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Sevgili Çorlulular,
kıymetli hemşehrilerim;

İdaremizin yayın organı olan “Kentim Çorlu”nun 7. Sayısında 
yeniden sizlerle buluşmanın keyfini yaşıyoruz.
Çorlu Belediyesi olarak; yerli ve ulusal değerlere önem veren, 
üreten, demokratik, katılımcı, kaynaklarını bilimsel ve doğru 
kullanan, belediyecilikte lider ve kentimizde yaşayan herkesin 
‘’İyi ki Çorlu’da yaşıyorum.’’ dediği bir kent olma misyonuyla 
hizmet sunmaya devam ediyoruz.

Geride bıraktığımız haftalarda çeşitli etkinliklerde siz sevgili 
vatandaşlarımızla bir araya geldik; 23 Nisan’da Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramımızı coşkuyla kutladık, 19 Mayıs’ta Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızda bayraklarla donattığımız 
Çorlu’muzda bayram coşkusunu birlikte, gururla yaşadık. 
Halkımıza faydalı ve sürdürülebilir projeler üretmek ve bunları 
hayat geçirmek bizim daimi hedeflerimizden biri hâlini aldı. Bu 
hedefler doğrultusunda; modern mimarisi ve çok amaçlı kullanım 
özellikleriyle Çorlu halkının hizmetine sunduğumuz Atakent 
Kapalı Pazar Yeri’miz vatandaşlarımızın beğenisini kazandı. 
Mutluyuz, gururluyuz.

Sanatsal alanda yaptığımız yatırımların kentimize sağladığı 
pozitif katkılar da bizleri ayrıca mutlu ediyor. Çorlu İçin Çal, Söyle, 
Oyna projemiz tüm Çorluluların benimsediği keyifli bir proje oldu. 
Müziğin birleştirici ve bütünleştirici yanı Çorlu’muza neşe kattı. 
Birlik, beraberlik içerisinde olunca Çorlu’muzun ne kadar anlamlı 
işler ortaya çıkartacağını bir kez daha gördük.

Spora yaptığımız yatırımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. 
Geçtiğimiz aylarda Milli Takım’a seçilen yüzücülerimiz ile 
gururlandık. Son olarak da ÇBSK Basketbol Takımımız Türkiye 
Basketbol 2. Ligi’ne yükselerek Çorlu’muzun gurur kaynağı oldu. 
Hizmetlerimiz ve projelerimizle güzel şehrimiz Çorlu’muzda 
yaşayan her yaştan vatandaşımıza dokunmaya ve sizlere layık 
olmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımızı internet sitemiz, sosyal 
medya hesaplarımız ve elinizde bulunan “Kentim Çorlu” haber 
bültenimizden takip edebilir, bizlere her türlü talep ve önerileriniz 
için 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz.

Geniş içerikli “Kentim Çorlu” haber bültenimizin 7. sayısını keyifle 
okuyacağınızı umuyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Birlikte, 
sevgiyle…
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Yerel seçimlerin sona 
ermesinin ardından 
Çorlu’da Ahmet Sarıkurt 
dönemi başladı.
Herkesin ‘İyi ki Çorlu’da 
yaşıyorum’ diyeceği 
bir kent yaratma 
düşüncesiyle projeler 
üreten Çorlu Belediye 
Başkanı Ahmet Sarıkurt, 
hemşehrilerimizin yaşam 
kalitesini daha ileri 
seviyeye taşıyabilmeyi 
hedefliyor.

Çorlu’daSarikurt
Dönemi“ “

corlubelediyesi www.cor lu.bel.t r www.cor lubelediyesi . tv 444 99 59

İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin

kalplerine dokunacağız.

Gençler gelisecek,
Çorlu daha da güzelleşecek.

Çorlu kültür ve sanatta

Türkiye’de öncü olacak.

Sporda
öncü belediye olacağız.

.
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Çorlu’da engelleri

hep birlikte aşacağız.

Çorlu’da yarının doğasını
bugünden yaratacağız.

Kültürel miraslarımız bize emanet…
Çocuklarımızın gülüşleri
saklı kalmayacak.

Çorlu’da sağlıklı nesiller yetişecek!

Çorlu’da ekonomi ve ticarete
can suyu olacağız.

Çorlu’da kadin olmak ayrıcalık olacak.

Hayvan dostu bir kent 
olacağız.

Çorlu’da gelişimin devamı için
teknoloji ve bilişim ile iç içe olacağız.

corlubelediyesi www.cor lu.bel.t r www.cor lubelediyesi . tv 444 99 59
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Gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında bilgi veren 
Başkan Sarıkurt, “Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet 
değerlerine bağlı, yenilikçi, gerçekçi ve sürdürülebilir 

bir belediyecilik anlayışımız var. Aynı zamanda her alanda 
politikası ve bir vizyonu olan, kentin iç dinamiklerine ve 
hassasiyetine hâkim ve bunlar neticesinde projeler ve 
hizmetler üreten bir belediyecilik anlayışını benimsedik 
ve benimsemeye de devam edeceğiz. Halka dokunan, 
güvenilir, dürüst, çalışkan, eşitlikçi ve özgürlükçü bir 
anlayışla sevgi diliyle her şeye pozitif ve çözüm odaklı 
yaklaşarak kentimizi yöneteceğiz.’’ şeklinde konuştu.

‘Önce Gönüllere Talibiz’
Her fırsatta halk ile bir araya gelen ve 
onların temennilerini dinleyen Başkan 
Sarıkurt, sosyal belediyecilik anlayışıyla 
hareket edip temelinde insan olan 
projeler üretmeye devam edeceklerini 
belirterek, “Her zaman dediğimiz gibi, 
önce gönüllere talibiz. Hemşehrilerimizin 
kalplerine dokunacağız.” dedi. 

Fark Yaratan Projeler
Her zaman için çözüm odaklı 
politikaları savunan Başkan Sarıkurt, 
hemşehrilerimizin yaşamında fark 
yaratmaya yönelik tasarlanan politikaları, 
vatandaşlarımızın hassasiyetlerini, 
kentin ihtiyaçlarını hem bilimsel 
hem de geleneksel yöntemlerle 
inceleyerek, araştırmalar yapılıp projeler 

oluşturulduğunu söyledi.
Hiçbir ayrım gözetmeksizin halkın her 
kesimine hizmet edeceklerini belirten 
genç başkan, İhtiyaç sahiplerine 
yönelik hazırladığımız projeler ile 
hemşehrilerimizin hüznüne ve sevincine 
ortak olacağız. Çözüm odaklı belediyecilik 
anlayışımızla ihtiyaç sahiplerinin 
dertlerine de derman olmaya çalışacağız. 
‘’ifadelerini kullandı. Önümüzde ki 

dönemin politikalarıyla ilgili olaraksa şu 
ifadelere yer verdi;. 

‘Gençlerimizin 
İz Bırakmalarını 
Sağlayacağız’
Gençlerimiz çok önemli. Yeni nesil 
belediyecilik anlayışımızla gençlerin 
dinamik kimliklerini ön plana çıkararak 

corlubelediyesi www.cor lu.bel.t r www.cor lubelediyesi . tv 444 99 59
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onların Çorlu’ya iz 
bırakmasını sağlayacağız. 
Gençlerimizin 
bilimsel, teknolojik, 
sanatsal, gelişmelere 
ve değişimlere açık, 
araştıran, üreten bireyler 
olmalarına destek 
olacağız.

‘Sanat Dolu Bir 
Çorlu İçin’
Toplumun her kesimi 

kucaklayan bir kültür 
sanat belediyeciliği 
anlayışıyla kültür ve sanatta öncü 
belediye olacağız. Sanat dolu bir Çorlu 
için tiyatrodan konsere, festivalden 
sergilere kadar birçok kültürel etkinlikte 
hemşerilerimizle buluşacağız. Kentimizi 
kültür ve sanatla ön plana çıkaracağız. 
Spor faaliyetlerine yaptığımız desteklerle 
de kentimizde sporu yaşam tarzı haline 
getireceğiz. Takım sporlarına destek 
olup ekip ruhunu ön plana çıkararak, 
bir arada nice başarılara ulaşmayı temel 
görevlerimizden biri olarak göreceğiz.

‘Hemşehrilerimizin 
Yanındayız’

Yaşlılarımızın ve engellerimizin 
yaşam kalitelerini 

arttırılması ve sosyal 
açıdan zengin bir 

hayat sürmeleri için en 
elverişli koşulları sağlayacağız. 

