


Önsöz
Sosyal belediyecilik yerel yönetimlere insan hayatını ilgilendiren bütün sosyal 
alanlarda planlama, düzenleme, proje ve hizmet üretme işlevi yükleyen bir 
modeldir. Bir başka ifadeyle sosyal belediyecilik, insan ve toplum merkezli 
hizmetlerin genel adıdır.
 
Çorum Belediyesi, “sosyal devlet” anlayışının bir gereği olarak, sosyal 
belediyecilik uygulamalarıyla hemşehrilerimizin refah düzeylerini arttırmaya, 
şehrimizde sosyal dengenin kurulmasına, sosyal barışın sağlanmasına 
yönelik hizmetleriyle şehrimizin gelişmesine ve kalkınmasına destek oluyor. 
 
Belediyemiz, Çorum’un sadece altyapı sorunlarıyla değil, şehir sakinlerimizin 
değişen ihtiyaçlarını karşılayan çalışmalarla birlikte, dar gelirli aileler, 
engelliler, kimsesizler, şehit ve gazi aileleri, gençler ve çocuklarımız, 
yaşlılarımız için çok çeşitli ve kapsayıcı sosyal projeleri hayata geçirdi. 
 
İnsan merkezli medeniyet hayatımızın bir gereği olarak insan odaklı siyasete 
ve insan odaklı yerel yönetime inanan Çorum Belediyesi, ulaşılmadık, ihtiyacı 
ve talebi dinlenmedik hiç bir insanımızı bırakmamak hedefiyle hizmetlerini 
sürdürüyor. Bütün vatandaşlarını, sosyal belediyecilik anlayışıyla geliştirdiği, 
ürettiği hizmet şemsiyesi altında toplayan Çorum Belediyesi bu alanda ödüllü 
ve tescilli bir Belediye olarak kalıcı hizmetlerine devam ediyor…

Muzaffer KÜLCÜ
Belediye Başkanı
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Gıda Yardımı
• Belediyemizden gıda yardımı almak isteyen hemşehrilerimizin başvurularını alarak sosyal 

incelemelerini yapıyor fakirlik derecelerine göre gıda yardımlarını kendilerine ulaştırıyoruz.
• Görevi devraldığımız yıl sadece 2.000 paket gıda yardımı yapılıyorken, sonraki yıllarda bu sayıyı 

arttırarak;

2009  yılında     3.500 paket
2010  yılında   11.000 paket
2011  yılında   15.000 paket
2012   yılında   20.000 paket
2013  yılında   24.000 paket 
2014    yılında   26.000 paket
2015  yılında (Mayıs'a kadar)   5.000 paket

olmak üzere ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize 104. 500 paket gıda ulaştırdık.
Ayrıca mülteci kardeşlerimize her ay ortalama 1.100 paket gıda yardımında bulunuyoruz.
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Gıda Bankası
• 2015 yılına geldiğimizde ise  hemşehrilerimizin market ortamında gıda 

yardımlarını daha rahat alabilmesi için Gıda Bankası’nı kurduk.
• 8.342 ailemiz şu anda Gıda Bankası hizmetimizden düzenli olarak 

yararlanıyor.
• 200 çeşit ürünle dar gelirli hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz 

Gıda Bankamıza 2016 Kasım sonu itibarıyla 3.5 milyon TL'lik ürün alımı 
yaptık ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırdık.
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Yaşlı Bakım Hizmeti
• Yaşlılarımız bizim başımızın tacıdır. Onlara hizmet etmek, dertleriyle 

hemhal olmak, ihtiyaçlarına koşmak bizim vicdani olduğu kadar insani 
de görevimizdir.

• Bu düşünceden hareketle sosyal belediyecilik alanında yeni bir hizmet 
modeli geliştirerek ‘Yaşlı Bakım Hizmeti’ ni hayata geçirdik.

• Mahalle muhtarlıklarımızla da koordineli çalışarak kendi temizlik 
işlerini yapamayacak durumda olan 65 yaş ve üzeri yaşlılarımızı tespit 
ederek ev temizlik hizmetini başlattık. 

• Yaşlı bakım hizmetimizden yararlanmak isteyen  yaşlılarımızın 
başvurularını alarak gelir durumu ve bakacak kimsesi olup olmadığına 
göre sınıflandırıyor; 30 ,45, 60 günlük periyotlarla ev  temizliklerini 
yapıyoruz.

• 14 kişiden oluşan 7 temizlik ekibimizle günde ortalama 14 yaşlımızın 
evini temizliyoruz.

