
ÇO
RL

U
 K

AY
M

AK
AM

I
CA

FE
R 

SA
RI

LI
“K

AY
M

AK
AM

LI
K 

BE
N

İM
H

AY
AT

 T
AR

ZI
M

”

RÖPORTAJ

RÖPORTAJ

ÇO
RL

U
 B

EL
ED

İY
E 

BA
ŞK

AN
I 

AH
M

ET
 S

AR
IK

U
RT

“H
ER

KE
Sİ

N
 Y

AŞ
AM

AK
TA

N
 G

U
RU

R
DU

YA
CA

ĞI
 B

İR
 Ç

O
RL

U.
..”

MUHACİR EVİ
ÇOK YAKINDA
ÇORLULULARLA
BULUŞUYOR

UNUTULMAYA
YÜZ TUTMUŞ
MESLEKLER
DEDEDEN TORUNA 
BİR 
TÜRK KAHVESİ 
HİKAYESİ



KENTİM ÇORLU KÜNYE

ÇORLU BELEDİYESİ ADINA İMTİYAZ SAHİBİ

HAKAN ÖZTÜRK

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

HAKAN ÖZTÜRK

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

BİLGEHAN YAĞCI

YAYIN KURULU &

HABER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

CANSU BALKAN
ZAİM ERKEN
NAİM YILDIZ

GRAFİK TASARIM 

YUNUS EMRE CANDAŞ

YÖNETİM YERİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HUKUK DANIŞMANI

BERNA YEKE

BASKI

SEÇİL OFSET MATBAACILIK
AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İSTANBUL

SİZ GÜLÜN Kİ BİZ DE GÜLELİM
BİRLİKTE GELECEĞE YÜRÜYELİM



Sevgili Çorlulular, kıymetli hemşehrilerim;

İdaremizin yayın organı olan “Kentim Çorlu”nun 6. 
sayısında yeniden sizlerle buluşmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz.

Çorlu Belediyesi olarak vatandaş odaklı belediyecilik 
anlayışıyla gerçekçi, sürdürülebilir politika ve projeler 
üretmeye ve güzel Çorlu’muza hizmet etmeye devam 
ediyoruz.

2018 yılının son aylarında çeşitli etkinliklerde sizlerle 
bir araya geldik; 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramımızı 
coşkuyla kutladık, 1 Kasım’da ise Çorlu’muzun düşman 
işgalinden kurtuluşunu gururla andık. Çorluluların 
özlemle beklediği Fener Alayı’nda vatandaşlarımızla 
buluştuk, kucaklaştık. Değerli sanatçılarımız Ferhat 
Göçer ile Bengü’yü şehrimizde ağırlayarak
kutlamalarımıza ortak ettik; deyim yerindeyse
Çorlulular olarak müziğe doyduk.

Dünyada ve ülkemizde son yıllarda trend hâline gelmiş 
doğa sporlarından olan off-road yarışlarını iki yıl önce 
şehrimize getirmiştik; Aralık ayında resmî takvimde yer 
alan Çorlu yarışlarında ev sahibi olmanın ve Türkiye’nin 
dört bir yanından yarışçıyı şehrimizde ağırlamanın 
keyfini yaşadık.

Tarihi ve kültürel değerlere bağlılık ilkemiz doğrultu-
sunda projelendirdiğimiz ve geçtiğimiz ay izleyiciyle 
buluşturduğumuz Tanık belgeselimiz ile Çorlu’muzun 
geçmişini geleceğe taşımanın, ‘Osmanlı Belgelerinde 
Çorlu’ yayın serimizde olduğu gibi bu belgeselimizle 
de gelecek nesillere bir miras bırakmanın gururunu 
yaşadık.

Kültürel ve sportif faaliyetlerimizin yanı sıra şehrimize 
ve vatandaşlarımıza yönelik diğer faaliyetlerimizi de 
sürdürüyoruz. Şehrimize yeni parklar kazandırmaya, 
yeni yaşam alanları yaratmaya devam ediyoruz. Gerek 
mimarisi gerekse işlevselliği açısından sadece
bölgemizin değil, ülkemizin de örnek projelerinden 
biri olan Atakent Kapalı Pazar Yerimiz de çok kısa bir 
süre içerisinde siz sevgili vatandaşlarımızın hizmetinde 
olacak.

Sürekli gelişen ve kendini yenileyen belediyecilik 
anlayışıyla sürdürdüğümüz faaliyetlerimiz, kaynaklarını 
bilimsel ve doğru kullanarak oluşturduğumuz
projelerimiz ile şehrimizde yaşayan tüm vatandaşları-
mıza dokunmaya, hizmetlerimizle siz kıymetli
Çorlululara layık olmaya gayret gösteriyoruz.
Çalışmalarımızı internet sitemiz, sosyal medya
hesaplarımız ve elinizde bulunan yayın organımız 
“Kentim Çorlu”dan takip edebilir; bizlere her türlü talep 
ve önerileriniz için 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz.

Sizler için geçekleştirdiğimiz keyifli röpor-
tajların da yer aldığı, geniş içerikli “Kentim 
Çorlu”nun 6. sayısını keyifle okuyacağınızı 
umut ediyor; sevgi ve saygılarımı sunuyo-
rum.
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1 KASIM
KURTULUŞ

BAYRAMIMIZI 
FENER ALAYI 

VE BENGÜ 
KONSERİ İLE 

KUTLADIK

1 Kasım Çorlu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun 
96. yıl dönümü nedeniyle Fener Alayı ve Bengü 
konseri düzenlendi. Atatürk Meydanı’ndan başlayarak 
Cumhuriyet Parkı’nda son bulan kortej yürüyüşüne 
binlerce kişi katılırken Cumhuriyet Parkı’nda son bulan 
fener alayının ardından ünlü sanatçı Bengü sahne aldı.
Çorlu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl 
dönümü nedeniyle Çorlu Belediyesi tarafından
düzenlenen Fener Alayı, Çorlu halkının yoğun katılımı 

ile gerçekleşti. 
Çorlu’nun Kurtuluş Bayramlarının sembollerinden 
olan ve Fener Alayında temsilen yürüyüşe katılan 
“Kurtuluş Kızı” vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Çorlu 
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Belediye Başkan 
Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis 
üyeleri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşların
katıldığı kortej, Atatürk Meydanı’ndan başlayarak 
Cumhuriyet Parkı’nda sona erdi.
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Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, evlerinden ve işyerlerinden 
Türk bayrakları ile desteklediği Fener Alayı binlerce kişinin
katılımıyla gerçekleşti. Kortejin ardından Kurtuluş Bayramı
kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Parkı’nda Türk pop
müziğinin sevilen sanatçısı Bengü sahne aldı. 10 binlerce kişinin 
katıldığı konserde halkımız Çorlu’muzun düşman işgalinden
kurtuluşunun 96. yıl dönümünü Bengü’nün seslendirdiği
birbirinden güzel şarkıları eşliğinde coşkuyla kutladı.

Konser alanında halka seslenen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet 
Sarıkurt, alanı dolduran on binlerce Çorlulunun Kurtuluş
Bayramını kutladı ve Bengü’ye Çorlu halkı adına çiçek takdim etti. 
Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Bengü, on binlerce Çorlulu ile
sevilen şarkılarını seslendirdi.

SAHNEDE
BENGÜ RÜZGARI
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Çorlu Belediyesi tarafından Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yı
dönümü nedeniyle Fener Alayı ve Ferhat Göçer konseri düzenlendi.
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıl dönümü nedeniyle Çorlu
Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı, 
10 binlerce Çorlulunun katılımıyla gerçekleşti. Vatandaşların yoğun ilgi 
gösterdiği, evlerinden ve işyerlerinden Türk bayrakları ile desteklediği 
yürüyüşe Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu 
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Belediye Başkan Yardımcıları Serhad 
Çatalkaya, Hülya Perin, Erdoğan Demirci ve Kemaleddin Avcı, siyasi 
parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mülki amirler, sivil toplum 
örgütleri ve vatandaşların katıldığı kortej, Atatürk Meydanı’ndan
başlayarak Cumhuriyet Parkı’nda sona erdi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kortejin Cumhuriyet Parkı’na 
ulaşmasının ardından sahneye çıkarak Mustafa Kemal Atatürk’ün
önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. yıl dönümünde
Cumhuriyet kortejine katılan herkese teşekkür ederek şunları söyledi:
“Bugün 29 Ekim. Bugün; çetin bir mücadele ile kazanılan, Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençliğine emanet ettiği
Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 95. yıldönümünü milletçe gurur ve 

coşku içerisinde kutluyoruz.

