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Sevgili Çorlulular, değerli hemşehrilerim;
“Kentim Çorlu” adıyla yayınladığımız dergimizin üçüncü sayısını sizlerle buluşturmanın keyfini yaşıyoruz.
Önceki yıllarda olduğu gibi, 2018 yılına girdiğimiz ilk günden bu yana hizmetlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz.
Halkımızın pazar alışverişlerini rahatça yapabilmeleri için yapımına başladığımız ve modern görüntüsüyle kentin örnek yapılarından
biri hâline gelecek Atakent Kapalı Pazar Yerimizin inşaatına devam ediyoruz.
Geçtiğimiz aylarda temelini attığımız, Trakya’nın en büyük gösteri merkezi olacak Trakya Gösteri ve Kongre Merkezimizin yapımı
hızla sürüyor.
Bu sayımızda da göreceğiniz üzere; “Spora hep destek, tam destek” anlayışıyla desteklerimizi esirgemediğimiz Çorlu Belediyesi
Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) ve diğer spor kulüplerindeki sporcularımız farklı spor dallarında başarılarını madalyalarla taçlandırmaya ve bizlere sürekli ne kadar doğru yatırımlar yaptığımızı göstermeye devam ediyorlar.
Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği engelli vatandaşlarımızın her daim yanlarındayız; hizmet binamızdaki eğitimli personelimiz
sayesinde engelli vatandaşlarımızla kolaylıkla iletişim kurabiliyor, onların taleplerini anında cevaplandırabiliyoruz.
2017 yılında hizmete açtığımız Kitap Kafe ve Tenis Kafe’ye gelen vatandaşlarımızın memnuniyeti yüzümüzü güldürüyor; farklı alanlarda hizmet vererek daha geniş kitlelere hitap edebilmenin gururunu yaşıyoruz.
Geniş içerikli “Kentim Çorlu” dergimizi keyifle okuyacağınızı umuyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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Yeni Nüfusumuz

260.437
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Çorlu’nun nüfusu
6 bin 886 kişilik artışla 260 bin 437 oldu.
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Tekirdağ’ın tüm ilçelerindeki son nüfus sayıları
ise şöyle:

Türkiye İstatistik
Kurumu Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt
Sistemi verilerine
göre 2016 yılında
253 bin 551 olan
Çorlu’nun nüfusu,
6 bin 886 kişi artarak
yaklaşık % 2,71
oranında yükseldi
ve 260 bin 437 oldu.
Tekirdağ il sınırları
içinde yaşayan nüfus
oranı da % 3,34
oranında yükselirken, 2016 yılında
972 bin 875 olan
nüfus 2017 yılı sonunda 1 milyon 5 bin
463 kişiye yükseldi.
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Atakent Kapalı Pazar Yeri
İnşaatı Yükseliyor
Çorlu Belediyesi tarafından yapılan Atakent Kapalı Pazar Yeri inşaatı hızla yükseliyor.

Modern mimarisi ve kapasitesi ile bölgenin

ise kısa süre içinde başlayacak.

en büyük alışveriş noktası hâline gelecek olan

li tuvaleti, bay-bayan ve engelli tuvaleti, mescit
ile Pazarcılar Odası için hizmet bölümü ve zabıta

Atakent Kapalı Pazar Yeri’nde inşaat çalışmaları

Bodrum, zemin ve 1. kat olmak üzere 3 bölüm-

büyük oranda tamamlandı. Alipaşa Mahallesi Çe-

den oluşacak olan Çorlu Belediyesi Atakent

tin Emeç Bulvarı ile 18 Mart Caddesi’ne cepheli

Kapalı Pazar Yeri tamamlandığında 11 bin

Zemin katta meyve-sebze satışı yapılacak; ayrıca

Atakent Kapalı Pazar Yeri inşaatı kapsamında

metrekare kapalı alana sahip olacak. 4 asansör ve

112 acil ve hasta odası, 2 adet çocuk oyun

bugüne kadar yaklaşık 1.000 ton çelik ve 9.500

3 merdivenin bulunduğu pazar yerinde 5 metre

alanı, bankamatik alanları, bay-bayan ve engelli

m³ beton kullanıldı. Kenet çatı kaplama sistemi-

genişliğinde 272 adet tezgah yer alacak. Pazar

tuvaletleri, bebek bakım odası, polis odası, zabıta

nin uygulanacağı çatıda çelik çatı makaslarının

yerinin bodrum katında balıkçılar, peynirciler,

odası, idari bölüm ve dinlenme alanları yer ala-

yüzde 90’ı, seramik kaplama işlerinin yüzde 80’i

tavukçular için ayrılmış özel bölümler ile kuru

cak. Giriş katında ise 315 metrekarelik çok amaçlı

ile sıhhi tesisat ve elektrik işlerinin yüzde 70’i

bakliyatçılar, yufkacılar ve giyim esnafı yer alacak.

salon, soyunma odaları ve bay-bayan tuvaletleri

tamamlandı. İnşaatın cephe kaplama çalışmaları

Katta ayrıca çay ocağı, bebek bakım odası, engel-

yer alacak.

için lokasyonlar bulunacak.
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Otomatik temizleme sisteminin
kullanılacağı Atakent Kapalı Pazar Yeri’nde pazar
alışverişi için gelen vatandaşlara hizmet edecek
111 araçlık açık otopark ile pazar esnafının kullanabileceği 119 araçlık otopark bulunacak.
Pazar yeri olmasının yanında spor ve konser alanı
gibi çok amaçlı kullanılabilecek olan üst katta
aynı zamanda haftanın bir günü kadınların kendi
el emekleriyle hazırladıkları ürünleri satmaları
için stantlar kurulacak.
Yaklaşık 15 milyon Türk Lirasına mal olacak olan
Atakent Kapalı Pazar Yeri inşaatının 2018 yılı
içinde tamamlanması hedefleniyor.
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Trap ve Skeet Sahasında
Çalışmalar Sona Yaklaştı

Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımı devam
eden Trap ve Skeet Sahasındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı.
Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç ve Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan
poligonda atış denemesi gerçekleştirdi.

Yapımına devam edilen ve 2018 yılı içerisinde
faaliyete geçirilmesi planlanan Trap ve Skeet Sa-

ları yerinde incelerken poligonda atış denemesi
yapmayı ihmâl etmediler.

hası’nda ağaç dikim töreni gerçekleştirildi. Törene Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye

Daha sonra Kaymakam Kılıç ve Başkan Baysan’ın

Başkanı Ünal Baysan, Park ve Bahçeler Müdürü

alanda ağaç dikimi yapmasının ardından Çorlu

Erkan Tosun, Çorlu Avcılar Derneği Başkanı Mert

Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Erkan Tosun

Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşlar

alanda yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler

katıldı.

paylaştı. Park ve Bahçeler Müdürü Erkan Tosun
ilk gün düzenlenen ağaç dikimi töreni kapsamın-

Ağaç dikim töreni öncesinde yetkililerden bilgi

da alana 15’er adet ıhlamur, akça ağaç ve sığla ile

alan Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç ve Çorlu

2 adet manolya ağacı dikildiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Ünal Baysan, sahadaki çalışma-

KENTİM ÇORLU

Trakya Gösteri ve Kongre Merkezi
İnşası Devam Ediyor
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Yapımı Çorlu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Trakya Gösteri
ve Kongre Merkezi inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

2017 yılında yapımına başlanan Trakya Gösteri
ve Kongre Merkezi’nin inşaatında tabliye betonu

kongre, gösteri, tiyatro, konser, ödül törenleri,

yonlara ev sahipliği yapabilecek. Trakya’nın en

konferans gibi sanatsal ve kültürel organizas-

büyük ve en modern sanat kompleksinde 780

dökümü için hazırlıklar sürerken

kişilik ana salon, 200 kişilik Black Box

beton döküm işinin önümüzdeki

Theatre, 800 m² fuaye ve kafe alanı,

günlerde tamamlanması planlanıyor.

ikisi simultane tercüme ekibi odası,

Bodrum perde imalatları tamam-

projeksiyon ve görsel efekt odası, 11

lanan inşaatta zemin kat döşeme

adet sanatçı kulisi ve çoklu kulislerin

betonu için kalıp montajı ve demir

yanı sıra 12’si engelli olmak üzere

hazırlıkları da hızla devam ediyor.

toplamda 233 araçlık otopark alanı
yer alacak.