• Şu an 445 evde 629 yaşlımız Belediyemizin  bu hizmetinden 
yararlanıyor.
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Giyecek Yardımı
• Belediyemiz dar gelirli kardeşlerimizin giyecek 

ihtiyaçlarını da unutmadı. 
• Her Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 

(2013-2016) 13.500 yavrumuza pantolon, gömlek 
tişört, kaban, mont ve ayakkabıdan oluşan 
bayramlıklarını takdim ettik.
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Hoş Geldin Bebek
• Ailelerimiz yeni doğan bebekleriyle sevgiyi, paylaşmayı, mutluluğu ve 

karşılıklı aidiyet duygusunu en temiz haliyle yeniden keşfeder.
• Biz de onların bu sevincine tanıklık etmek ve ailenin en küçük ferdinde bu 

mutluluğu görmek istiyoruz.
• Bu amaçla 2013 yılında başlattığımız ‘Hoş Geldin Bebek Projesi’ ile şehir 

merkezinde yeni doğan 12.600 bebeğimizin ailesini ziyaret ettik.
• Ziyaretlerimizde, özel olarak tasarlanmış bebek battaniyesi ve anne-bebek 

sağlığı için hazırladığımız dökümanları ailelerimize hediye ediyoruz.

Bu amaçla 2013 yılında başlattığımız ‘Hoş Geldin Bebek Projesi’ ile şehir 

sağlığı için hazırladığımız dökümanları ailelerimize hediye ediyoruz.
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Cami Temizliği Hizmeti
• Müftülüğümüzle koordineli olarak belirlediğimiz ibadethanelerimiz için 

‘Cami Temizliği Hizmeti'ni başlattık.
• 86 camimizin ve müştemilatında bulunan Kur’an kurslarımızın kısmi 

ve detaylı temizliklerini belirli bir program dahilinde periyodik olarak 
yapıyoruz.
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Engelli Hizmetleri
• Sosyal Belediyecilik çalışmalarımızın önemli bir ayağını da engelli 

vatandaşlarımıza yaptığımız hizmetler oluşturuyor.
• Hayatı paylaşmaya engel yok anlayışıyla şehrimizdeki engelli 

kardeşlerimizin her türlü imkanlarımızla hizmetinde olmaya devam 
ediyoruz.

• İhtiyaç sahibi ve belediyemize müracaat eden herkese verdiğimiz akülü 
ve tekerlekli araçlarla 520 engelli kardeşimizin sevincine ortak olduk.

• 100 engellimize beyaz baston ve 50 adet tekerlekli hasta 
yürütücemizin de dağıtımını yaparak engelli kardeşlerimizin hayatlarını 
kolaylaştırmaya çalıştık.

• Engellilerimizin şehir içi ulaşımlarını ücretsiz olarak yapıyoruz.
• Akülü araç kullananan engelli kardeşlerimiz için şarj istasyonu kurduk.
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Engelli Eğitim Merkezi
• 2014 yılında kurduğumuz Engelli Eğitim Merkezimiz ile şehrimizdeki 

engelli kardeşlerimize daha kapsamlı ve sistematik hizmet verme 
imkanına kavuştuk.

• %40 ve üzeri görme, işitme-konuşma, ortopedik ve zihinsel engelliler ile 
ruhsal-duygusal rahatsızlığı veya süreğen hastalığı olan engellilerimize 
merkezimizde hizmet vermeye devam ediyoruz.

• Merkezimizde müzikten spora, aşçı çıraklığından ebru, nakış ve resime 
kadar 9 farklı branşta 130 engelli kardeşimize hizmet veriyoruz.

• Engelli ailelerimize psikolojik danışmanlık hizmeti sunarak onların 
yükünü bir nebze de olsa azaltmaya gayret ediyoruz.

• Ayrıca Buhara Engelli Rehabilitasyon Merkezimizde de 58 engelli 
kardeşimizi bu hizmetlerimizden yararlandırıyoruz.

 engelli 
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Engelli Yaya Yolları
• Engelli hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla çok 

sayıda çalışmaya imza atıyoruz. 
• Bu kapsamda engelli yürüyüş yollarını şehrimize kazandırdık.
• Engelli kardeşlerimizin rahat kullanabilmeleri için kabartmalı yaya 

yolları yaptık.
Engelli kardeşlerimizin rahat kullanabilmeleri için kabartmalı yaya 
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Mültecilere Yardım
• Şehrimizde bulunan mülteci kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak 

için ilgili kurumlarımızla koordineli olarak imkanlarımızı seferber 
ediyoruz.

• Her ay 1099 mülteci aileye gıda paketi yardımında bulunuyoruz.
• İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen sığınmacı kardeşlerimize ev eşyası 

ve giyecek yardımında bulunarak onların bu zor günlerinde yanlarında 
olmaya gayret ediyoruz.olmaya gayret ediyoruz.
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Ramazan Çadırı
• Milletimizde var olan yardımlaşma ve hayırseverlik duygusuna öncülük 

ederek her yıl geleneksel olarak kurduğumuz iftar çadırımızda her gün 
1000 kişiye iftar yemeği verdik.

