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İdaremizin yayın organı olan “Kentim Çorlu” adlı haber bültenimizin 4. sayısıyla yeniden sizlerle birlikte olmanın 

mutluluğunu yaşıyoruz.

Çorlu Belediyesi olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye, yeni projelerimizi hayata geçirmeye ve şehrimize hiz-

met vermeye devam ediyoruz.

Geçtiğimiz süreçte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 

Bayramımızı, on bir ayın sultanı Ramazan ayını ve Ramazan Bayramı’nı geride bıraktık. Çocuk Festivalimizde çocuk-

larla, Gençlik Bayramımızda gençlerle, iftar sofralarımızda on binlerce vatandaşımızla bir araya geldik ve birlikte 

olmanın keyfini yaşadık.

Bu sayımızda yine göreceksiniz; spora ve kültür-sanata yaptığımız yatırımların meyvelerini almaya devam ediyoruz. 

Başarılı sporcularımızla, halk oyunları ekiplerimizle gurur duyuyoruz.

Şehrimizi turizm alanında geliştirecek yatırımlar yapmaya devam ediyor, şehir hayatını renklendirmek için kültür-sa-

nat etkinliklerini vatandaşlarımızla buluşturuyor ve farkındalık yaratacak projelere her daim imzamızı atıyoruz.

Çorlu’da yaşayan her vatandaşımızın iyi hizmet almayı sonuna kadar hak ettiğine olan inancımızla sizlere hizmet 

etmeye, çağdaş bir kente yakışacak projeler üretmeye ve hizmetlerimizi yazılı, görsel ve dijital medya aracılığıyla 

sizlere aktarmaya devam ediyoruz.

Geniş içerikli “Kentim Çorlu” haber bültenimizi yine keyifle okuyacağınızı umuyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Sevgili Çorlulular, değerli hemşehrilerim;
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    Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan’ın, 

24.06.2018 tarihinde yapılacak olan seçimlerde 

milletvekili adayı olabilmek için istifa etmesinin 

ardından 5393 sayılı Belediye Kanununun 45. 

maddesi gereğince Çorlu Belediye Meclis Üyele-

rinin katılımıyla 3 Mayıs 2018 tarihinde gerçek-

leştirilen oylamada CHP Grubunun adayı Ahmet 

Sarıkurt, Ak Parti Grubunun adayı ise Serkan 

Erçili oldu. İkinci turda meclis üyelerinin oylarının 

üçte ikisini alan Ahmet Sarıkurt, Çorlu Belediye 

Başkanı seçildi.

Seçilmesinin ardından bir konuşma yapan Çorlu 

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt şunları söyledi: 

“Öncelikle hayatının yarısından fazlasını siyase-

te adamış ve dört seçimde halkımızın güvenini 

kazanarak Çorlu’muza hizmet etmiş, marka bir 

belediye başkanı olarak tüm Trakya bölgesinde 

tanınmış Belediye Başkanımız Ünal Baysan’ın 

istifasından sonra beni Çorlu Belediye Başkan-

lığı gibi önemli bir göreve layık gören ve bana 

güvenerek oylarını veren kıymetli meclis üyesi 

arkadaşlarıma şükranlarımı sunmak istiyorum.

Çorlu’nun Cumhuriyet sonrası döneminde, 24 

belediye başkanımız şehrimize hizmet etmiştir. 

1940’lı yıllarda Rasim Baykal 8 yıl, 1970’li yıllarda 

Şinasi Kurşun 7 yıl,1989 yılından itibaren yaklaşık 

20 yıl Ünal Baysan belediye başkanlığı yapmıştır.

Ünal Başkanım ile yaklaşık 10 yıldır Çorlulu 

hemşehrilerimiz için birlikte yürümenin keyfini 

tadarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bundan 

sonra da onun çizdiği çizgide dostluk ve huzur 

içinde ilerleyeceğiz. Onunla birlikte çalışıp onun 

Çorlu Belediye Başkanlığına Ahmet Sarıkurt seçildi.

YENİ BELEDİYE BAŞKANIMIZ

Ahmet Sarıkurt
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tecrübe ve bilgilerini gözlemlemek benim için 

büyük bir şanstı. Şu an burada bu teşekkür ko-

nuşmasını yapabiliyorsam bunda emeği, katkısı 

büyüktür. Kendisine bana inandığı için teşekkürü 

bir borç bilirim.

“BU KENTTE İZ BIRAKTIK”

Beraber çıktığımız bu yolda görev süremiz 

boyunca halka dokunan projeler ürettik, 

onları hayata geçirdik ve bu kentte iz bıraktık. 

Trakya’nın en modern kenti Çorlu’yu daha da 

geliştirip güzelleştirmek adına yaptığımız tüm bu 

çalışmaların şehrimize pozitif katkılar sağladı-

ğına yürekten inanıyorum. Bir şehir yönetmek, 

o şehrin halkını memnun etmek son derece 

zorlu bir görevdir. Bizler de “birlikte yönetmek” 

düşüncesiyle göreve geldiğimiz günden bu yana 

hep birlikte Çorlu’muza hizmet ediyoruz. Kamu 

hizmetinin kutsal bir görev olduğuna inanan biri 

olarak; ne görev verilirse verilsin, yorulmadan, 

usanmadan çalıştığımı belirtmek ve bundan 

sonra da aynı heyecan ve hevesle çalışacağımın 

sözünü vermek isterim.

Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da 

ülkemizin dört bir yanından gelen ve şehrimizde 

huzur içerisinde yaşayan hemşerilerimizin yaşam 

kalitesi ve konforunu arttırmak için şehrimiz-

deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla uyum 

içerisinde el birliğiyle şehrimiz için çalışmalarımızı 

sürdüreceğimize, güzel şehrimiz Çorlu’muzda 

çağdaş, akılcı ve yenilikçi projeleri hayata geçir-

meye devam edeceğimize inanıyorum.

“YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR”

Bugün burada olmamıza vesile olanlara karşı, 

onları mahcup etmemek adına, çok önemli bir 

sorumluluğumuz var. Ne diyor Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk: ‘Hiçbir şeye muhtaç değiliz. 

Yalnız bir tek şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalış-

kan olmak!’ Bundan sonra ben ve yakın mesai 

arkadaşlarım için bolca çalışmanın olduğu yeni 

bir dönem başlıyor.

Dokuz yıldır birlikte çalıştığım değerli başkan 

yardımcılarına, meclis üyelerine, daire amirleri-

ne ve mesai arkadaşlarıma verdikleri emekten 

dolayı teşekkür ediyorum. Beni bu göreve layık 

görerek seçilmemi sağlayan siz değerli meclis 

üyesi arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyor, 

saygılarımı sunuyorum.

Başta Çorlu’muz, Tekirdağ’ımız ve ülkemiz için 

hayırlı olsun.”



Çorlu Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncu kez düzenlenen Uluslararası Çocuk 
Festivali’nde yurt içi ve yurt dışından gelen konuk ekiplerin yanı sıra Çorlu’da 

eğitim veren okulların öğrencileri de gösterileriyle festivale renk kattı.

Coşkuyla kutlandı
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    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

kapsamında Çorlu Belediyesi tarafından 21 Nisan 

2018 Cumartesi günü düzenlenen etkinliklerle 

başlayan Uluslararası 9. Çocuk Festivali ikinci gün 

düzenlenen festival yürüyüşü ve halk oyunlarının 

ardından festivalin son 

günü gerçekleştirilen 

gösterilerle sona erdi.

Festival
Yürüyüşüne
Binlerce Kişi 
Katıldı
Cumhuriyet Meydanı’nda 

başlayan festival yürüyü-

şü Çorlu Kaymakamı Le-

vent Kılıç, Çorlu Belediye 

Başkanı Ahmet Sarıkurt 

(Çorlu Eski Belediye Baş-

kan Yardımcısı), Çorlu Eski Belediye Başkanı Ünal 

Baysan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün, 

Belediye Başkan Yardımcıları Serhad Çatalka-

ya, Erdoğan Demirci ve Kemaleddin Avcı, Özel 

Kalem Müdürü Hakan Öztürk ve Kültür ve Sosyal 

İşler Müdürü Vildan Perçinoğlu, siyasi parti tem-

silcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, yerli ve 

yabancı konuk ekipler, çok sayıda okul öğrencisi, 

vatandaşlar ve basın mensuplarının katılımı ile 

gerçekleştirildi.

“Ne Mutlu Bize
Ulu Önder
Atatürk Var”
Cumhuriyet Parkı’nda 

sona eren yürüyüşün ta-

mamlanmasıyla birlikte 1 

dakikalık saygı duruşunun 

ardından İstiklal marşımız 

söylendi. Daha sonra 

kürsüye çıkan Çorlu Eski 

Belediye Başkanı Ünal 

Baysan yaptığı konuşma-

sında “Bu yıl Uluslararası 



7K E N T İ M  Ç O R L U

Çocuk Festivalimizin 9. yılında sizlerle birlikteyiz. 

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” diyen 

ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, geleceğimizi 

çocuklarımıza emanet etmiştir. Bugünün küçük-

leri, yarınların büyükleri olacaktır. Bugün burada 

birbirleriyle kucaklaşan çocuklar birer barış elçisi-

dir. Ne mutlu bizlere ki yüce önderimiz Mustafa 

Kemal Atatürk var. O’nun ışığında yürüyerek, 

çağdaş yarınları hep birlikte inşa 

edeceğiz.

Büyük dostluk ve arkadaşlıkla-

rın kurulduğu festivalimize bu 

yıl Azerbaycan, Bosna Hersek, 

Bulgaristan, Gürcistan, K.K.T.C., 

Makedonya, Romanya ve 

Sırbistan ile ülkemizden Hakkari 

ve Van halk oyunları ekiplerinin 

yanı Çorlu’daki okullarımızdan 

öğrenciler de katıldı. Bizlere 

güvenerek çocuklarını emanet 

eden anne ve babalara, onlara 

Çorlu’da ev sahipliği yapan 

ailelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Siz 

değerli halkımıza ve bu festivalin gerçekleştiril-

mesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyo-

rum” dedi.

Yarışmalarda Dereceye
Girenlere Ödüller Verildi
Eski Başkan Baysan’ın konuşmasının ardından 

festivalde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dere-

ceye girenlere ödülleri verildi. Ödül törenlerinin 

ardından Uluslararası 9. Çocuk Festivaline katılan 

ekipler gösterilerini sahneledi.

Tenis Kompleksi’nde düzenlenen tenis turnuvala-

rı ve Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme 

Havuzu’nda düzenlenen yüzme yarışmalarında 

dereceye giren çocuklara 

ödüllerini Çorlu Eski Belediye 

Başkanı Ünal Baysan takdim 

etti.

Gösteriler Büyük 
Beğeni Topladı
Çorlu Belediyesi 9. Uluslararası 

Çocuk Festivali’nin son günün-

de konuk ekiplerin yanı sıra 

Çorlu’da eğitim veren okulların 

öğrencileri de sahne aldı ve 

halk oyunları gösterileri büyük 

beğeniyle izlendi.
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Festival kapsamında etkinlik alanında kurulan oyun gruplarında çocuklar doyasıya eğle-

nirken oyun alanlarında düzenlenen yarışmalarda çocuklar kıyasıya yarıştı. Organizasyon 

kapsamında çocuklara yüz boyama etkinliği de gerçekleştirilirken kurulan stantlarda el 

emeği ürünler satışa sunuldu. Eski Başkan Baysan stantları tek tek ziyaret etti. 