Hatip Mahallesi’nde bulunan Çorlu
Belediyesi Kültür Merkezi & Nikah

10 milyon 953 bin TL ihale bedelli

Salonu binası yanında yer alan

Trakya Gösteri ve Kongre Merke-

21.435 m² arsa üzerinde 6.900 m²

zi’nin inşaatının 2018 yılı sonunda

toplam inşaat alanına sahip TGKM;

tamamlanması öngörülüyor.
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KİTAPLARIMIZ
TANITILDI
Şehrimizin tarihine ışık tutacak “Osmanlı Döne-

Gerçekleştirilen tanıtım etkinliğine Tekirdağ Bü-

masyan, her fırsatta Çorlulu olduğunu gururla

minde Çorlu Nüfus Defterlerinde” ve “Osmanlı

yükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu

söylediğini belirtti. Tovmasyan Çorlu’yu anla-

Döneminde Çorlu Temettuat Defterlerinde”

Belediye Başkanı Ünal Baysan, 23. dönem Te-

tırken duygu dolu anlar yaşadı. Yazdığı yemek

kitapları yapılan tanıtım toplantısı ile tanıtıldı.

kirdağ Milletvekili Necip Taylan, Çorlu Belediye

kitabı ile Çorlu ve bölge yemek kültürüne önemli

Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri, siyasi parti

katkı sunan Takuhi Tovmasyan, ağabeyi Yetvard

Çorlu Belediyesi tarafından yayınlanan, Süreyya

ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar,

ile Çorlu’da anne ve babasıyla birlikte yaşadık-

Atilla Sağlamçubukçu, Nuran Koltuk ve Taner

basın mensupları ve kitabın hazırlanmasında

ları günleri her zaman özlemle hatırladığını dile

Koltuk tarafından kaleme alınan tarihi araştırma

görev alan akademisyenler ile aile kökleri Çorlulu

getirerek, Çorlu’ya ve Çorlululara olan sevgisini

niteliğindeki “Osmanlı Döneminde Çorlu - Nüfus

olan ve Çorlu’da doğup büyüyen Hayim Levi,

ifade etti.

Defterlerinde” ve “Osmanlı Döneminde Çorlu

Takuhi ve Yetvard Tovmasyan kardeşler katıldı.

- Temettuat Defterlerinde” kitapları için Tarihi

Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan ise yine

Belediye Binası’nda yapılan tanıtım toplantısı,

Gerçekleştirilen tanıtım toplantısının başlangı-

önemli bir çalışmanın devamı niteliğindeki

saygı duruşu ve İstiklal marşımızın okunmasıyla

cında kitabın hazırlanmasında görev alan Namık

“Osmanlı Döneminde Çorlu – Nüfus Defterlerin-

başladı.

Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih

de” ile “Osmanlı Döneminde Çorlu – Temettuat

Bölümü öğretim görevlisi Nuran
Koltuk eserlerin hazırlanış süreci,
yöntemi ve içeriği hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

DUYGU DOLU
ANLAR YAŞANDI
Nuran Koltuk’un ardından söz alan,
Çorlu’da doğup büyüyen ve İstanbul’da yaşamını sürdüren Takuhi Tov-
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Defterlerinde” adlı eserlerini sunmaktan

Son olarak konuşan Tekirdağ Büyükşehir Bele-

büyük onur ve mutluluk duyduğunu ifade

diye Başkanı Kadir Albayrak, “Çorlu gibi yoğun

etti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Eserlerimiz

nüfusa sahip bir ilçenin tarihsel geçmişini çok

sahasında uzman bir ekip ve akademisyen

iyi ortaya koymak lazım. Ben bugün Çorlu’nun

olan Süreyya Atilla Sağlamçubukçu, Nuran

geçmişini ve ortak hatıralarını dinlerken bir

Koltuk ve Taner Koltuk tarafından Başbakanlık

Çorlulu kadar aynı heyecanı paylaştım. Çorlu

Osmanlı Arşivi’ndeki Çorlu ile ilgili orijinal bel-

hizmet dönemimizde aldığı yatırımlarla daha

geler üzerinden inceleme ve araştırma sonucu

da iyi yere gelecektir” sözlerine yer verdi.

hazırlanmıştır. Osmanlıca yazılı defter kayıtları
yeni Türk harflerine aynen çevrilerek gerekli

gençlerimize Atamızın dediği gibi asil bir milletin

açıklamalar dipnot olarak eserlere aktarılmıştır.

çocukları olduğunu belgelerle anlatmamız ge-

tarafından Çorlu tarihine ışık tutmak amacıyla

Giriş bölümlerinde genel bir Çorlu tarihçesi ile

rektiğini düşünüyorum.

hazırlanan “Tanık” belgeseli fragmanı izlenirken,

defterlerde gözüken demografik ve mali yapı
istatistikî olarak değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Eserlerde Müslüman nüfusun yer, lakap,

Konuşmaların ardından Çorlu Belediyesi

son olarak “Osmanlı Döneminde Çorlu - Nüfus

“EL ELE, GÖNÜL GÖNÜLE
YAŞIYORUZ”

hane, isim ve diğer bilgileri ile sayım ve vergi-

Defterlerinde” ve “Osmanlı Döneminde Çorlu Temettuat Defterlerinde” tanıtımına katılanlar
Osmanlı döneminde yurt dışına yapılan insani

kayıtları, gayrimüslim nüfusun ise yer ve lakap

Yüzyıllardır Çorlumuzda farklı din ve kültürler-

yardımları resmî yazımlarla ortaya koyan “Üst

bilgileri belirtilmiştir.

de insanımız el ele, gönül gönüle yaşamış ve

Kimlik İnsan - Birlikte Yaşamak Kültürü” sergisini

yaşamaya devam etmektedir. Bunun en güzel

ziyaret ettiler.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 1930 yılında

örneği, bizi kırmayarak davetimizi kabul eden ve
buraya gelen Hayim Levi, Takuhi ve Yetvard Tovmasyan’dır. Geçmişten geleceğe dostluğumuzu
pekiştiren Çorlu aşığı bu dostlarımıza huzurlarınızda çok teşekkür ederim.
Osmanlı Dönemi Çorlu tarihi açısından birincil kaynaklar esas alınarak yapılan bu güzide
eserleri, başta Çorlu olmak üzere tüm halkımıza
ve ilim âlemine kazandırmanın haklı bir gururu
içerisindeyiz. Belediyecilik alanında yurt çapında

“Evvelâ millete; tarihini, asil bir millete mensup

örnek olacak çalışmalarımız arasına böyle bir

Etkinliğin bitiminde katılımcılara tanıtımı yapılan

bulunduğunu, bütün medeniyetlerin anası olan

kültür hazinesini de kazandırmış bulunuyoruz.