Kendileriyle ilgili hizmetlerin 
geliştirilmesinde aktif katılımlarını ve 

söz sahibi olmalarını sağlayacağız. Her 

alanda geliştirdiğimiz 
projeler ile hem şehrimizi 
geleceğe taşıyacağız hem 
de vatandaşlarımızın 
yaşam kalitesini 
yükselteceğiz. 

‘Tüm Canlılara 
Saygılıyız’
İnsana, doğaya ve 

tüm canlılara saygılı bir belediyecilik 
anlayışıyla, hemşehrilerimize vatandaş 
ve çevre odaklı, çağdaş belediyecilik 
hizmetleri sunacağız. Çevrenin 
korunması, kirliliğin önlenmesi ve 
çevre sorunlarının çözümü en hassas 
olduğumuz konuların başında olacak. 
Hemşehrilerimizin temiz bir çevrede 
yaşamasını güvence altına alarak yaşam 
kalitelerini arttırmak temel hedefimiz 
olacak.

Kültür Mozaiği Çorlu
Çevremizi temiz tutacak ve koruyacağız. 
Aynı zamanda çevremizin önemli bir 

parçası olan ve 
geçmişten bugüne 
adeta bir kültür 
mozaiği hâline gelen 
Çorlu’muzun kültürel 
varlıklarını yeniden 
kent hayatına 
kazandırmak için 
sürdürülebilir 
bir tarih turizmi 

politikası ile kentimiz yeni bir kimlik 
kazanacak.

‘Çocuklarımızın 
Gülüşleri Saklı 
Kalmayacak’
Çocuklarımızın düşlerini 
gerçeğe dönüştürmek için 
kentimize onların gözünden de 
bakacağız. Doğa ile iç içe rahatça 
oyun oynayabilecekleri ve akranlarıyla 
sosyalleşebilecekleri daha çok yeşil alan 
ve park üreteceğiz.  Çorlu’da çocuklar 
bilimle iç içe, özgüvenli ve mutlu olacak. 
Çocuklarımızın gülüşleri saklı kalmayacak.

corlubelediyesi www.cor lu.bel.t r www.cor lubelediyesi . tv 444 99 59
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‘Sağlıklı Yaşama 
Katkıda
Bulunacağız’
Toplum sağlığının korunmasına ve 
geliştirilmesine yönelik destekleyici 
hizmetleri kesintisiz ve verimli bir şekilde 
bölge halkının tamamına ulaştıracağız. 
İlçe sınırları içerisinde ikamet eden engelli, 
yaşlı ve yatalak tüm vatandaşlarımıza 
ücretsiz Evde Bakım Hizmeti, Sevgi Aracı 
ve Engelsiz Taksi hizmetlerini etkin, 
güvenilir ve güler yüzlü bir anlayışla 
sunarak, halkımızı bilinçlendirme amaçlı 
eğitim seminerleri düzenlemeye devam 
edeceğiz. Halkımızın sağlıklı yaşamasına 
katkıda bulanacağız.

‘Ekonomi ve ticarete 
can suyu olacağız’
Bölgenin en güçlü, en dinamik yerleşim 
yeri olan Çorlu’muzun ekonomik ve ticari 
potansiyelini geliştirecek, sosyal barışı 
ve dengeli kalkınmayı destekleyeceğiz. 
Sanayinin tam kalbinde yer alan kentimiz 
için üreteceğimiz projelerle ekonomiye 
can suyu olacağız.

‘Güçlü 
Kadınlar, 
Güçlü Yarınlar’
Öznesi ‘kadın’ olan 
projeler üreteceğiz. Güçlü 
kadınlar, güçlü toplumlar demektir. 
Kadınlarımızın kişisel becerilerini 

girişimcilikle buluşturacak, toplumsal 
ve ekonomik yaşama katılmalarına 
katkıda bulunacağız. Çorlu üreten, özgür, 
özgüveni yüksek kadınların kenti olacak. 
Kadınlarımız toplumsal ve ekonomik 
yaşama daha çok katılacak, kadınların 
mutluluğu tüm kente yayılacak.

‘Hayvan Dostu Bir Kent 
Olacağız’
Can dostlarımızı seviyoruz. Doğaya 
ve tüm canlılara saygılı belediyecilik 
anlayışımız ışığında sahipsiz hayvan 
dostlarımızı koruyup kollayacak, onları 
sahipsiz bırakmayacağız. Doğaya 
ve tüm canlılara saygılı belediyecilik 
anlayışımız ile sokak hayvanlarının en 
büyük koruyucusu biz olacağız; sevgimizi, 
şefkatimizi onlardan eksik etmeyeceğiz.

‘Yeni nesil belediyecilik’
Yeni nesil belediyecilik anlayışıyla bilişim 
ve teknolojiyle her daim iç içe olacağız. 
Belediye olarak hizmetlerimizi elektronik 
ortamda arttıracağız. Vatandaşlarımızın 
internete bağlanabildiği her yerden 
belediyemizin hizmetlerine ulaşabilmesini 
sağlayacağız. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır 
düşüncesinden yola çıkarak özellikle 
gençlerimizin bilgiye ulaşma ihtiyacını 
karşılamak için projeler üreteceğiz. 
Teknolojiyi hayatın her alanına entegre 
edeceğiz.” dedi.

corlubelediyesi www.cor lu.bel.t r www.cor lubelediyesi . tv 444 99 59
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GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Belediye başkan yardımcılarına bağlı çalışacak birimler 
belirlenirken, yeni görev dağılımına göre Çorlu Belediye 
Başkan Yardımcılarından Adnan Kum, İnsan Kaynakları 

ve Eğitim Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Mali 
Hizmetler Müdürlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nden sorumlu 
başkan yardımcısı oldu.

Güner Çetin, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü, Muhtarlıklar Müdürlüğü ve Temizlik İşleri 
Müdürlüğü’nden sorumlu başkan yardımcılığı görevini 
üstlenirken, Özcan Veysel Tunçcan Fen İşleri Müdürlüğü ile Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü’nden, İbrahim Turgut Bolat ise Bilgi 
İşlem Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Hukuk İşleri 
Müdürlüğü ve Plan Proje Müdürlüğü’nden sorumlu olacak.

‘’ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ’’

Gerçekleştirilen görev dağılımının ardından çalışmalarını 
sürdüren belediye başkan yardımcıları yeni döneme dair 
vatandaşlara önemli mesajlar verdi. Başkan Yardımcısı Adnan 
Kum, “Kentimiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. 
Başkan yardımcılığı görevimizi güvenilir ve dürüst temeller 
üzerine oturtacağız. Bizlere emanet edilen bu görevi layıkıyla 
yerine getireceğiz. Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışımızla 
her konuda öncü bir belediye olmaya devam edeceğiz.” dedi.

‘’YENİ NESİL BELEDİYECİLİK YAPACAĞIZ’’

Yeni nesil belediyecilik anlayışını yakından takip edeceklerini 
belirten Başkan Yardımcısı Güner Çetin ise, “Çorlu’da halkımızın 
yaşam kalitesini yükseltmek için çalışacağız. Teknolojik 
yenilikleri kullanarak halkımıza daha kaliteli hizmet vereceğiz. 
Belediyecilik bir ekip işidir ve bu hizmetlerin ortaya çıkması 
için tüm ekip arkadaşlarımla canla başla çalışacağız. Başkan 
yardımcılığı görevimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum.” 
şeklinde konuştu.

Dinamik ve
Çorlu Belediyesi’ne

Çalışkan Ekip
Trakya’nın en büyük ilçesi Çorlu, Ahmet 
Sarıkurt başkanlığında yeni döneme ‘’merhaba’’ 
dedi. Çorlu Belediyesi’nde de Ahmet Sarıkurt 
başkanlığında yeni bir sayfa açılırken çiçeği 
burnunda belediye başkan yardımcıları Adnan 
Kum, Güner Çetin, Özcan Veysel Tunçcan 
ve İbrahim Turgut Bolat yeni görevlerinde 
çalışmalarına hız kesmeden ve büyük bir 
titizlikle devam ediyor.

corlubelediyesi www.cor lu.bel.t r www.cor lubelediyesi . tv 444 99 59
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Yeni  Başkan Yardımcılarımız

Başkan Yardımcısı İbrahim Turgut BOLAT

Başkan Yardımcısı Güner ÇETİN

Başkan Yardımcısı Özcan Veysel TUNÇCAN

Başkan Yardımcısı Adnan KUM

“TEKNİK VE İDARİ ÇÖZÜMLER
ORTAYA KOYACAĞIZ”