95 yıl önce yaşananlar, bizlere bugünümüzü armağan eden
kahramanlarımızın zaferiydi. 95 yıl önce yaşananlar dönemin
şartlarında dünyada eşi benzeri olmayan bir kahramanlık öyküsüydü.

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yaşlısı-genci, kadını-erkeğiyle 
birlikte, yokluklar ve imkânsızlıklar içinde kazanıldı Kurtuluş Savaşı. Bu 
zaferi taçlandıran Cumhuriyetin ilanı ile temelleri atıldı çağdaş
Türkiye’nin.

Sizlerden, 95 yıl önce Cumhuriyet’in ilanını getiren koşulları bir
düşünmenizi istiyorum:

Okul sayısı yetersiz, okuma yazma bilen sayısı yok denecek kadar az, 
tarım ürünleri üretilemiyor, ülkede salgın var, sıtma, trahom, frengi…  
Tedaviye yetişecek sayıda doktor yok, hastane yok. Limanlar,
demiryolları yabancılara ait, kadınlarımız insan değil, seçme seçilme 
hakkı yok, eşit eğitim hakkı yok, tiyatro yok, müzik yok, resim yok, 
sanat yok…

29 EKİM
CUMHURIYET BAYRAMIMIZI 

FENER ALAYI VE FERHAT GÖÇER 
KONSERİ İLE KUTLADIK

BAŞKAN SARIKURT:
“CUMHURİYETİ YAŞATACAĞIZ!”
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Tüm bu olumsuz şartlarda “Türk Milletinin karakterine ve adetlerine 
en uygun olan yönetim şekli” diyerek Atamızın ilan ettiği Cumhuriyet, 
95 yıldır şanla şerefle yaşıyor. Bizler de kanımızın son damlasına kadar 
yaşatmaya devam edeceğiz.

Değerli hemşehrilerim, Cumhuriyet değerlerine sımsıkı sarılmamız
gereken günlerden geçiyoruz.  Bağnazlıktan uzak, bilimin ve aklın 
ışığında kurulan Cumhuriyet’in getirdiği eşitlik, özgürlük, laiklik gibi 
değerleri yitirmemiz, geleceğimizin kararması ve hatta yok olması 
demektir. 

Cumhuriyet bize yurttaş olma bilinci vermiştir. Cumhuriyet bize aynı 
topraklarda barış içinde kardeşçe yaşamayı, manevi değerlerimize 
sahip çıkmayı öğretmiştir. Cumhuriyet bize çağdaş eğitimin
gerekliliğini, hukukun üstünlüğünü, laiklik ilkesinin hayati öneme
sahip olduğunu öğretmiştir.

1 Kasım 1922’de düşman işgalinden kurtarılan Çorlu’muz, ilan edildiği 
günden beri Cumhuriyete sahip çıkan Çorlumuz, kurtarıcımız Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkîlaplarına her zaman, her koşulda 
sahip çıkan Çorlumuz, bu kutsal topraklar için mücadele eden
kahramanlarımızı asla unutmadı, asla unutmayacak. 

Atatürk Cumhuriyeti ilan ederken aslında bugünleri de öngörerek 
söylemişti o ünlü sözünü: ‘Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak 
olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır.’
Cumhuriyeti yaşatacağız, Cumhuriyeti Çorlu yaşatacak, Cumhuriyeti 
asil Türk milleti yaşatacak. 

Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere,
Cumhuriyet’in kuruluşuyla taçlandırılan bağımsızlık savaşında
mücadeleye ortak olanları, bu uğurda can verenleri bir kez daha
gururla, saygıyla, rahmetle anıyorum.”
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Kortejin ardından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Parkı’nda ünlü sanatçı Ferhat Göçer sahne 
aldı. 10 binlerce kişinin katıldığı konserde halkımız Cumhuriyetimizin 95. yılını Ferhat Göçer’in seslendirdiği birbirinden 
güzel şarkılar eşliğinde coşkuyla kutladı.
Yaklaşık 2 saat boyunca süren konser, havai fişek gösterisi ve Ferhat Göçer’in seslendirdiği marşlar ile sona erdi.

BAŞKAN SARIKURT:
“CUMHURİYETİ YAŞATACAĞIZ”
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BÜYÜKŞEHİR
ZÜBEYDE HANIM PARKIMIZ
AÇILDI

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapımı tamamlanan Büyükşehir Zübeyde Hanım 
Parkı’mız vatandaşlarımızın hizmetinde.

Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde yer alan ve iki 
etaplı çalışmalarından ardından Çorluluların 
hizmetine sunulan, toplamda 52 bin 700
metrekare alana sahip Büyükşehir
Zübeyde Hanım Parkı’mızda 170 adet ağaç, 13 
adet dikdörtgen şeklinde pergola, 12 adet yarım 
daire şeklinde pergola, 5 adet kamelya, 23 adet 

bank, 13 bin 250 metrekare sert zemin taşa
döşeme, 160 araçlık otopark alanı, 1.270 metre
bisiklet yolu, 4 adet bisiklet parkı, 97 adet
dekoratif aydınlatma direği, 5 adet döküm 
çeşme, 2 adet fitness grubu ve 1 adet direkli 
dekoratif meydan saati yer alıyor. Ayrıca park 
alanında Zübeyde Hanım’ın mermerden yapılmış 
bir büstü bulunuyor. Zübeyde Hanım Parkı’nın 
ikinci etabında ise basketbol sahası, tenis kortu 
ve çocuk oyun alanı yer alıyor.
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Modern mimarisi ve kapasitesi ile bölgenin en büyük alışveriş noktası 
hâline gelecek olan Atakent Kapalı Pazar Yeri’miz açılış için gün sayıyor.

Alipaşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı ile 18 Mart Caddesi’ne cepheli
Atakent Kapalı Pazar Yeri bodrum, zemin ve 1. kat olmak üzere 3
bölümden oluşuyor.

11 bin metrekare kapalı alana sahip Atakent Kapalı Pazar Yeri’nde
272 adet tezgah yer alacak. Pazar yerinin bodrum katında balıkçılar,
peynirciler, tavukçular için ayrılmış özel bölümler ile kuru bakliyatçılar, 
yufkacılar ve giyim esnafı yer alacak. Katta ayrıca çay ocağı, bebek
bakım odası, engelli tuvaleti, tuvalet, mescit ile Pazarcılar Odası için 
hizmet bölümü ve zabıta için lokasyonlar bulunacak.

ÇORLU’NUN
MODERN 

YÜZÜ
ATAKENT

KAPALI
PAZAR YERİ
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Zemin katta meyve-sebze satışı yapılacak; ayrıca 112 acil ve hasta 
odası, 2 adet çocuk oyun alanı, bankamatik alanları, bay-bayan 
ve engelli tuvaletleri, bebek bakım odası, polis odası, zabıta odası 
idari bölüm ve dinlenme alanları yer alacak. Giriş katında ise 315 
metrekarelik çok amaçlı salon, soyunma odaları ve bay-bayan 
tuvaletleri yer alacak.

Otomatik temizleme sisteminin kullanılacağı Atakent Kapalı Pazar 
Yeri’nde, pazar alışverişi için gelen vatandaşlara hizmet edecek 111 
araçlık açık otopark ile pazar esnafının kullanabileceği 119 araçlık 
otopark bulunacak.
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Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerini esas alarak
yürüttüğümüz çalışmalarımızda O’nun ışığında ilerliyoruz. Hizmetlerimizde yapabildiklerimiz var, yapamadıklarımız var. 
Ancak kasten yapmadığımız hiçbir şey yok ve asla olamaz.”
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor” mahalle buluşmalarıyla Çorlu halkıyla
kucaklaşıyor.
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt tarafından yapılan hizmetleri halk ile paylaşmak ve halktan gelen talep ve
görüşleri değerlendirerek çözüm üretmek için gerçekleştirilen “Halk Konuşuyor Başkan Dinliyor” mahalle buluşmaları 
yoğun katılımlı toplantılarla devam ediyor.