• Her kesimden iftar çadırımıza gelen hemşehrilerimizle iftar sevincini 
birlikte yaşadık.birlikte yaşadık.
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Mahalle İst arları
• Ramazan ayının  manevi iklimini, iftarın sevinç ve bereketini şehrimizin 

tamamına yaymak için mahalle iftarlarımızı gerçekleştirdik. 
• Mahallelerimizde kurduğumuz iftar sofralarımızda gencinden yaşlısına, 

kadınından erkeğine her yıl 25.000 kardeşimizle Ramazan coşkusunu 
hep birlikte yaşadık.
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Kardeş Şehir Etkinlikleri
• Ülkemizin birçok bölgesinde bizim kardeş şehirlerimiz var. Bu 

kardeşliğimizin gereği olarak Belediyemizin imkanlarını mesafe ve 
bölge ayrımı yapmaksızın tüm kardeş şehirlerimizle paylaşmaya 
devam ediyoruz.

• Mardin ve Hakkari'de vatani görevini yapan Mehmetçiklerimiz 
için battaniye, çorap, havlu vb. malzemelerden oluşan 2750 koliyi 
Çorumumuzdan Mehmetçiğimize ulaştırdık.

• Ağrı'nın Hamur ve Mardin'in Yeşilli Belediyeleri ile Hakkari Valiliğimize 
oradaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırılmak üzere 5000 paket 
gıda yardımı gönderdik.

• Hamur ve Yeşilli İlçelerindeki dar gelirli kardeşlerimiz için iftar sofraları 
kurarak Ramazan sevincini onlarla da paylaştık.
Hamur ve Yeşilli İlçelerindeki dar gelirli kardeşlerimiz için iftar sofraları 
kurarak Ramazan sevincini onlarla da paylaştık.
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Bosnalı Öğrencilere
Kırtasiye Desteği
• Bosna bize ecdadımızın yadigarı.. Gönül coğrafyamızda özel bir yeri 

olan Türkiye ve Türkçe sevgisini her zaman ön planda tutan Bosna 
Hersekteki devlet okullarında Türkçeyi seçmeli ders olarak alan 6.000 
Boşnak öğrenci kardeşimize kırtasiye desteğinde bulunduk.Boşnak öğrenci kardeşimize kırtasiye desteğinde bulunduk.
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Sünnet Şölenleri
• Asırlardır çocuklarımızın sünnet düğünlerine ayrı bir önem verir hatta 

bunu ailemizin birinci mürüvveti olarak kabul ederiz.
• Belediyemizin toplu sünnet şölenleri ile hem bu geleneğimizi sürdürdük 

hem de yavrularımızın ilk mürüvvet sevincine ortak olduk.
• 2009'dan beri 3.250 yavrumuzu hem sünnet ettirdik hem de çeşitli 

etkinlik ve hediyelerle ailelerimizin sevincini birlikte yaşadık.
• Sağlık Bakanlığı kararıyla 2015 yılında sünnet şölenini son kez yaptık.Sağlık Bakanlığı kararıyla 2015 yılında sünnet şölenini son kez yaptık.
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Çocuk Evi Tefrişi
• Haklarında Koruma ve tedbir kararı bulunan çocuklarımızın eğitimlerini 

alarak yetiştirilmesini sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar 
İl Müdürlüğü tarafından kiralanan çocuk evlerinin  A’dan Z’ye tüm 
eşyalarını alarak tefrişini gerçekleştirdik.

• Şimdi öğrenci kardeşlerimiz bu evlerde koruma altında bulunarak 
eğitimlerini sürdürüyor.
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Toplu Ulaşım
• Toplu taşıma araçlarını kullanan hemşehrilerimizin yaz aylarında 

bunaltıcı sıcaktan kış aylarında da soğuktan korunabilmeleri amacıyla 
örnek belediyecilik hizmeti olarak klimalı durakları hizmete sunduk.

• Engelli vatandaşlarımızın da toplu taşıma araçlarından daha rahat ve 
konforlu bir şekilde yararlanabilmesi amacıyla otobüslerimize engelli 
rampaları monte ettik.
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Pazar Servis Aracı
• Ramazan ayı ile birlikte uygulamaya başladığımız ücretsiz pazar servisi 

ile semt pazarlarından alışveriş yapan kadınlarımıza kolaylık sağlamak 
amacıyla kendilerini evlerinden alıp pazar alanına taşıyor, alışveriş 
sonrası tekrar evlerine ulaştırıyoruz.
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Aile Danışmanlığı
• Toplumumuzun temel yapı taşı olan ailenin mutlu ve huzurlu olabilmesi 

geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor. 
• Bu doğrultuda Çorum Belediyesi Aile Eğitim Merkezi danışmanlık 

hizmetleri kapsamında hemşehrilerimizin daha sağlıklı bir aile 
ortamında hayatlarını sürdürebilmelerine destek olmak amacıyla; aile 
danışmanlığı, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, hukuk danışmanlığı, 
beslenme danışmanlığı hizmetleri veriyoruz.
danışmanlığı, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, hukuk danışmanlığı, 
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