Halkla iç içe olacaklarını ve Çorlu’ya en iyi hizmeti vermek için çalışacaklarını belirten Başkan 
Yardımcısı İbrahim Turgut Bolat ise, “Geçmiş dönemde edindiğimiz hem kamu hem belediyecilik 

tecrübelerimi Çorlu halkına hizmete dönüştürmek için buradayım. Vatandaşı dinleyen, empati 
yapabilen, herkese eşit bir anlayışla, teknik ve idari çözümler ortaya koyarak kentimize önemli 

katkılar sağlayacağımızı düşünüyorum. Ayrıca kamu hizmetlerini de yenilenen teknolojiyle 
birlikte daha ulaşılabilir hale getireceğiz. Gelişen ve kendini yenileyen belediyecilik vizyonuyla 

hareket edecek, kaynaklarımızı bilimsel ve doğru kullanan bir anlayışı benimseyerek halkımıza 
hizmet edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“AYRIM GÖZETMEKSİZİN
HİZMET VERECEĞİZ’’

Toplumun her kesimine ayrım gözetmeksizin hizmet götürüleceğini söyleyen 
Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan da “Başkan yardımcılığı görevimize 
layık olacak ve kentimizin sosyo-ekonomik ihtiyacı doğrultusunda projeler 
üreteceğiz. Çözüm odaklı bir anlayış ile halkımıza hizmet etmeye devam 
edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizin gurur duyarak yaşayacağı bir kent için el ele 
verip, sevgi ve saygıya dayalı ekip ruhuyla çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

corlubelediyesi www.cor lu.bel.t r www.cor lubelediyesi . tv 444 99 59
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Etkinliklerle kutlandi

Uluslararası
Çocuk Festivali
10.

Bu yıl 10’uncu kez düzenlenen 
Çorlu Belediyesi Uluslararası 

Çocuk Festivali, 22-23 Nisan 2019 
tarihlerindeki etkinliklerle kutlandı.

corlubelediyesi www.cor lu.bel.t r www.cor lubelediyesi . tv 444 99 59
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Corlu Belediyesi 10. 
Uluslararası Çocuk 
Festivali Orion 

Alışveriş Merkezi ve Trend 
Arena Alışveriş Merkezlerinde 
Bulgaristan, Gürcistan, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve 
Makedonya’dan gelen konuk 
halk oyunları ekipleri ile Çorlu 
Belediyesi Halk Oyunları 
ekiplerinin gösterileriyle başladı.

Binlerce Vatandaş 
Katıldı

Çorlu Ortaokulu önünde 
başlayan 10. Uluslararası 
Çocuk Festivali Korteji’ne Çorlu Belediye Başkanı Ahmet 
Sarıkurt, CHP Çorlu İlçe Başkanı Özgür Ertaş, Belediye 
Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti 
temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum 
örgütleri ve temsilcileri, konuk ekipler, Çorlu Belediyesi ve 
ilkokul öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekipleri, basın 
mensupları ve binlerce vatandaş katıldı.

‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ 

10. Uluslararası Çocuk Festivali Korteji 
Çorlu Ortaokulu önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda 
sona ererken, festivale katılanlara hitaben konuşan 
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin kuruluşunun 99. yıl dönümünü kutladı. Başkan 
Sarıkurt, “Sevgili çocuklar; ‘Egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir’ ilkesine dayalı, demokratik zemin üzerinde 
yükselen Cumhuriyetimizin evlatları olarak sizler ülkemizin 
ümitleri, istikbali ve yarınlarısınız. Bunun için bizler bütün 
hayallerimizi sizlerin üzerinden kuruyoruz. İnanıyoruz ki 
yarınların Türkiye’si sizlerle aydınlık, sizlerle mutlu, sizlerle 
daha gelişmiş ve kalkınmış olacaktır.” dedi.
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Festival, Bulgaristan, 
Gürcistan, 
Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti 
ve Makedonya, 
Çorlu Belediyesi Halk 
Oyunları ekipleri 
ve Çorlu’da eğitim 
veren okulların 
gerçekleştirdiği 
gösterilerle sona erdi.
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Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor
Bayramı’mızı
Coşkuyla Kutladık

Mayıs19
Kutlama programı Atatürk 

Meydanı’nda bulunan Atatürk 
Anıtı’na çelenk sunma töreni 

ile başladı. Düzenlenen törene Çorlu 
Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ 
Milletvekili Candan Yüceer, 5. Kolordu 
ve Garnizon Komutanı Tümg. Gürsel 
Yüz ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet 
Sarıkurt’un yanı sıra kamu kurum ve 
kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti 
temsilcileri, sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri, basın mensupları 
ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. Gençlik Hizmetleri ve 
Spor Müdürlüğü çelenginin 
İlçe Müdürü Feridun Demirel 
tarafından anıta sunulmasıyla 
başlayan tören saygı duruşunda 
bulunulması ve İstiklal 
Marşımızın okunmasıyla son 
buldu.

Öğrencilerden Bandırma
Vapuru ve Türkiye Haritası 
Koreografisi

Çelenk sunma töreninin ardından 
başlayan ve binlerce kişinin katılımıyla 
gerçekleştirilen Gençlik Yürüyüşü, 
Cumhuriyet Parkı’nda son buldu. Gençlik 
Yürüyüşü Korteji’ni Cumhuriyet Parkı’nda 
öğrenciler karşıladı. Çorlu Anadolu Lisesi 

öğrencileri 
tarafından 
gerçekleştirilen 
program, şarkılar 
ve marşlar eşliğinde 
başladı. Ardından öğrencilerin 
oluşturduğu muhteşem “Atatürk Silueti, 
Bandırma Vapuru ile Türkiye Haritası” 
koreografisi büyük alkış topladı.
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Dereceye Girenlere  Ödülleri Verildi

Atletizmde bayanlarda birinci Elif Kökçü, ikinci Damlanur Kara, üçüncü Edibe Bilici oldu. Erkeklerde ise birinci 
Abdullah Yıldız, ikinci Recep Tekin, üçüncü ise Furkan İslem oldu. Masa Tenisinde kızlarda birinci Esila Keskin, 
ikinci Rabia Köroğlu, üçüncü ise Elif Mutlu oldu. Erkeklerde birinci Ege İzci, ikinci Mert Ballı, üçüncü ise 
Doğukan Birdal oldu. Mangalada birinci Nisa Atakan, ikinci İsa Kırlı, üçüncü ise Esila Keskin oldu. Voleybolda 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi birinci olurken, Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Lisesi öğrencileri 
de ikinci oldu. Basketbol kategorisinde IMKB Fen Lisesi birinci olmaya hak kazanırken Özel Nazmi 

Arıkan Fen Bilimleri Lisesi de ikinci oldu.

Futbolda Çorlu İmam Hatip Anadolu Lisesi birinci olurken, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk Spor Lisesi öğrencileri de ikinci oldu. 
Sporculara ödüllerini Çorlu Kaymakamı Sayın Cafer Sarılı, Çorlu Belediye 
Başkanı Sayın Ahmet Sarıkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Hüseyin 
Erdoğan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Feridun Demirel takdim etti.

Halk Oyunları Gösterileri 
Sergilendi

Koreografinin ardından Çorlu 
Belediyesi Halk Dansları Topluluğu 
ekipleri, Trakya ve Karadeniz 
yöresine ait halk oyunları gösterisini 
sergilediler. Gösterilerin sonrasında 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramı Gençlik Haftası 
Ekinlikleri içerisinde yer alan spor 
müsabakalarında dereceye giren 
sporculara ödülleri verildi. 
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü 
binlerce Çorlulu’nun katılımıyla  

  gerçekleşti.
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Dans ve Müzikle Kutlama

Ödül töreninin ardından dans ve müziğin birleştiği bir spor olan Zumba etkinliği 
düzenlendi ve izleyiciler dans ve müzik eşliğinde keyifli dakikalar yaşadı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinin son ayağında 5. 
Kolordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından konser düzenlendi. Daha önce birçok 

milli bayramda konser düzenleyen askeri bando bu geleneği yine devam ettirdi. 
Trend Arena AVM’de gerçekleştirilen konsere halkımız büyük bir ilgi ve katılım 

gösterirken, bandonun seslendirdiği eserler katılımcılar tarafından beğeniyle takip 
edildi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, Atabarı Halk Oyunu 
gösterileri, Fener Alayı ve Gencer Savaş Bandosu Konseri ile zirveye ulaştı. Buradaki 

etkinliğin ardından Çorlu Belediyesi tarafından düzenlenen Fener Alayı, binlerce 
Çorlulunun katılımıyla gerçekleşti. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Belediye 

Başkan Yardımcıları Özcan Veysel Tunçcan, Adnan Kum, Güner Çetin ve Kemaleddin 
Avcı, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, spor 

kulüpleri ve vatandaşların katıldığı kortej, Atatürk Meydanı’ndan başlayarak 
Cumhuriyet Parkı’nda sona erdi. Gencer Savaş Bandosu eşliğindeki marşlar, şarkılar, 

meşaleler ve renkli ışıklarla süslenen Fener Alayı korteji adeta bir görsel şölen 
yarattı ve Çorluluları büyüledi.