ÇORLU HALKI
BAŞKAN SARIKURT’U

BAĞRINA BASTI
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“Halkın Sevgisini Kazandı”
Bugüne kadar 18 farklı mahallede düzenlenen “Halk Konuşuyor 
Başkan Dinliyor” mahalle buluşmalarında vatandaşın ayağına 
giderek kucaklaşan ve her toplantı öncesinde vatandaşın sevgi 
ve saygısı ile karşılanan Başkan Sarıkurt; resmi program, açılış, 
ziyaret ve diğer çalışmalardan artakalan zamanının neredeyse 
tamamına yakınını vatandaşların sorunlarını dinleyerek ve çözüm 
üreterek geçiriyor.
“Halk Başkan Sarıkurt’a Güveniyor”
Esnaf ve vatandaşın ayağına giderek sorun, talep ve önerileri 
yerinde dinleyen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, halktan 
gelen farklı kurumlara ait talepleri de değerlendirerek kısa süre 
içerisinde çözüm üretirken taleplerin yerine getirilmesinin ardın-
dan yaptığı ziyaretlerle de vatandaşın güven ve takdirini kazanı-
yor. 
“Dürüst Başkan”
Verdiği sözleri yerine getirerek samimi bir şekilde sorunları ve 
çözüm yollarını halkıyla paylaşan, belediye başkanı olarak halkın 
nezdinde dürüstlükle de anılan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet 
Sarıkurt’un her halk toplantısında üstüne basa basa “Yapabildikle-
rimiz var, yapamadıklarımız var. Ancak kasten yapmadığımız hiçbir 
şey yok ve asla olamaz.” sözünü çok samimi bulan vatandaşlar, 
“Samimiyetine ve dürüstlüğüne güveniyoruz.” ifadelerini kullanı-
yor.
“Başkanımız Çok Çalışkan”
7/24 halkına hizmet için çalışan Başkan Sarıkurt, gün içinde vatan-
daşları makamında ağırlarken, onların talep ve dileklerini içtenlikle 
dinleyerek, halkla iç içe çözüm üretmeye devam ediyor. Kendisine 
özellikle iş konusunda yapılan başvurulara kayıtsız kalmayan 
Başkan Sarıkurt, Çorlu Belediyesi bünyesinde bulunan Kariyer 
Merkezi ile iş konusunda yardım isteyen vatandaşlara destek 
olmayı sürdürüyor.
Vatandaşlarına her an kapısını açan ve onların talep ve temennile-
rini dinleyerek çözüm üretebilmek için Çorlu’yu karış karış dolaşan 
Başkan Sarıkurt, saha çalışmalarını da yakından takip ediyor. 
Halk buluşmalarında görüşlerini dile getiren vatandaşlar, Başkan 
Sarıkurt’un yoğun bir şekilde çalıştığını gören ve kendisini takdir 
ettiklerini ifade ederek, “Başkanımız göreve geldiği günden bu 
yana neredeyse her etkinlikte ve çalışmada yer almaya çalışıyor. 

Taleplerimizi yerine getirebilmek için yoğun mesai harcadığını 
bizler de görüyoruz. Bu çalışkanlığı ve azmi bizleri mutlu ediyor. 
Çünkü Çorlu ve bizler için çok emek harcıyor.
“Genç, Dinamik ve Becerikli Başkan”
Başkanımız Ahmet Sarıkurt genç, dinamik ve becerikli bir başkan. 
Öncelikle sorunlarımızı paylaştığımız anda hangi adreste ikamet 
ediyorsak edelim anında cevap verebiliyor. Belli ki Çorlu’yu çok iyi 
tanıyor.” ifadelerine yer verdiler.
“Halkımız İçin Varız”
Belediyeciliğin halka hizmet için yapılan ulvi bir görev olduğunu 
ifade Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Çağdaş bir kent ya-
ratmak, kentin kalkınmasına yönelik projeler üretmek için göreve 
geldiğimiz ilk günden bu yana çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerini esas 
alarak yürüttüğümüz çalışmalarımızda O’nun ışığında ilerliyoruz.
Bu doğrultuda dünyadaki teknolojik gelişme ve sistemleri kullan-
dığımız bir yönetim anlayışını esas alıyor, karar mekanizmalarında 
katılımı ve ortak aklı oluşturarak yol almaya gayret ediyoruz.
“Önce İnsan”
Tekirdağ’ın yeni bir büyükşehir olması dolayısıyla geçiş sürecini 
hep birlikte yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. Tekirdağ 
Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Çorlu’muzun temel ihtiyaçları 
olan alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra şehrimizi geleceğe ta-
şıyacak projelerimizi de hayata geçirmeye devam ediyoruz. “Önce 
İnsan” düsturunu felsefe edinerek yürüttüğümüz çalışmalarımız 
kapsamında sportif yatırımlar, “Sanata evet!” dediğimiz noktada 
kültürel yatırımlarımız mevcut.
“Milli Sporcular Yetiştiriyoruz”
Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Büyükşehir 
Belediyesi Çorlu Spor Salonu, Çorlu Belediyesi Kapalı Spor Salo-
nu, Çorlu Belediyesi Şehir Stadyumu ve Ahmet Taner Kışlalı Spor 
Tesisi sportif anlamda yaptığımız en önemli yatırımların başında 
geliyor. Ve bu tesislerde Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü-
müz bünyesinde yer alan onlarca sporcumuz Milli Takım formaları 
ile başarıdan başarıya koşuyor.
Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde bulunan Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü binamızın bitişiğinde inşaatı devam eden Trakya 
Gösteri ve Kongre Merkezimizi önümüzdeki yıl içerisinde tamam-
layarak halkımızın hizmetine sunacağız.
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“Tarihimize Sahip Çıkıyoruz”
“Şehrini tanımayan yaşadığı şehri geleceğe taşıyamaz.” dedik 
ve bu anlamda şehrimizde tarihi değere sahip yapılarımıza sahip 
çıkarak Çorlu Tarihi Belediye Binamızı ve Doğanca Evi’ni geleceğe 
taşıdık. 
Müzeler ve Kültür Yatırımları Master Planı çerçevesinde Tarihi 
Belediye Binamızın da içinde bulunduğu alanda yeni bir planlama 
yapıyoruz ve alanı Fatih Camisini de içine alacak bir planlama ile 
kent meydanı hâline dönüştürmeyi hedefliyoruz. 
Doğanca Evi’nde “Kent Belleği Müzesi” oluşturmaya devam 
ediyoruz. Kaldı ki, bu müze oluşumunda vatandaşlarımızın tarihi 
değere sahip ürünleri tarafımıza bağışlamaları önemli bir yol kat 
etmemizi sağladı. Kısa süre içerisinde bize teslim edilen tarihi 
eşyaları kontrolden geçirerek müze bünyesinde sergileyerek halkı-
mızın hizmetine sunacağız.
Tarihimize sahip çıktık ve bu kapsamda hem bir belgesel çektik 
hem de ‘Osmanlı Belgelerinde Çorlu’ adı altında 4 ciltten oluşan 
kitap serisi yayınladık. Bu çalışmamız ile hem şehrimize hem de 
bölge tarihimize ışık olduğumuzu düşünüyoruz.
“Semt Pazarlarımız Modernleşiyor”
Çorlu Belediyesi Kapalı Pazar Yeri’ni hizmete sunduktan sonra 
Atakent Kapalı Pazar Yeri inşaatını yaparak tamamladık. Pazarcı 
esnafımızın yer kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından 2019 
yılı Ocak ayında Atakent Kapalı Pazar Yeri’ni halkımızın hizmetine 
sunmuş olacağız.
Bundan sonraki süreçte sokak aralarındaki semt pazarı uygula-
malarına son vererek ihtiyaç duyulan noktalarda kapalı pazar yeri 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu kapsamda yer belirleme çalışma-
larımızı da sürdürüyoruz. Kısacası semt pazarlarımızı modernleşti-
riyoruz.
Kütüphane Parkı ve Kitap Kafe, Tenis Kompleksi ve Tenis Kafe ile 
Atatürk Parkı ve Park Kafe projelerimiz ile Çorlu’muza ve bölge-
mize örnek birer işletme kazandırdık. Hijyenik ve kaliteli hizmet 