Öte yandan çocuklar güneşli bir günde Cumhuriyet Parkı’nda aileleri ile birlikte vakit 

geçirirken uçurtma uçurmanın keyfini de yaşadılar.
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Bulgaristan Haskova (Hasköy) İli Mineralni Bani (Kaplıcalar) İlçesinde yapılan KNSB sendika 
kuruluşu ve Çocukları Koruyalım Derneği tarafından organize edilen Uluslararası Etnik Çocuk 

Halk Dansları Festivali’ne katılan Çorlu Belediyesi Halk Oyunları ekibi,
festivalden birincilikle döndü. 

    Ülkemizi Çorlu Belediyesi Halk Oyunları eki-

binin temsil ettiği Uluslararası Etnik Çocuk Halk 

Dansları Festivaline 12 ülkeden 64 dans grubu ve 

2 binden fazla çocuk katıldı.

5 - 18 yaş grupları arasında gerçekleştirilen 

gösteriler Çorlu Belediyesi Halk Oyunları ekibi 

Zeybek Bodrum Yöresi ve çeşitli yörelerden ha-

lay oyunları gösterileriyle izleyenleri büyüledi.

Festivale Çorlu Belediyesi’ni temsilen Belediye 

Başkan Yardımcısı Kemaleddin Avcı, Meclis Üyesi 

Güner Çetin ve Çorlu Belediyesi Halk Oyunları 

ekibi koreografı Doğuş Kop katıldı.

Başkan Yardımcısı Avcı yaptığı açıklamada, 

festivalin geleneksel hâle geldiğini belirtirken 1 

Haziran Uluslararası Çocuk Bayramı kapsamında 

düzenlendiğini söyleyerek, “Haskova (Hasköy) İli 

Mineralni Bani (Kaplıcalar) Belediye Başkanı Mü-

min İskender’in davetiyle katıldığımız festivalde 

elde ettiğimiz birincilikten ötürü çok mutluyuz. 

12 ülkeden 64 dans grubu ve 2 binden fazla ço-

cuğun katıldığı böylesi bir festivalde elde edilen 

birincilik onur verici. Çocuklarımızı başarılarından 

dolayı kutluyorum. Çorlu Belediyesi olarak kül-

türel ve sosyal alanlarda yaptığımız yatırımların 

karşılığını almış olmak bizleri ayrıca memnun 

etti.” dedi.

Yarışmanın ardından çeşitli ziyaretlerde bulunan 

ekip, festival hatırası olarak fotoğraf çektirmeyi 

de ihmal etmedi.

Festivalden Birincilikle Döndü
Halk Oyunları Ekibimiz
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Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı

Çorlu Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu “Atatürk Portresi ve Türk Bayrağı” 

koreografisi büyük beğeni topladı.
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtında düzenlenen çelenk 

töreniyle başladı. Törenin ardından protokol üyeleri ve binlerce vatandaşımızın katılımıyla “Gençlik 

Yürüyüşü” düzenlendi.

Çorlu’nun sevilen sanatçılarından Özgür Kanat, Cumhuriyet Parkı’nda verdiği Gençlik Konseri’nde 

Çorlulular’a müzik dolu keyifli dakikalar yaşattı. Bayramın coşkusunu yaşayan çocuklar ise Cumhuriyet 

Parkı’nda kurulan oyun gruplarında doyasıya eğlendi. Akşam etkinliklerinde sahnelenen “Eski Zaman 

Hikâyesi” adlı tiyatro oyunu  seyircilerden tam not aldı.
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    Tarihi kayıtlara göre, ismini Traklar’dan alan 

ve Trakya’nın günümüzdeki en önemli yerleşimi 

olan, Bizans İmparatorluğu döneminde de askeri 

ve stratejik açıdan önemli kalelerinden biri oldu-

ğu son dönemde belediyemiz tarafından yapılan 

tarih araştırmaları ile bir kez daha tespit 

edilen, tarihin farklı dönemleri boyunca 

Tzirallum, Tzirallun ve Tzirallon gibi 

farklı isimlerle anılmış Çorlu; Roma dö-

neminde askeri yol üzerinde yer alan en 

önemli merkezlerden biri olmuştur. Bu 

özelliği Osmanlı’nın son dönemlerinde 

de devam etmiş ve sonrasında Cum-

huriyet ile kent-ordu arasındaki bağın 

kuvvetlenmesinin en önemli temsilcile-

rinden biri hâline gelmiştir.

Bu çerçevede günümüzde turizm 

gelirlerinin ülke ve bölge ekonomisine 

yaptıkları katkı göz önüne alındığında, neredeyse 

sanayi ve ticaret gelirleri ile yarışır durumuna 

gelen ve sanayi kenti olarak ön plana çıkan Çor-

lu’muzu sürdürülebilir ve turistik açıdan çekim 

merkezi haline getirebilmek, özgün kaynaklarını 

ortaya çıkarmak, planlı bir şekilde doğal ve kül-

türel miras alanlarını korumak, onarmak, restore 

etmek ve hikâyesini tüm dünya ile paylaşabilecek 

müzeler, etkinlikler, projeler tasarlamakla ortaya 

çıkabilmesi amacıyla yapılan “Müzeler ve Kültür 

Yatırımları Master Planı” ile Çorlu’nun eski yerle-

şim bölgeleri ve geçmişten günümüze gündelik 

hayatın yoğun bir şekilde aktığı eski mahallele-

rinde bulunan tescilli eserlere çeşitli fonksiyonlar 

yükleyerek müzelerin kurulması, mimari tarzı ve 

yapı malzemesi ile hâlâ ayakta olanların tescille-

nerek koruma altına alınması amaçlanıyor.

