
1

Ç o r l u  B e l e d i y e s i  H a b e r  B ü l t e n i

Kentim

w
w

w
.

c
o

r
l

u
.

b
e

l
.

t
r

 
 

 
w

w
w

.
c

o
r

l
u

b
e

l
e

d
i

y
e

s
i

.
t

v

8Ey
lü

l /
 2

0
19

HALK KONUŞTU,
BAŞKAN DİNLEDİ

“Öyle sözde değil, gerçekten 
birlikte yöneteceğiz.”

Sanat Eserine
ÇORLU’DA SOKAKLAR

DÖNÜŞTÜ

Türkiye’nin
El Sanatları Ustalarını
Çorlu’da 
Ağırladık
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Sevgili Çorlulular,
kıymetli hemşehrilerim;

İdaremizin yayın organı olan “Kentim Çorlu” dergimizin 8. 
sayısında yeniden sizlerle buluşmanın keyfini yaşıyoruz.
Çorlu Belediyesi olarak, vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı 
doğrultusunda tüm hemşerilerimizin yaşamaktan gurur duyduğu 
bir Çorlu misyonu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Geride bıraktığımız çalışma döneminde çeşitli etkinliklerde, 
projelerde siz değerli vatandaşlarımızla buluştuk, kucaklaştık. 
Mahalle toplantılarımızda vatandaşlarımızla bir araya gelmeye 
devam ediyoruz. Ayrıca siz sevgili vatandaşlarımızın keyifle vakit 
geçirebileceği sosyal mekânlar oluşturmaya devam ediyoruz. 
Cumhuriyet Parkı’mızda çalışmalarını tamamladığımız Kafe 1923, 
artık hizmetinizde. 

Sanatla geçen dolu dolu bir yazın ardından dergimizin bu sayıdaki 
temasını “sanat” olarak belirledik. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz 
Çorlu Alışveriş Festivali kentimize renk kattı. Artık geleneksel 
hâle gelen ve bu yıl 10.sunu düzenlediğimiz Kültür, Sanat ve Spor 
Festivalimiz yine dopdolu geçti. Sanat etkinlikleri, konserler, farklı 
dallardan spor yarışları ile Çorlu’muzda festival rüzgârı esti. 30 
Ağustos Zafer Bayramımızda düzenlediğimiz Zafer Yürüyüşü’nde 
binlerce Çorlulu, omuz omuza zafer nidalarıyla yürüdük.

Kültürel ve sanatsal açıdan toplumun her kesimi kucaklayan bir belediyecilik anlayışıyla kültür ve sanatta öncü belediye 
olacağımızı her fırsatta dile getiriyoruz. Çorlu’muzda yaşayan ve kentimize renk katan sanatçılarımızla bir araya gelmeye 
devam ediyoruz. Çorlu’muzun sokaklarını güzelleştirmek için ressamlarımızla birlikte yepyeni bir sanatsal projeyi hayata 
geçirdik. Gelecek dönemde gerçekleştireceğimiz yeni projeler için de motivasyonumuz ve heyecanımız yüksek. 

Çalışmalarımız ve projelerimizle güzel kentimiz Çorlu’muzda yaşayan tüm vatandaşlarımıza dokunmaya ve herkesin 
yaşamaktan keyif aldığı bir Çorlu için var gücümüzle üretmeye devam ediyoruz. Çalışmalarımızı İnternet sitemiz, sosyal 
medya hesaplarımız ve elinizde bulunan “Kentim Çorlu” dergimizden takip edebilir, bizlere her türlü talep ve önerileriniz 
için 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz.

Geniş içerikli “Kentim Çorlu” dergimizin 8. sayısını keyifle okuyacağınızı umuyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Hep birlikte, hep sevgiyle…



4

İÇİN
D

EKİLER

ÇORLU’DA
AHMET SARIKURT DÖNEMİ

ÇORLU BELEDİYESİ’NE
DİNAMİK VE ÇALIŞKAN EKİP

10. ULUSLARARASI
ÇOCUK FESTİVALİ

19. MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

ÇORLU ÇİÇEK GİBİ AÇTI
BOTANİK FEST

MUHTEŞEM PERFORMANS
ÇORLU İÇİN ÇAL, SÖYLE, OYNA

BÖLGENİN EN BÜYÜK ALIŞVERİŞ NOKTASI
ATAKENT KAPALI PAZAR YERİ

06
11

13
16

22
26

24



5

MUHACİR EVİ
TARİH KOKUYOR

ÇORLU’DA
RAMAZAN SEVİNCİ

HERKES GURURLU
ŞAMPİYON ÇORLU

SAMİMİ BİR RÖPORTAJ
YAZAR TAKUHİ TOVMASYAN

SAMİMİ BİR RÖPORTAJ
YAZAR TAKUHİ TOVMASYAN

YÜZME HAVUZUMUZDA
MİLLİ YÜZÜCÜLER YETİŞTİRİYORUZ

RÖPORTAJ
ZORLUKLAR BİZ KADINLARI YILDIRMAMALI

28
30

33
36

40
43

45

KENTİM ÇORLU DERGİSİ HER SAYIDA YENİ BİR
TEMA İLE OKUYUCULARIYLA BULUŞUYOR.

KENTİM ÇORLU DERGİSİNİN BU AYKİ TEMASI: SANAT



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

“Mahallelerimizde 
halkımızla buluştuk. 
Halkımız konuştu, biz 

dinledik” diyen Çorlu Belediye Başkanı 
Ahmet Sarıkurt Çorlu’yu karış karış 
dolaştı. Toplantılar öncesinde belediye 
başkan yardımcıları, meclis üyeleri, 
belediye yetkilileri ve muhtarlarla birlikte 
mahalleleri gezen Başkan Sarıkurt, tespit 
ettiği eksiklikler ve sorunların çözüme 
kavuşturulması için yetkililere talimat 
verdi.

Talepler Kayıt Altına 
Alındı

Toplantılar öncesinde belediye 
çalışmalarının yanı sıra ziyaret ettiği 
mahalleler ile ilgili olarak vatandaşları 
bilgilendiren Çorlu Belediye Başkanı 
Ahmet Sarıkurt, bilgilendirmelerin 
ardından vatandaşlardan gelen talep ve 
şikâyetleri dinleyerek tek tek kayıt altına 
aldı.

Mahalle buluşmalarına Başkan 
Sarıkurt’un yanı sıra Başkan Yardımcıları, 
Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, 
belediye müdür ve amirleri, TREDAŞ ve 
TESKİ gibi bazı kurum yetkilileri de katıldı.

ÖYLE SÖZDE DEĞİL,
GERÇEKTEN BİRLİKTE

YÖNETECEĞİZ

“ “

Çorlu Belediye 
Başkanı Ahmet 
Sarıkurt, planlanan 
ve yapımı devam 
eden projeleri 
paylaşmak, 
mahallelerde 
yaşanan 
vatandaşların 
sorunlarını yerinde 
incelemek ve 
görüş alışverişinde 
bulunarak talep ve 
sorunlara birlikte 
çözümler üretebilmek 
için başlattığı 
“Halk Konuşuyor, 
Başkan Dinliyor” 
mahalle toplantıları 
kapsamında Çorlu 
halkıyla bir araya 
geldi.
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Sorunlar Çözüme 
Kavuşacak

26 mahallenin tamamında gerçekleştirilen 
“Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor” 

mahalle buluşmalarında vatandaşlardan 
gelen taleplerin bir kısmının kısa süre 
içerisinde çözüme kavuşturulacağını 

ancak bazı taleplerin çözümlerinin uzun 
vadelerle mümkün olacağını belirten 

Başkan Sarıkurt mahalle ziyaretlerinden 
dolayı çok mutlu ve memnun 

olduğunu ifade ederek, “Her fırsatta 
vatandaşlarımızla bir araya gelmeye ve 

mahallelerimize konuk olmaya gayret 
ettik. Birlikte yaşadığımız Çorlu’muzda 

sorunları hep birlikte dile getirerek 
çözeceğiz. Çorlu’muz için çok çalışarak 

birlikte daha iyi işlere imza atacağız.” dedi.

“Kentimizi Geleceğe 
Taşıyacağız”

Tüm mahallelerde vatandaşların 
gösterdiği samimi ilgiden dolayı 
teşekkür eden Başkan Sarıkurt, “Yeni 
nesil belediyecilik anlayışımızla her yaş 
grubundan vatandaşımızın rahatını 
ve konforunu düşünerek çalışmalar 
yapıyoruz. Her anlamda kentimizi 
geliştirmeye ve geleceğe taşımaya devam 
edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“Çorlu’muz için halkımızla
buluşmaya devam edeceğiz”
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İ nsana, doğaya ve tüm canlılara 
saygılı bir belediyecilik anlayışıyla, 
hemşerilerimize vatandaş ve çevre 

odaklı, çağdaş belediyecilik hizmetleri 
sunma amacıyla çalışmalarını sürdüren 
Çorlu Belediyesi; kentimizin daha 
yaşanabilir, temiz ve çevreye duyarlı 
bir kent olabilmesi için Avrupa Konseyi 
tarafından desteklenen “Başkanlar 
Sözleşmesi”ne (Covenant of Mayors) 
imza atarak küresel iklim değişikliğini 
önlemek adına önemli bir adım attı.