veren işletmelerimiz halkımızın takdirini kazandı. Bu işletmelerimi-
zin hemen yanı başlarında çocuklarımızın eğlenebilecekleri oyun 
grupları da mevcut.
Aşevimiz ile her gün yaklaşık 800 vatandaşımızın evine sıcak 
yemek hizmeti veriyoruz. Evde Bakım Hizmeti projemizle binlerce 
insanımıza hizmet verdik ve vermeye de devam ediyoruz. 
Kısacası halkımıza her an, her yaş grubunda hizmet veriyoruz.
“Adil Olmak Zorundayız”
Halkımıza hizmet ederken adil olmak zorundayız. Adil olduğu-
muzu düşünüyoruz. Çünkü sınırlı kaynaklarla sınırsız talepleri 
karşılamaya gayret ediyoruz. Bunları da kul adaleti yapıyoruz. 
Başta da söylediğim gibi hizmetlerimizde yapabildiklerimiz var, 
yapamadıklarımız var. Ancak kasten yapmadığımız hiçbir şey yok 
ve asla olamaz.
“Çorlu’muzun Sorunlarına Hâkimiz”
Çorlu’muzun 26 mahallesinde, 16 bulvarında, 200’ün üzerindeki 
caddesinde ve 1876 sokağında gezmiş ve sorunları yerinde görmüş 
bir belediye başkanı olarak nerede ne yapılması gerektiğini gayet 
iyi biliyorum.
Sorunları bilen çözümü de üretendir. Biz sadece sorunları değil çö-
züm yollarını da biliyoruz ve sorunların çözümü için önemli adımlar 
atıyoruz.
“Biz Olunca Çözüm Kolay”
Biraz önce de ifade ettiğim gibi; Çorlu’muzu halkımız ile birlikte 
yönetiyoruz. Biz bir olunca her şey çok daha kolay çözülüyor.
Biz olunca Çorlu’muzda sevgi ve saygı çok daha yüksek oranda 
hissediliyor. Biz olunca güzel ülkemizin güzide şehri Çorlu’muza 
farklı şehirlerinden göç ederek gelmiş olsak bile kardeşlik daha 
bir anlam kazanıyor. Biz olunca Çorlu’muzda yaşayanlar mutluluk 
içinde yaşamlarını sürdürüyor. Biz olunca kadın-erkek diye ayır-
madan bir oluyoruz.
Kısacası biz olunca Türkiye’nin mozaik şehri Çorlu oluyoruz. Biz 
oldukça her şeyin çözümü kolay.” dedi.

16



ŞEHRİN MÜZİĞE AÇILAN KAPISI
ÇORLU SANAT MERKEZİ

MÜZİK DERNEĞİ
1988 yılında Osman Tunca önderliğinde kurulan Çorlu Sanat 
Merkezi Müzik Derneği (ÇMD), son yıllarda gerek sosya
projelerle gerekse ulusal ve uluslararası kültür sanat projeleri ile 
adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor.

Kuruluşundan bu yana toplumun her kesimine eşit mesafede 
durarak toplumun beklentilerini karşılayan ve bugüne kadar 
sayısız konserler veren Çorlu Sanat Merkezi Müzik Derneği, Klasik 
Türk Musikisi Topluluğu, Halk Müziği Korosu ve fasıl icra heyeti 
bölümlerinden oluşmakta. Halk oyunları çalışmalarına da
başlayan ÇMD’de Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği protokolü ve 
müfredat dâhilinde Müzik Öğretmeni ve Koro Şefi Gülden Kaya 
ile eğitimlerine devam ederek repertuar, usul nazariyat dersleri 
yanında sahne eğitimleri de veriyor.

ÇMD’DEN ULUSLARARASI MÜZİK PROJELERİ
Geçtiğimiz yıl Dernek Başkanı Hasan Kaya’nın hazırlayarak 
İçişleri Bakanlığı’na sunduğu “Biz Hepimiz Kardeşiz Gel Bera-
ber Söyleyelim” isimli projenin desteğe değer bulundu ve proje 
kapsamında Bulgaristan, Kosova ve Makedonya gibi Balkan 
ülkelerinde bir dizi konserler verildi. Proje dâhilinde Bulgaristan 
Targoviste şehrinde verilen konserde koro Uluslararası Dostluk 
Ödülü ile ödüllendirilirken Koro Şefi Gülden Kaya da Onur Ödülü 
ile ödüllendirildi. Koro ayrıca Kosova Prizren, Vucutırın ve Pej 
şehirlerinde verilen konserler nedeni ile Kosova Meclis Başkanlığı 
tarafından Onur Nişanı takdim edildi.

Dernek Başkanı Hasan Kaya’nın 2018 yılı içerinde hazırlaya-
rak İçişleri Bakanlığı’na sunduğu “Geçmişten Geleceğe Türk 
Kültürünü Geliştirerek Doğu’dan Batı’ya Güçlü Bir Toplum 
Olabilmek” isimli proje ise Aralık ayı içinde kabul edildi ve 
Özbekistan’dan Kosova’ya Çorlu merkezli kültür köprüsü 
oluşturulmuş oldu. 

Daha büyük bir proje için hazırlık safhası olan bu proje da-
hilinde Nevruz’da Özbekistan’da, Özbekistan Engelli Gençlik 
Merkezi ile ortak yapılacak ve aynı konsept Çorlu’da da tekrar-
lanacak. Çorlu’nun tanıtımına yönelik ve Çorlu Belediyesi’nin 
de katkıları ile olacak “Doğu’dan Batı’ya Türkü Söyle” sloganı 
altında Çorlu Müzik Derneği, Özbekistan, Azerbaycan, Kosova, 
KKTC ve Makedonya’nın da yer alacağı, farklı lehçe Türkçesi 
ile türküleri kamuoyu ile paylaşmış olacaklar. Hem turizme 
hem de kültür sanata değer katan bu projenin Mayıs ayında 
sonuçlanması öngörülüyor.
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ÇORLU KAYMAKAMI
CAFER SARILI

RÖPORTAJI

17 Eylül 2018 günü Çorlu Kaymakamlığı görevine başlayan Sayın 
Kaymakamımız Cafer Sarılı’yı hem daha yakından tanımak hem de 
Çorlu’muzu konuşmak için bir röportaj gerçekleştirdik.
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1 - Kısaca kendinizden bahseder misiniz?
1968 İzmir/Tire doğumluyum. Çorlu’dan evvel 10 ilçede Kaymakamlık, bir 
ilimizde Vali Yardımcılığı yaptım. Evliyim. Eşim öğretmen. Biri hâkim adayı, 
diğeri İstanbul’da hukuk fakültesinde son sınıfta okuyan iki oğlum var.
2 - Kaymakam olmayı neden tercih ettiniz? Sizi buna yönlendiren
sebepler nelerdir?
Benim için halkla temas etmek, vatandaşların sorunlarına çare üretmek çok 
önemliydi. Kaymakamlık sosyal tatmini çok yüksek olan bir meslek. Aslında 
buna meslek demek doğru değil. Çünkü zamanla kaymakamlık meslek değil, 
hayat tarzı oldu benim için.
3 - Kaymakam olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?
Kaymakam olmasaydım kesinlikle öğretmen olmak isterdim. Nesiller
yetiştirmek kadar önemli bir şey olabilir mi?
4 - 55 ilden büyük nüfusa sahip kent olan Çorlu ile ilgili düşünceleriniz 
nelerdir?
Çorlu’da çalışmak çok keyifli. Bir defa kendini Avrupalı gibi hissediyorsun. 
Avrupalı gibi düşünüp refah seviyesinin yüksek olmasının huzur ve mutluluk 
üzerindeki etkisini burada görebilmek mümkün.
5 – Çorlu’da eğitim konusunda gerçekleştirilecek olan projeler nelerdir?
Çorlu’da yaklaşık 120 okul, 3000 öğretmen ve 50 bini aşkın öğrenci var. Her 
şeyden evvel ikili eğitim var Çorlu ilçemizde. İkili eğitimi tekli eğitime
çevirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşaatı 
devam eden okullarımızın yapımı bittiğinde tekli eğitime geçmiş olacağız.
6 – Çorlu’da gerçekleştirmeyi düşündüğünüz değişim ve projeler
nelerdir?
Çorlu’da en önemli sorun madde bağımlılığı. Bununla ilgili çok etkili önlemler 
aldık. Risk grubunda gördüğümüz 26 okulumuzu birer polis memuruna
zimmetledik. AMATEM’de tedavileri devam eden 17 yatan hastamız var. 
Zaten kapasitemiz 18 ve takip ettiğimiz 465 hastamız var. İkili öğretimi 
sonlandıracağız. Çevre kirliği ve trafikle ilgili sıkıntılarımız var. Bunlarla ilgili 
de ortak akılla çözüm üretmeye odaklanacağız.
7 - Çorlu’daki kurumlar arası işbirliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kurumlar arası işbirliği fena değil. İstişareye ve ortak akla önem veren bir 
idareciyim. Bana göre hepimiz daha fazla sorumluluk almalıyız.
8 - Çorlu’nun gelecek vizyonu sizce ne olmalı?
Çorlu, hangi alanda ilerleyeceğine zaten karar vermiş. Sanayi olmazsa
olmazımız. Trakya’daki en büyük yerleşim yeri. Çevre kirliliğini en aza