“Müzeler ve Kültür Yatırımları Master Planı” ile 

tarihinde ticaretin merkezi konumunda bulunan 

Cumhuriyet Meydanı, yıkılan eski hü-

kümet binasının (yeni bir kent meydanı 

olacak şekilde) çevresi, Tarihi Belediye 

Binası ve çevresi, Saray Caddesi ve Balık 

Pazarı Meydanı’nı içine alacak şekilde 

oluşturulacak alanlar ve kültür mer-

kezleri ile somut olmayan mirasımızın 

sonraki nesillere kesintisiz bir şekilde ak-

tarılması, oluşturulacak çağdaş sanatlar 

merkezi ve Namık Kemal Üniversitesi’yle 

birlikte şehrin sanat ve kültür potansiye-

linin hareket geçirilmesi hedeflenerek, 

böylece Çorlu’nun yerel, ulusal ve ulus-

lararası gezi rotalarına dahil edilmesi, 

Çorlu Kalesi’nde yapılacak temizlik ve tanzim 

çalışmaları ile turizme kazandırılması, hâlâ faal 

olan Antik Roma Su Yolu’nda gezi rotaları oluştu-

rulması planlanıyor.

Müzeler ve Kültür
Yatırımları

Master Planı
Hazırlanıyor

“ “

Çorlu Belediyesi tarafından başlatılan 
“Müzeler ve Kültür Yatırımları Master

Plan Raporu” hazırlama çalışmalarında 
sona gelindi.
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    Yakın zaman içerisinde Çorlu’nun üstün sanayi 

özelliği yanında kültürel kimliğini de ön plana çı-

karmak ve ülkemizin en önemli kentlerinden biri 

konumuna geçmesini sağlayacak yol haritasının 

belirlenmesine katkıda bulunmak için oluştu-

rulan Müzeler ve Kültür Yatırımları Master Plan 

Raporu’ndaki en önemli kültürel miraslardan 

biri olan Çorlu Kalesi’nin turizme kazandırılması 

ile ilgili çalışmalar doğrultusunda Namık Kemal 

Üniversitesi Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı 

Sayın Prof. Dr. Neşe Atik, Çorlu Belediyesi Özel 

Kalem Müdürü Hakan Öztürk ve Çorlu Belediyesi 

İnşaat Mühendisi Kerem Savaş, kale kalıntılarının 

bulunduğu alanda teşrif ve tanzim çalışmaları 

öncesinde yerinde incelemeler yaparak görüş 

alışverişinde bulundular.

Master Plan çerçevesinde incelenen ve Çorlu’da 

mevcutta bulunan tarihi kalıntılardan en eskisi 

olan Çorlu Kalesi’nde tanzim, temizlik çalışma-

larının ve lokal arkeolojik kazıların yapılması, 

Çorlu gibi tarihin birçok döneminde İstanbul’dan 

Trakya’ya ve dolayısı ile Balkanlar ve Avrupa’ya 

giden askeri yolun üzerinde yer alan,  Osmanlı 

Devleti’nin kuruluş döneminde Bizans Devleti ile 

çekişmelere sahne olan Trakya bölgesinde her 

zaman stratejik bir öneme sahip olan bir kentin 

tarihsel zenginliğine derinlik kazandırarak kültür 

ve turizm hayatını canlandırması öngörülüyor.

Turizme Kazandırılacak
Çorlu Kalesi

Çorlu’nun önemli tarihî
yapılarından biri olan

Çorlu Kalesi’nin gün yüzüne
çıkarılması ve kültürel turizme 
kazandırılması için çalışmalar 

başladı.
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    Baharın geldiği gün olarak kabul edilen Hı-

dırellez, bu yıl da Çorlu Belediyesi’nin Gölbaşı 

Gençlik Parkı’nda düzenlediği çeşitli etkin-

liklerle kutlandı. Çorlu Belediyesi tarafından 

Gölbaşı Gençlik Parkı girişinde bulunan alanda 

yüzlerce Çorlulu’nun katılımıyla gerçekleşen 

Hıdırellez Şenliğinde vatandaşlar, baharın ge-

lişini dans ederek ve ateş üzerinden atlayarak 

kutladı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Bele-

diye Başkan Yardımcısı Kemaleddin Avcı, Çorlu 

Eski Belediye Başkanı Ünal Baysan, belediye 

meclis üyeleri, belediye personeli ve vatandaş-

ların yoğun katılımıyla gerçekleşen şenlikte 

halka yiyecek ve içecek ikram edildi. Orkestra 

eşliğinde doyasıya eğlenen vatandaşlar, alan-

da yakılan ateşin üzerinden atlayarak dilek 

dilediler. Öte yandan çocuklar oyun parkında 

bulunan oyun gruplarında bol bol eğlendiler.

Gölbaşı Gençlik Parkı’nda düzenlenen Hıdırellez Şenliği’nde
baharın gelişini coşkuyla kutladık.
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    Ramazan ayı boyunca düzenlenen iftar yemeklerine Belediye Başka-

nımız, başkan yardımcılarımız ve personelimizin yanı sıra Milletvekilleri-

miz, Kaymakamımız, siyasi parti başkan ve temsilcileri, kamu kurum ve 

kuruluş temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları 

yöneticileri, basın mensupları ve vatandaşlarımız katıldı.

26 ayrı noktada gerçekleştirilen Ramazan ayı iftar yemekleri kapsamında 

55 bine yakın vatandaşımız iftar sofralarında buluştu. Çorlu Belediyesi 

Aşevi’nde başlayan ve gün gün farklı mahallelerde, zaman zaman çeşitli 

kurum, kuruluşların ve hayırsever vatandaşlarımızın da destekleriyle 

düzenlenen Ramazan ayı iftar yemekleri, Cumhuriyet Meydanı’da sona 

erdi.

Çorlu Belediyesi’nin geleneksel iftar sofraları, geçtiğimiz yıl olduğu gibi
bu yıl da Çorlu’nun tüm mahallelerinde kuruldu.