Sera Gazı Salınımını 
Azaltmayı Taahhüt Ettik

Avrupa Komisyonu’nun 2008 yılında 
kabul ettiği “Avrupa Birliği İklim ve Enerji 

Paketi” kapsamında sürdürülebilir enerji 
politikalarının uygulanmasında yerel 
yönetimlerin çabalarını desteklemek için 
başlatılan Başkanlar Sözleşmesi’ne Çorlu 
Belediyesi de Çorlu Belediye Başkanı 
Ahmet Sarıkurt’un attığı imza ile dâhil 
oldu. Bu sözleşme ile Çorlu Belediyesi 
olarak 2030 yılına kadar sera gazı 
salınımını kent genelinde %40 oranında 
azaltmayı taahhüt etmiş olduk.
Küresel İklim Değişikliği ile Mücadele
Dünya genelinde 53 ülkeden 7755 yerel 
yönetimin katıldığı, 184 destekleyici 
kuruluşun dâhil olduğu Başkanlar 
Sözleşmesi’ni ülkemizde ise sadece 20 
belediye imzaladı.

Yerel yönetimlerin de küresel iklim 
değişikliği ile mücadelede inisiyatif alması 

ve iklim değişikliği ile uyum konusunda 
politikalar, stratejiler geliştirmesi 
gerektiğine inandığını vurgulayan Başkan 
Sarıkurt; “Küresel iklim değişiklikleri 
21. yüzyılda bilim insanlarının üzerinde 
durduğu en önemli konuların başında 
geliyor. Sıcaklıkların yükseldiği, yağış 
döngülerinin değiştiği, doğal afetlerin 
sıklıkla arttığı bir çağda yaşıyoruz. Küresel 
ısınmanın büyük bir kısmı büyük olasılıkla, 
insan faaliyetlerinden kaynaklanan 
emisyonların bir sonucu olarak atmosferik 
sera gazı konsantrasyonlarında gözlenen 
artıştan kaynaklanmaktadır. İklim 
değişikliğinin etkilerini hafifletmek için bu 
emisyonları azaltmamız veya önlememiz 
gerekir. İşte biz de bu düşünceden yola 
çıkarak Çorlu Belediyesi olarak Avrupa 
Komisyonu tarafından desteklenen, 

Baskanlar Sözlesmesi ile

İklim Değişikliğine
Dur Diyoruz

Çorlu Belediyesi olarak, Avrupa 
Komisyonu’nca yürürlüğe konan 
ve sürdürülebilir enerji politikalarını 
destekleyen Başkanlar Sözleşmesi’ne 
(Covenant of Mayors) imzamızı attık.
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dünya genelinde 8 bine yakın 
yerel yönetimin taraf olduğu 
“Başkanlar Sözleşmesi”ne 
(Covenant of Mayors) taraf 
olduk ve yerel yönetimlerden 
beklenen 2030 taahhütümüzü 
imza altına aldık. Bu sözleşme 
ile 2030 yılına kadar sera gazı 
salınımımızı %40 oranında 
azaltmayı hedefliyoruz.

“Çocuklarımıza Temiz Bir 
Gelecek”

Önümüzdeki dönemde yereldeki 
paydaşlarımızla birlikte kentteki sera 
gazı salınımını azaltma gösterge hedefini 
de içerecek bir “Sürdürülebilir Enerji 
Eylem Planı” hazırlayacağız. Ayrıca Çorlu 
Belediyesi olarak yenilenebilir enerji 
kaynaklarına daha fazla yatırım yapacak 
ve buna bağlı projeler geliştireceğiz.
Çocuklarımıza güvenli bir gelecek, 
yaşanılabilir bir dünya, temiz ve 
sürdürülebilir bir çevre bırakmak için 

herkesin elini taşın 
altına koyması 
gerektiğine 
inanıyorum. Biz 
Çorlu Belediyesi 
olarak üzerimize 
düşen görevi 
yapacağız. 
Şehrimizde 
yaşayanlardan 
ve yerel 
paydaşlarımızdan da aynı duyarlılığı 
bekliyoruz. Yaşanacak tek bir dünya var 
ve bu dünya hepimizin…” dedi.
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A ilesiyle birlikte Çorlu’da yaşayan, 
2,5 yaşında yakalandığı lösemi 
(kan kanseri) hastalığından 

LÖSEV sayesinde kurtulan minik 
kahraman Nehir Çelik ve ailesi, Çorlu 
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’u 
ziyaret ederek hikâyesini anlattı.

Nehir’in Umudu LÖSEV 
Oldu

Çorlu’da yaşayan Mustafa Çelik ile Ayşen 
Çelik’in kızları Nehir Çelik’e 2,5 yaşında 
iken lösemi teşhisi konulmasının ardından 
başlayan mücadelelerinin, LÖSEV’e 
başvurduktan sonra Ankara’daki Lösante 
Hastanesi’nde tedaviye alınmasıyla 
devam ettiğini anlatan Çelik ailesi, 2,5 yıl 
boyunca Lösante Hastanesi ile LÖSEV 
Köyü’nde yaşadıklarını, tedavi sürecini 

ve hasta çocuklara umut olan LÖSEV’i 
Başkan Sarıkurt’a anlattılar.

Minik Nehir’e lösemi teşhisi konulmasının 
ardından zorlu bir sürece girdiklerini ifade 
eden anne Ayşen Çelik, pahalı tedavilerin 
altından maddi olarak kalkamayacaklarını 
anladıktan sonra çaresizlik yaşadıklarını 
ancak LÖSEV’den haberdar olduktan 
sonra Lösante Hastanesi’nde tedaviye 
başlama imkânı doğunca LÖSEV’in 
Nehir’e umut olduğunu ifade etti.

LÖSEV’in gönüllülük esasına dayalı 
bağışlarla ayakta kaldığını ve maddi 
imkânı olmayan çocuklara büyük 
bir umut olduğunu anlatan 
anne Çelik, hasta çocuklara 
yardım etmenin aileler 
ve çocuklar için ne denli 
önemli olduğunu yaşayarak 

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

LÖSEMİYİ YENEN 
MİNİK KAHRAMAN 
NEHİR’İN HİKÂYESİ
Lösemiyle olan savaşından 
galip çıkan Çorlulu minik 
kahraman Nehir Çelik’in 
artık yüzü gülüyor.
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öğrendiklerini, Nehir’in sağlığına kavuşmasının ardından LÖSEV için çalışmaya devam 
edeceklerini, LÖSEV’den haberi olmayan ailelere yardım eli uzatmak için gönüllü 
olarak çalışacaklarını ifade ederek hayırseverleri LÖSEV’e bağışta bulunmaya ve hasta 
çocuklara umut olmaya davet etti.

“Nehir Bir Kahraman”

Nehir’in hikâyesinden çok etkilendiğini ifade eden Başkan Ahmet Sarıkurt, Nehir’in 
lösemiyle savaşından galip çıkmasından büyük bir mutluluk duyduğunu ifade 
ederek şunları söyledi: “Çocuklarımız bizim göz bebeğimiz, onların saçının teline 
zarar gelmesini hiçbirimiz istemeyiz ancak bazı çocuklarımız bu konuda şanslı 
olamayabiliyor. Nehir’in lösemi ile savaşından galip çıkması Nehir’in minik bir 
kahraman olduğunu gösteriyor. 

Nehir, sizin gibi bir ailesi olduğu için çok şanslı. LÖSEV’in çocuklarımıza umut olması, 
onları iyileştirmesinin önemi ise paha biçilemez. Nehir gibi binlerce çocuk LÖSEV 
sayesinde hayata tutunuyor, sağlığına kavuşuyor. O yüzden LÖSEV’e yapılacak 
bağışlar çok önemli. 

Tüm duyarlı vatandaşlarımızı LÖSEV’e destek olmaya, bağışta bulunmaya davet 
ediyorum. Biz de Çorlu Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazırız, 
yanınızdayız.” dedi.

LÖSEV Nedir?