indirerek sanayi konusunda en iyi olmaya gayret etmeliyiz.
9 - Çorlu halkının size olan ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çorlu halkının devlete olan bağlılığı ve ilgisi müthiş. Halkımızın büyük
çoğunluğu göçmen olduğu için devletsiz kalmanın ne demek olduğunu 
biliyorlar. Bu nedenle devlete olan saygıları ve sevgileri gerçekten takdire 
şayan…
10 - Kaymakamlık bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler 
verir misiniz?
Çorlu’da göreve başlayalı henüz 3 ay oldu. Takip ettiğimiz 3 büyük proje var. 
Sosyal Yardımlaşma Vakfımızca uyguladığımız “Okuluma Başlıyorum
Projesi”, “Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Projesi” ve “Güvenli Okullar 
Sağlıklı Nesiller Projesi” gayet başarılı bir şekilde devam ediyor.
11 - Bir gününüz nasıl geçiyor? Çalışma süreniz ne kadar?
Bir günüm nasıl geçiyor? Çok yoğun geçiyor. 7 gün 24 saat çalışıyoruz. 
Çalışmayı seven birisi için müthiş bir alan Çorlu. Havaalanı var, OSB var. 
Gerçekten çok dolu dolu geçen bir çalışma tempomuz var.
12 - Sosyal hayatınızda nelere dikkat edersiniz? Boş zamanlarınızı nasıl 
değerlendirirsiniz?
Şu an boş zamanım yok. Daha çok Çorlu İlçesine odaklanmış durumdayım. 
Normal şartlarda kitap okumayı ve spor yapmayı severim.
13 - Hangi kulüp taraftarısınız?
Beşiktaş taraftarıyım.
14 - Kent önderleri özellikle gelecek nesle yön verirler. 50 bini aşkın 
öğrencinin yaşadığı Çorlu’da gençlere önerileriniz nelerdir?
Gençlerimiz ideallerinin peşinden yürüsünler. Hedeflerinden vazgeçmesinler. 
Sevdikleri işi yapsınlar.
15 - Halkın sizden beklentileri ve yoğun olarak gelen talepler nelerdir?
Halkımız madde bağımlılığından şikâyetçi daha çok. Çevre kirliliği ve trafik 
de diğer önemli sorunlar gibi görünüyor.
16 - Görev yaptığınız süre boyunca başarılı bir Kaymakam olarak takdir 
topladınız. Sizce başarının sırrı nedir? 
İyi bir idareci olmak kolaydır. Önemli olan adaletli olmaktır. Her iki özelliği 
taşıyan, başarılı bir idarecidir. Görev yaptığım süre içerisinde iyi niyetle 
çalışacağım. Adaletli olmak olmazsa olmazım. Güce dayanmayan adalet, 
adalet değildir. Adalete dayanmayan bir güç insanları mutlu etmez. Devletin 
yetkisini ve gücünü kullanan bizler bu bilinçle hareket etmek zorundayız.
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TANIK
BELGESEL
FİLMİMİZ

İZLEYİCİYLE
BULUŞTU!

Çorlu Belediyesi tarafından Çorlu’da yaşayan, 
yaşamının ilk yıllarında yurt içinden ya da yurt 
dışından Çorlu’ya göçenlerin anıları ve tarihsel 

anlatımla hazırlanan Çorlu “Tanık” Belgeseli 
izleyiciyle buluştu.

Orion Alışveriş Merkezi Cinemarine salonlarında 
düzenlenen törende Çorlu “Tanık” Belgeselinin 
çekimlerine katılan, geçmişimize, değerlerimize 

ve özümüze tanık olan, yaşayan çınarlarımıza 
günün anısına plaket töreni düzenlendi.

Törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ile Çorlu 
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un yanı sıra

belediye başkan yardımcıları, siyasi parti
temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar,

belgesel yapımcıları, senaristler, belgesel
yapımına katkıda bulunan yaşayan çınarlarımız 

ve aileleri, vatandaşlar ve basın mensupları 
katıldı.
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Törende konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet 
Sarıkurt Çorlu’nun zenginliğini ortaya koyacak 
olan “Tanık” Belgeselinin geçmişten gelece ışık 
tutacağını ifade ederek, “Göz kamaştırıcı
gelişimiyle herkesi hayran bırakan, memleket 
kavramının tam hakkını veren, farklı
yörelerden göçle gelen vatandaşlarıyla kültür ve 
tarih harmanı bir kent olan Çorlu’muzun
zenginliğini gözler önüne serecek belgesel
filmimiz “Tanık”ın gösterimine hepiniz hoş
geldiniz.

Güzel kentimiz Çorlu’muzu dünden bugüne,
bugünden yarına belgelemek, kayıt altına almak 
ve gelecek nesillere bir kültür mirası bırakmak 
amacıyla hayata geçirdiğimiz; kentin ve bu
kentte yaşayanların kimliğine ışık tutacak
belgeselimiz “Tanık”ı bugün burada sizlerle bu-
luşturmanın keyfini yaşıyoruz.

Tanık belgeselimiz, izlemek isteyen 
vatandaşlarımız için Çorlu Belediyesi 
resmî Youtube kanalımızda yayında!

Tanık belgeselimizi bu kodu
telefonunuza okutarak izleyebilirsiniz

Yaşamının ilk yıllarında yurt içinden ve yurt 
dışından göç ile Çorlu’ya gelen büyüklerimiz 
başta olmak üzere geçmişimize, değerlerimize 
ve özümüze tanık olan, yaşayan çınarlarımız 
ile tek tek röportaj çekimleri yaparak Çorlu’nun 
kent belleğini oluşturduğumuz “Tanık” isimli 
bir belgeselimizi hep birlikte izleyeceğiz. Bu 
yüzden heyecanlıyız, sevinçliyiz. Çorlu Beledi-
yesi olarak böyle özel bir yapımı Çorlu’muza, 
Çorlulu hemşehrilerimize sunmanın da ayrıca 
gururunu yaşadığımızı ifade etmek istiyorum.
Çorlu’muz için bir ilk olan bu özel belgeselimi-
zin yapımında, yayınlanmasında emeği geçen, 

geçmişimize ışık tutarak bizleri aydınlatan her-
kese teşekkürlerimizi sunuyorum ve hepinize 
iyi seyirler diliyorum.” dedi.
Başkan Sarıkurt’un konuşmasının ardından 
plaket törenine geçildi ve protokol mensupları 
belgesel yapımına katkıda bulunan yaşayan 
çınarlarımıza plaketlerini teslim etti.
Plaket töreninin sona ermesinin ardından 
Çorlu “Tanık” Belgeseli aynı anda 3 salonda 
gösterime girdi. Yoğun ilgi gören belgesel 
sonunda izleyenler duygu dolu anlar yaşarken 
belgesel ayakta alkışlandı.