   Gelenekselleşen
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Yaklaşık 5 bin Çorlulunun buluştuğu Ramazan 

ayının son iftar yemeği organizasyonunda halka 

hitap eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarı-

kurt, “Değerli Çorlulular düzenlemiş olduğumuz 

iftarlarımızın sonuncusunu düzenliyoruz. Hepini-

ze katıldığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Ne mutlu ki şehrimizde 81 ilden vatandaşımızla 

huzur, birlik ve beraberlik içerisinde iftarlarımızı 

gerçekleştirdik. Bu süreç içerisinde Belediye Aşe-

vimizde iftarlarımızı hazırladık ve 26 mahallemiz-

de yaklaşık 55 bin vatandaşımızla bir araya gelme 

imkânı bulduk. Bu süreçte iftarlarımıza destek 

olan hayırsever vatandaşlarımıza ve kurumları-

mıza teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden 

iftarlımızın hazırlığında emek sarf 

eden belediye çalışanlarımı-

za ayrıca teşekkür ediyorum. 

Kendilerinden Allah razı olsun. 

Bu vesileyle hepinizin Ramazan 

Bayramını kutluyor, tuttuğunuz 

oruçların kabul olması dileklerim-

le hayırlı akşamlar temenni ediyo-

rum.” dedi.

Başkan Sarıkurt’un konuşmasının ardından 

devam eden iftar yemeği organizasyonu sofra 

duasıyla sona erdi.

İftar Sofralarımız
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    Çorlu Belediyesi ile Beko Nuryapı iş birliğinde 

düzenlenen organizasyonda yılın annesi, küçük 

Doğa Baykal’ın annesi Sevim Baykal oldu.

Sevim Baykal ödülünü Çorlu Belediye Başkan 

Yardımcısı Kemaleddin Avcı ile Beko Nuryapı 

yetkililerinin elinden aldı.

6 Temmuz 2007 yılında dünyaya gelen ve erken 

doğum sebebiyle Prematüre Retinaposi adlı 

göz hastalığıyla mücadele eden Doğa Baykal, 

ailesinin yakın ilgisinin, erken tanı ve tedavinin 

de önemli olduğu bu süreçte 2007 yılında göz 

ameliyatı, 2009 yılında beyin ameliyatı geçire-

rek tedavilerine devam etti. 2,5 yaşında kreş 

eğitimlerine başlayan Doğa, Engelsiz 

Yaşama Derneği’nin çalışmaları kapsa-

mında, amacı işlevsel görme çalışma-

ları ile görme kalıntısına sahip olan 

ve tıbben görme engelli ya da kör 

kabul edilen bireylere görmeyi öğ-

retmek olan “Az Gören Eğitimi”ne 

katılarak tedavisini destekledi.

Yılın annesi ödülüne layık gö-

rülen Sevim Baykal, eğitimin 

önemine vurgu yaparak kızları Doğa’ya imkân-

larının el verdiği ölçüde el-göz koordinasyonu-

nu artırması için piyano eğitimi, resim eğitimi 

aldırdıklarını, ayrıca karate, jimnastik ve yüzme 

gibi sporlarla da yakından ilgilenerek engellerin 

aşılabileceğini belirtti. Prematüre Retinaposi adlı 

göz rahatsızlığının 0-6 yaş arasında gerçekleştiri-

lecek tedaviler ile önemli ölçüde tedavi edilebile-

ceğini ve çocukların sosyal 

ya- şamda daha aktif 

olabileceğine 

dikkat 

çe-

ken Baykal, Doğa’nın kendi resimlerinden oluşan 

“Doğa’nın Dünyası” adlı bir sergi açtığını da 

belirterek kızının yaşamın her alanında aktif rol 

üstlenebileceğini kanıtladığını söyledi.

Sevim Baykal ayrıca Engelsiz Yaşama Derneği’nin 

öncülüğünde, Çorlu Kaymakamlığı, Milli Eğitim 

Müdürlüğü, Çorlu Belediyesi ve Orion AVM iş 

birliği ile geçtiğimiz yıllarda Çorlu’daki birkaç 

okulda gerçekleştirilen tarama sayesinde 13 

çocuğun az görme sorunu yaşadığını belir-

lediklerini ve eğitimleri için harekete 

geçildiğini ifade etti.

Bu gibi rahatsızlıklarda erken tanı 

ve tedavinin önemine vurgu yapan 

Sevim Baykal, çocukları benzer 

rahatsızlıklara sahip ailelerin 

tedavileri göz ardı etmemeleri 

gerektiğinin önemine vurgu 

yaparak engelleri kalbimizle ve 

emeklerimizle aşabileceğimizi 

sözlerine ekledi.

YILIN ANNESİ

Sevim Baykal
Anneler Günü münasebetiyle yılın annesi Sevim Baykal seçildi. 
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    Orhan Kurtuldu’nun rejisörlüğünü yaptığı mü-

zikli gösteride rol alan oyuncular Türk ve dünya 

yazar, şair ve müzisyenlerinin en seçkin eserlerini 

farklı bir yorumla izleyiciye sundu.

Türkiye’de yaşanan toplumsal olaylara değinen 

oyunda toplumsal barışa vurgu yapılırken kimi 

zaman hüzünlendirip güldüren, kimi zaman da 

toplumsal birlikteliğin önemine dikkat çeken 

oyunda dayanışmanın önemine de vurgu yapıldı.

İzleyenlerden büyük beğeni toplayan oyunun 

sonunda sahneye çıkan Orhan Kurtuldu tüm 

seyircilere katılımları için teşekkür ederken Çorlu 

Eski Belediye Başkanı Ünal Baysan’a katkıların-

dan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Çorlu Eski Belediye Başkanı Ünal Baysan sahnele-

nen oyundan etkilendiğini belirtirken toplumsal 

olayların yansıtılması ve bunun şiirlerle birlikte 

sunulmasının çok anlamlı olduğunu ifade ederek 

tiyatronun ve sanatın önemine şu sözlerle değin-

di: “Her şey olabiliriz ancak bir sanatçı olmak öyle 

kolay bir şey değildir. Ulu önder Mustafa Kemal 

Atatürk’ün dediği gibi; “Sanatsız kalan bir mille-

tin hayat damarlarından birisi kopmuş demektir.”