LÖSEV (Lösemili Çocuklar Sağlık ve 
Eğitim Vakfı), 1998 yılında çocuk ve 

çocuk kan hastalıkları (pediatrik 
hematolog) uzmanı Dr. Üstün 
Ezer tarafından kuruldu.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim 
Vakfı, Türkiye’nin dört bir yanındaki 

lösemili çocuklara ve ailelerine ücretsiz 
hizmet veren, kâr amacı gütmeyen, kamu 
yararına çalışan ve lösemili çocuklar ile 
ailelerinin sorunlarına kalıcı çözümler 
yaratmak için var gücüyle çalışan bir 
kuruluş.

LÖSEV, tamamen lösemili çocuk 
hastalara özel Türkiye’nin ilk ve 
tek Lösemili Çocuklar Hastanesi 
“LÖSANTE”yi kurmuştur. Bu hastanede 
lösemi tedavisinde gerekli olan hijyenik 
ortamlar ve iyi beslenme koşulları 
sağlanmış olup ücretsiz tedavi hizmetleri 
verilmektedir.

Ayrıca yoğun tedavileri nedeniyle 
derslerine devam edemeyen çocukların 
eğitimlerinin aksamasını önlemek 
amacıyla “Lösemili Çocuklar Okulu” 
açılmış, profesyonel ve gönüllü 
öğretmenler eşliğinde sürdürülen 
çalışmalarla çocuklarımızın yaşıtlarıyla 
aynı seviyede eğitim alabilmeleri 
amaçlanmıştır. Çocuklarının tedavisi için 
Ankara’ya gelen ailelere ise “Lösemili 
Çocuklar Konağı”nda ücretsiz olarak 
konaklama imkânı sağlanmaktadır.

Bağış yapmak ve katkıda 
bulunmak isteyen 
vatandaşlarımız
www.losev.org.tr
 İnternet adresinden bilgi alabilirler.
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M illi mücadelemizin zaferle 
perçinlenerek ülkemizin 
düşman işgalinden 

kurtarıldığı ve ulusal bağımsızlığımızın 
kazanıldığı 30 Ağustos Başkomutanlık 
Meydan Savaşı’nın 97. yıl dönümünde 
düzenlenen etkinlikler ile Çorlu, 30 
Ağustos Zafer Bayramı’nda coşkuyu ve 
gururu bir arada yaşadı.

30 Ağustos Zafer Bayramı 
resmî törenleri, Atatürk 

Meydanı’ndaki 
Atatürk Anıtı’na 

çelenk sunulması 
ile başladı. 

Çelenk sunma töreninin 
ardından Çorlu 
Kaymakamlığı hizmet 
binasında tebrikat 
töreni gerçekleştirildi. 
Kaymakamlık 
makamında 
gerçekleştirilen 
tebrikat töreninde 
Çorlu Kaymakamı 
Cafer Sarılı, Garnizon 
Komutanı Piyade Albay 
Mehmet Kayhan ve 
Çorlu Belediye Başkanı 
Ahmet Sarıkurt; resmi 
kurumların temsilcileri, 

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü 
resmî tören, fener alayı ve konser etkinlikleri 
ile Çorlu’da gurur ve coşkuyla kutlandı.

Bu Gurur Hepimizin...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZI
COŞKUYLA KUTLADIK
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askeri erkân, siyasi parti temsilcileri 
ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin 
tebriklerini kabul etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama 
programı Kaymakamlık makamındaki 
tebrikat töreninin ardından Omurtak 
Caddesi’nde yapılan etkinliklerle devam 
etti. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 
Garnizon Komutanı Piyade Albay 
Mehmet Kayhan ve Çorlu Belediye 
Başkanı Ahmet Sarıkurt, tören aracı ile 
halkı ve tören kıtalarını selamladı.

Günün anlam ve önemini belirten 
konuşmalar ve şiirlerin okunmasının 
ardından Çorlu Belediyesi Halk Oyunları 
ekipleri gösterilerini sergiledi. Çorluluların 
yoğun ilgi gösterdiği ve alkışlarla eşlik 
ettiği tören, askeri bandonun çaldığı 
askeri marşlar eşliğinde askeri birliklerin 
geçit töreni ile son buldu.

Binlerce Çorlulu Zafer 
Nidalarıyla Omuz Omuza 
Yürüdü

Gündüz gerçekleştirilen resmî törenlerin 
ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı 
coşkusu yerini zafer yürüyüşündeki 
coşkuya bıraktı. Türk Ordusu’nun 
Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 
26 Ağustos’ta 
başlayıp 30 Ağustos 
1922 tarihinde 
zaferle sonuçlanan 
Büyük Taarruz ve 
Başkomutanlık 
Meydan 
Muharebesi’nin 
97’nci yıl dönümünde 
Zafer Yürüyüşü 
düzenlendi.

Kitap Kafe’den başlayan ve Cumhuriyet 
Parkı’nda son bulan Zafer Yürüyüşüne 
Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yüceer 
ve İlhami Özcan Aygun, Çorlu Belediye 
Başkanı Ahmet Sarıkurt, Belediye Başkan 
Yardımcıları, siyasi partileri il ve ilçe 
başkanları ile temsilcileri, belediye meclis 
üyeleri, sivil toplum örgütleri ve binlerce 
vatandaş katıldı.
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Salih Omurtak Caddesi ve Şinasi Kurşun 
Caddesi boyunca vatandaşların yoğun ilgi 
gösterdiği, evlerinden ve işyerlerinden 
Türk bayrakları ile desteklediği Zafer 
Yürüyüşü’nün ardından Çorlu Belediye 
Başkanı Ahmet Sarıkurt Cumhuriyet 
Parkı’ndaki konser alanında halka 
seslenen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet 
Sarıkurt, alanı dolduran on binlerce 
vatandaşın 30 Ağustos Zafer Bayramını 
kutladı.

“Ulu Önderimiz Atatürk 
Bizlere Efsanevi Bir 
Destan Armağan Etmiştir”

Başkan Sarıkurt halka hitaben yaptığı 
konuşmasında Ulu Önder Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün önderliğinde girişilen 
milli mücadelenin zaferle perçinlenerek 
ülkemizin düşman işgalinden kurtarıldığı 
ve ulusal bağımsızlığımızın kazanıldığı 

30 Ağustos Başkomutanlık Meydan 
Savaşı’nın 97. yıl dönümünde Zafer 
Bayramını kutlamanın onur ve gururunu 
yaşadığını belirterek, “30 Ağustos, 
her safhası tek tek düşünülerek 
hazırlanan bir mücadele, yurdumuza ve 
bağımsızlığımıza kasteden işgal kuvvetleri 
karşısında Türk Ordusu’nun ortaya 
koyduğu eşsiz bir zaferdir.
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“Bu Zafer Milli Birlik ve 
Beraberliğin Mutlak Bir 
Sonucudur”

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vatan 
topraklarını düşman işgalinden kurtarmak 
için Büyük Taarruz’u başlattığında 
“Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen 
toplumların hakkıdır.” sözüne olan 
inancından yola çıkarak Türk milletinin 
bağımsızlığını kazanması uğruna silah 
arkadaşları ve Türk ordusu ile savaş 
meydanlarında vatanı savunmuştu.
Türkiye Cumhuriyeti tarihi kadar dünya 
tarihinde de önemli bir yer tutan ve 
bir milletin kaderini tayin edecek olan 
bu savaşa Türk milleti tüm kararlılığı 
ile topyekûn girmiştir. Her şeyin bittiği 
sanılan bir dönem ve çok zor koşullar 
altında milletin yüce azmi ile düşman 
orduları vatan toprağından atılmış ve 
tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunun yolu açılmıştır. Bu zafer 
bütün otoritelerin tartışmasız bir askeri 
deha olarak kabul ettiği Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk sayesinde 
Anadolu’da sağlanan Milli Birlik ve 
beraberliğin mutlak bir sonucu olarak 
kazanılmıştır.

30 Ağustos Zaferi ile Başkomutan 
Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki 
yüce Türk ulusu, emperyalist güçlerin 
işgalci ordularını, anavatan topraklarından 
kesin olarak atarak ebedi özgürlük ve 
bağımsızlığına kavuşmuştur.

“Ya İstiklal Ya Ölüm”

19 Mayıs 1919’da başlatılan milli mücadele ile istilacı 
düşman ordusuna üst üste darbeler vurulmuş, ancak 
yurdumuz içerisinde ilerleyen düşmanın vatanın 
bağrından atılabilmesi için sıra kesin sonuçlu bir 
harekâta gelmiştir. “Ya İstiklal Ya Ölüm” parolası ile 
başlayan muharebede elde edilen bu büyük zafer, 
Türk’ün bağrına dayanan hançerin ulusça sökülmesi, 
özgürlük ve haysiyetimizi yok etmek isteyenlerin dize 
getirilmesinin destanıdır.

