GİRESUN BELEDİYESİ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU
( 01/2012-31/12/2012)

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü servislerinde 1 müdür, 2
memur, 2 işçi personel, 3 Hizmet Alımı İşçi Personel, Taşbaşı Sosyal Tesislerinde 3
işçi personel, Elektrik Ünitesi 1 işçi personel, Halkla İlişkiler Şefliği’nde 3 hizmet alımı
işçi personel, Tiyatro Şefliği’nde 1 işçi personel, Konservatuar 5 bando eri memur ve
2 işçi personel, Daire Amirliği’nde 1 memur personel ile görev yapmaktadır.
İlimizin en büyük sosyal ve kültürel aktiviteleri olan ve Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü tarafından organize edilen Uluslararası Giresun Aksu Festivali hazırlıkları
yapılıp geniş bir katılım sağlanarak kutlanılmıştır.
Her yıl geleneksel olarak yapılan Sünnet Şöleni organizasyonu hazırlıkları
yapılmış ve 100 çocuk sünnet ettirilmiştir.
Osmanağa anma töreni hazırlıkları yapılarak kutlanılmıştır.
Eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle öğrencilere kırtasiye ve kıyafet
yardımı yapılmıştır.
Ramazan ayında yardıma muhtaç ailelere kumanya yardımı yapılmıştır.
Ramazan ayında her akşam Taşbaşı Sosyal Tesislerinde iftar yemeği
verilmiştir.Ramazan Ayı boyunca Taşbaşı Parkı’nda Fasıl organizasyonu
düzenlenmiştir.
Cumhuriyet Haftası etkinlikleri düzenlenmiş bu kapsamda KOLPA Grubu
Atatürk Meydanı’nda bir konser vermiştir.
Belediyemiz tarafından yardıma muhtaç ailelere yapılan ekmek yardımı
yeniden güncellenerek her ay ailelere fişleri dağıtılarak mahallelerde fırınlardan
ekmek alma imkanı sağlanmıştır.
Taşbaşı Sosyal Tesislerinde her sabah çorba dağıtımı yapılarak ihtiyaç
sahiplerinin yemeleri sağlanmıştır.
Geleneksel olarak her yıl yapılan Sokak Basketbol Turnuvası hazırlıkları
yapılarak 1 ay boyunca geniş bir katılımla turnuva düzenlenmiştir.
Yıl içinde kutlama, özel günler ve resmi bayram törenlerine ilgili makamlar
tarafından Belediyemize verilen görevlerin takibi yapılarak iştirak edilmiş, dini
bayramlarda bayramlaşma töreni hazırlıkları yapılarak eksiksiz bir şekilde kutlanması
sağlanmıştır.

Ses yayın cihazımız yıl içinde özel günler ve haftalar için talep doğrultusunda
ihtiyaçları karşılanmıştır.
Belediyemiz tarafından yapılan hizmetlerin açılış programı planlanmış ve açılış
törenleri yapılmıştır.
Taşbaşı Sosyal Tesislerinde düğün, nişan, sünnet ve özel geceler için talepte
bulunan kişilere tahsis edilmiş, salon ve personel hizmeti sunulmuştur.
Basın ve yayın büromuz Belediyemiz çalışmalarını ve Başkanımızın
programının takibini yapmış, görüntüleri bilboardlar aracılığı ile halkımıza
duyurulması sağlanmıştır.
Dini bayramlar, özel günler ve yapılan hizmetler ile açılış programları
billboardlar hazırlanarak Başkanımızın mesajı halkımıza duyurulmuş, ayrıca davetiye
bastırılarak il içinde ve il dışında bulunan protokol üyeleri ve hemşerilerimize
gönderilerek katılımları sağlanmıştır.
Konservatuarımızın halk oyunları ve müzik bölümlerine yeni öğrenciler kayıt
edilmiş, bölümlere ayrılarak eğitim almaları sağlanmıştır.
Konservatuar bando ekibimiz yıl içinde resmi ve özel günler ve bayramlarda
verilen görevlere iştirak etmiştir.
Yukarıda belirtilen görevler haricinde idarenin periyodik olarak servisimize
verdiği görevler takip edilerek eksiksiz şekilde yerine getirilmiştir.