 

Öncelikle bu oyunu bizler için sahneleyen başta 

Orhan Kurtuldu olmak üzere değerli oyuncu-

larımıza ve onları yalnız bırakmayan siz değerli 

Çorlulular’a teşekkür ediyorum. Öte yandan çok 

yakın bir zamanda Trakya Gösteri 

ve Kongre Merkezimizin de tamamlanmasıyla 

birlikte daha modern ve bölgenin en büyük gös-

teri merkezine sahip olacağımızı da hatırlatmak 

istiyorum.”

Eski Başkan Baysan konuşması-

nın ardından gecenin anısına 

tüm oyuncular adına Orhan 

Kurtuldu’ya plaket ve 

oyunculara da çiçek tak-

dim etti.

Oyunu Çorlu Belediye 

Başkanı Ahmet Sarıkurt (Çorlu 

Eski Belediye Başkan Yar-

dımcısı) ile Çorlu Eski Bele-

diye Başkanı Baysan’ın yanı sıra, Belediye Meclis 

Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve 

vatandaşlar da izledi.

Aydınlığın Ustaları“ “

Büyük Beğeni Topladı
“Aydınlığın Ustaları” isimli müzikli gösteri Çorlu Belediyesi
Memduh Şevket Esendal Sahnesi’nde izleyiciyle buluştu.
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    Sema Moritz’in eşsiz yorumuyla seslendirdiği 

Nazım Hikmet şarkıları, Derya Alabora’nın duygu 

yüklü Nazım Hikmet şiirleri, Cumhur Bakışkan’ın 

piyano resitali ve Selahattin Yazıcıoğlu’nun kontr-

bas tınıları eşliğinde düzenlenen Nazım Hikmeti 

anma programı sonunda Çorlu Belediye Başkanı 

Ahmet Sarıkurt sanatçılara çiçek takdim etti.

Başkan Sarıkurt, Nazım Hikmet’in “Yok öyle 

umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Unutma; 

aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak.” 

dizelerini dile getirerek yaptığı anma konuşma-

sının sonrasında, önümüzdeki dönem içerisinde 

Trakya Gösteri ve Kongre Merkezi’nin tamamlan-

masıyla birlikte daha büyük bir salonda daha ka-

labalık sanat sever topluluklar önünde buluşmayı 

arzuladığını ifade ederek sanatçılar Sema Moritz, 

Derya Alabora, Cumhur Bakışkan ve Selahattin 

Yazıcıoğlu ile katılım gösteren sanat severlere 

teşekkür etti.

Nazım
Hikmet’i

Şiirler ve Şarkılarla Andık

Türk ve dünya şiirinin büyük ustası Nazım Hikmet 55. ölüm 
yıl dönümü dolayısıyla Çorlu Belediyesi Memduh Şevket 

Esendal Sahnesi’nde düzenlenen program ile anıldı. 
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YAPI KAYIT BELGESİ BAŞVURULARI
8 HAZİRAN CUMA GÜNÜ BAŞLADI

• Yapı Kayıt Belgesi 31/12/2017 tarihinden önce 

yapılmış yapılar için verilir.

• Yapı Kayıt Belgesi müracaatlarının 31/10/2018 

tarihine kadar yapılması ve Yapı Kayıt Belgesi 

bedelinin 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi 

gerekmektedir.

• Yapı Kayıt Belgesi başvuruları E- Devlet üzerin-

den ücretsiz olarak yapılabilecektir.

• Her yapı için sadece bir Yapı Kayıt Belgesi 

düzenlenir.

• Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu 

arsanın 29/07/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak 

Vergisi Kanununa göre belirlenen emlak vergi 

değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin top-

lamı üzerinden konutlarda %3, ticari kullanımlar-

da %5 oranındadır.

• Yapı malikleri yapı kayıt belgesi bedeline eşit 

olarak katılmak zorundadır.

• Yapı Kayıt Belgesi almayanlar aynı binada başka 

bir bağımsız bölüm için düzenlenen Yapı Kayıt 

Belgesinden faydalanamaz.  

• Yapı Kayıt Belgesi verilen yapıların malikleri, bu 

belgenin bir örneğini belediye ve mücavir alan sı-

nırları içinde ilgili belediyesine, bu sınırlar dışında 

il özel idaresine vermek zorundadır. 

• Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde 

ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone 

grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik 

ve doğalgaz bağlanabilir.

• Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 

sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile 

tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.

• Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapı ruhsatı 

alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya 

yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma 

izin belgesi aranmaksızın tapuda cins değişikliği 

ve kat mülkiyeti tesis edilebilir.

• Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda ruhsat alın-

maksızın yapılabilecek basit onarım ve tadilatlar 

yapılabilir.

• Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda işyeri açma 

ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi 

aranmaksızın verilir.

• Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların Hazineye ait 

taşınmazlar üzerinde inşa edilmiş olması halinde, 

bu taşınmazlardan özel kanunları kapsamında 

kalan ve bu özel kanunlara göre değerlendiril-

mesi gerekenler dışında kalanlar Bakanlığa tahsis 

edilir.

• Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşın-

mazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara Yapı 

Kayıt Belgesi verilebilir. Böyle bir durumda, Yapı 

Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya 

akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili 

belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç 

bedel üzerinden belediyelerce doğrudan bunlara 

satılır.

• Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyecek yapılar 

için bu belgenin düzenlendiğinin tespit edilmesi 

durumunda, Yapı Kayıt Belgesi iptal edilir, bu 

    İmar Barışı kapsamında ‘Yapı Kayıt Belgesi’ verilmesine ilişkin esaslar 

belirlenerek Resmi Gazete’de yayınlandı. Yayınlanan tebliğe göre Yapı Kayıt 

Belgesi, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için verilecek. Bel-

ge için başvurular 31 Ekim 2018’e kadar yapılacak ve belge bedeli 31 Aralık 

2018’e kadar ödenecek.

Çorlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan tebliğin yürürlüğe girme-

sinin ardından yaptığı açıklamada, “Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlü-

ğe giren Yapı Kayıt Belgesi için devlet kurumlarından yapılan açıklamaya 

göre, e-Devlet üzerinden girişini yapan vatandaşa 24 saat içerisinde vermiş 

olduğu iletişim bilgilerine bir dönüş yapılacak ve SMS adresine ‘Evet bil-

ginizi aldık, parayı yatırabilirsiniz.’ diye bir haber gelecek. Para yatırdıktan 

sonra kendisine 24 saat içerisinde Yapı Kayıt Belgesi aynı yerden verilmiş 

olacak.” dedi.

Başkan Yardımcısı Çolpan e-Devlet üzerinden 

başvuru ile başlatılacak olan sürecin Çevre Şe-

hircilik İl Müdürlükleri tarafından yürütüleceğini 

hatırlatarak açıklamasının devamında İmar Barışı 

kapsamında uygulanacak Yapı Kayıt Belgesi 

başvurularında uyulacak esaslara 

ilişkin olarak aşağıdaki bilgilere 

dikkatle uyulması gerektiğini 

ifade ederek şu ifadelere yer 

verdi:

Başkan Çolpan’dan
İmar Barışı Hakkında Genel Bilgilendirme

Çorlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, İmar Barışı kapsamında uygulanacak
Yapı Kayıt Belgesi başvurularının 8 Haziran 2018 Cuma günü başladığını,

e-Devlet üzerinden başvuru ile başlatılan sürecin Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri
tarafından yürütüleceğini söyledi.



23K E N T İ M  Ç O R L U

belgenin sağlamış olduğu haklar geri alınır. Yapı 

Kayıt Belgesi bedeli olarak yatırılmış olan bedel 

iade edilmez ve belge düzenlenmesi safhasında 

yalan ve yanlış beyanda bulunulan müracaat 

sahibi hakkında 26/09/2004 tarih ve 5237 sayılı 

TCK’nın 206. maddesi uyarınca suç duyurusunda 

bulunulur.

• Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılması-

na veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar 

geçerlidir.

E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN YAPILACAK MÜRACAATTA GEREKEN BİLGİLER

1) E-devlet şifresi

2) Geçerli bir cep telefonu numarası

3) Geçerli bir e-posta adresi

4) Beyan edilecek yapının adresi

5) Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri

6) Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m²)

7) Yapıdaki konut ve işyeri sayısı

8) Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m²) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)

9) Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m²)

10) Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek.)

11) İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi

12) Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)
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İMAR BARIŞI İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLAR

1-) İmar Barışı hangi tarihten önceki yapıları kapsar?
Cevap: 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsar.

2-) İmar Barışı başvuruları nereye yapılır?
Cevap: Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacaktır.

3-) Yapı Kayıt Belgesi Nedir?
Cevap: İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

4-) İmar Barışı sürecinde ödenecek olan Yapı Kayıt Belgesi bedeli nasıl belirlenecektir?
Cevap: Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda %3’ü, ticarette % 5’i olacak şekilde belirlenir.

5-) Yapı Kayıt Belgesi kalıcı imar hakkı sağlar mı?
Cevap: Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda 

yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

6-) İmar Barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?
Cevap: İmar Kanunu’na göre alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.

7-) Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?
Cevap: Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.
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8-) İmar Barışı kapsamında kat mülkiyetine geçiş olacak mı?
Cevap: Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins 

değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.

9-) İmar Barışı için hangi tarihe kadar başvuru yapılabilecek?
Cevap: Müracaatlar 31/10/2018 tarihine kadar yapılabilecek

10-) Başvuru yapıldığı takdirde Yapı Kayıt Belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?
Cevap: Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 31/12/2018 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.

11-) Hangi yapılar İmar Barışından faydalanamayacak?
Cevap: Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar, Hazine’ye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar ve 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar

12-) Kanunun uygulanmayacağı İstanbul tarihi yarımada içindeki yerler nerelerdir?
Cevap: Linkte yer alan fotoğrafta kırmızı ile gösterilen alanda Yapı Kayıt Belgesi verilmeyecektir.

http://webdosya.csb.gov.tr/db/imarbarisi/icerikler/tar-h-yarimada-20180601150242.pdf

13-) Hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar İmar Barışından faydalanabilecek mi?
Cevap: Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hâli hariç olmak üzere bu yapılar da İmar Barışından faydalanabilecek.

14-) Yapı Kayıt Belgesi ne zamana kadar geçerlidir?
Cevap: Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.
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    Çorlu Kaymakamlığı tarafından organize edilen 

ve Çorlu’da hizmet veren kurum ve kuruluşlarda 

çalışanlardan oluşan takımların yer aldığı 5 grup 

ve 25 takımın mücadele ettiği Çorlu Kaymakam-

lık Kupası finalinde Ortaokul Voleybol Takımı ile 

İlkkalem Voleybol Takımı karşı karşıya geldi. 

Mücadele sonunda Ortaokul Voleybol Takımı 

müsabakayı 3-1 kazandı ve kupanın da sahibi 

oldu.

Turnuvanın 3.’lük ve 4.’lük maçında ise Çorlu 

Gençlik ve Spor Hizmetleri voleybol Takımı ile 

Çorlu Gençlik Voleybol Takımı karşılaştı. Müca-

dele sonunda rakibini 3-2 yenen Çorlu Gençlik 

Hizmetleri Voleybol Takımı turnuva üçüncüsü, 

Çorlu Gençlik ise dördüncü oldu.

Müsabakaları Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çor-

lu Belediye Başkan Vekili Hasan Toprak, kurum 

ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar izledi. 

Turnuvanın sonunda düzenlenen kupa töreninde 

şampiyon olan takımın kupasını Çorlu Kaymaka-

mı Levent Kılıç, ikinci olan takıma kupasını Çorlu 

Belediye Başkan Vekili Hasan Toprak, üçüncü 

olan takıma Belediye Meclis Üyesi Serkan Erçili 

ve dördüncü olan takıma S.S. Yeni Sanayi Sitesi 

Kooperatif Başkanı Zeki Dobrucalı takdim etti.