“Osmanlı Döneminde Çorlu - Nüfus Defterlerin-

ileri bir milletin çocukları olduğunu öğretme-

Bu kitabın hazırlanması ve yayınlanmasında tüm

de” ve “Osmanlı Döneminde Çorlu - Temettuat

liyiz.” demiştir. Dünü daha iyi bilerek bugünü

emeği geçenleri kutluyor, eserlerin Çorlumuza

Defterlerinde” kitapları takdim edildi.

anlamak ve geleceğe daha emin adımlarla

hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

yürüyebilmek için tarihimize sıkı sıkıya sahip çıkıp
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Çorlu Belediyesi
Engel Tanımıyor
Çorlu Belediyesi vatandaş odaklı hizmetleriyle fark yaratmaya devam ediyor.
Belediye girişinde kat planlarının yer aldığı ‘Braille Alfabeli Kabartma Pano’ ile görme
engelli vatandaşlara dokunan Çorlu Belediyesi, şimdi de Halk Masası’nda görevlendirdiği
personelle işitme engelli vatandaşlara hizmet sunuyor.
Görme engelli vatandaşlara yönelik olarak
kat planlarının yer aldığı ‘Braille Alfabeli Kabartma Pano’ ve yardımcı personel hizmeti
sunan Çorlu Belediyesi, şimdi de işitme engelli vatandaşlar için Halk Masası’nda işaret
dili bilen personel görevlendirdi.
Her zaman vatandaşlarının yanında yer
aldıklarını, Çorlu Belediyesi’nin engelli vatandaşlarına da dokunmaya devam ettiğini
belirten Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan,
vatandaşların belediyedeki işlemlerini kolay
ve hızlı bir şekilde yürütebilmeleri için Çorlu
Belediyesi personelinin daima vatandaşın yanında olduğunu dile getirdi. Başkan Baysan
açıklamasında, “Belediyemize gelen vatandaşlarımız isteklerini, şikâyetlerini ve belediye ile ilgili olan yazışmalarına ilk adım olarak
Halk Masası’ndan başlıyor. Burada görmüş

Biz Çorlu Belediyesi olarak vatandaşımıza en iyi

neli Esra Vatansever, işitme engelli vatandaşlara

olduğununuz tablo, görme engelli vatandaşları-

hizmeti sunmanın mutluluğu ve gururu içeri-

yardımcı olabilmenin mutluluğu içinde olduğunu

mız için yapılmıştır. Görme engelli vatandaşımız

sindeyiz. Bu hizmeti yaygınlaştırabilmek içinde

ifade etti. Çorlu Belediyesi’ne işlemleri için baş-

bu tablo sayesinde hangi katta hangi birimlerin

ücretsiz işaret dili ve diğer kurslarımıza devam

vuran işitme engelli vatandaşlarımızdan Mehmet

bulunduğunu ve nereye gidebileceğini öğrenebi-

ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Özkahraman ve Arif Akbaş’a Halk Masası’nda yardımcı olan personelimiz Esra Vatansever, işaret

liyor. Halk Masamızda işitme ve konuşma engelli

dili ile anlaştığı vatandaşlarımızın taleplerine de

işlemler konusunda kendileriyle irtibat kurmaları

ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA YARDIMCI OLABİLMENİN
MUTLULUĞU İÇERİSİNDEYİZ

amacıyla bulunan personelimiz, işitme ve konuş-

Çorlu Belediyesi’nde görev yaptığı esnada Kültür

Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

ma engelli vatandaşlarımıza her konuda yardımcı

ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan

bünyesinde açılan işaret dili kursunda kendisini

olmaktadır. Öyle sanıyorum ki Türkiye’nin birçok

ücretsiz işaret dili kursunu başarıyla tamamlayan

daha da geliştirdiğini ifade eden Vatansever, ikin-

belediyesinde bu tür bir hizmet mevcut değildir.

ve Halk Masası’nda hizmet sunan belediye perso-

ci kursu da tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığı

vatandaşlarımız için de iletişim kurabilecekleri
bir personelimiz var. Belediyemizde yapacakları

tercüman oldu.
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sertifikalı öğretici olduğunu söyledi. Vatansever bir yandan işitme engelli vatandaşlarımıza
Halk Masası’nda yardımcı olurken diğer yandan
şunları dile getirdi.“Çorlu Belediyesi tarafından
verilen işaret dili kurusu ile kendimi daha da
geliştirdim. Yaklaşık 1 yıllık eğitimin sonunda da
öğretici belgesi sahibi oldum. Çorlu Belediyesi
bünyesinde Halk Masası’nda görev yapıyorum ve
işimi gerçekten çok seviyorum. Özellikle işitme
engelli vatandaşlarımıza yardımcı olabildiğim için
çok mutluyum. Ülkemizin birçok yerinden gelip
yardım talebinde bulunan işitme engelli vatandaşlarımız var. Belediyemizden genel olarak ve
işitme engelli vatandaşlarımız için sunduğumuz
bu hizmetten dolayı çok memnunlar. Belediyemizden genel talepleri otobüs kartı ve emlak
işlemleri konularında oluyor. Bunların dışında
diğer kamu kurum ve ya kuruluşlarıyla ilgili talep
ve şikâyetlerinde de bizden yardım istiyorlar. Talepleri doğrultusunda bölge ya da ülke genelinde kurumlara onlar adına bizler ulaşarak sorunlarının çözümüne de yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Herkesin işaret dilini öğrenmelerini isterim.
İçlerine girdiğinizde yaşadıkları sorunları ve
zorlukları daha iyi anlıyorsunuz. İşitme engelli vatandaşlarımız aslında kendilerini eksik hissetmiyorlar. Birbirleriyle anlaştıkları için genel anlamda
kendilerini içe kapatmış durumdalar. Hastanelerde, kamu kurumlarında, iş bulma aşamasında ve
iş yerlerinde anlaşamadıkları için büyük problemler yaşayabiliyorlar. Örneğin kendilerinin ifade
ettiğine göre Trakya’da gidebildikleri yerlerde bir
tek Çorlu ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde
işaret dili bilen personel bulunduğunu ve işlemlerini rahatlıkla çözebildiklerini söylüyorlar.”dedi.
İşaret dili ile memnuniyetlerini ve teşekkürlerini
ileten Mehmet Özkahraman ve Arif Akbaş adlı
vatandaşlar; Çorlu Belediyesi’nin verdiği hizmetin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da
yaygınlaştırılması taleplerini dile getirdiler.
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113 Bin Çağrı Yanıtlandı
Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde vatandaş odaklı
hizmet veren Halk Masası, Çağrı Merkezi ile web sitesi ve WhatsApp
hizmet ağları üzerinden 2017 yılında 113 bin 505 çağrı ve dilekçeye
yanıt verildi.

Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü bün-

larımıza çağrı merkezi tarafından veya SMS

yabilmiştir. 0533 020 59 59 numaralı WhatsApp

yesinde yürütülen Halk Masası, Çağrı Merke-

ile bilgi verilmiştir. 7 gün 24 saat hizmet

iletişim hattımıza ulaşan istek ve şikâyetler ilgili

zi ile web sitesi ve WhatsApp hizmet ağları

veren 444 99 59 çağrı merkezi 2017

müdürlüklere yönlendirilmiştir. 2017 yılı Temmuz

üzerinden sağlanan vatandaş odaklı hizmet

yılında 28 bin 345 vatandaşımıza hizmet

ayında hizmete giren WhatsApp iletişim hattımı-

kapsamında 2017 yılında 113 bin 505 çağrı

vermiş, e-belediye sayesinde yaklaşık 9

za 1.120 adet bilgi ulaştırılmıştır. Yine 2017 yılı

ve dilekçeye yanıt verildiğini ifade
eden Çorlu Belediye Başkan
Yardımcısı Ahmet Sarıkurt, “Belediyemiz Halk Masası’nda 2017

milyon TL tahsilât sağlanmıştır.