Başkan Sarıkurt’un konuşmasının ardından sahne alan Gencer Savaş Bandosu, 
birbirinden eğlenceli şarkılarla konser alanında bulunan binlerce Çorlulu’ya 19 Mayıs 

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı’nın coşkusunu yaşattı. 

Yaklaşık 1.5 saat süren Gencer 
Savaş Bandosu Konseri, havai 

fişek gösterisiyle birlikte son buldu.
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19.19’da Gerçekleştirilen Atabarı 
Gösterisi Büyüledi

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919’un 100. yıl 
dönümünde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 

Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, Atabarı gösterisi 
ile daha da renklendi. Türkiye genelinde aynı anda 
saat 19.19’da adını Ulu Önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk’ten alan Atabarı Halk Oyunu, Çorlu’da da 
Cumhuriyet Parkı’nda gerçekleştirildi.
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Çorlu
Çiçek Gibi

Açtı

Botanik Fest

Corlu’nun çiçeği burnunda 
festivali Çorlu Botanik Fest 
büyük bir coşkuyla kutlandı.
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C
orlu Belediyesi ve Orion Alışveriş Merkezi iş birliği 
ile düzenlenen ve Çorlu’nun ilk botanik festivali 
özelliği taşıyan Çorlu Botanik Fest, açılış korteji ile   

renkli gösterilere sahne oldu.

Animatörler ve bandoyla şenlenen korteje Çorlu halkı 
yoğun ilgi gösterdi. Çiçeklerle donatılmış arabalar, 
rengârenk kıyafetleriyle korteje görsel bir şölen havası 
veren vatandaşlar sayesinde Botanik Fest ses getiren bir 
açılış gerçekleştirdi.

‘Çorlu’muzun Marka Değeri Yükseliyor’

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yaptığı festival 
açılış konuşmasında; “Trakya’mızın çiçeği Çorlu’muzda 
turizmin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi; şehre hem 
turistik hem ekonomik anlamda katkı sağlanması 
amacıyla paydaşlarımızla birlikte Çorlu Botanik Festivali’ni 
düzenliyor olmaktan mutluluk duyuyoruz.
Fuarlar, festivaller, kültürel etkinlikler şehrin marka 
değerini yükselten son derece önemli etkinliklerdir. 
Bizler de Çorlu’muzun marka değerini yükseltmek, 
sosyal ve kültürel hayatını renklendirmek için festivaller 
düzenlemeye gayret gösteriyoruz.” dedi.

Bölge İçin Bir İlk

Kente yeni bir soluk katan Çorlu Botanik Festivali, hem 
Çorlu için hem de bölge için bir ilk olma özelliğini taşıyor. 
Yerel üreticilerin, esnafın, sivil toplum kuruluşlarının ve 
vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen yarışmalar, 
konserler, sergiler, çalışma atölyeleri, çocuk etkinlikleri ile 
Çorlu Botanik Festivali şehre renk kattı.

Şehre Renk Kattı

On gün boyunca 
şehre renk katan 
ticari ve kültürel 

hayatı canlandıran 
Çorlu Botanik Festivali, 
Çorlu Belediyesi ve 
Orion Alışveriş merkezi 
başta olmak üzere Çorlu 
Kaymakamlığı, Namık 
Kemal Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Tasarım 
ve Mimarlık Fakültesi 
desteğiyle düzenlendi.
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Bölgenin en büyük alışveriş noktası hâlini alacak olan ve 
bodrum, zemin ile 1. kat olmak üzere 3 bölümden oluşan 
Çorlu Belediyesi Atakent Kapalı Pazar Yeri’ni açılışının ilk 

gününde ziyaret eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, 
pazar tezgâhlarını tek tek gezerek pazarcı esnafına bol kazançlar 
diledi. Modern mimarisi ve kapasitesi ile Atakent Kapalı Pazar 
Yeri’nin Çorlu’muza yakışır bir yapı olduğunu belirten Başkan 
Ahmet Sarıkurt,  “Bölgenin en güçlü, en dinamik yerleşim yeri 
olan Çorlu’muzun ekonomik ve ticari potansiyelini geliştirecek, 
sosyal barışı ve dengeli kalkınmayı destekleyecek yeni bir tesisi 
daha hizmete açmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 

11 bin metrekare kapalı alan sahip, 3 katlı Atakent Kapalı 
Pazar Yerimiz, vatandaşlarımızın konforlu, rahat alışveriş 
yapabilmeleri, pazarcı esnafımızın olumsuz hava şartlarından 
etkilenmeden, alın teriyle kazançlarını sağlamaları için 
düşünülmüş modern bir tesis oldu.

Modern mimarisi ve çok amaçlı          
kullanım özellikleriyle kentimizde 

ve bölgemizdeki en önemli 
tesislerden biri olan Atakent Kapalı 

Pazar Yeri hizmete açıldı. 

Atakent 
Kapalı Pazar 

Yeri

Bölgenin En Büyük Alışveriş Noktası:
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“Esnafımız da, Vatandaşımız da Memnun”

Esnafımızın ve vatandaşlarımızın görüşlerinden yola 
çıkarak ne kadar doğru bir iş yaptığımızı görmüş olduk. 
Vatandaşlarımız, burada alışveriş yapmaktan son derece 

memnun olduklarını ifade ediyorlar. Pazarcı esnafımız da böyle 
modern bir kapalı pazar yerinde tezgâh açıyor olmaktan son 
derece memnun. Biz de Çorlu Belediyesi olarak böyle güzel bir 
tesisi daha Çorlu’muza kazandırmış olmaktan dolayı memnunuz. “

“Çok Amaçlı Bir Tesis”

A takent Kapalı Pazar Yeri’nin 
sadece pazar yeri olarak 
düşünülmediğini ifade 

eden Başkan Sarıkurt; “Kapalı 
Pazar Yerimiz, pazar kurulmadığı 
zamanlarda da vatandaşlarımızın 
yararlanabileceği bir tesis olacak. 
Çocuklarımızın, gençlerimizin bu 
alanı spor alanı olarak kullanabilmesi 
için uygun noktalara basketbol 
potaları yerleştirdik. Ayrıca haftanın 
belirli günlerinde farklı konseptlerde 
pazarların açılması için çalışmalar 
yapıyoruz. Atakent Kapalı Pazar 
Yerimiz yaşayan, sürekli hizmet veren 
çok amaçlı bir tesis olacak.” dedi.
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Muhteşem Performans:

CAL
Corlu Icin

SÖYLE
OYNA
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Corlu Belediyesi’nin 
öncülüğünde hayata geçirilen 
ve onlarca gönüllünün bir 

araya gelerek büyük emek harcadığı 
‘Çorlu İçin Çal, Söyle, Oyna’ projesi 
kentimizin birlik ve beraberliğini 
simgeleyen en güzel örneklerden biri        
olmaya aday.

20 Ocak’ta video klip için çalışmaların 
başlamasıyla, kısa zamanda çok büyük 
bir yol kat edildi. Çorlulu Hikmet 
Tuncer’in eseri olan ‘Bahçalarda 
Börülce’ türküsü Çorlu’nun en özel 
yerlerinde seslendirildi. 

Kalpler ‘Çorlu’ İçin Atıyor

34 kişiden oluşan Çorlu Belediyesi 
Halk Oyunları Topluluğu’nun 
muhteşem gösterisiyle renklenen 
video klipte; 32 solist, 30 enstrümanist 
ve 24 kişiden oluşan koro yer aldı. 
Türküyü seslendiren, enstümanları 
çalan ve teknik ekip de dâhil olmak 
üzere projeye yalnızca Çorlulu 
hemşehrilerimiz katıldı.

Görkemli Final

Corlu için atan kalplerin buluşmasıyla 
ortaya çıkan ‘Çorlu İçin Çal, Söyle, Oyna’ 
video müzik klibinde finale gelindiğinde 

ise muhteşem bir performansa tanık olundu. Proje 
süresince müzikleri çalan, şarkıları  söyleyen, keyifle 
dans eden herkes Çorlu Belediye binasının önünde 
buluşarak projeyi adeta taçlandırdı. Bu muhteşem 
ekibe belediye personeli ve vatandaşlarımızın da 
katılımıyla görkemli bir final sahnesi kaydedildi. 
Çorlu’yu seven, bu kente gönül veren kişiler Çorlu 
için çaldı, söyledi, oynadı ve alkışladı.