30 Ağustos’u muhteşem kılan unsur, Ulu Önderin 
liderliğinde, kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden 
milletçe kazanılan bir zafer olmasıdır. Türk tarihine 
altın harflerle yazılan bu zafer, Türk ulusu son neferine 
kadar yok edilmedikçe Türk’ün istiklalinin elinden 
asla alınamayacağını bir kere daha tüm dünyaya 
ispatlamıştır.

“

“
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“Bu Zaferi Gelecek 
Kuşaklara Aktarmak, 
Şehitlerimize Karşı Tarihî 
Sorumluluğumuz ve 
Borcumuzdur”

Atatürk sevdalısı, kalpleri vatan sevgisiyle 
atan kıymetli Çorlulular;

Başkomutanlık Meydan Muharebesini 
kazanan ruhu korumak ve bu bilinci 
gelecek kuşaklara aktarmak, ulusal 
değerlerimize, Cumhuriyetimize sahip 
çıkmak, bayrağımızın dalgalanması için 
mücadele eden atalarımıza, canını, kanını 
bu uğurda hiç düşünmeksizin feda eden 
şehitlerimize karşı tarihi sorumluluğumuz 
ve borcumuzdur.

Sevgili Atam; öyle nesiller 
yetiştiriyoruz ki aydınlık, hür ve 
özgür. Tıpkı yıllar önce planladığın 
gibi. Sözün millette, egemenliğin 
ulusta olduğu, birlik ve beraberlik 
içerisinde tek yürek olarak açtığın 
yolda yüreğimizde sevginle ilerliyoruz. 
Senin liderliğindeki 30 Ağustos Zaferi 
bizlere kahramanlıklarla dolu bir tarih, 
bileğimizdeki güç, dilimizde marş, birlik ve 
beraberlikle taçlanmış efsanevi bir destan 
armağan etmiştir.

Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere, dava arkadaşları ve aziz 
şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm Çorlu 

halkının ve Türk milletinin 
30 Ağustos Zafer Bayramını 

en içten dileklerimle kutluyorum.” 
dedi.

Merve Holefter Şarkılarını 
Seslendirdi

Başkan Sarıkurt’un konuşmasının 
ardından Cumhuriyet Parkı festival 
alanında sahneye çıkan Merve Holefter 
on binlerce Çorlulu ile birlikte sevilen 
şarkıları seslendirdi ve Çorlulular 30 
Ağustos Zafer Bayramını şarkılar ve 
marşlar eşliğinde coşkuyla kutladı.
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29 Ağustos – 1 Eylül 2019 
tarihleri arasında 
gerçekleştirilen Çorlu 

Belediyesi 10. Kültür, Sanat ve Spor 
Festivali’nde bu yıl ünlü sanatçıların 
sahne aldığı konserlerin yanı sıra 
geleneksel Türk el sanatları atölyeleri, 
karma sergiler, Hanımeli Çarşısı, yurt içi 
ve yurt dışından gelen 
dans topluluklarının 
gösterileri, zumba 
etkinliği, yüzme yarışları, 
satranç turnuvası ve 
muay thai gösteri maçı 
düzenlendi.

Çorlu Belediyesi 10. Kültür, Sanat ve 
Spor Festivali, festival açılış korteji ile 
başladı. Sanata, müziğe, spora dair 
pek çok farklı etkinliğin yer aldığı, 
Çorlu için gelenekselleşmiş hâle gelen 
festival, Anadolu’nun farklı yörelerine 
ait birbirinden farklı Türk el sanatları 
örneklerinin yer aldığı Geleneksel El 

Sanatları Çarşısı’nın açılış töreni ile 
başlamış oldu. Çorlu Belediyesi hizmet 
binası arkasında yer alan otopark 
alanında kurulan Geleneksel El Sanatları 
Açılış Törenine Çorlu Kaymakamı Cafer 
Sarılı, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan 
Aygun, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet 
Sarıkurt, Bulgaristan Edirne Konsolosu 

Radoslava Kafedjiyska, 
Bosna Hersek Cumhuriyeti 1. 
Genel Kurmay Başkanı Sefer 
Haliloviç, Rumeli Balkan 
Türk Dernekleri Federasyonu 
Genel Başkan Yardımcısı 
Refik Akova, Çorlu Belediye 
Başkan Yardımcıları, belediye 

Çorlu Belediyesi 10. Kültür, Sanat ve 
Spor Festivali bu yıl da dopdolu bir 
programla Çorlu halkıyla buluştu.
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meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, 
sivil toplum kuruluşu üyeleri, basın 
mensupları, halk dansları ekipleri ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.

Birbirinden Seçkin Sanat 
Eserleri Çorlulular’la 
Buluştu

Törenin açılışında konuşan Çorlu Belediye 
Başkanı Ahmet Sarıkurt, Anadolu El 
Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme 
Derneği iş birliği ile Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen, unutulmaya yüz tutmuş 

sanatların 
temsilcileri 
el sanatları 
ustalarını 
Çorlu’muz ve bölge halkımız ile 
buluşturuyor olmaktan mutluluk 
duyduğunu ifade ederek tüm Çorlulular’ı 
geleneksel Türk el sanatlarının en 
seçkin eserlerini görmek üzere 4 gün 
boyunca açık olacak geleneksel el 
sanatları çarşısına davet etti. Başkan 
Sarıkurt’un ardından söz alan Tekirdağ 
Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Çorlu’da 
gerçekleştirilen Kültür, Sanat ve Spor 
Festivali’nin Çorlu’ya ve bölge halkına 

hayırlı olmasını dilediğini 
ifade etti. Konuşmaların 
ardından geleneksel el 
sanatları çarşısının açılışı 
gerçekleştirildi ve protokol 
üyeleri ile vatandaşlar 
sanat stantlarını gezerek 
sanatçıların eserleri 
hakkında bilgiler edindi.

Geleneksel el sanatları çarşısının açılışının 
ardından Cumhuriyet Meydanı’nda 
başlayan Hanımeli Günleri’nin açılışı 
gerçekleştirildi. Kadınların el emeklerinin 
sergilendiği stantları gezen protokol 
üyeleri bir süre kadın emekçilerle sohbet 
etti.

Renkli Festival Açılış 
Korteji

Açılışların ardından Cumhuriyet 
Meydanı’nda toplanan festival korteji 
bandonun çaldığı müzikler, marşlar 
eşliğinde yürüyüşe geçti. Birbirinden 
renkli anlara sahne olan festival korteji, 
Cumhuriyet Parkı’nda kurulan festival 
alanında son buldu.
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Festival kortejinin tamamlanmasının 
ardından halk dansları gösterileri 
başladı. Çorlu Belediyesi Halk Oyunları 
Topluluğu’nun sahne alması ile başlayan 
gösteriler, misafir ekiplerin halk dansları 
gösterileri ile devam etti. Bulgaristan’dan 
gelen misafir ekiplerin gösterileri, Çorlu 
Halk Eğitim Merkezi halk dansları 
ekiplerinin gösterileri ve Çorlu Otantik 
Sahne Sanatları Derneği ekiplerinin 
gösterilerinin ardından ilk gün etkinlikleri 
tamamlanmış oldu.

Festivalde Zafer Bayramı 
Coşkusu da Yaşandı

Festivalin 2. gününde Tarihi Belediye 
Binasında karma sergi düzenlendi. Sergi 
açılışını gerçekleştiren Başkan Sarıkurt 
ile başkan yardımcıları, sergideki eserleri 
inceleyerek sanatçılardan bilgiler aldı.

30 

Ağustos Zafer 
Bayramı’na denk 
gelen festivalin ikinci 
gün etkinlikleri, 
Zafer Bayramı 
onuruna düzenlenen festival yürüyüşü 
ve Cumhuriyet Parkı’nda Merve Holefter 
konseri ile taçlandı. 30 Ağustos Zafer 
Bayramını kutlamak isteyen binlerce 
Çorlulu zafer yürüyüşünde ve festival 
alanında buluşarak bayramı gurur ve 
coşkuyla kutladı.

Festivalde 3. Gün 
Etkinlikleri

Çorlu Belediyesi tarafından düzenlenen 
10. Kültür, Sanat ve Spor Festivali üçüncü 
gününde de birbirinden güzel etkinliklere 
ev sahipliği yaptı. Günün sonunda sanatçı 
Burcu Güneş’in konseriyle taçlanan 
festivale Çorlu halkı yoğun ilgi gösterdi.
Konserlerden turnuvalara pek çok renkli 
etkinliğin yer aldığı festival kapsamında 
Orion Alışveriş Merkezi’nde gösteri yapan 

Çorlu Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu 
kendilerini izleyen seyircileri bir kez daha 
hayran bıraktı. Sergilenen farklı yörelere 
ait halk dansları gösterileri, vatandaşlara 
keyifli dakikalar yaşattı.