Temmuz ayında başlayan ücretsiz internet hiz-

Belediyemiz web sitesi 2017

meti kapsamında 12.440 vatandaşımız ücretsiz

yılında 308 bin 420 kişi tara-

internet hizmetinden faydalanmıştır.” dedi.

fından ziyaret edilmiştir. Web

yılında 29.125 adet dilekçe

sitemizde yer alan online

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarı-

işleme alınmıştır. Ayrıca va-

e-imar uygulamamız 2017

kurt, 01 Ocak -31 Aralık 2017 tarihleri arasında

tandaşlarımızdan gelen 8 bin

yılında aktif olarak kulla-

gerçekleşen 113 bin 505 çağrı ve dilekçenin

225 adet istek/şikâyet işleme

nılmış olup 34 bin 250 va-

%99.58 oranında sonuçlandırıldığını ve vatandaş-

alınmış, ilgili müdürlüklerce

tandaşımız e-imar sayesinde

çözümü sağlanarak vatandaş-

taşınmaz bilgilerini sorgula-

ların konu hakkında bilgilendirildiğini ifade etti.
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Çocuklarımız İlk Defa
Sinemaya Gittiler
Çorlu Belediyesi daha önce hiç sinemaya gitme imkânı olmamış
çocuklarımızı sinemayla tanıştırdı.
Geçtiğimiz yıl başlatılan uygulama ile bugü-

maya gitme imkânı bulamamış öğrencilerimizi

Sinema gösterimi öncesinde patlamış mısır

ne kadar sinemaya gidememiş çocuklarımız

sinemayla tanıştırmak için böyle bir etkinlik

ikram edilen öğrenciler, daha sonra toplu hatıra

sinemayla tanıştı. Çorlu Belediyesi Kültür ve

düzenlemeye karar verdik. Çocuklarımızın

fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler.

Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen

mutlulukları gözlerinden okunuyor. Bu etkinliğin

proje kapsamında Mustafa Kemal Ortaokulu’nda

devamı gelecek. Mustafa Kemal Ortaokulu’nda

eğitim gören yaklaşık 1.000 öğrenci öğretmenle-

eğitim gören yaklaşık 1.000 öğrencimizi öğret-

ri ile birlikte Orion Alışveriş Merkezi’nde ilk defa

menleri ile birlikte 3 gün boyunca misafir ettik.

sinema izleme fırsatı buldular.

Bundan sonra sırasıyla köylerden mahalleye
dönmüş olan yerleşim yerlerinde eğitim gören

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden sorumlu

çocuklarımızı sinemayla tanıştıracağız. Ardından

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Kemaleddin

diğer okullarımız ile devam edeceğiz.” dedi.

Avcı yaptığı açıklamada, “Daha önce hiç sine-
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Çorlu Halkı Kitap Kafe
Hizmetinden Memnun
Çorlu Belediyesi tarafından işletile
n Kitap Kafe,
Çorlu halkının uğrak yeri hâline gel
di.

Açıldığı günden bu yana
280 bine yakın vatandaşımızı ağırlayan Kitap Kafe,
güler yüzlü ve kaliteli hizmetiyle Çorlu halkının en
çok tercih ettiği mekânlardan biri oldu. Omurtak
Caddesi üzerinde yer
alan Kitap Kafe, farklı
içecek seçenekleri ve uygun fiyatlı hizmet anlayışı
sayesinde vatandaşların
memnuniyetini kazanmaya devam ediyor.

KENTİM ÇORLU

Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda her
geçen gün hizmet kalitesini arttıran Kitap Kafe, son
olarak cam bardakta çayı 1,5 TL’den satışa sundu.
Çay çeşitleri, cappuccino, latte, americano gibi
kahve çeşitlerinin yanı sıra kış aylarında satışa sunulan boza, salep, sıkma portakal ve nar seçenekleri
ile yaz aylarında satışa sunulan frozen, limonata,
karadut suyu gibi soğuk içecek seçenekleriyle Kitap
Kafe, Çorlu halkına hizmet vermeye devam ediyor.
Çorlu Belediyesi’nin işletme hizmetinden son
derece memnuniyet duyduklarını dile getiren kafe
müdavimleri Kitap Kafe’yi Çorlu Belediyesi’ne ait
bir işletme olması sebebiyle güvenilir buldukları
için tercih ettiklerini belirterek benzer işletmelerin
Çorlu’nun farklı noktalarında da faaliyete geçmesini
istediklerini söylediler.
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Başkan Baysan 6000.

“Hos Geldin Bebek”
Paketini Teslim Etti

Çorlu Belediyesi tarafından çiçeği burnunda anne ve babalara “Hoş Geldin
Bebek” projesi kapsamında hediye edilen bebek paketlerinin 6000.si sahibine
ulaştırıldı. Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan Bebek Erdoğan’ın
hediyesini annesine bizzat teslim etti.
Yeni doğan

Geldin Bebek”

bebeklerin ilk

paketini ve altın

ihtiyaçlarını

hediyesini teslim

karşılamak ve ai-

ettiklerini be-

lelere bir nebze

lirterek; “2013

de olsa destek

yılında başla-

olabilmek için

dığımız proje

çalışmalarını

kapsamında bize

yürüten Çorlu

ulaşan bilgiler

Belediyesi, 2013

sonucunda,

yılında başlattığı

dünyaya gelen 6

“Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında 6 bininci bebek paketini sahibine

bininci bebeğimize ve ailesine bir hediye sunmayı arzu etmiştik. Yeni doğan

ulaştırdı.

bebeklerimize sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür dilerken ailelerini tebrik
ediyorum. Analı babalı büyüsünler.” dedi.

Çorlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleşen

Başkan Baysan aile ile

doğumun ardından

bir süre sohbet ettik-

Hastane Başhekimi Op.

ten sonra yeni doğan

Dr. Çağatay Onar ve

servisinde bulunan yeni

Çorlu Belediyesi Özel

doğum yapmış anneleri

Kalem Müdürü Hakan

de ziyaret etti ve hediye

Öztürk ile birlikte aileyi

paketlerini teslim ederek

odasında ziyaret eden

kendilerini tebrik etti.

Çorlu Belediye Başkanı

Gerçekleştirilen ziyarette

Ünal Baysan, bebek Er-

hastane personeli ile de

doğan’ın ailesine ilk he-

bir araya gelen Başkan

diyelerini sundu. Başkan

Baysan, personelle bir

Baysan proje kapsamın-

süre sohbet etti ve hatıra

da 6 bininci “Hoş

fotoğrafı çektirdi.
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Sevgililer Günü’nde
18 Çiftin Nikâhı Kıyıldı
Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan,
14 Şubat Dünya Sevgililer Günü’nde çiftlerin
nikâhlarını kıydı.

Çorlu’da 18 çift nikâh tarihlerini sevginin ve aşkın
günü olarak tabir edilen 14 Şubat Sevgililer Günü
olarak tercih etti. Çorlu Belediyesi Evlendirme Memurluğu’na başvuruda bulunan çiftlerden dördünün
nikâhları, Çorlu Belediyesi Nikâh Salonu’nda Belediye
Başkanı Ünal Baysan tarafından kıyıldı.
Çiftlere ömür boyu mutluluk dileyen Çorlu Belediye
Başkanı Ünal Baysan, mutlu bir evlilik için tavsiyelerde
bulundu. Çiftleri bu özel ve anlamlı günde aileleri ve
arkadaşları da yalnız bırakmadı. Nikâh salonuna gelen
çiftler ile yakınları 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanan hatıra panosu ile fotoğraf çektirdiler.

