı.   

72- 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla gazetelere mesaj verildi. İlçemizde 

bulunan Kooperatiflere cep sms’ i ve çiçek gönderildi. Siteye kutlama mesajı hazırlanarak 

haberi aktarıldı. 

73-  Özel ve önemli günlere özel pankartlar hazırlandı. Tamir ve onarım işlemleri yaptırıldı. 

Malkara için yaptıklarımız ve yapacaklarımız konulu bilboardlar hazırlandı.   

74- 14 Kasım Malkara’ nın Kurtuluşu ve Toplu Nikâh ve Sünnet Şöleninde, Ramazan 

Eğlencelerinde katılımcılara verilmek üzere plaketler hazırlandı. 

75- Toplu Nikâh ve Sünnet Şöleninin gerçekleştirilmesinde sponsorluk yapan firmalara ve 

şölene katkılarından dolayı Milletvekillerimize,  şölen sonrasında teşekkür amaçlı gazetelere 

mesaj verildi. 

76-  Park- Bahçelerin yaptırmış olduğu İlçemizdeki parklar, çocuk park alanlarını yenileyen 

sponsorlara gazetelerde teşekkür ilanı verildi. 

77- Gülbaba İş Hanındaki dükkan satışları ile basına haberler hazırlandı ve ilan edildi.  

78- Başkan Beyin Gazetelere yapmış olduğu ropörtajlar düzenlendi ve fotoğrafları seçilerek 

yayınlanmak üzere gazetelere iletildi.  

79- Şehitlerimiz için tüm halka şehit başsağlığı cep  sms’ leri hazırlanıp gönderildi. 

80- 2012 yılı içerisinde gelen- giden evrak kayıt, zimmet defterleri düzenli şekilde tutulmuş 

takipleri yapılmıştır. 

81- Kayıp eşyaların tesliminde tutanak düzenlenmiş ve anons sonunda sahiplerine teslimatları 

yapılmıştır. 

82- Yıl içerisinde Resmi yazışmalar usulüne uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. 

83- Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere alınan aracın tüm yıllık bakımı yapılmıştır. 

84- 2012 yılı içerisinde Protokol listelerinin rutin takipleri yapılarak, güncellemeleri 

yapılmıştır. 

85- Etiketleme gerektiren etkinliklerde etiketler hazırlanmıştır. 

86-  Birimimize ait 2009-2010-2011-2012 yıllarına ait arşiv oluşturuldu. 

87- Birimimizin yıl içerisinde yapmış olduğu harcamaların ödeme evrakları hazırlanarak Mali 

Hizmetler Birimine teslim edilmiştir. 

88- Malkara Spor Kulübüne 2012 yılı içerisinde belirli zamanlarda malzeme, yemek ve kamp 

yardımları yapılmıştır. 

89- Kültür Sanat ve Tarih Şöleni - 8.Toplu Nikah Toplu Sünnet ve Yağlı güreşlerde dini ve 

milli bayramlarda kişi ve Kurumlara gerekli davetiyelerin hazırlanarak gönderilmesi 

sağlanmıştır. 

90- Yeni yıl kutlama mesajı hazırlandı. Gazetelere gönderildi. Herkese cep sms hazırlandı ve 

iletildi 

91- Atatürk İlköğretim Okulu,Hacıilbey ilköğretim Okulu,Gülen Yüzler Rehabilitasyon 

Merkezi ile Gelincik Anaokuluna 4 adet akavaryum alındı. 

 

 