Trakya Zumba Team’den 
Eğlenceli Gösteri

Bu yıl 10. kez düzenlenen geleneksel 
festival renkli programıyla büyük beğeni 
topladı. Akşam saatlerinde festival 
gösteri alanında Trakya Zumba Team ile 
gerçekleştirilen Zumba etkinliğine 7’den 
70’e tüm Çorlu halkı eşlik etti. Bir saate 
yakın sahnede kalan Trakya Zumba Team, 
eğlenceli koreografileriyle dans severlere 
unutamayacakları bir performans 
sergiledi.
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Çorlulular Burcu 
Güneş ile Coştu

Saatler 21.30’a geldiğinde 
sahneye çıkan başarılı sanatçı 
Burcu Güneş, festival alanını 

dolduran binlerce kişiye unutulmaz 
anlar yaşattı. Hayranlarıyla birlikte bir 
ağızdan sevilen şarkılarını seslendiren 
sanatçı Burcu Güneş’e çiçek takdim 
eden Belediye Başkanı Ahmet 

Sarıkurt şunları söyledi: “Bu yıl 10. kez 
düzenlediğimiz festivalimizde sizin gibi 
değerli bir sanatçıyı kentimizde misafir 
etmekten çok mutluyuz. Daha nice güzel 
etkinliklerde bir araya gelmek dileğiyle 
herkese iyi eğlenceler diliyorum.”

Başkan Sarıkurt’un günün anısına 
Burcu Güneş’e çiçek takdim etmesinin 
ardından binlerce Çorlulu telefon ışıklarını 
yakarken, Başkan Sarıkurt ve sanatçı 

Burcu Güneş öz çekim yaptı. Daha sonra 
konserine kaldığı yerden devam eden 
sanatçı Güneş, hem kendisine hem de 
birçok sanatçıya ait şarkı ve türküleri 
seslendirdi.

Burcu Güneş konseri 10. Yıl Marşı ile 
sonlandırırken, konser alanını dolduran 
binlerce Çorlulu sanatçıya büyük bir 
coşkuyla eşlik etti.
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Festivalin Son Gününe 
Spor Etkinlikleri Damga 
Vurdu

10. Kültür, Sanat ve Spor Festivali 
kapsamında Mustafa Kemal Atatürk Yarı 
Olimpik Yüzme Havuzu’nda küçük yaş 
kategorisinde yüzme yarışları düzenlendi.
Sanat etkinliklerinin yanı sıra sportif 
faaliyetlerle de adından söz ettiren 
Çorlu Belediyesi 10. Kültür, Sanat ve 
Spor Festivali’nde son gün düzenlenen 
yüzme yarışlarında 86 sporcu mücadele 
etti. Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor 
Kulübü (ÇBSK) ve Süleymanpaşa yüzme 
kulüplerinin 2009-2010-2011-2012 
doğumlu yüzücülerinin katıldığı Zafer 
Turnuvası’nda müsabakalar küçük yaş 
kategorisinde gerçekleştirildi. Teşvik 
yarışları kapsamında gerçekleşen 
yarışlarda yüzücüler kıyasıya mücadele 
etti.

Turnuva sonunda tüm 
katılımcılar madalya ile 
ödüllendirilirken, Çorlu Belediye 
Başkan Yardımcısı Kemaleddin 
Avcı yaptığı konuşmada Çorlu 
Belediyesi olarak sporu ve sporcuları 
desteklediklerini söyledi.

Festival kapsamında ayrıca Cumhuriyet 
Parkı’nda simultane satranç gösteri 
maçları düzenlendi. Uluslararası satranç 
ustası, Milli Takım Baş Antrenörlüğü 
yapmış olan ve Çorlu Belediyesi’nde 
satranç öğretmenliği yapan Ergin 
Mollaoğlu 12 kişi ile gösteri maçı 

gerçekleştirdi. Tecrübeli ve 
ödüllü oyunculara karşı yarışan 

Mollaoğlu, 12 maçın 11’ini kazanırken 
1 maçta berabere kaldı ve izleyicilerden 

büyük alkış aldı.

Festivalin son akşamına ise Muay Thai 
maçı damga vurdu. Ahmet Yokuş Fight 
Club’ın düzenlediği, Çorlu Belediyesi 
ana sponsorluğunda Cumhuriyet 
Parkı festival alanında kurulan ringde 
Türkiye’nin farklı illerinden gelen Muay 
Thai sporcuları maça çıktı.
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Günümüzde daha çok modern 
boyutuyla ele alınan yün keçe, 
aksesuarlardan tablolara kadar pek 

çok eşyayı süslüyor.

Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü’nce devam ettirilen ve sosyal 
belediyecilik alanında önemli bir hizmet 
olarak yürütülen belediye kurslarına 
kadınlarımız yoğun ilgi gösteriyor.  

Öğretmenlerin özverileri sayesinde 
kursiyerler yeteneklerini keşfediyor ve 
değişik obje ve eşyaların tasarımına 
yansıtıyor. Yün keçeden yapılan bebekler 
ve tablolar da kursiyerlerin yaptığı el emeği 
göz nuru işlerin arasında en dikkat çekici 
olanlardan.

Bu Eserleri Yaratmak
Sabır İşi 

Yün keçe ile çalışmak bir hayli zor; fakat 
doğru teknik ve biraz da sabır ile ortaya 
muhteşem eserler çıkıyor. Rengârenk 
bebeklerden tablolara kadar pek çok 
aksesuar, kursiyerlerimizin hünerli ellerinde 
baş tacı birer ev aksesuarına dönüşüyor. 
Kadınlarımıza yeteneklerini keşfetmeleri 
ve geliştirmeleri için imkân sunan el 
sanatları kurslarımız, yalnızca hobi amaçlı 
olmayıp kursiyerlerimize meslek edindirme 
amacı da gütmektedir. Kurslarda aldıkları 
eğitimler ile ev ekonomilerine katkı sağlayan 
kursiyerlerimiz, el emeklerini kazanç kapısına 
dönüştürüyor.

Yünden Keçeye,
Keçeden Sanata

Geleneksel Türk 
kültürünün önemli 
parçalarından biri 
olan keçe yıllar içinde farklılık 
göstererek şekil değiştirdi. 
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Yaşam Boyu Öğrenme

Kurs öğretmenleri, büyük bir 
fedakârlıkla her bir kursiyerimizle 
ilgileniyor ve kendilerine rehberlik 
etmekten büyük bir mutluluk duyuyor. 
Kursiyerler de büyük bir çaba sarf 
ederek öğrenmenin yaşam boyu 
sürdüğünü bir kez daha kanıtlamış 
oluyorlar. Doğadan ve yaşamdan ilham 
alan kadınlar, yeteneklerini geliştirerek 
tutkuya dönüştürüyor. 

Keçe iğneleme Nasıl 
Yapılır?

Keçe İğneleme (needle felting), yünlerin 
bir araya getirilmesi ve iğnenin batırılıp 
çıkarılmasıyla yapılır. Bu sayede yün 
lifleri birbirine geçer ve şekil almaya 
başlar. Sonrasında istediğiniz figürü 
oluşturabilirsiniz. Yün keçe, figürün yanı 
sıra kumaşların üstüne desen yapmak 
için de kullanılabilir. 
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Türkiye’nin
El Sanatları Ustalarını

Çorlu’da Ağırladık
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Çorlu Belediyesi, Anadolu El Sanatlarını 
Yaşatma ve Geliştirme Derneği 
(Anelsander) iş birliği ile Türkiye’nin dört 
bir yanından gelen, unutulmaya yüz 
tutmuş sanatların temsilcileri el sanatları 
ustalarını Çorlu’muzda ağırladık.
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10. 
Uluslararası Çorlu Kültür, Sanat ve 
Spor Festivali kapsamında gerçekleşen 
olan Geleneksel El Sanatları Günleri, 29 
Ağustos - 01 Eylül 2019 tarihleri arasında 
Kumyol Caddesi üzerinde bulunan 
otopark alanında özel sergi stantlarında 
sanatseverler ile buluştu.

“Âdeta Bir Sanat Şöleni”

Somut olmayan kültürel miras elçileri 
el sanatları ustalarının ürettiklerinin 
uygulamalı sunumlarının da yer aldığı 
festivalde, çiniden bakır işlemeye, 

telkariden gümüşe, halı dokumadan 
mekikli ve ipek dokumaya, cam 
işlemeden bıçak yapımına, topaç 
yapımından ahşap oyuncak  ve folklorik 
bebeklere kadar 35 ayrı branştan 
ustaların katılımı ile âdeta bir sanat şöleni 
yaşandı.