Ödül töreninin ardından hatıra fotoğrafı çekti-

rildi.

Kaymakamlık
 

Sona Erdi
Çorlu Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kurumlararası Voleybol

Turnuvası sona erdi. Turnuva şampiyonu Ortaokul Voleybol Takımı oldu.

Voleybol Turnuvası
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    Türkiye Yüzme Milli Takımı bünyesinde katıldığı 

şampiyonalarda başarılı sonuçlar elde eden Çorlu 

Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüleri 

gururumuz olmaya devam ediyor. Son olarak Yu-

nanistan’ın Dedeağaç şehrinde Faros-Elana Sairi 

2018 Yüzme Şampiyona’sında Milli Takımımız 

adına yarışan yüzücümüz Mert Ziya, 400 metre 

karışıkta 2.’lik, 100 metre kurbağalamada 2.’lik 

ve 200 metre kurbağalamada 3.’lük elde ederek 

büyük bir başarıya imza attı.

Yüzme Milli Takımımız şampiyonada 22 altın, 

23 gümüş ve 18 bronz madalya kazanarak aynı 

zamanda şampiyona birincisi oldu.

Elde edilen başarıların tesadüf olmadığını 

belirten Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor 

Kulübü Yüzme Antrenörü Tolga Kipriye; 

“2015 yılında yüzme alanında başlattı-

ğımız alt yapı ve üst yapı çalışmalarımız 

sonunda Çorlu Belediyemizin de des-

teğiyle başarı çıtasını ulusal alanlara çı-

karmanın ve madalya almanın gururunu 

yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk Yarı 

Olimpik Yüzme Havuzu’nun inşasıyla 

birlikte yerel yönetimlerin amatör spora 

destek konusundaki önemi bir kez daha 

ortaya çıkmaktadır. Bunun en güzel örneğini 

7 amatör spor dalına maddi ve manevi destek 

vererek Çorlu Belediyesi ortaya koymuştur. Elde 

edilen başarılar tesadüfi değildir. 

Başarıların- dan dolayı 

sporcu- larımızı 

tebrik ediyo-

rum ve bizlere 

destek- lerini 

esirge- meyen 

Çorlu Belediye-

si Başkan ve Başkan 

Yardımcıları ile ÇBSK Başkanımız Hasan Eligül’e 

teşekkürlerimi borç bilirim.” dedi.

Ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarılı so-

nuçlar alarak yüzümüzü güldüren tüm sporcula-

rımızı ve antrenörlerimizi tebrik eder, başarıları-

nın devamını dileriz.

Mert Ziya
Yunanistan’ın Dedeağaç şehrinde düzenlenen şampiyonada Milli Takımımız 

adına yarışan Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüsü
Mert Ziya, iki ikincilik ve bir üçüncülük kazanarak gururumuz oldu.

Milli Yüzücümüz

Gururumuz Oldu
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    B Final grubunda 72 sporcu karşı karşıya 

gelirken müsabakalar sonucunda Çetin Başbağ 

ve Nurullah Öztürk (Tekirdağ) birinci, Ayhan Soy 

(Ankara) ile İlhan Topkaya (İzmir) ikinci ve Meh-

met Öner ile Ünselalp Ünlüoğlu (Kocaeli) üçüncü 

oldular.

Turnuvada final etabında 52 çift mücadele etti 

ve ikinci seansta Süleyman Kolata ile Levent 

İmamoğlu (İstanbul) çifti birinciliği, Okay Gür ile 

Gökhan Yılmaz (İstanbul) çifti ikinciliği ve Meh-

met Sarıklıoğlu ile Ahmet Çelik (İstanbul) çifti 

üçüncülüğü elde ettiler.

Turnuvaya katkılarından ötürü Çorlu Belediye 

Başkan Yardımcısı Serhad Çatalkaya’ya Türkiye 

Briç Federasyonu Başkanı Nafiz Zorlu tarafın-

dan teşekkür plaketi takdim edilirken Çatalkaya 

yaptığı konuşmada; “Yarışmaya katılan tüm 

oyuncularımızı tebrik ediyor, turnuvanın gerçek-

leşmesinde emeği geçen hakemlerimize, tüm 

görevli arkadaşlarımıza ve bu güzel turnuvanın 

gerçekleşmesini sağlayan Trakya Bölgesi’nin 

briç yönetici ve sporcularına teşekkür ediyoruz.” 

dedi.

Ulusal Trakya Açık İkili
Briç Şampiyonası
                Çorlu’da Yapıldı

Ulusal Trakya Açık İkili Briç Şampiyonası Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda 
düzenlendi. İki gün süren şampiyonaya 23 farklı şehirden 270 sporcu katıldı.
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TELEFONU KAPAT“ “
KİTABA BAK
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    Teknoloji çağında çocuk ve genç-

lerimize kitap sevgisini aşılamak 

amacıyla Namık Kemal Üniversitesi 

Çorlu Mühendislik Fakültesi Endüstri 

Mühendisliği Bölümü ile Çorlu 

Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 

ve büyük ilgi gören sosyal sorum-

luluk projesi, Belediye Meclis Üyesi 

ve NKÜ Serbest Ö.E. Hülya Perin 

koordinatörlüğünde öğrenciler ve 

vatandaşların da katılımıyla kısa 

sürede Çorlu’da farkındalık yarattı.

Çorlu Belediyesi ile Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü iş birliğinde toplumsal farkındalık yaratma amaçlı gerçekleştirilen 

“Telefonu Kapat Kitaba Bak” projesi büyük ilgi gördü.
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    Cumhuriyet Meydanı, Atatürk 

Meydanı, Kitap Kafe, Cumhuriyet 

Parkı ve NKÜ Çorlu Mühendislik Fa-

kültesi’nde açık alanda kitap okuyan 

proje katılımcıları “Telefonu Kapat 

Kitaba Bak” sloganıyla vatandaşları 

teknolojiden uzaklaşıp kitaplara 

yakınlaşmaya teşvik ettiler.