Çorlu İçin Çal, Söyle, 
Oyna - Bahçelerde 
Börülce klibimizi bu 
kodu telefonunuza 
okutarak 
izleyebilirsiniz.

corlubelediyesi www.cor lu.bel.t r www.cor lubelediyesi . tv 444 99 59



28

2003 yılında Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunca sivil mimarlık örneği olarak tescillenen, 2012 
yılında Belediyemizce kamulaştırılan, 2016 yılında yine 

Çorlu Belediyemiz 
tarafından hazırlanan 
rölöve, restitüsyon ve 
restorasyon projesinin 
Koruma Kurulu’nca 
onaylatılmasının 
ardından restorasyonu 
2018 yılında Tekirdağ 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından tamamlanan 
Tarihi Doğanca 
Evi (Muhacir Evi) 
açıldığı günden bu 
yana ziyaretçilerini 
ağırlamaya devam 
ediyor.

Kültürümüze Sahip Çıkıyoruz

Tarihimize, geçmişimize ve kentimizin kültürüne sahip çıkmak 
için başlatılan Muhacir 
Evi Restorasyonu 
Projesi, uzun ve 
meşakkatli bir sürecin 
ardından Çorlu’muza 
kazandırıldı.  Çorlu 
Belediye Başkanı 
Ahmet Sarıkurt 
Çorlu’muza kültürel 
ve tarihi bir eser 
kazandırmanın gururu 
ve sevincini yaşadığını 
ifade ederek şunları 
söyledi: “Kentlerin 
asıl kimliğini ön plana 
çıkaran, o kentin 

Tarih KokuyorMuhacir Evi
Tarihi ve kültürel değerlere bağlı 

belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen 
Muhacir Evi, müze olarak hizmete açıldı.
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geçmişten günümüze dek koruyabildiği tarihi 
yapılar, eserlerdir. Çorlu’muz her ne kadar tarihi 
yapılar açısından pek zengin bir kent olmasa 
da bugün hâlâ tarihî önemi olan, hatrı sayılır 
miktarda yapıları içinde saklamaktadır.

“Gelecek Kuşaklara 
Aktaracağız”

Tarihi değerlerimize sahip çıkma anlayışıyla 
çıktığımız bu yolda; Çorlu’muzun en güzel 
sivil mimarlık örneklerinden biri olan Muhacir 
Evi’nin eski sakinlerini, onların kültürlerini 
korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak, 
kent ve kentli kültürünü yaşatmak amacıyla 
gerçekleştirdiğimiz bu projede bize destek olan 
ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” 
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Corlu Belediyesi, her yıl binlerce vatandaşın katıldığı iftar 
sofralarında paylaşmanın mutluluğunu yaşattı. Her akşam 
farklı bir mahallede düzenlenen iftar yemeklerinde tüm Çorlu 

halkı bir araya gelerek orucunu açtı.

İftar Sofralarına Yoğun İlgi

Birlik, beraberlik ve hoşgörü ayı olan Ramazan’ın bereketiyle kurulan 
iftar sofralarında binlerce Çorlulu bir araya gelip, Ramazan’ın sevincini 
birlikte yaşadı.

evıncı
Ramazan

Çorlu’da

S

Çorlu Belediyesi 
tarafından düzenlenen 
geleneksel iftar 
yemekleri bu yıl 
da devam ediyor. 
Kurduğumuz 
iftar sofralarında 
vatandaşlarımız 
bir araya gelerek 
oruçlarını açtı.
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Ramazan ayının ilk gününden bu yana sırasıyla 
Çorlu Belediyesi Aşevi, Önerler Mahallesi, 
Türkgücü Mahallesi, Hatip Mahallesi, Reşadiye 
Mahallesi, Kazımiye Mahallesi, Nusratiye 
Mahallesi, Rumeli Mahallesi, Hıdırağa 
Mahallesi, Cemaliye Mahallesi, Kemalettin 
Mahallesi, Silahtarağa Mahallesi, Seymen 
Mahallesi, Deregündüzlü Mahallesi, Yenice 
Mahallesi, Maksutlu Mahallesi, Esentepe 
Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Muhittin 
Mahallesi, Alipaşa Mahallesi, Zafer Mahallesi, 
Cumhuriyet Mahallesi, Havuzlar Mahallesi, 
Çorlu Belediyesi Aşevi, Şahpaz Mahallesi, Sarılar 
Mahallesi, Şeyhsinan Mahallesi ve Çobançeşme 
Mahallesi’nde düzenlenen iftarlara Çorlu halkı 
yoğun ilgi gösterdi.

İftar yemeklerine Çorlu Belediye Başkanı Ahmet 
Sarıkurt, belediye başkan yardımcıları, belediye 
meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi parti 
ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile binlerce 
vatandaş katıldı.

Bu sofralarda
Birliktelik var,

Kardeşlik var,
Bereket var,

Sevgi var,

Emek var, Tebessüm var,

Samimiyet var.

Hep Birlikte, Herkes Mutlu,
Burası Çorlu

Hayırlı Ramazanlar
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‘Halkımızla Bir Aradayız’

Ramazan geleneğini yaşatmak 
amacıyla Çorlu Belediyesi 
tarafından düzenlenen iftar 

yemeklerine katılan Çorlu Belediye Başkanı 
Ahmet Sarıkurt halk ile bir arada orucunu açtı. 
Başkan Sarıkurt, “Dayanışma ve yardımlaşma 
duygularının pekiştiği bu mübarek Ramazan 
ayında halkımızla birlikte olmaktan çok 
mutluyuz. Her akşam bir mahallede 
düzenlediğimiz iftar yemeklerimize halkımız 
yoğun ilgi gösterdi. Ramazan ayının sevincini, 
huzurunu, idrakını halkımızla beraber yaşadık. 
Hep birlikte nice Ramazan’lara erişmek 
dileğiyle…” dedi.
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ŞAMPİYON
ÇORLU

ÇBSK
TÜRKİYE BASKETBOL

İKİNCİ LİG’İNDE

Herkes Gururlu

CBSK Basketbol Takımımız Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde Çorlu 
Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Erkek Basketbol 
Takımımız, Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde  yükseldi. Uzun ve 

heyecan dolu bir sezonun ardından hedefine ulaşan ÇBSK Basketbol 
Takımımız Çorlu’nun gururu oldu.

TBF Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi’nde 
2018-2019 sezonunda mücadele eden Çorlu 

Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) 
Erkek Basketbol Takımımız, sezonun başında 

bir üst lig olan Türkiye Basketbol 2. Ligi’ni 
hedeflemişti. Sezona evinde galibiyetle 

başlayan ÇBSK Basketbol Takımımız, TBF 
Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi Kırmızı 

Grup’ta başarılı performansı ve üstün 
gayretleriyle iyi bir sezon geçirdi. Evinde 

ve deplasmanda Yeşilyurt, Geçit Spor, 
Murat Paşaoğlu Spor, Yeşim Spor ve Bilecik 
Belediyesi takımlarıyla karşılaşan ve sezonu 

8 galibiyet ve 2 mağlubiyetle bitiren ÇBSK 
Basketbol Takımımız, bu sonuçlarla ligi 

şampiyon tamamlayarak Bölgesel Basketbol 
Ligi (EBBL) Final Grubunda mücadele etmeye 

hak kazandı. 
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Final Grubu’nun Parlayan Yıldızı ÇBSK

Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Final Grubu’na yükselen ve Anadolu Basket, 
Ankara Kayı, Başkent Yenişehir, Ege Üniversitesi, Geçitspor,  İzmir BŞB, Özel İdare Genç, 
Salihli Belediye, Şutim Spor, Volkan Aksoy Spor ve Yeşilyurt takımlarından oluşan gruplarda 
mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Erkek Basketbol Takımımız, 
Muğla’nın Menteşe İlçesinde gerçekleştirilen grup maçlarında Ankara Kayıspor’u 62-60, Özel 
İdare Gençspor’u 101-51, Anadolu Basket’i 73-65 mağlup ederek namağlup yarı finale yükseldi 
ve bir kez daha başarılarıyla göğsümüzü kabarttı.

ÇBSK yarı final müsabakalarında Ege Üniversitesi GSK takımına 62-55 mağlup olmasına 
rağmen finale yükselerek finalde ilk maçında 62-60 mağlup ettiği Ankara Kayıspor ile karşı 
karşıya geldi. İlk periyodu 25-14, ikinci periyodu 27-25 önde tamamlayan ÇBSK, üçüncü 
periyodu 25-15 geride tamamladı. 4. ve son periyotta rakibine karşı üstünlük kuran ÇBSK son 
periyodu 34-18 ve müsabakayı da 101-82 kazanarak Türkiye Basketbol 2. Ligi’ne yükselen ilk 

takım oldu.