Oluşturulan sanat atölyelerinde el 
sanatlarını sevdirmeyi ve tanıtmayı 
hedefleyen ustalar, çarpana dokuma 
tezgâhında bileklik yaparak, topaç 
atölyesinde ise geleneksel topaç yapımı 
ve topaç çevirmeyi öğreterek uygulamalı 
atölye çalışmaları gerçekleştirdiler.
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“

“
Bursa’dan Gaziantep’e, Edirne’den Muğla’ya, Mardin’den Sivas’a kadar birçok ilden gelen, 
Türkiye’nin kültürel değerlerini yaşatan ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen ustaların 
ürettiği ipek dokuma, kitre bebek, cam işleme, urgancılık, sepet örme, tahta baskı, halı dokuma, 
kilim dokuma, bakır işleme, naht sanatı, ahşap oyma, nalbantlık, yöresel bebek, ahşap oyuncak, 
seramik, çini, cam dekorlama, bıçak yapımı, minyatür sanatı, sedef işleme, zembil örücülüğü, iğne 
oyası, gümüş işleme, telkari, oltu taşı, yassıçal dokuma, cicim dokuma, deri işleme, kispet yapımı, 
Edirnekari, keçe yapımı, nazar boncuğu, simsırma ve geleneksel nakış el sanatlarını tanıttıkları 
Geleneksel El Sanatları Çarşısına Çorlulular büyük ilgi gösterdi.
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K enti güzelleştirmek için kollarını 
sıvayan ressamlar çizdikleri 
resimlerle sokaklara ve caddelere 

estetik katıyor.

Hıdırağa Mahallesi’nde başlatılan resim 
çalışmalarının ilerleyen zamanlarda kentin 
geneline yayılması planlanıyor. Çorlu 
Belediyesi’nin öncülüğünde başlatılan 
ve Çorlu’da yaşayan ressamların da 
katılımıyla renkli bir projeye dönüşen 
sanatsal aktivite hem halkın hem de 
ressamların büyük ilgisini çekti. 

Kent Estetiği Çorlu’nun 
Geleceği

Aralarında resim öğretmenleri, graffiti 
sanatçıları ve sokak ressamlarının 
olduğu ekipler tarafından renklendirilen 
duvarlar kent estetiğini daha da ön 
plana çıkarmayı hedefliyor. Çorlu’yu 
güzelleştirmek için fırçalarını ellerine 
alan sanatçılar günler süren emeklerinin 
ardından çalışmalarını tamamladılar. 

Günlerce evlerin duvarlarını boyayan 
ressamlar sayesinde Çorlu’nun sokakları 
birer sanat eserine dönüştü. Yoldan geçen 
herkese sokak sanatının yansımalarını 
gösteren ressamlar, müzeye ya da bir 
sergiye gitmeden görülebilecek sanat 
eserlerine imzalarını attılar. Böylelikle 
sanat bir anda insanların günlük 
yaşamına dahil olmuş oldu. 

Sanatın Birleştirici Gücü

Evleri ve insanları birbirinden ayıran 
duvarlar bu kez renkleri ve hayatları bir 
araya getirdi. Boyama yapan sanatçıların 
yanı sıra duvar resimlerini görmek ve 
fotoğraf çektirmek için bir araya gelen 
kişiler eğlenceli anlara tanıklık etti. Sokak 
ressamlarını ziyaret ederek çalışmaları 
inceleyen sanatseverler konu ile ilgili 

Çorlu Belediyesi tarafından düzenlenen ve Çorlulu 
sanatçı ve ressamların katılımıyla gerçekleştirilen
‘Sanat Çorlu’da Güzel’ projesi büyük beğeni topladı. 

Sokaklar

Dönüstü.
Sanat Eserine
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şunları söyledi: “Her zaman olduğu gibi sanatın 
birleştirici gücü yine devreye giriyor. Birbirini 
tanımayan insanların sanat için bir araya gelmesi 
ve bir amaç uğruna yeteneklerini paylaşmaları 
büyük bir ilham kaynağı. Hem başkanımızı hem de 
sanatçılarımızı bu güzel projeye emek verdikleri için 
tebrik ediyoruz.”

‘Şehrimizi Renklendiriyoruz’

Boyama yapan sokak sanatçılarını ziyaret eden 
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Sokak 
ressamlarımızın çalışmalarıyla Çorlu’muzu 
renklendiriyoruz. Hem kentimize estetik 
görünüm katıyor hem de sokak sanatı kültürünü 
yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 
yaptığımız en eğlenceli ve bir o kadar da emek 
isteyen projelerden biri oldu.
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‘Hep Birlikte 
Çorlu’muzu 
Güzelleştireceğiz’

Yaklaşık iki ay önce sanatçı 
arkadaşlarımızla bir araya 
gelerek proje hakkındaki 
fikirlerini sorduk. Sonrasında 
da hızlı bir şekilde planlama ve 
yapım aşamasına geçtik. Çorlulu 
ressamlarımıza bu projedeki 
ilgi ve desteklerinden dolayı 
çok teşekkür ediyorum. Sanat 
her yerde olsun istiyoruz; her 
sokakta, her parkta, hayatımızın 
her alanında. Bu yüzden 
de hep birlikte Çorlu’muzu 
güzelleştireceğiz.” dedi.

Örnek Proje

Sokak ressamlarının birbirinden güzel
çalışmalarıyla duvarlar adeta dile geldi. Çorlu Belediyesi’nin başlattığı örnek proje kapsamında 
sanatçıların resimleri evlerin duvarlarını süsledi. Böyle güzel bir proje içinde oldukları için çok 
mutlu olduklarını söyleyen sokak ressamları, “Belediyemize ve Başkanımız Ahmet Sarıkurt’a 
sanata verdiği önem dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Bir arada Çorlu’ya kent estetiği katmak ve 
halkı sanatla buluşturmak çok güzel bir duygu.” şeklinde konuştular.
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2. Çorlu Alışveriş Fuarı’nın yanı sıra 
12. Çorlu Tarım ve Hayvancılık 
Fuarı, 2. Hayvancılık Süt ve Süt 

Ürünleri Endüstri İş Makineleri Fuarı, 7. 
Otomobil ve Aksesuarları, Motosiklet ve 
Bisiklet Fuarı Türkiye’nin en büyük açık 
fuar alanı unvanına sahip olan Çorlu Yeni 
Fuar alanında Tekirdağ Valiliği, Çorlu 

Kaymakamlığı, Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi, Çorlu Belediyesi, Tekirdağ 
Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB, 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Çorlu 
Ticaret ve Sanayi Odası, Çorlu Ziraat 
Odası, TÜRSAB, Trakya Kalkınma Ajansı, 
Çorlu Esnaf ve Sanatkârlar Odası, S.S. 
Çorlu Koordine Küçük Sanayi Sitesi Yapı 

Kooperatifi, Renkly Fuarcılık ile dernekler, 
kurum ve kuruluşların da destekleriyle 
gerçekleştirildi.

Çorlu halkı ikinci kez düzenlenen 
Çorlu Alışveriş Fuarı ile şehrin festival 
havasını doyasıya yaşadı. Çorlu’nun 
ticari ve kültürel hayatına canlılık 
katan Çorlu Alışveriş Fuarı (ÇAF), 
birbirinden güzel etkinliklere ev 
sahipliği yaptı.

Corlu Alisveris Fuari:.
INDIRIMLER  KONSERLER  SOVLAR

. .
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‘Gurur Duyuyoruz’

Fuar açılışında konuşan Çorlu Belediye 
Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu’nun marka 
şehir olmasına katkı sağlayan ve bu sene 
2. kez düzenlenen Çorlu Alışveriş Fuarı’nı 
gerçekleştiriyor olmaktan, Çorlu Belediye 
Başkanı olarak gurur duyduğunu 
belirterek yaptığı konuşmasında şunları 
söyledi:

“Çorlu Alışveriş Fuarımızın hazırlık 
sürecinin meşakkatli ve zor olduğunu 
belirtmek istiyorum. Paydaşlarımızla bir 

araya gelerek bu zorlu süreci hep birlikte 
atlattık. Gururluyum. Birlikten güç alarak 
kentimize katkı sağlayacak bir etkinliğe 
imza attık. Şehrimizin marka değerini 
yükselteceğine yürekten inandığım bu 
projede çalışan paydaşlarımız Çorlu 
Kaymakamlığımıza, Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyemize, Çorlu Ticaret ve Sanayi 

Odamıza, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliğimize, Renkly Fuarcılık’a, 
Orion Alışveriş Merkezi’ne, meslek 
odalarımıza, belediyemizin çalışanlarına 
ve fuarımızın açılmasında emeği geçen 
herkese teşekkürlerimi
sunuyorum.
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‘Çorlulu Esnafımıza 
Güvendik’

Bu işe başlarken kentimizin esnafına 
güvendik. Büyük çoğunluğu kendi 
esnafımızdan oluşan bir alışveriş fuarı 
düzenledik. Esnafımızın ve özel sektör 
temsilcilerinin hassasiyetini dikkate aldık 
ve taleplerine özen gösterdik. Katılımları 
için kendilerine bir kez daha buradan 
teşekkür ediyorum, birlikte daha da güzel 
işlere imza atacağımıza inanıyorum.”
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7’den 70’e Tüm Çorlu 
Halkı Katıldı

Çok sayıda vatandaşın katıldığı fuara 
ülkemizin farklı şehirlerinden ve 
komşu ülkelerimizin dört bir yanından 
misafirler de ilgi gösterdi. Bir dizi 
etkinlikle başlayan fuarın ilk gününde 
sanatçı Aydilge’nin eğlenceli şarkılarıyla 
konser alanını dolduran hayranları 
unutulmaz bir geceye tanıklık etti. 
İkinci gününde ise ülkemizin en sevilen 
müzik gruplarından Gece Yolcuları’nın 
ezgileri yankılandı. Konser alanını 
dolduran dinleyicilere doyumsuz bir 
müzik keyfi yaşatan pop-rock grubu 
yaklaşık iki saat sahnede kaldı. 