Yeni bir hayata adım atan çiftlerimize
ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
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Sokaktaki Dostlarımız
Bize Emanet
Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevimiz, hayvan ve halk sağlığına yönelik
koruyucu çalışmalar kapsamında faaliyetlerine devam ediyor.
İl Tarım Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından düzenli olarak denetlenen, 2
veteriner hekim, 1 çağrı merkezi yetkilisi, 8 işçi ve
3 hayvan nakil aracı ile hizmet veren Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevimiz vatandaşlarımızın ve
hayvan dostlarımızın yardımına koşuyor.
2017 yılı boyunca 2400 hasta ve yaralı hayvanı
tedavi ederek yeniden sağlığına kavuşturan, 850
sahipsiz hayvanı aşıları ve karneleri ile ücretsiz
olarak sahiplendiren, 700 sahipsiz hayvanı steril
şartlarda kısırlaştırıp küpe ve çip takarak kayıt
altına alan, 1250 sahipsiz hayvanı kuduz ile
mücadele ve halk sağlığı kapsamında kuduz yönünden aşılayarak paraziter ilaçlamalarını yapan,
tilki, şahin, kartal, leylek, karabatak, martı ve
benzeri birçok yaban hayvanının kurtarılmasını
sağlayarak yardıma muhtaç olanları tedavi eden
ve yaşadığı doğal ortamına yeniden kavuşturan
Geçici Hayvan Bakımevimiz ayrıca yaklaşık 1100
öğrencimizi ve birçok hayvan severimizi bilgilendirdi.
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Bakımevi personelimiz yıl içinde zaman zaman bazı
okullarda sokak hayvanları konusunda seminerler
düzenleyerek çocuklara hayvan ve doğa sevgisi aşılamada katkıda bulundu.
Kurban Bayramı münasebetiyle kurulan kurbanlık
hayvan pazarında da çalışmalarını sürdüren Geçici
Hayvan Bakımevi personelimiz; 600 büyükbaş, 3000
küçükbaş hayvanın satışının güvenli ve
kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesini sağladı.
2017 yılı içerisinde 1710 şikâyet, istek ve talebi
değerlendiren, vatandaşlarımızın problemlerine
çözümler üreten, veteriner hekimleri ve görevli
personeliyle can dostlarımızın her daim yanında olan
Geçici Hayvan Bakımevimize 444
telefondan ulaşabilirsiniz.

99 59 no’lu
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TERZILIK
Her meslekte olduğu gibi terzilik mesleği de zamana meydan okuyor.
Artan hızlı tüketimi karşılamak için teknolojinin de gelişmesiyle birlikte konfeksiyonun daha geniş bir yer kapladığını söyleyen Çorlu’nun meslekteki önemli
isimlerinden birisi olan ve meslekte 60 yılı geride bırakan terzi Nurettin Kasap,
her meslekte olduğu gibi işini severek yapmak gerektiğini söyledi.
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-çıraklık, kalfalık da dahil- mesleğin içindeyim.
Terzilik mesleğini öğrenmenin incelikleri nelerdir?
Dünyaya tekrar
gelse yeniden terzi olmayı seçeceğini ifade eden Kasap,
mesleği hakkında kendisine yönelttiğimiz
soruları şöyle yanıtladı:

İşi öğrenmek sevmekle oluyor. İşinizi severek yaparsanız mesleğinizde
başarılı olursunuz. Terzilik benim baba mesleğimdir. Babam rahmetli de
terziydi. Baba mesleği olduğu için daha zevkle ve severek yaptım işimi. İşin
içine girip çıraklıktan kalfalık döneminde geçerken İstanbul’a gittim ve iki
yıl kadar mesleğime orada da emek verdim ve İstanbul’da pantolonculuk
ve ceketçilik işlerini ayrı ayrı yerlerde çalışarak yaptım. Bana bazı şeyler

Kendinizden bahseder misiniz? Kaç
yıldır bu mesleği yapıyorsunuz?

kazandırdığına inanıyorum. Hatta Çorlu’ya geri döndükten sonra öğrendiklerimi uygulamaya başlayınca ustalarım iltifat ederlerdi. Mahcubiyet vardı;

1949 doğumluyum. Bu mesleğe 8-9 yaşlarında ilkokul
talebesi iken yaz döneminde çırak olarak başladım.
60 yıldır

ustalarımızın karşısında böbürlenmez, “Estağfurullah.” derdik.
Mesleğinizi icra ederken büyük paralar kazandınız mı?
Daha sonra ismimizin meslek çevremizde anılmaya başlamasıyla birlikte
1971 yılında dükkân açtım. O yıldan bu yana çok çalıştım. Hiç işsiz kalmadım, krizin kendini en ağır hissettirdiği dönemlerde dahi işsiz kalmadım.
Zaman zaman parasız kalmışımdır ama hep işimin başında oldum ve işsiz kalmadım. 60 yıllık meslek

hayatımda sadece terzilik yaptım. Elbise işleri

öğreniyor. Yani siz çocuğu modanın merkezi Pa-

hoşuma gider. Bunu da müşterilerime söylerim;

dışında başka bir şey yapmadım ve yapmıyorum.

ris’e de gönderseniz öğrenmek istiyorsa öğreni-

işleri bitse de ziyaret için ararlar beni ya da ziya-

Terzilik mesleği bana çok büyük paralar kazan-

yor ve mesleğinde önemli yerlere gelebiliyor.

ret ederler.

dırmadı belki ama üç tane evladımı okuttum ve

Devletin bu işe muhakkak el atması lazım. Aksi

Mesleğin şüphesiz en önemli kısmı

evlendirdim. Şimdi torunlarım var. Allah herkese

halde bu meslek zaman içinde gittikçe körelecek

çıraklık dönemi. Bu konuda ne söylemek

nasip etsin. Ne muhtaç kaldım ne de çok yüksel-

ve belki de yok olacak. Evet, maalesef gittikçe de

istersiniz?

dim. Hâlimden çok mutluyum.

azaldı zaten.

Mesleğimizin çıraklık döneminde maddi anlamda

Geleneksel terziliğin geldiği nokta ve

Geçmişe dönüp baktığınızda neler his-

bir getirisi olmaz. Kalfa iken başlarsınız kazanma-

yarını hakkında ne düşünüyorsunuz?

sediyorsunuz?

ya az da olsa. Ama o da hep cep harçlığı niteliğin-

Mesleğimiz günden güne kan kaybediyor, işler

Çok acı tatlı hatıralarımız oldu tabii. Karamsarlık

dedir. Şimdi aileler çocuklarını meslek konusunda

eskisi gibi değil elbette... Şimdi ilkokuldan sonra

var, sevinç var, dostluklar var. Hâlâ eski arşivle-

çırak yapmıyorlar. Çocuklarımızın mutlaka okun-

çocuklar ortaokul ve lise okuyor. Çok güzel bir

rime, defterlerime bakarım. Müşterilerimizin

ması lazım. Ancak unutmayalım ki yaşamlarını

şey ve ben de bunu tasvip ediyorum. Fakat bizim

çoğu rahmetli oldu. İşi bıraktıktan sonra defter-

idame ettirecek ve yaparken de mutlu olacakları

mesleğe tabir edildiği gibi ya çekirdekten baş-

lerimi tekrar gözden geçireceğim ve hatıralarımı

bir mesleğe ihtiyaçları var. Şimdi meslek okulları

lamak ya da eğitimini almak lazım. Ancak demin

tazeleyeceğim. Artık aile gibi olduk müşterileri-

var, ayrıca özel okullar var. Bu işi sisteme bağla-

de bahsettiğim gibi; eğer bir çırak ya da terzilik

mizle; sadece para al, ver, elbiselik dik meselesini

mak gerekiyor. Çocuk çok fazla büyümeden bir

okulunu okuyan bir öğrenci öğrenmeyi istiyorsa

çoktan aştık. Dostluğun devam etmesi benim

şekilde meslek ile tanışmalı.
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Terziliğin farklı kollarında hizmet

konusu. Böyle olunca biçki metoduyla bunların

işimi. Tabii bugünkü tecrübem ile genç olmak

verdiniz mi?

hepsini yapabiliyorsunuz.

isterim. Yaş insana çok şey kazandırıyor.