Başkan Sarıkurt:
“Şehrimiz Adına Büyük Bir Gurur”

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Türkiye Basketbol 2. Ligi’ne yükselen Çorlu Belediyesi 
Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol Takımımızın sporcu ve antrenörlerini, başkan ve yöneticilerini 
yürekten kutladığını belirterek yaptığı açıklamasında, “Şu anda tarifi imkânsız bir mutluluk ve şehrimiz 
adına gurur yaşıyorum. Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol Takımımız Menteşe’de düzenlenen 
Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Final Grubu müsabakaları sonunda Türkiye Basketbol 2. Ligi’ne yükseldi. 
ÇBSK Başkanımız Hasan Eligül, yönetim kurulu üyelerimiz, teknik heyetimiz ve değerli sporcularımızı yürekten 
kutluyorum. Bizlere ve Çorlu halkına yaşattıkları gurur ve mutluluk için kendilerine ne kadar teşekkür etsek az.
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Çorlu’muzun Gururu ÇBSK

Final müsabakalarının sonrasında gerçekleştirilen törende kupa ve madalyalarını alarak 
zaferlerini taçlandıran ÇBSK Basketbol Takımımız, önümüzdeki 2019-2020 sezonunda TB2L’de 
mücadele etmeye hak kazanarak ulusal müsabakalarda bir kez daha Çorlu’nun ve Çorlu 
Belediyesi’nin adını başarıyla ve gururla temsil etmiş oldu.

“Sporda Öncü Belediyeyiz”

Göreve gelmeden önce ifade ettiğimiz gibi spor ve sporcumuzun yanındayız. Sporda öncü bir 
belediye olacağımızı ifade etmiş, şehrimizin spor alanındaki ihtiyaçlarını karşılayarak özgüven 
sahibi ahlaklı sporcular yetiştirmek istediğimizi her fırsatta dile getirmiştim. Tamamlanan 
ve devam eden spor yatırımlarımızla her geçen gün daha çok spor dalında başarıya ulaşmış 
bir şehir olacağımızı bugünden görebiliyorum. Çünkü bunun birçok örneği var. Voleybolda 
alt yapı takımlarımızın, yüzmede Milli Takıma yükselen ve uluslararası müsabakalara katılan 
sporcularımızın başarıları, ÇBSK Basketbol A Takımımızın Türkiye Basketbol 2. Ligi’ne 
yükselmesiyle taçlanmış oldu. Ne kadar gurur duysak azdır.

“Bu Bir Başarı Hikâyesidir”

Sporu kentimizde yaşam tarzı hâline getirmeyi hedeflemiştik. 
İlk adımı basketbol takımımız ile atmış olduk. ÇBSK 
Basketbol Takımımız, sezon boyunca başarılı bir performans 
sergileyerek farklı etaplarda mücadele etti ve adeta bir başarı 
hikâyesine imzasını attı. 

Sporda öncü bir belediye olarak başarıları birlikte 
yaşamaya ve paylaşmaya devam edeceğiz. Şehrimizde 
takım sporlarına destek olup ekip ruhunu ön plana 
çıkararak daha nice başarılara imza atacağımıza olan 
inancımla bu zafere imza atan ve emeği geçen herkese 
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.” sözlerine yer verdi.
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Takuhi 
Tovmasyan

ile Samimi Bir Röportaj

Soframız Hazır,
Buyurmaz mısınız?

‘Sofranız Şen Olsun’ adlı yemek-anı 
kitabıyla hem sofralarımızı hem de 
hafızalarımızı şenlendirdi Sevgili 

Takuhi Tovmasyan.

Ninelerinin mutfağından unutulmaz 
yemekleri anlattığı kitabıyla, hem tarihe ışık 
tutuyor hem de ailecek bir sofraya oturup 
muhabbet eşliğinde güzel yemekler yemenin 
nasıl da unutulmaz anılara eşlik ettiğinden 
bahsediyor.

Gelin hep birlikte Takuhi Tovmasyan’ın 
anılarına ve lezzetli sofralarına ortak olalım; 
kendisini yakından tanıyalım…

Yazar
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Sözlü Tarih
Kitabınız sayesinde 20. Yüzyılda Çorlu’da 
yaşayan Ermenilerin günlük yaşamına tanık 
oluyoruz. O günlerden unutamadığınız bir 
anınız var mı?

Günümüzde ‘’sözlü tarih’’ diye adlandırılan çalışmaya bizim 
evde ‘sofra muhabbeti’ denirdi. Babaannem yani adımın sahibi 
Takuhi yayam anlatmayı çok seven sözünü de çok iyi dinletmeyi 
bilen bir büyük anneymiş. Babam Bedros ise onu can kulağıyla 
dinleyen bir evlat olmuş. Annem Mari’nin annesi Akabi yayam 
da Takuhi’nin Çorlu’dan arkadaşı. Takuhi Çorlulu arabacı Artin’in 
kızı, Artin manda arabasıyla Çorlu’dan civar köylere taşımacılık 
yaparmış.  Akabi ise Dişlioğlu Partik Çorbacının yani Partik 
ağanın kızı.

Akabi yayam 1900’lerin başında çiftlik kâhyasının oğlu Armaş 
ile evlenip Çatalca‘ya gitmiş. Armaş dedem orada kısa zamanda 
yuva kurmuş, dükkân açmış usta bir sıcak demirci olarak 
çalışmaya başlamış, iki evlatları olmuş; dayım Partuh ve annam 
Mari. Babamın babası Ğazaros dedemse Çorlu’da evlenmiş 
İstanbul’a yerleşmişler. Yedikule kale kapısında bir gazino 
işletmiş, evlatları olmuş; Mardig, Ağavni ve Garbis. Ğazaros 
dedemin genç ve güzel karısı Sofik o zamanların ölümcül 
hastalığı olan veremden evlatlarını büyütemeden hakkın 
rahmetine kavuşmuş. Ğazaros dedem üç çocukla dul kalınca 
ikinci kez evlenmeye karar vermiş ama üç çocuklu bir damat 
adayına İstanbul’da hiçbir kız elini vermemiş.
Böylece Ğazaros dedem ikinci eşini de yine kendi köyünde yani 
Çorlu’da aramış ve Çorlulu Sarmısaklıyan ailesini kızları Takuhi ile 
söz kesmiş… Bu evlilikten babam Bedros ve küçük amcam Sarkis 
doğmuşlar. 1947 yılında Çorlulu iki kadının Akabi ve Takuhi’nin 
bir tesadüf eseri İstanbul’da yolları kesişmiş. Her ikisinin de 
evlilik çağları gelmiş azıcık da geçmiş olan evlatlarını yani annem 

Mari ile babam Bedros’u evlendirip onca yıl sonra birbirini bulan 
iki Çorlulu Takuhi ile Akabi hanımlar İstanbul’da dünür olmuşlar… 
Hem büyük babalarım hem de büyük annelerim Çorlulu olunca 
her ne kadar İstanbul doğumlu olsak da bize de iki kardeş yüzde 
yüz Çorluluyuz demek düşüyor…

Yemek tariflerini anılarınız ile harmanlayıp yazmaya nasıl karar verdiniz?

“Yemek tariflerini anılarımla harmanlama fikri’’ diye bir şey düşünmedim. Yazmayı düşündüğüm yemek tarifleri anılarımla, anılarım 
da yemek tarifleriyle birlikte aklıma geliyordu. Mesela bir tarçın kokusu Toros dedemin Silivri’de çiftlik evindeki yaşantımızı 
hatırlatırken, kavrulmuş soğan kokusu da Yedikule’deki evimizde bayram hazırlıklarımızı anımsatır her zaman.

‘Tarifler biter, anılar sonsuza dek sürer.’ yemek kitabınızı bu cümle ile özetleyebilir miyiz?

‘’Tarifler biter, anılar sonsuza dek sürer’’ bu cümle ile kitabımı özetleyebilir miyim? Bilmiyorum. Bu soruya hem evet hem de hayır 
diyebilirim… Yüzyıllardır insanlar bıkmadan, usanmadan birbirlerinden yemek tarifi alılar. Nesilden nesle yeme içme kültürü aktarılır. 
Bu akışta anılar da birlikte aktığında o yemeğin tadına doyum olmaz… 
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Anılarınızı nasıl ilk günkü gibi 
hatırlayabiliyorsunuz? Bunun için günlük 
tuttunuz mu?