Bir hafta süren fuar boyunca Çorlu’da 
çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. 
Düzenlenen gösteriler, müzisyenler ve 
atölyelerle 7’den 70’e tüm Çorlu halkı 
festival havasındaki fuar coşkusuna 
ortak oldu. 
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ÇORLU’NUN 
SANAT MERKEZİ

6 Ekim 2018 tarihinde Çorlulu 
sanatseverlere kapılarını açan Ayşin & 
Bedri Selvi Sanat Merkezi’ndeyiz. 
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Merkezin kurucusu Bedri Selvi ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Tabii ki öncesinde 
emek ve sanat kokan bu üç katlı nostaljik evi gezdik. 

Sanata düşkünlüğü olan herkese kapılarını sonuna kadar açan bu evin her odası ayrı 
bir hikâye anlatıyor. Her eşya ayrı bir kahramanı işaret ediyor. İçerisinde hayranlıkla 
gezindiğimiz bu güzel sanat merkezini gelin bir de kurucusu Bedri Selvi’den 
dinleyelim…
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Kendinizi kısaca
tanıtır mısınız?

1957 doğumluyum. Çorlulu bir ailenin 
çocuğuyum. Öğrenimimi İstanbul’da 
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi, Seramik Bölümü’nde 
tamamladım. 30 yıl kadar İstanbul’da 
seramik imalatı yaptım. Ardından 
memleketime yani Çorlu’ya döndüm. 
Farklı iş sektörlerinde faaliyet gösterdim. 
Sonrasında tekrar sanatsal aktivitelerde 
aktif bir şekilde rol almaya başladım. O 
zamandan beri de Çorlu’yu güzelleştirmek 
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Ayşin & Bedri Selvi Sanat 
Merkezi’ni kurma fikri 
nasıl doğdu?

Burası çocukluk zamanlarımdan anısı 
olan bir evdi. Aynı zamanda akrabamız 
olan Çorlu’nun tanınmış kişilerinden 
Nazmi Şenel’in eviydi. Bina yıllar içinde 
bakımsız kalmıştı ve metruk bir hale 
bürünmüştü. Bu evi satın alıp bir kültür-
sanat merkezine dönüştürme fikri aklıma 
geldi. Ve bir yıl gibi bir zaman dilimi 
içerisinde evi satın alarak, içinde gerekli 
düzenlemeleri yaparak bugünkü haline 
getirdik. Evin içinde hiçbir değişiklik 
yapmadan aslına uygun bir şekilde 
restore edilmesini sağladık. Bazı parçaları, 
ev eşyalarını arayıp bulmamız zor oldu; 
fakat sonunda düzenlemeler evin 
yaşadığı zamana uygun oldu. Merkezimiz 
tamamlandıktan sonra her şey o 
kadar içime sindi ki, bir kez bile ‘keşke’ 
demedim. Projemizi eksiksiz tamamladık.

Kültür-sanat 
merkezinizde, kurulduğu 
günden bu yana ne tür 
çalışmalar yapıldı? 
Gelecek aylarda ne tür 
etkinliklere ev sahipliği 
yapmayı planlıyorsunuz?

Kültür merkezimiz yaklaşık bir yıl önce 
6 Ekim 2018’de açıldı. O zamandan bu 
zamana pek çok etkinlik düzenledik. 
Burada bir sanat galerimiz var. Şimdiye 
kadar 3-4 tane sergiye ev sahipliği yaptık. 
Bunun yanı sıra oda müziği konseri 
düzenledik. Piyanoda akademisyen 
hocamız Bahadır Çokamay ve yan flütte 
de eşi Merve Çokamay güzel bir konser 
dinletisi sundular bize. Konseri daha çok 
kişinin dinleyebilmesi için sanat galerisi 
olan bölümü 40 kişilik bir salon haline 
getirdik.

Bu sene de oda müziği konserlerini 
devam ettirme düşüncesindeyiz. Tabii bir 
de düzenlediğimiz mezatlara değinmek 
istiyorum. Kurulduğumuz günden bu 
yana 5 tane mezat gerçekleştirdik. 
Geçmiş kimliğimizi yeni nesle bir nebze 
de olsa anlatabilmeyi ve tanıtabilmeyi 
amaçladığımız mezatlarda ufak da olsa 
derneğimize gelir kaynağı elde etmiş 
oluyoruz. Keyifli çekişmelere tanık 
olduğumuz mezatlarda şimdiye kadar 
pek çok kullanılmayan antika eşya değer 
göreceği yeni sahibini bulmuş oldu.

Sanat sizin için ne
ifade ediyor?

Sanat benim için yaşadığımız ortamda 
nefes alacak bir alan kazanmak anlamına 
geliyor. Bir kent ancak kültür ve sanatla 
nefes alabilir. Kültür ve sanata dair izlerin 
olmadığı kentler ne yazık ki nefessiz 
kalmış demektir. O yüzden de hem 
yaşadığımız kente faydalı olmak hem 
de olabildiğince çok fazla insanı sanatla 
buluşturmak bizleri çok mutlu ediyor. 
“Sanat toplum içindir.” sözü, sanat ile ilgili 
düşüncelerimi özetleyen anlamlı bir cümle 
aslında… 
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Sanat merkezinizle ilgili 
gelecek planlarınız neler?

Burada Çorlu’da yaşayan
sanatçılarımızla ve yetenekli 
arkadaşlarımızla bir pop 
müziği korosu kuruyoruz. 
Seçmelerin ardından ekim 
ayında koromuzla çalışmalara 
başlayacağız. Aynı zamanda 
bir kafemiz var merkezimizde. 
Dernek üyelerimizin hizmetine 
açtığımız bu kafeden toplanan 
gelir ile Çorlu’da okumakta 
olan öğrencilere burs vermeyi 
amaçlıyoruz.

Diğer kültür ve sanat 
merkezlerinden farkınız 
nedir?

Öncelikle kültür merkezimizin içerisinde 
bir galerimiz var. Düzenlediğimiz 
mezatlardan tutun da pop müziği 
korosu, oda müzikleri, yazlık sinema 
gösterimlerine kadar farklı etkinliklere 
ev sahipliği yapıyoruz. Örneğin 
geçtiğimiz akşam nostaljik gazozlar 
eşliğinde Yeşilçam filmleri izledik 
hep birlikte. Ne mutlu bize ki dernek 
üyelerimizi birbirinden farklı aktivitelerle 
buluşturuyoruz.

Ayşin & Bedri Selvi Sanat 
Merkezi’ni kurduğunuz 
günden bu yana ne gibi 
eleştiriler aldınız?

Pek çok övgü ve destek aldık; fakat 
bugüne kadar hiç olumsuz eleştiri 
almadık. Bu da bizi bir hayli mutlu ediyor. 
Ziyaretçiler büyük bir hayranlıkla geziyor 
sanat merkezimizi. Amacımız Ayşin & 
Bedri Selvi Sanat Merkezi’nin daha geniş 
kitleler tarafından duyulmasını ve ziyaret 
edilmesini sağlamak.

Geçmişten bugüne sanat 
yolculuğunuzu nasıl 
tanımlarsınız?

Biraz evvel de söylediğim 
gibi 82 senesinde Güzel 
Sanatlar Fakültesi’nden 
mezun oldum. Fakat mezun 
olmadan çok önce imalat 
hayatıma İznik çinileriyle 
başladım. Hocamla 
birlikte Yeşil Camii’deki bir 
türbenin restorasyonunu 
yaptık. Sonrasında kendi 
ayaklarımın üzerinde 
durarak 30 yıl herkese hitap 
eden fakat içinde bolca 

sanat barındıran 
yaratıcı ürünler 
tasarladım. Ve 
bu ürünler bugün 
hala 7’den 70’e 
bambaşka insanların 
evlerini, iş yerlerini 
süslüyor.
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Çorlulu sanatçılara ve 
sanatseverlere mesajınız 
nedir?