Mesleğimizde diğer mesleklerde de olduğu gibi

Terzi elinden çıkan kıyafet kişinin kendi bedenine

Özel bir merakınız var mı?

branşlaşma vardır. Meslekte yapılan her şeye

uygun bir kıyafettir. Sürekli provalar ile elbise ha-

Her zanaatkâr gibi benim de bir merakım var

girerseniz altından kalkmanız mümkün olmaz.

zırlıyoruz. Hatta hazır elbise alanlar bile beğen-

tabii. Benim özel merakım da saz çalmak. Hatta

Her şeyi yapmak isterken asli işini düzgün yapa-

medikleri yerlerin tekrar düzeltilmesini istiyor ve

sözlerini benim yazdığım bir şarkımı da Terzi Nu-

mazsın. Doktorlar bile belli branşlarda uzmanlaş-

biz de gerekeni yapıyoruz.

rettin adıyla Youtube’ye yükledik. Zaman zaman

mıştır. Elbette bilgisi vardır ama çocuk doktoru

Tabii ayakta kalmak çok zor, yani karşımızda

amatör olarak saz çalmaya devam ediyorum.

kalkıp psikiyatri dalında hizmet vermez mesela

konfeksiyon gibi kuvvetli bir rakip var artık. Hep

Elbise diktiğiniz tanınmış simalar

ya da çocuk doktoru kalkıp kalp doktorluğu

mesleğinizi ilerletmek durumundasınız zaten. Biz

var mı?

yapmaz.

şimdi ilk öğrendiğimizi yapmıyoruz, daha ileriye

Elbise diktiğim çok insan vardır mesleğinde belli

Bir anınızı paylaşır mısınız?

taşıdık mesleğimizi. Daima da konfeksiyonu takip

yerlere gelmiş. Rahmetli Selçuk Akıncı mese-

Bu muhakkak diğer meslek-

la. İsmini hatırlayamadığım

lerde de böyledir ama terzilik

hâkim ve savcılar var. Belediye

mesleği ile uğraşan bir kişi

Başkanımız Ünal Baysan ve eski

kendisini sadece mesleğine

başkanlarımızdan Seyfettin

yöneltmeli. Mesela aşırı futbol

Meriç var. Ticaret Odası eski

alışkanlığı gibi fanatiklik dere-

Başkanı Kemal Gürsoy vardır.

cesinde takıntıların bence bi-

Eşref Ersöz’e, Tülümenler, Var-

zim mesleğimizde yeri yok. Ya

darlar ailesi fertlerine elbiseler

da sadece ben böyle düşünü-

diktim. İsmini hatırlayamadığım

yorum. Bu konuda bir hatıram

pek çok değerli insan var.

vardır. Geçmişte çırak alır ve

Askerlik sırasında da terzilik

yanımızda çırak yetiştirirdik.

yaptım. 5. Kolordu Komutanı

Ana babadan daha çok karışırız

Korgeneral Muhittin Fisunoğ-

biz çocuğa. Ya da benim huyum

lu paşamıza, 57. Piyade Alay

böyle. Bir arkadaşımın oğlu-

Komutanı Tuğgeneral Şevket

nu çırak almıştım. Dükkânda

Toros paşamıza elbise diktim.

çalışıyoruz, çocuk bir gün geç geldi. İşte akşam

etmişizdir; hem dikiş bakımından hem de malze-

O dönemde askerî resmî elbiseleri de bizler

babamla horoz dövüşleri vardı, oraya gittik diye

me bakımından. Fakat mesleğimizin farklılıkları

dikerdik. Çok resmî elbise diktim zamanında.

ağzından kaçırdı. O zamanlar horoz dövüşleri

da var; mesela biz cekette kıl tela yaparız ve

Hiç farklı elbiseler dikmenizi talep

meşhurdu. Kanımca bu yan meraklar terzilik

onsuz dikmeyiz ceketi. Asla yapıştırma yapma-

edenler oldu mu?

mesleği ile bağdaşmaz. Babasına söyledim, “Bu

yız. Dikiş tekniği olarak konfeksiyon tekniğini

Müşterilerimin çok farklı elbise talepleri oldu ve

çocuğu horoz dövüşüne götürmeyeceksin, en

uyguluyoruz.

hepsini yaptım gençliğimde. Mont dikiyordum

azından ben de çalıştığı sürece içinde.” dedim.

Zaman içinde kullandığımız malzemelerde de

mesela. Kendime gömlek dahi diktim. Her şeyi

Çırak üzerindeki etkimiz büyüktür. Çocuğun kafa-

değişim yaşandı. Zamanla yeni malzemeler çıktı.

yapmaya gayret ettim.

sında horoz dövüşü veya başka bir şey olacağına

Mesela kenar yapıştırıcıları kullanılmaya başlandı.

O geleneksel soruyla röportajımızı

kendisini mesleğine vermesini arzu ederiz. Biz

Makinelerimiz artık daha teknik. Geçmişte bazen

sonlandıralım. Terzi kendi söküğünü

bazen rüyalarımızda dahi çalışırız.

elde yaptığımız işleri şimdi makinede yapıyoruz.

dikemez mi?

Geleneksel terzilik ve konfeksiyonu

1975 yılında paça makinesi alarak kullanmaya

Tabii terzi kendi söküğünü dikemez. Zaman

kıyaslar mısınız?

başladım ve bunu Çorlu’ya ilk getirenlerden

bulamaz en azından. Ben kendi pantolon veya

Şimdi konfeksiyona baktığımızda çalışan kişiler

biriyim. Gelişme makineleşmeyle oluyor.

ceketimi ütülediğimi hatırlamam. Evde eşim

hep tek dalda iş öğreniyorlar. Mesela cep yap-

Tekrar dünyaya gelseniz hangi mesleği

halleder o işleri.

mayı ya da kol dikmeyi öğreniyorlar. Herkesin

seçerdiniz?