Ailemde anılarına, Çorlu hatıralarına sıkı sıkıya bağlı büyüklerim 
vardı. Takuhi yayam ve annemin dayısı Yeğya 
büyük dayım bunların başını çekerdi. Babam Bedros ise Çorlu’da 
doğan fakat doya doya orada yaşayamayan 
birinci neslin hayat hikâyelerinin bizlere çok iyi bir
anlatıcısı oldu. Aile hikâyeleri tekrar tekrar anlatılırsa çocukların 
da hafızalarında yer ediyor. Bu nedenle Sofranız Şen Olsun 
adlı anı-yemek kitabımda anlattıklarım günü gününe tutulmuş 
bir güncenin eseri değil; babamın, annemin, dayımın, büyük 
dayımın, yengelerimin velhasıl son Trakyalı Ermeni büyüklerimin 
eseri…

Tariflere yazmadığınız gizli püf noktaları var 
mı?

Sofranız Şen Olsun adlı anı-yemek kitabımda yer alan yemek 
tariflerinde bilip de yazmadığım kendime sakladığım püf 
noktaları yok. Çünkü ben anılarımı ve ailemizde yapılan ve 
sevilerek yenen o yemek tariflerini kitap olsun diye değil 

evlatlarıma bırakacağım bir hatıra defteri olarak 
yazmıştım. Kısmette kitaplaşmak varmış… Yani 
evlat ve torunlarımın sayısı arttı… Bundan âlâ 
zenginlik mi olur…

Size yemek yapmayı kim öğretti?

Küçük yaşta mutfağa girmeyi çok sevdim. 
Kim nerede yemek yapsa ben onu izlerdim. 
Büyüklerim de ‘sen tutma, sen yapma, sen 
küçüksün’ demediler… En doğrusu, lafın kısası 
annem öğretti babam da yüreklendirdi.

Sofranız Şen Olsun kitabınızın başarısını yeni 
bir kitapla sürdürmeyi düşünüyor musunuz?

Sofranız Şen Olsun kitabımın bana yaşattığı heyecan daha 
bitmedi ki yenisini düşüneyim. Bakın yayınlanmasının 
üzerinden on beş yıl geçtiği halde burada sizlerle birlikte onu 
konuşuyoruz… Bu da beni çok mutlu ediyor.

Kitabınızda yer alan en sevdiğiniz yemek 
hangisi?

Kitabımda yer alan yemeklerden en çok hangisini severimin 
cevabını tek bir yemek adını vererek cevaplamam pek mümkün 
değil. Ama kitabımdan bir alıntı yapacak olursak Yeğya büyük 
dayımın Çorlu’da dedesinin çiftliğinde yapılan ‘Çullama’ böreğini 
yazabiliriz. Ben de bu yemeği mi yoksa Yeğya büyük dayımı mı 
çok severim bilemiyorum.

Yeni tarifler deniyor musunuz yoksa 
anılarınızdaki tarifleri hayata geçirmeyi mi 
tercih ediyorsunuz?

Aklıma yatan, kullanılan malzemeleri makul, lezzeti damak 
zevkime uyabileceğini düşündüğüm yeni yemek tariflerini 
denerim. Genelde tercihim gelenekselden yanadır, çok ufak 
tefek yeni soluklar getirmek hoşuma gider ama ana yapısına 
sadık kalmak şartı ile… Sofranız her zaman şen olsun.

Bu güzel röportaj esnasında adeta 
bir zaman yolculuğuna çıkmış gibi 
hissediyoruz. Bu yolculuğa katılmak 

ve birbirinden güzel yemek tarifleri 
denemek isterseniz,  Takuhi Tovmasyan’ın 
yazmış olduğu ‘Sofranız Şen Olsun’ 
kitabının sayfaları arasında güzel bir 
maceraya davetlisiniz.

Çorlu’da yaşamanın hayaliniz olduğunu 
söylemiştiniz. Gelecek planlarınız arasında 
Çorlu’ya taşınmak yer alıyor mu?

Aklımda, hayalimde Çorlu’da yaşıyor gibi hissediyorum… 
Yalnız Çorlu değil Tekirdağ, Silivri, Çatalca benim 
memleketlerim…
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Ankara 
Üniversitesi’nin katkılarıyla Çorlu Belediyesi 
tarafından düzenlenen, 1989 Bulgaristan 
Türklerinin Zorunlu Göçünün 30. Yıl Dönümü 
Uluslararası Sempozyumu yoğun ilgi gördü.

A vrupa’nın 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük ‘zorunlu göçü’ 
ile karşı karşıya kalan Türklerin mücadelesi bugün bile duyan ve de 
okuyan herkese ilham kaynağı oluyor.

‘Tek Dil, Tek Millet’

15-16 Haziran tarihlerinde 09.00-18.00 saatleri arasında süren 
sempozyum süresince 30 yıl önce Bulgaristan’da yaşananlar 
anıldı. Türklere karşı başlatılan asimilasyon politikası ile Jivkov Devri’nin ‘Tek dil, tek millet’ ilkesinin, halkın itirazlarına karşın 
nasıl her geçen gün daha da yaygın hale geldiği konuşuldu. Bulgaristan’da yaşayan Türk halkının kendi anavatanlarına göç için 
zorlanması, sınır dışı edilirken maddi ve manevi uğradıkları zararlar sempozyumda öne çıkan konular arasındaydı.

Toplamda Altı Ülke Katıldı

Bulgaristan Türklerinin asimilasyon politikasına ve baskılara karşı direnişini 30. yıl 
dönümünde anmak için Bulgaristan, Fransa, İngiltere, Japonya, İskoçya ve ülkemizden 
olmak üzere birbirinden değerli 
30 akademisyen katıldı. 1989 
yılında gerçekleşen zorunlu 
göçe dair bilimsel araştırmaları 
ortaya koyan akademisyenler, 
Türkler’in yaşamış olduğu 
çile dolu günlerin hafızalarda 
canlanmasına sebep oldu.
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Yaşananlar Gözler Önüne 
Serildi

15 Haziran Cumartesi günü başlayan açılış 
töreninde Çorlu Belediyesi tarafından 
hazırlanan Göç Belgeseli izlenirken Behiç 
Günalan’ın objektifinden yansıyan ‘Göçün 
Orta Yeri Hüzün’ adlı fotoğraf sergisi 
gezildi. Görüntüler ve fotoğraflar 1989 
yılında yaşanan zorunlu göç esnasında 
yaşananları gözler önüne serdi.

Birbirinden Değerli 
Konuşmacılar Katıldı

Açılış konuşmasını Prof. Dr. Mustafa Türkeş’in 
yaptığı sempozyuma konuşmacı olarak Levent 
Kayapınar, İlker Alp, Ayşe Kayapınar, Evgenia 
İvanova, Fırat Yaldız, Ayşegül İnginar Kemaloğlu, 
Ahmet Cebeci, Elif Kıran, Elif Baksı, Erhan 
Vatansever, Maria Vasilikiotou, Emin Atasoy, 
Mihail İvanov, Deyan Kyuranov, İbrahim Kamil,

Zeynep Zafer, Abidin Karasu, Metin 
Edirneli, Emine İnanır, Neshen 
Gyunanova Isaeva-Gyunesh, Cengiz 
Yolcu, Mehmet Hacısalihoğlu, Neriman 
Hacısalihoğlu, Stoyan Dinkov, Gülbahar 
Kurtuluş, Sercan Eklemezler, İsa Cebeci, 
Lilyana Alexandrieva, Tetsuya Sahara, 
Tomazs Kamusella, Haydar Eren Akın, 
Nurcan Özgür Baklacıoğlu, Beycan 
Hocaoğlu, Safiye Karasu, Sercan 
Eklemezler, Selda Adiloğlu, Kader 
Özlem ve Rumen Petrov katıldı.
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5. ve son 
oturumda 
göç öncesi ve 

sonrasında yaşananların 
anlatıldığı sempozyum, 
Prof. Dr. Ayşe Kayapınar 
moderatörlüğünde 
yapılan Genel 
Değerlendirme Oturumu 
ile sona erdi. Yurt içi ve 
yurt dışından pek çok 
konuşmacı, davetli ve 
akademisyenin katıldığı 
sempozyuma hem 1989 
yılında zorunlu göçe 
maruz kalan vatandaşlar 
hem de Çorlu halkı 
yoğun ilgi gösterdi.

Son olarak yapılan 
değerlendirme 
toplantısının ardından 
hatıra fotoğrafı çekimi 
gerçekleştirildi.