Çorlu’da böyle bir kültür-sanat merkezi 
açmamızın nedeni insanların burada 
sanatla iç içe olabilmelerine olanak 
tanımak. Sanatseverler evimizi ziyaret 
edebilirler, kendi sanatlarını icra edebilirler, 
seramik, ahşap oyma ve ebruli kurslarına 
katılabilirler; kendilerini geliştirebilirler ve 
yaptıkları eserleri sergileyebilirler. Burası 
hepimizin kültür merkezi... Kapımız sanatı 
ve sanatçıyı seven herkese sonuna kadar 
açık. 

Günümüzde sanat 
denilince insanların aklına 
gelen ilk düşünce nedir?

Sanatı toplumla birleştirebilirseniz bir 
anlam kazanıyor. Sanat denilince sanırım 
insanların aklına yeni jenerasyon ve eski 
jenerasyonun arasında bir köprü kurmak 
geliyor.

Sanat alanında kendini 
geliştirmek isteyen kişilere 
önerileriniz nedir?

Sanatsal faaliyet düzenleyen yerlere 
veya derneklere üye olabilirler. Sanatçı 
olmasalar da sanatı sevmeleri yeterli. 
Kültür merkezimizdeki sanatsal 
aktivitelere katılabilirler. Sanatın pek 
çok dalı arasından ilgi duydukları alana 
yönelebilirler.

Sanat merkezine yönelik beklentileriniz nelerdir?

Bu güzel sanat merkezine dair en büyük beklentimiz içerisinin sanatı seven 
insanlarla dolup taştığını görmek.  Sizlerin aracılığıyla şimdi daha geniş 
kitlelere ulaşabileceğiz. Ayşin & Bedri Selvi Sanat Merkezi adına, ekibinize ve 
Çorlu Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. 
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Corlu’nun
En Gözde
Mekânları

Sizler için hizmete devam ediyor
Sizler için hizmete devam ediyor

Çorlu Belediyesi sosyal tesisleri açıldığı 
günden bu yana vatandaşların yoğun 
ilgisiyle karşılaşmaya devam ediyor. 
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Spor yapmak, kitap okumak ve keyifli vakit geçirmek 
isteyen herkese çalışkan ekibiyle hizmet veren Çorlu 
Belediyesi, bugüne kadar binlerce kişinin hayatına 

dokundu. 

Çorlu’da, vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla yola 
çıkılarak hayata geçirilen Kitap Kafe, Tenis Kafe ve Park 
Kafe halkın yoğun ilgisiyle karşılaşmaya devam ediyor. 
30 Ağustos’ta Cumhuriyet Parkı’nda hizmete giren 
Kafe 1923 de kısa bir zaman içerisinde Çorlu halkının 
beğenisini kazandı. Şehrin içinde ama gürültüsünden 
uzakta, Cumhuriyet Parkı’nın ortasında yer alan Kafe 1923, 
vatandaşların güzelce vakit geçirebileceği nezih ortamıyla 
büyük ilgi çekiyor.

Sıcak Atmosfer

İlçe sınırları içerisinde belediye tarafından işletilen kafeler 
aynı zamanda kültürel ve sosyal etkinliklere de ev sahipliği 
yapıyor. Çorlu halkını aynı çatı altında buluşturan ve 
birbirinden sıcak atmosfere sahip olan kafelere son olarak 
Kafe 1923 eklendi. Cumhuriyet Parkı’nda yer alan kafe 
hem vatandaşlara kaliteli hizmet sunuyor hem de belediye 
bütçesine katkıda bulunuyor.

Kaliteli Hizmet

Çorlu Belediyesi İşletme ve İştirakler 
Müdürlüğü tarafından işletilen kafeler 
keyifli atmosferiyle kısa sürede Çorlu 
halkının uğrak yerlerinden biri hâline 
geldi. Vatandaşlara kaliteli hizmet 
sunmayı amaçlayan mekânlarda 
misafirlerini ağırlıyor. Çorlululara vakit 
geçirebilecekleri özverili mekânlar 
yaratan Çorlu Belediyesi, halkın ihtiyaçları 
doğrultusunda yeni projelere imza atmayı 
sürdürüyor.
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Zengin Menü

Kitap Kafe ve Tenis Kafe kurulduğundan 
beri sosyal tesislerde yalnızca içecek hizmeti 
sunulurken Park Kafe’nin açılmasıyla birlikte tatlı 
çeşitleri de menülere eklendi. Son olarak Kafe 
1923’ün faaliyete başlamasıyla soğuk sandviç ve 
tost gibi atıştırmalık yiyecekler ile zenginleştirilen 
menüler halkın beğenisini topladı. Bugün 
itibariyle her kafede sandviç, tost ve pasta gibi 
yiyeceklerin yanı sıra portakal suyu, ice latte, 
frozen gibi soğuk içecekler de yer alıyor.

40 Kişilik Çalışkan Ekip

Kitap Kafe, Tenis Kafe, Park Kafe ve Kafe 1923 olmak 
üzere toplamda dört nezih mekân, 40 kişilik çalışkan bir 
ekiple Çorlu halkına hizmet etmeye devam ediyor. Çorlu 
Belediyesi tarafından işletilen sosyal tesisler sevdikleriniz 
ve ailenizle rahatlıkla gidebileceğiniz; sıcak bir çay, güzel 
bir sohbet için adresleriniz...

‘Hepimiz İçin Anlamı Büyük’

Kafenin Çorlu halkına hayırlı olmasını dileyen Çorlu 
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Sosyal belediyecilik 
anlayışıyla hizmetlerine devam eden belediyemiz, 
hemşehrilerimizin sosyal hayatlarında kaliteyi belediye 
eliyle yukarı çekmeye çalışıyor. Açılan yeni kafemizin 
ismi hepimiz için bir hayli anlamlı. Hem Atamızı hem 
de Cumhuriyet’i anmak ve yaşatmak adına kafemize 
bu ismi uygun gördük.  Kentimizin marka değerini 
arttırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Tüm halkımıza 
hayırlı olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.
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Türkiye’den Avrupa Konseyi’ne 
kabul edilen üç belediyeden biri, 
Trakya’dan ise tek belediye olan 

Çorlu Belediyesi, Avrupa’nın partner kenti 
olmasıyla konseyin katılımcı demokrasi, 
güven inşası ve insan hakları konusunda 
ön gördüğü projeleri yerine getirecek.

Avrupa Konseyi’nin, Partner Kent projesi 
kapsamında 2019 yılında, özellikle Ekim 
ayı içinde gelenekselleşen Avrupa Yerel 
Demokrasi Haftası’nda halkın da yönetim 
sürecine katılacağı çeşitli etkinlikler 
gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Çorlu 

Belediyesi tarafından, her yaş grubundan 
vatandaşımızın yönetimde söz sahibi 
olabilmesi için etkinlikler düzenlenecek. 
Ayrıca engelli vatandaşlarımız için kültürel 
ve sosyal etkinlikler (tiyatro ve dans 
gösterileri) planlanacak. 

Çorlu Belediyesi’nin insan haklarına 
verdiği değer ve katılımcı demokrasi 
uygulamalarını gösterecek olan bu 
etkinlikler Avrupa Konseyi temsilcileri 
tarafından izlenip değerlendirilecek.

Avrupa Konseyi’ne 

Olarak Kabul Edildik

Çorlu Belediyesi’nin, Avrupa’nın en 
önemli projelerinden biri olarak kabul 

edilen “Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel 
Yönetimler Kongresi Partner Kent” 

başvurusu kabul edildi. 

Partner Kent“

“
“Demokrasimizde Güven 
İnşa Ederek Birlikte 
Yönetelim”

Göreve geldiği ilk günden bu yana 
Çorlu halkını yönetim sürecine dâhil 
etmek için çalışmalar yürüten Çorlu 
Belediye Başkanı Sayın Ahmet 
Sarıkurt, “Katılımcı demokrasi anlayışı 
ve halkın yönetimde söz sahibi olması, 
hizmet prensiplerimizin temelini 
oluşturuyor. Demokrasinin tam 
anlamıyla uygulanabilmesinde yerel 
yönetimler olarak bizlerin çok önemli 
görev ve sorumluluklar üstlendiğini 
düşünüyoruz. Bu amaçla yaptığımız 
çalışmalarımız Avrupa Konseyi 
tarafından dikkate değer görülerek 
Çorlu’muza “Partner Kent” unvanının 
verilmesini sağladı. Biz de bu unvanın 
gerektirdiği şekilde Avrupa Konseyi’nin 
insan hakları ve katılımcı belediye 
anlayışına uygun olarak çalışmalarımızı 
yürüteceğiz.” dedi.
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