Herkese yaşamında iyilikler ve mutluluklar

ayrı ayrı bölümleri, branşları var. Oysa bizim

Tekrar dünyaya gelsem yine terzilik mesleğini

dilerim.

mesleğimizde sıfırdan, çekirdekten başlamak söz

seçerim ve geçmişe göre daha akıllıca yaparım
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Özel Günlerinizde

Tenis Kafe
Hizmetinizde

Çorlu Belediyesi Tenis Kompleksi içinde yer alan Tenis Kafe
vatandaşlarımıza özel günlerinde de hizmet veriyor.
Açıldığı günden bu yana halkımızın yoğun ilgi
gösterdiği Tenis Kafe özel günlerde de sıklıkla
tercih ediliyor. Doğum günü, veli toplantısı gibi
organizasyonlara da ev sahipliği yapan Tenis
Kafe, halkımızın beğenisini topluyor.
Özel günlerini Tenis Kafe’de kutlamak isteyen
vatandaşlarımız 0542 547 54 85 no’lu telefondan
rezervasyon yaptırarak 100 TL karşılığında mekânı kiralayabiliyor. Sıcak-soğuk içecek hizmetini
Tenis Kafe’den karşılama koşuluyla mekânı çeşitli
etkinlikler için kiralayabilen vatandaşlarımız, isteğe bağlı olarak mekân süslemesi yapıp yiyeceklerini kendi temin edebiliyor. İç mekânda 60 kişi
ağırlama kapasitesine sahip Tenis Kafe’yi tercih
eden vatandaşlarımız, Tenis Kompleksi’nde yer
alan oyun parkı, spor ve yürüyüş alanlarında da
keyifli vakit geçirme imkânına sahip oluyor.
Keyifli atmosferi ve uygun fiyatlarıyla Tenis Kafe,
her gün 10.00 – 23.00 saatleri arasında hizmet
veriyor.

Adres:
Alipaşa
Mah.
Hasan
Ali Yüc
el Cd.
No:19
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AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE
Şiddet türleri nelerdir?

olabilecek her türlü aile içi şiddet eylemini kap-

ekonomik yönden zarar görmesiyle ya da acı

Fiziksel şiddet: Kaba kuvvetin bir korkutma,

Tokat atmak, tekmelemek, yumruklamak, hırpa-

çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muh-

sindirme ve yaptırım aracı olarak kullanılmasıdır.

lamak, boğaz sıkmak, kesici aletlerle yaralamak,

Şiddet, bireyin fiziksel, cinsel, psikolojik veya

samaktadır.

temel hareketleri, buna yönelik tehdit

saç çekmek, kezzap veya

ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi

kaynar suyla yaralamak,

engellenmesini de içeren, fiziksel,

vücutta sigara söndürmek,

cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik

herhangi bir uzvu ezmek,

her türlü tutum ve davranıştır.

sakat bırakmak, işkence
yapmak, aç bırakmak, sağ-

Aile İçi Şiddet Nedir?

lıksız koşullarda yaşamaya
mecbur bırakmak, sağlık

Eşinizin size veya çocuklarınıza ya da
sizinle aynı evde yaşayan akrabalarını-

hizmetlerden yararlanma-

za yönelik,

sına engel olarak bedensel işkence yapmak gibi

Sizinle yaşayan herhangi bir akrabanızın size ya da evdeki diğer kişilere

eylemler fiziksel şiddet

yönelik,

kapsamına girer.

Evli olmanıza rağmen kendi isteğinizle veya mahkeme kararı ile ayrı ev-

Cinsel şiddet: Kişinin rızası

lerde yaşadığınız eşinizin size yönelik,

dışında ve kişiyi rahatsız

tehdit, baskı ve kontrol içeren fiziksel,

edici her tür cinsel tutum,

cinsel, ekonomik veya psikolojik zarar

yaklaşım ve temas cinsel

görmenize ya da acı çekmenize sebep

şiddettir.

olan herhangi bir davranışı aile içi şiddettir.

Eşlerden birinin ya da çocukların yaralanması,
yeti kaybına uğraması veya ölmesine sebep

Kişiyi istemediği yer ve zamanda cinsel ilişkiye
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zorlamak (tecavüz), başkalarıyla cinsel ilişkiye

vermemek, istemediği işte çalışmaya zorlamak, iş

zorlamak, kişinin cinsel organlarına zarar vermek,

hayatını olumsuz yönde etkileyecek kısıtlamalar

kişiyi çocuk doğurmaya, kürtaja, ensest ilişkiye

getirmek, aileyi etkileyen ekonomik kararları tek

(akrabalar arası cinsel taciz ve tecavüz) ve fuhuşa

başına almak gibi davranışlar ekonomik şiddet

zorlamak, zorla evlendirmek, sözle ya da iletişim

kapsamına girer.

organları vasıtasıyla cinsel içerikli rahatsızlık veri-

Aile içi şiddete maruz kalan kişilerin
başvurabileceği kurumlar
Şikâyet ve ihbar için:
Valilik- Kaymakamlık
Polis Merkezi

ci eylemlerde bulunmak

Jandarma Karakolu

gibi davranışlar cinsel

Adli Makamlar (Cum-

şiddet kapsamına girer.

huriyet Başsavcılığı ve
Aile Mahkemeleri)

Psikolojik şiddet:

Aile ve Sosyal Politika-

Duyguların ve duygusal

lar İl Müdürlükleri

ihtiyaçların, kişiye baskı

Şiddet Önleme ve

uygulayabilmek için

İzleme Merkezleri

tutarlı bir şekilde istis-

Sağlık Kuruluşları

mar edilmesi, bir tehdit
aracı olarak kullanılma-

Acil telefon hatları:

sıdır.

ALO 155 Polis İmdat,
ALO 156 Jandarma

Bağırmak, korkutmak,

İmdat

küfretmek, tehdit

ALO 183 Aile, Kadın,

etmek, hakaret etmek,

Çocuk ve Özürlü Sosyal

kişinin ailesiyle, akra-

Hizmet Danışma Hattı

balarıyla ya da tanıdığı

(7 Gün 24 Saat Ücretsiz

herhangi biriyle görüş-

Hizmet Verir)

türmemek, eve kapat-

112 ACİL

mak, küçük düşürmek,

Aile İçi Şiddet Acil

onur kırıcı davranışlarda

Yardım Hattı

bulunmak, çocukların-

0212 656 96 96

dan/ebeveynlerinden

GELİNCİK HATTI 444

uzaklaştırmak, kıskanç-

43 06

lık bahanesiyle sürekle
kontrol altında tutmak,

Tedavi ve şiddeti belgeleyen sağlık raporu için:

kıyafetlere, gideceği yere, görüşeceği kişilere ka-

Aile içi şiddete maruz kalındığında
ne yapmalı?

rışmak ve bunlara engel olmaya çalışmak, baskı

Çocuk, eş, eski eş, yakın akrabalar gibi aile birey-

Danışma, destek, sığınma evi/konuk evi ve

yapmak gibi davranışlar psikolojik şiddettir.

leri arasında gerçekleşen fiziksel, cinsel, psiko-

maddi yardım için:

başka kişilerle kıyaslamak, kişinin giyeceği

lojik ve ekonomik şiddete maruz kalındığında

Tüm sağlık kuruluşları

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (Sığınma-

Ekonomik şiddet: Kişinin yaşamını sürdürebil-

ya da şiddet riski altındayken başvurulabilecek

evi/Konukevi Hizmeti, Destek ve Danışmanlık)

mesi için gerekli olan ekonomik olanaklardan

kurum ve kuruluşlar mevcuttur. Şiddete başvu-

Sivil Toplum Örgütleri Sığınmaevi/Konukevi

mahrum bırakılmasıdır.

ran kişinin kendisini ya da şiddet gören diğer aile

Hizmeti, Destek ve Danışmanlık, Ayni-Maddi

bireylerini korumak adına vakit kaybetmeden

Yardım)

Bakımından sorumlu olduğu kişiye para verme-

harekete geçmesi aile içi şiddetle mücadelede

mek ya da az para vermek, ailenin gelir ve gider-

en önemli adımlardan biridir.

leri konusunda bilgi vermemek, kişinin mallarını
ya da gelirlerini elinden almak, çalışmasına izin

ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal
Hizmet Danışma Hattı (7 Gün 24 Saat Ücretsiz
Hizmet Verir)
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri
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Barolar ve Baroya Bağlı Kadın Hakları
Merkezleri
Belediyeler (Sığınma Evi/Konuk Evi Hizmeti,
Destek ve Danışmanlık, Aynî-Maddi Yardım)
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kararı ile tedbirler alabilir ve koruma kararına

Çalışmak özgürlüğünü engellemek,

uyulup uyulmadığını kolluk kuvvetleri aracılığıyla

Birden fazla evlilik,

izleyebilir.