“GELECEK NESİLLERE BİR
KÜLTÜR MİRASI”

“ÇORLU’MUZ İÇİN BİR İLK”
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ÇORLU SOKAKLARINDA
BİR ‘TÜRK KAHVESİ’

HİKAYESİ

Çarşı pazar koşuşturmaları arasında herkesin alışveriş listesinde çoğu 
zaman Türk Kahvesi de yazılıdır. Türk damak tadında kahvenin özel 
bir yeri var. Herkesin pişirme şekli ve ortaya çıkan tat farklıdır ama 
bu farklılıklardan en önemlisi pişirilen kahvede saklı. Dükkândan içeri 
girdiğimizde çevremizi buram buram kahve kokusu sarar. Ama o
muhteşem tadı elimize alana kadar arka planda neler yaşandığını 
çoğumuz bilmeyiz.

Çorlu’da çarşı içerisinde eski dükkânlar yavaş yavaş yerini yeni iş
kollarına bırakıyor. Büyük markaların toplandığı alışveriş merkezleri ve 
zincir marketler sokak kültürümüzü hızla değiştiriyor.

Değişen sokak kültürüne direnenlerden biri de üç kuşaktır Çorlu’da 
gıda işiyle uğraşan Türksoylar Gıda. İşletmecilerden 2. kuşak Gürkan 
Türksoy ve yeğeni 3. kuşak Sezai Türksoy ile yolu Çorlu’dan geçenlere 
dönerken getirmeleri için sipariş ettikleri Türk kahvesini nasıl
kavurduklarını konuştuk.

İyi kahve için gerekli olan parametreler nedir?
“Kaliteli bir çekirdek, çekirdeğin menşei, nem oranı, sertliği, eleği, 
yetiştiği bölge, depolama şartları, dinlenme süresi, kavurma hazırlık, 
kavrulduğu günün nem oranı, hava sıcaklığı, nasıl bir makine ile
kavrulduğu, kavurum ateşinin verimi, kavurum sıcaklığının derecesi, 
kavrulan miktarının makinaya uyumu, kavurma süresi, kavuran kişinin 
tecrübesi, soğutması, çekilene kadar saklanması, öğüten makinanın

kalitesi...” diye anlatmaya başlayınca bu kadar çok değişkenden
etkilenen bir iş için kavurma ve öğütme ustasına da büyük beceri 
gerektirdiğini anlamak zor değil.”

Türk kahvesi dünyaca meşhur ama kahvenin 
üreticileri değiliz. Nasıl oluyor da bu işte iyiyiz?
Türksoy, kahve sektörü ve Türk kahvesi ile ilgili anlatıyor; “Türk 
kahvesine en uygun çekirdek Brezilya’nın tropik bölgelerinden gelir, 
özellikle rekoltenin güzel gittiği senelerde belirli bir bölgenin çekirdeği 
en güzel sonucu verir. En kaliteli yoğun aromalı kahve çekirdekleri Orta 
Afrika’dan çıksa da bu çekirdekler yağ oranı yüksek olduğu için daha 
fazla kavrulmaya müsait olup filtre kahve çeşitlerini ve espresso gibi 
sert kahvelere daha uygundur. Bu yüzden bu kahveler daha pahalı 
tüketilmektedir. Türk kahvesi sevenler için fiyat açısından bir şanstır. 
Okyanus ötesi yolculuk yapan kahve çekirdekleri bu yolculuk sırasında 
çeşitli aromalar ve nem oranına sahip olur. Bu yüzden kahve çekirdek-
leri antrepolarda depolanırken iyi havalanıp nemini atması önemlidir. 
Kahve çekirdeklerini alırken özellikle bunlara dikkat edilir, alındıktan 
sonra çekirdeklerin geliş zamanına ve nem oranına göre işleme alınması 
önemlidir. Kahve kavrulmadan önce meslek sırrı olarak kabul ettiğimiz 
bir işlem daha uygulanır. Kavururken tam otomatik ya da yarı otomatik 
makinaları biz tercih etmiyoruz. Son zamanlarda unutulmaya yüz tutan 
mesleki tecrübelerden birisi olan kahve kavrumu, otomatik olmayan 
klasik sistem kavurma makinalarında ciddi kavurma tecrübesi ister.”
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Kahve kavurmak zor ve ustalık gerektiği görü-
lüyor. Gerçekten zor mu?
Türksoy, el emeği ile makine arasındaki kalite farkına dikkat çekerken 
ustalığın önemine dikkat çekiyor: “Yeni nesil makinalarda kavurma 
işlemine birçok noktaya kadar müdahale edilebilse de asıl olan kah-
venin kavrulurken başından hiçbir şekilde ayrılmamak ve kavrulduğu 
süre içerisinde çekirdeklerin aromasının ve renginin nasıl değiştiğini 
izleyebilmektir. Bunun için bu işi sevmek ve tecrübe gerekir. Bu da ciddi 
bir süre gerektirir. Kahve, dünyanın en yoğun beş aromasından biridir. 
Bu yüzden kavururken birçok aroma değişimi meydana gelir, bunları 
iyi takip etmek gerekir. Çeşitli çekirdeklerle değişik kavrum zamanıyla 
değişik ateş dereceleriyle çok değişik aromalı kahveler elde edilir. Çeşitli 

soslarla, katkı maddeleriyle, farklı aromaya sahip bitkilerle elde edilen 
aromalı kahvelerin yalın çekirdekle elde edilen aromalı kahvelerle 
alakası yoktur.”

Babadan oğula geçen bu sevgi oğuldan toruna 
da geçmiştir.
Birinci kuşak Sezai Türksoy’un el verdiği kardeşler Ergun ve Gür-
kan Türksoy; her ikisi de çekirdeği seçmeye ve kavurma konusunda 
kahvede lezzeti ve kaliteyi sürdürmenin sırrına hâkim olmuşlar. İkinci 
kuşaktan Gürkan Türksoy, hayattayken kavurmayı çoğunlukla ağabeyi 
Ergun’un yaptığını, vefatından sonra kavurma işini kendisinin yaptığın-
dan söz ediyor.
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Bu geleneksel tadı korumak için neler yapıyorsunuz?
Türksoy, yorucu bir süreci anlattıktan sonra yeğeni ile omuz omuza vererek büyük markaların paketlenmiş ürünleri 
karşısındaki mücadelelerini aynı kararlılıkla sürdüreceklerini şöyle belirtiyor. 
Ancak yıllar içerisinde olgunlaşarak kuşaktan kuşağa geçen tecrübenin kaybolmaması için bu tecrübenin büyük
babası ile aynı ismi taşıyan 3. kuşak Sezai Türksoy’a da aktarılmakta olduğunu, zaman zaman tek başına
kavurmasına izin verildiği ve bunu başarıyla yaptığını söylemek gerekir.
Kahve kültürünün halkımız nesilden nesile koruması ve tiryakilerin seçici olması hem Türk kahvesi pişirenlerin için 
hem de kavuranlar için kahveden beklentilerini karşılamayı zorlu bir uğraş hâline getiriyor.
Geleneksel bir lezzet olan kahve kavuruculuğunda bayrağı teslim alan genç usta Sezai Türksoy boynuzun kulağı 
geçeceğini bugünden göstermekte.
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KANSER
FARKINDALIK EĞİTİMLERİ

2018 PROGRAMI TAMAMLANDI

Çorlu Belediyesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Çorlu İlçe Sağlık 
Müdürlüğü ve Çorlu Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eği-
tim Merkezi (KETEM) iş birliği ile Ağustos ayında başlatı-
lan “Korkma Farkında Ol, Geç Kalma” Kanser Farkındalık 
Eğitimleri 2018 programı tamamlandı.

   Belediye Meclisi Kadın Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri-
nin eşleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma 
Merkezi Yetkilileri, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üye-
leri, Çorlu Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri, 
Kadın Muhtarlar ve Muhtar eşleri, Türkiye Sakatlar Der-
neği Çorlu Şubesi, Cem Vakfı Kadın Üyeleri ve KASAİD’in 
proje ortağı olduğu Kanser Farkındalık Eğitimleri kap-
samında 10 farklı noktada gerçekleştirilen organizasyon 
kapsamında eğitimlere 686 kişi katılım gösterdi.

   Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Perin, gerçek-
leştirilen kanser farkındalık eğitimleri ile önemli oranda 
başarı sağladıklarını, eğitimlere katılan 686 kişiden 

bugüne kadar 200 kişinin kanser taramasından geçtiğini 
ve taramaların devam ettiğini ifade ederek, “Korkma 
Farkında Ol, Geç Kalma” Kanser Farkındalık Eğitimleri
Projesi sayesinde Çorlu’da tüm kadınlara
ulaşmayı hedefledik ve kanser ile yılmadan mücadele 
edeceğiz. 2018 yılı eğitim programımızı tamamlarken 
2019 yılı için hazırlıklarımızı
sürdürüyoruz.” dedi. 

 “Korkma, Farkında Ol, Geç Kalma” Kanser Farkındalık Eği-
timleri 2018 programı kapsamında KETEM Müdürü Uzman 
Dr. Eylül Petek Taneri tarafından verilen kanser farkındalık 
eğitimlerinde KETEM’in çalışmaları ve kanserde erken teşhis 
konusunda açıklamalarda bulunulurken ayrıca KETEM bün-
yesinde ücretsiz olarak gerçekleştirilen kansertaramaları
hakkında (meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kalın barsak 

kanseri) halka eğitim ve bilgiler verildi.

ÜCRETSİZ KANSER TARAMASI İÇİN:
KETEM ÇORLU
Adres: Cemaliye Mahallesi, Hakkı Efendi Sk. N:5, 
59860 Çorlu/Tekirdağ
Telefon: (0282) 258 24 20
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BAŞKAN AHMET SARIKURT’LA
ÖZEL BİR RÖPORTAJ

Çorlu Belediye Başkanımız Ahmet Sarıkurt’la hem sosyal hayata 
hem iş hayatına dair özel bir röportaj gerçekleştirdik.
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1. Çorlu gibi Trakya’nın göz bebeği olan, çok konuşulan bir 
şehrin Belediye Başkanısınız. Ancak her şeyden önce bir evlât, 
bir eş ve bir babasınız. Ahmet Sarıkurt nasıl bir eş ve nasıl 
bir babadır? Baba olmak kişiliğini ne yönde etkiledi veyahut 
farklılaştırdı mı? 

Kendimi genel olarak evi seven bir adam olarak değerlendirebili-
rim. Yakın dönemde vazifemin getirdiği sorumluluklar sebebiyle 
dışarıda çokça zaman geçirmeme rağmen normalde evde yaşa-
mayı, çocuklarla beraber olmayı, ailemle beraber vakit geçirmeyi 
seviyorum. Nasıl bir eş olduğuma dair soruya en iyi eşim cevap 
verebilir aslında ama eşim de uyumlu, evine bağlı, iyi bir aile baba-
sı olduğumu ifade eder.

Baba olduktan sonra dünyaya bakış açım kesinlikle değişti çünkü 
çocuk sahibi olduktan sonra hayat tamamen değişiyor; bir kere 
hayata yönelik öncelikler değişiyor. Önceden kendi beklentileri-
mizin, ihtiyaçlarımızın peşinden koşuyorken şu anda tamamen 
çocukları öncelik olarak gördüğümüz, çocukların taleplerini, 
beklentilerini, onların geleceğini düşündüğümüz bir yaşam şekline 
doğru evrilmiş olduk.

2. Ahmet Sarıkurt nasıl bir çocuktu? Nasıl bir aile ortamında 
büyüdünüz? Unutamadığınız, sürekli anlattığınız, çocukluğu-
nuza dair bir anınız var mıdır?

Huzurlu bir aile ortamında yetişen bir çocuktum. Çok fazla yara-
maz bir çocuk değildim. Öğrenciliğim dönemimde ise çalışkandım, 
ders çalışmayı severdim. Evdeki tek huzursuzluğumuz, babamın 
da siyasetle ilgileniyor oluşundan ötürü akşamları genelde evde 
olmamasından kaynaklıydı.

Çocukluğuma dair unutamadığım bir anım var, onu hep hatırlarım: 
Çocukken Alanya’ya turla ailecek bir geziye gitmiştik. Meraklı bir 
çocuktum, havuzda da balıklar vardı. Babamın uyarılarına rağmen 
havuzun içine düştüm; suyun içerisinde dönerken, kurtulmaya ça-
lışırken gördüğüm turuncu balıklar bir hayal gibi gelmişti, bu anımı 
hâlâ hatırlayıp gülümserim.

Bir de lise dönemimde okulun basketbol takımındaydım, basket-

bol oynamayı çok severdim; bununla ilgili tüm anılarımı hep güzel 
anımsarım.

3. Küçükken yapmayı düşündüğünüz meslek hangisiydi? Siya-
setçi/yönetici olmak aklınızın bir köşesinde var mıydı?

Tabii siyaset babam dolayısıyla hayatımızın hep bir köşesinde var-
dı ancak ben çocukken iki meslek üzerinde duruyordum: Ya doktor 
olmayı ya da inşaat mühendisi olmayı planlıyordum. Üniversite 
sınavına hazırlandığım son dönemde doktorluktan vazgeçtim ve 
inşaat mühendisi olmaya karar verdim. 

Siyaset hayatımızın içindeydi ancak bu derecede siyaset yapacağı-
mı hiç düşünmemiştim. 

4. Siyasette genç olmak kimi çevrelerce tecrübesizlik olarak 
algılanıyor. Siz bu algıyı kırdığınızı düşünüyor musunuz?

Yaşım ve siyasi tecrübemle ilgili sorular sorulduğu ilk günden beri 
ifade ettiğim bir şey var: Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u alırken 21 
yaşındaydı. Atatürk 34 yaşındayken Çanakkale’deydi, 38 yaşın-
dayken Samsun’a çıkmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılırken 
ise 39 yaşındaydı. Ben de 39 yaşındayım. Dolayısıyla tarihimizde 
ülkemizin yakın dönemine baktığımızda genç yaşlarda siyasetin 
içinde olmuş pek çok siyasi aktörümüz var. Mesela Bülent Ecevit 
ilk milletvekili olduğunda 30’lu yaşlarındaydı. Yine benzer şekilde 
Deniz Baykal da genç yaşlarında partimizin yönetim kademele-
rinde yer almış. Geçtiğimiz 10 yıllık süreyi de hesaba kattığımızda, 
kendi adıma bu süreci tecrübeli bir belediye başkanının yanında 
geçirdiğim için belli bir tecrübeye sahip olduğumu ve belediye 
başkanlığı görevimi de tecrübelerim sayesinde sürdürebildiğimi 
düşünüyorum. O yüzden gençlerin siyasette daha aktif rol almayı 
talep etmeleri lâzım. Ülkemizin nüfus yaş ortalaması 29. Bu 
yüzden memlekete dair söz söyleyecek, memleketle ilgili beklen-
tilerini ifade edebilecek her genç arkadaşımızın siyasette aktif rol 
almasının faydalı olacağına inanıyorum. 

Ayrıca dünyada ve Türkiye’de olduğu gibi Tekirdağ’da da bir genç 
belediye başkanlığı rüzgârı var. Çorlu da bu rüzgârdan nasibini 
alacak.
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5. Vatandaşlarla buluşmalarınızda yaptığınız sohbetlerde küçük hikâyeler anlatmanız, alıntılar yapmanız dikkat 
çekiyor. Bilindiği üzere eşiniz de bir yazar. Çok kitap okur musunuz? Ne tür kitaplar okumayı tercih edersiniz? Sizi 
etkileyen, düşüncelerinizi yönlendiren yazarlar var mıdır?

BAŞKAN AHMET SARIKURT’UN
MERAK EDİLEN YANLARI
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Vakit buldukça kitap okumaya özen gösteriyorum. Özellikle tarih, 
kişisel gelişim ya da siyasete yönelik kitapları okuyorum. Hikâye-
lerin büyük çoğunluğu ise yaşadıklarımızdan tecrübe edindikleri-
miz oluyor. 

6. Belediye Başkanlığı oldukça zaman alan, zor bir meslek. 
Kendinize kalan vakitlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Yapmaktan zevk aldığınız, özel vakit ayırdığınız bir hobiniz, 
uğraşınız var mı?

Kendime kalan vakti daha çocuklarıma ve evime ayırmaya gayret 
ediyorum. Çocuklarımla birlikte ödev yapıyoruz, satranç oynuyo-
ruz. Kitap okuyorum, artık televizyon izlemiyorum. Ayrıca gitar 
çalmayı öğrenmeye çalışıyorum, müzik dinliyorum. Yüzmeyi 
seviyordum ancak bu aralar maalesef ihmal ediyorum.