Beş Oturumdan Oluştu

Beş oturumdan oluşan sempozyumda oturumları Prof. Dr.  
Mehmet Hacısalihoğlu, Prof. Dr. Emine İnanır, Doç. Dr.  Neriman 

Ersoy Hacısalihoğlu, Prof. Dr. İlker Alp, Prof. Dr.  Zeynep Zafer, Prof. 
Dr.  Nurcan Özgür Baklacıoğlu, Prof. Dr.  Mustafa Türkeş, Prof. Dr. 

Emin Atasoy ve Prof. Dr. Levent Kayapınar yönetti.
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Corlu Belediyesi Mustafa Kemal 
Atatürk Yarı Olimpik Yüzme 
Havuzu’nda geleceğin    

 sporcularını yetiştirmeye devam   
 ediyor.

Yetiştiriyoruz

Yüzme Havuzumuzda
Milli Yüzücüler

Sporda öncü belediye olma gayesi ile 
çalışmalarını sürdüren Çorlu Belediyesi, 
kendi imkânları ile inşa ettiği ve 2016 

yılında hizmete açtığı Mustafa Kemal Atatürk 
Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda yüzlerce 
sporcuya hizmet veriyor.
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22.363 metrekare yüzölçümüne sahip arsa üzerinde toplam 5154 metrekare inşaat alanına 
sahip, 25 m x 16 m ölçülerinde 6 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu ile 4 m x 16 m ölçülerinde 

çocuk havuzunun yanı sıra bünyesinde fitness salonu, bay-bayan masaj odaları, bay-bayan 
dinlenme odaları, lobi, bay-bayan tuvaletleri ve duşlar, sauna, malzeme deposu, ses kayıt 

odası, rock kabinet, tesis müdürü odası, bay-bayan hakem odaları, bay-bayan antrenör 
odaları, danışma, ilk yardım odası, servis odası, soyunma odaları,  seyirci fuaye alanı ile bilardo 

ve masa tenisi oyun salonlarını barındıran ve 540 seyirci kapasiteli Mustafa Kemal Atatürk 
Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’ndan bugün binlerce Çorlulu yararlanıyor.

“Spora ve Sporcuya 
Yatırım Yapıyoruz”

Başarılı sporcular yetiştirme 
gayesi ile spor tesisleri inşa 
etmeye devam ettiklerini dile 
getiren Çorlu Belediye Başkanı 
Ahmet Sarıkurt, bu çalışmaların 
meyvesini almaktan büyük 
bir gurur duyduklarını ifade 
ederek şunları söyledi: “Göreve 
geldiğimiz günden günümüze 
gerçekleştirdiğimiz her çalışmada 
önceliği insana ve gençliğimize 
verdik. Halka dokunan, pozitif 
katkılar sunan projeler ürettik. 
Gençlerimizin ilgilerini sportif 
ve kültürel alanlara çekerek 
onları kötü alışkanlıklardan uzak 
tutmak, sporun insana sağladığı 
özgüven ile topluma başarılı 
bireyler kazandırmak adına yerel 
yönetim olarak projelendirdiğimiz 
birçok sportif tesisimizi hizmete 
aldık, sporcularımıza destek 
verdik.

En büyük sportif yatırımlarımızdan biri 
olan Mustafa Kemal Atatürk Yarı 
Olimpik Yüzme Havuzu da bunların 

en önemlilerinden biridir. Bugün burada yüzlerce 
profesyonel yüzücümüz, lisanslı sporcularımız 
antrenman yapıyor. İki milli yüzücümüz ise inşa ettiğimiz 
bu yarı olimpik yüzme havuzunda şampiyonalara hazırlanıyor, 
ulusal ve uluslar arası müsabakalarda Çorlu’muzu ve ülkemizi 
temsil ediyorlar. Bu başarıları görmek gurur verici. Ayrıca 
bizim ne kadar doğru yatırımlar yaptığımızın da bir göstergesi. 
Bu yüzden spora ve sporcuya yatırım yapmaya devam  
edeceğiz.” dedi.

2018 yılı içerisinde 259 vatandaşımız serbest kullanımdan 
yararlanırken 4-18 yaş arası yüzme eğitimi alan kişi sayısı 2518 kişi oldu. Yetişkin 
kategorisinde ise 2018 yılı içerisinde 98 kişi yüzme eğitimi aldı. 8 antrenörün yüzme 
eğitimi verdiği tesiste 247 performans (üst düzey) yüzücünün yanı sıra 35 lisanslı 
yüzücü, 480 spor okulu öğrencisi ve 2 milli yüzücü antrenman yapıyor.
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Servis şoförlüğüne başladığınızda olumlu 
ya da olumsuz tepkiler aldınız mı?
Çorlu trafiğine ilk kez bir kadın servis şoförü olarak çıktığımda 
çok fazla tepki aldım. Fakat o zamandan bu zamana çok şey 
değişti. 14 yıldır servis şoförlüğü yapıyorum ve bu işi kadınların 
da erkekler kadar iyi yapabildiğini kanıtladığımı düşünüyorum. 

Servisinizdeki öğrenciler kadın şoför 
olmanız hakkında ne düşünüyor?
Servisimdeki çocuklar bu durumu çok hoş karşılıyor. Özellikle 
öğrenci velileri bu durumdan bir hayli memnun. Kadın bir şoför 
olmam onlar için negatif bir durum değil. Dahası ben kendim 
de bir anneyim, kendi çocuklarımla ilgilenir gibi ilgileniyorum 
servisimdeki öğrencilerle. Veliler de bu durumdan çok memnun. 
Ailelerden sık sık ‘İyi ki kadın şoförümüz var’ cümlelerini 
duyuyorum ve çok mutlu oluyorum.

‘HER GEÇEN GÜN DAHA ÇOK 
İNANMALIYIZ’

Meslek olarak servis şoförü olmak isteyip de yapamayacağını 
düşünen kadınlara ne söylemek istersiniz?
Her zaman inanarak söylediğim bir şey var: 

Şu anda Çorlu’da benimle birlikte toplam 
üç tane kadın servis şoförü var. Bu 
sayı artsa çok mutlu olurum. 
Bir kadın olarak çalışmak 
isteyen kadınları bir 
nebze de olsa teşvik 
edebilirsem çok mutlu 
olurum. Kadınların 
başarılı olmalarının 
çok önemli olduğunu 
düşünüyorum.

ZORLUKLAR

YILDIRMAMALI
Biz Kadinlari“

“

Hem bir kadın, hem bir anne hem 
de bir servis şoförü. Zorluklar 
karşısında yılmayan, kendi işinin 

sahibi başarılı bir kadın. Çorlu’da kendi 
işinin sahibi olan ve erkek mesleği 
olarak kabul edilen servis şoförlüğünü 
severek yapan Birsen Özşahin ilham 
verici hikayesine şahit olacaksınız.  

Kadınların başaramayacağı 
bir şey yok. İhtiyacımız olan 
daha çok inanmak ve 
cesaret etmek. 

corlubelediyesi www.cor lu.bel.t r www.cor lubelediyesi . tv 444 99 59



46

Direksiyon başında bir kadın şoför 
olarak başınızdan geçen ilginç/komik 
bir anınızı paylaşır mısınız?
Velilerimizle görüşürken aramızda bazen komik diyaloglar 
geçiyor. Ağız alışkanlığı sebebiyle ‘ağabey’ diye sesleniyorlar 
bana. Sonra özür dileyip ‘pardon abla, hanımefendi’ şeklinde 
düzeltiyorlar konuşmalarını.  Böyle şaşırdıkları zaman 
gülüyorum ama üstüme alınmıyorum. Toplumumuz kadınları 
her meslek alanında görmeye alışacak zamanla.

‘BAŞARININ ANAHTARI’
Sürekli direksiyon başında olmanızın 
zorlukları neler?
Bir kadın ve bir anne olarak sürekli trafikte olmak 
zorlayıcı bir durum. Bazı ara sokaklar çok dar, park eden 
araçlar yüzünden geçebilmek neredeyse mümkün değil. 
Bu konuda sıkıntılarımız var. Onun dışında erkek şoförler 
gayet saygı gösteriyorlar ve trafikte öncelik tanıyorlar. 
Şoförlük erkeklerin hakim olduğu bir meslek dalı. 
Erkeklerin dünyasında kadın olmak nasıl bir duygu?
Bu işi yaptığım için çok mutluyum. Yıllar içinde çok 
fazla deneyim kazandım, bu da başarının anahtarı. 
Her kadının başarılı olması ve kendi ayakları üzerinde 
durabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zorluklar bizi 
yıldırmamalı.
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