Töre ve namus cinayetleri,
Kötü davranışta bulunmak ve şiddet

Aile Danışma Merkezleri ve Toplum Merkezleri

Türk Ceza Kanunu ve Aile İçi Şiddet

Valilik, Kaymakamlık

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa göre aile içinde

Aileye destek ve bakım yükümlülüğünü yerine

ALO 144 Sosyal Yardım Hattı

eşinizin ya da birlikte yaşadığınız diğer aile

getirmemek,

bireylerinin size psikolojik, fiziksel ya da cinsel

Tehdit ve hakaret etmek,

şiddet uygulaması suçtur. Bu şiddet türlerinden

Cinsel taciz ve saldırı,

herhangi birine maruz kaldığınızda hem 4320 Sa-

Bekâret kontrolü,

yılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun kapsamında

Fuhuşa zorlamak,

korunma talep edebilir hem de şiddet gösteren

Huzur bozmak,

kişiden Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre

Konut dokunulmazlığının ihlâli,

Bu kanunda aile içi şiddete maruz kalan aile bi-

şikâyetçi olabilir ve bu kişinin cezalandırılmasını

Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması

reylerinin, özellikle kadın ve çocukların korunma-

talep edebilirsiniz.

AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELEYE
YÖNELİK YASALAR
4320 Sayılı Ailenin Korunmasına
Dair Kanun

sı amacıyla, şiddet uygulayan aile bireyi hakkında
alınabilecek tedbirler yer almaktadır.

uygulamak,

suçtur ve bu suçlar aile bireylerine karşı işlenirse
cezası daha da artmaktadır.

Türk Ceza Kanununa göre;
Kasten ya da tedbirsizlik nedeniyle yaralamak,

Medeni Kanun ve Aile İçi Şiddet

Aile içi şiddete maruz kalan bireyin ya da Cum-

Eziyet,

4721 Sayılı Medeni Kanunda, aile içi şiddetin

huriyet Başsavcılığının bildirmesi üzerine Aile

Çocuk düşürtmek,

önlenmesi ve mağdurların korunması için düzen-

Mahkemesi Hâkimi, kusurlu eşin veya diğer aile

İzinsiz kısırlaştırmak,

lemeler bulunmaktadır.

bireyinin;

Bir kişiyi zorla alıkoymak,

a) Aile bireylerine karşı şiddete veya korkuya
yönelik söz ve davranışlarda bulunmaması,

b) Müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin
diğer aile bireylerine tahsisi ile bu bireylerin birlikte ya da ayrı oturmakta
olduğu eve veya işyerlerine

Medeni Kanuna göre;
Aile içi şiddet boşanma nedenidir.
Kimse sizi zorla evlendiremez ve zorla boşanmanızı isteyemez.
Aile içinde ekonomik şiddete izin verilmemektedir.

yaklaşmaması,

Boşanma davası esnasında

c) Aile bireylerinin eşyalarına

mağdur kişi nafaka ve tazminat

zarar vermemesi,

ç) Aile bireylerini iletişim araçları ile rahatsız
etmemesi,

d) Varsa silah veya
benzeri araçlarını genel
kolluk kuvvetlerine teslim etmesi,

e) Alkollü veya uyuşturucu
herhangi bir madde kullanılmış olarak şiddet mağdurunun yaşamakta olduğu konuta
veya işyerine gelmemesi veya bu
yerlerde bu maddeleri kullanmaması,

f) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya
tedavi için başvurması yönünde mahkeme

talebinde bulunabilir.
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ÇBSK

Muay Thai Şampiyonası’ndan

3 Altın 3 Bronzla Döndü

Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından organize edilen Ercan Özhan Büyükler
ve Gençler Bay-Bayanlar Türkiye Şampiyonası, 13-18 Şubat 2018 tarihleri arasında
Antalya’da gerçekleştirildi. Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Muay Thai
sporcuları şampiyonadan derecelerle döndü.

Türkiye Muay Thai Ercan Özhan Büyükler ve

keklerde Türkiye Şampiyonu olurken Alt Gençler

Bünyamin Coşkun ve Büyük Erkekler 57 kg’da

Gençler Bay-Bayanlar Türkiye Şampiyonası’na

60 kg’da Hasan Emre Yiğit, Üst Gençler 60 kg’da

Mertcan Saltan Türkiye 3’üncüsü oldular.

18 sporcu ile katılan Çorlu Belediyesi Gençlik ve
Spor Kulübü Muay Thai takımımızda 3 sporcumuz altın, 3 sporcumuz ise bronz madalya
kazandı.
6 gün boyunca süren şampiyona sonunda
sporcularımızdan A Klas grubunda Furkan Semih
Karabağ 67 kg’da ve Batuhan Boral 75 kg’da ile
B Klas grubunda Rıfat Kaya 91 kg’da Büyük Er-
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“

8. Geleneksel
Çorlu Kitap Fuarı
bu yıl da
kapılarını Çorlulu
kitapseverlere
açtı.

“

Çorlu Belediyesi, Trakya Koleji, Korza Fuarcılık ve Orion Avm’nin işbir-

10 gün boyunca Orion AVM’de devam eden 8. Çorlu Kitap Fuarı’nda ünlü

liğiyle bu yıl 8’incisi düzenlenen Çorlu Kitap Fuarı’nın açılış töreni, Çorlu

yazarlar Ahmet Ümit, Ayhan Bozkurt, Haluk Ecevit, İsmail Küçükkaya,

Kaymakamı Levent Kılıç, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albay-

Kaan Murat Yanık, Sinan Akyüz, Işık Öğütçü, Melih Bozcan, Serhat Yabancı,

rak, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Çorlu Milli Eğitim Müdürü Ahmet

Şermin Yaşar, Ülker Kurtcan, Alp Gökalp, Raşit Tokgöz, Haşim Korkmaz, Işıl

Üzgün, Özel Trakya Koleji Kurucu Temsilcisi Şule Çalışkan, Orion Avm Genel

Korkmaz, Ramis Çınar, Tuncel Altınköprü, Aşkın Güngör, Tansu Bele, Mario

Müdürü Meral Bostan ve Çorlulu kitapseverlerin katılımıyla gerçekleşti.

Levi, Defne Ongun, Fatih Erdoğan, Yalvaç Ural, Melih TuğTağ, Ayten Öztürk, Ayşe Yamaç, Takuhi Tovmasyan, Sinan Meydan, Cansu Canan Özgen,

Açılış töreninde kırmızı kurdelenin kesilmesinin ardından kitap stantları

Seda Akgül, Ali Deniz Uslu, Emel Sarıkurt, Ebru Güzel, Öykü Odabaş ve İlber

ziyarete açıldı. Törene katılan kitapseverler ve öğrenciler, binlerce kitap

Ortaylı, Çorlulu kitapseverlerle buluştu.

arasından beğendikleri eserleri temin etme imkânı buldular.
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