7. Hırslı biri misinizdir?

İşimle ilgili konularda hırslı biriyimdir; işimi iyi yapmaya özen 
gösteririm.

8. Ülkemizde üzerine en çok konuşulup neredeyse hiçbir şey 
yapılmayan bir konu var: Kadın ve kadına şiddet. Sizce kadın 
olmak, daha doğrusu Türkiye’de kadın olmak söylenildiği gibi 
zor mu? Bir erkek gözüyle gözlemleriniz nelerdir?

Kadın olmak sadece ülkemizde değil, dünyada da zor. Her şeyden 
önce yaradılış gereği hayata bakış açılarımız farklı, kadınların ön-

celikleri de çok farklı. Kadın-erkek ilişkilerini dengede tutabilmek, 
kırmadan, üzmeden orta yolu bulabilmek, anlaşabilmek aslında 
zor değil ancak maalesef doğru iletişim yöntemlerini seçmediğimiz 
sürece, eşit ve aynı haklara sahip olduğumuz düşüncesini benim-
seyemediğimiz ve toplumun geneline yayamadığımız sürece kadın 
ve şiddet kelimeleri yan yana anılmaya, önümüzde toplumsal bir 
sorun olarak durmaya devam edecek. 

Şiddetin önlenmesinde en önemli faktörün önce eğitim olduğuna 
yürekten inanıyorum. Şiddetin, istismarın ve cinayetlerin sosyolo-
jik araştırmalar ve psikolojik desteklere paralel olarak gerçekleşti-
rilecek hukuksal düzenlemelerle azaltılabileceği ve önlenebileceği 
fikrine de sonuna kadar katılıyorum. Ailede başlayan, okulda, 
sokakta ve iş hayatında devam eden her türlü şiddete ve istismara 
sonuna kadar karşı olduğumu önemle bir kez daha ifade etmek 
istiyorum.

9. Dozunda olan her eleştiriyi kabul ettiğinizi ısrarla vurgulu-
yorsunuz. Kendinizi eleştirecek olsanız neler söylerdiniz?

Siyasetin merhametsizlik kısmına hâlâ ayak uyduramıyorum ve bu 
beni bazen zorluyor, bunu söyleyebilirim. Yeterince kızmıyorum; 
evde gösterdiğim refleksleri dışarıda göstermiyorum, bu da bir 
özeleştiri noktası sayılabilir. Sanırım bazen en yakınlarıma haksızlık 
ediyorum, onlara yeterince zaman ayıramıyorum.
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10. Dışarıdan bakıldığında iddialı ama aynı zamanda da müte-
vazı görünüyorsunuz. Herkesten iyi yaparım dediğiniz bir şey 
var mı?

Ülkemizin içinde bulunduğu bu şartlar içinde, bu dönemde, 
Çorlu’da belediye başkanlığı yapmak. Çünkü bu zorlu dönemde 
belediye başkanlığı yapacak olan kişinin gerçekten belediyeciliği, 
bütçe yönetimini çok iyi biliyor olması lâzım. 

11. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu bir 
inşaat mühendisisiniz. Şehircilikle ilgili teknik donanıma sahip 
biri olarak şehirleşmeye farklı gözle bakabiliyorsunuz. Çorlu’yu 
çok sevdiğinizi biliyoruz ancak hayranı olduğunuz, ilham aldı-
ğınız bir şehir var mıdır?

Eskişehir’e ve Yılmaz Büyükerşen’e hayranım.

12. Gelecekte nasıl bir Çorlu hayal ediyorsunuz?

Yılmaz Büyükerşen şehir için şöyle demişti: “Şehir bir okuldur, 
şehir bir üniversitedir. Şehir öğretir.” Ben de insanların sokakta bir 
araya gelebildiği, paylaşımlarda bulunduğu, farklı şeyler öğrene-
bildiği, kendi iç dinamiklerini koruyan ama aynı zamanda özgür 
ve yaşayan, tarihi, coğrafi ve kültürel zenginliklerinin gözetildiği, 
gerçekçi ve sürdürülebilir projelerle gelişen, her yöreden gelen 
vatandaşlarımızın yaşamaktan keyif aldığı, yaşamaktan gurur 

duyduğumuz bir Çorlu hayal ediyorum.

13. Geriye baktığınızda belediyecilikte başladığınız noktayla 
geldiğiniz noktayı kıyasladığınızda ne görüyorsunuz?

Bu işte bana en sempatik gelen kısımlarından bir tanesi; dünyaya 
kamu yönetimine yönelik algıların ve değerlendirmelerin tama-
men değişmiş olması. Belediye başkanı olarak en önemli kazanı-
mım şu oldu: Ben büyükşehirlerde yaşamayı seven biri değilimdir. 
Bizim şehrimiz, Çorlu’muz nüfusu büyük, insan ilişkileri küçük bir 
şehir. Yani samimiyetin olduğu, insanların birbirini tanıyabildiği, 
samimiyet kurabildiği bir şehir Çorlu. Ben de görev sürem boyunca 
insanlarla samimi ilişkiler kurabildim, farklı şeyler öğrenebildim ve 
kendimi geliştirebildim. Başkan yardımcılığı ve başkanlık görev-
leri bana çok fazla vatandaşımızla, abla, ağabey, kardeşlerimizle 
tanışabilme, hâl hatır sorabilme şansı verdi. Bu noktada insan 
ilişkilerimin çok daha fazla geliştiğini söyleyebilirim.

14. Son olarak okurlarımıza ve Çorlululara neler söylemek ister-
siniz?

Çorlu’yu ve bu şehirde yaşayan tüm vatandaşlarımızı seviyorum. 
Çorlu’da yaşamaktan ve bu şehre hizmet etmekten son derece 
keyif alıyorum. Okurlarımıza ve vatandaşlarımıza sevgi ve saygıla-
rımı iletiyorum.
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Hayvan dostu Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi, 2018 yılı
içerisinde binlerce hayvanın tedavisini gerçekleştirdi.

Çevreye duyarlı belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını
sürdüren Çorlu Belediyesi bünyesinde hizmet veren Geçici 
Hayvan Bakımevinde, bir yıl içerisinde binlerce hayvana ücretsiz 
olarak sağlık hizmeti sunuldu.

Bir yıllık süreç içerisinde 2 veteriner hekim, 1 çağrı merkezi 
yetkilisi, 8 işçi ve 3 hayvan nakil aracı ile vatandaşlardan gelen 
talepleri değerlendirerek hizmet veren Çorlu Belediyesi Geçici 
Hayvan Bakımevi, 2018 yılı itibariyle 1.650 hasta ve yaralı
hayvanı tedavi ederek yeniden sağlığına kavuşturdu.

530 sahipsiz hayvanı aşılayarak ve karneleri ile ücretsiz olarak 
sahiplendiren Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, bir yıllık 
sürede ayrıca 490 sahipsiz hayvanı steril şartlarda kısırlaştırıp 
küpe ve çip takarak kayıt altına aldı. Ayrıca 825 sahipsiz hayvan 
kuduz ile mücadele ve halk sağlığı kapsamında kuduz
yönünden aşılanarak paraziter ilaçlamaları yapıldı ve 1.280
şikâyet, istek ve talep değerlendirilerek vatandaşlarımızın
problemlerine çözümler üretildi.

Yine tilki, şahin, kartal, leylek, karabatak, martı ve benzeri 
birçok yaban hayvanın kurtarılması sağlandı ve yardıma muhtaç 
olanları tedavi edilerek yaşadığı doğal ortamlara salıverildi.

Öte yandan yaklaşık 450 öğrencimiz ve binlerce hayvan sever 
Geçici Hayvan Bakımevimizde misafir edilerek eğitim verildi 
ve ziyaretçilere işleyiş hakkında bilgilendirme yapıldı. Bakımevi 
personelimiz aynı zamanda Çorlu’muzdaki bazı okullarda sokak 
hayvanları konusunda seminerler düzenledi ve seminerlere 
konuk olarak destek verdi.

1 YILDA
BİNLERCE
HAYVANI

TEDAVİ
ETTİK
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