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Sevgili Çorlulular,
saygıdeğer hemşehrilerim;

İ        daremizin yayın organı olan “Kentim Çorlu” dergimizin 9. sayısında 
sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın  

          ‘İyi ki Çorlu’da Yaşıyorum’ demekten gurur duyacağı bir kent için 
çalışmaya ve projeler üretmeye devam ediyoruz. Sporda öncü bir belediye 
olmak hedeflerimiz arasındaydı; bunun için de Çorlu Belediyesi olarak 
kapsamlı bir çalışma başlattık. Bu çalışmalarımız neticesinde yaptığımız 
adaylık başvurusu olumlu sonuçlandı ve Çorlu 2020 Avrupa Spor Kenti 
seçildi. Çorlu’muzun uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapacağı böyle bir 
organizasyon ile adını duyuracak olmaktan gurur duyuyoruz.

Hayata geçirdiğimiz ‘Hepimiz Biriz, Beraberiz’ projesi kapsamında farklı 
meslek gruplarıyla bir araya gelmeyi planladığım çalışmamızın ilk durağında 
bir taksi şoförü olarak direksiyon başına geçtim. Hem vatandaşlarımızın güzel 
tepkileriyle karşılaşmaktan hem de projemizin çok beğenilip ulusal televizyon 
kanalları tarafından haber programlarına taşınmasından büyük mutluluk 
duydum. Hem Çorlu’nun Belediye Başkanı olarak hem de bu kentte yaşayan 
bir vatandaş olarak bu güzel projeye gösterilen ilgi karşısında gurur duydum.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında ‘Sağlık için beraber yürüyelim’ 
sloganıyla 7’den 70’e tüm Çorlulu vatandaşlarımızın katılabileceği birbirinden 
keyifli spor aktiviteleri düzenledik. Sağlıklı bir yaşam için spor yapmanın 
önemine dikkat çektik. Hep birlikte yürüdük, bisiklete bindik, dans ettik ve 
herkesi sağlıklı yaşam konusunda teşvik ettik.

Dergimizin bu sayısını ‘Ata’ temasıyla hazırladık. Atatürk sevdalısı bir kent 
olarak her zaman Ata’mıza sahip çıktık, O’nun ilkelerinden ve izinden giderek 
yol aldık. Dergimizin tema rengini de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
en sevdiği renk olan ‘şafak pembesi’ olarak belirledik. Hem dergimizde hem 
de düzenlediğimiz etkinliklerde kalbimiz Ata’mız için attı. O’nun sevgisini ve 
hatıralarını Çorlu’da yaşatmak için güzel bir projeye imza attık. 

Çorlu’muzun bir Atatürk kenti olmasından her zaman gurur duyduk. Ata’sına 
yürekten bağlı Çorlu halkımızın maddi ve manevi destekleriyle yapımına 
başladığımız Atatürk Evi’mizi hayata geçiriyor olmaktan çok mutluyuz. Ulu 
Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha 
büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” sözünden ilham alarak 
başladık Atatürk Evi projemize ve emin adımlarla ilerliyoruz.

Şehrimizi ileriye taşıyacak fikirler ve projeler üretmeye, Çorlu’yu kültür 
ve sanat etkinlikleriyle donatmaya, tarihimize sahip çıkarken bir yandan 
da kentimizi modern hale getirmeye devam edeceğiz. Çalışmalarımızı ve 
kentimizde gerçekleşen etkinliklerimizi internet sitemiz, sosyal medya 
hesaplarımız ve okumakta olduğunuz ‘Kentim Çorlu’ dergisinden takip 
edebilir; talep ve önerileriniz için 7 gün 24 saat belediyemize ulaşabilirsiniz.
Kentim Çorlu dergisinin Ata’mıza saygı niteliğinde hazırlanan 9. sayısını 
severek okuyacağınıza inanıyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Hep birlikte, hep sevgiyle…

Devrimleriyle, fikirleriyle ve 
ilkeleriyle Ulu Önderimiz
Mustafa Kemal Atatürk
ilham kaynağımız oldu.

“ “



4

İÇİN
D

EKİLER

ZİYNET SALİ İLE 
ÇORLU’DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

GURUR DOLU 96 YIL
CUMHURİYETİMİN 96. YIL DÖNÜMÜ
TÖRENLERLE KUTLANDI

ÇORLU’MUZUN KURTULUŞUNUN
97. YIL DÖNÜMÜ

SAAT 9’U 5 GEÇE
ÇORLU’DA ZAMAN DURDU

TEMEL ATMA TÖRENİ
ATATÜRK EVİ

ATATÜRK EVİ
GÜL BAHÇEMİZ OLACAK

06
12

15
18

19
24



5
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Cumhuriyet  Yürüyüşü 
binlerce kişinin 

katılımıyla gerçekleşti.

Çorlu Ata’sının izinde
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Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl 
dönümü dolayısıyla Çorlu Belediyesi 
tarafından düzenlenen Cumhuriyet 

Yürüyüşü, Çorlu halkının yoğun katılımı ile 
gerçekleşti. Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan 
Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet 
Sarıkurt, belediye başkan yardımcıları, belediye 
meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle 
muhtarları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşların 
katıldığı Cumhuriyet Yürüyüşü, Çorlu Şehitliği 
önünden başlayıp S. Omurtak Caddesi’nden devam 

ederek Cumhuriyet 
Meydanı’nda sona 
erdi.

Vatandaşların 
yoğun ilgi 
gösterdiği, 
evlerinden ve iş 
yerlerinden Türk 
bayrakları ile desteklediği 
Cumhuriyet Yürüyüşü binlerce 
kişinin katılımıyla gerçekleşti. 

Çorlu Belediyesi tarafından 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
96. yıl dönümü nedeniyle 
Cumhuriyet Yürüyüşü ve
Ziynet Sali konseri düzenlendi.

Çorlulular 
Ziynet Sali ile

Doyasiya Yasadi
CUMHURIYET BAYRAMI COSKUSUNU
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Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. yıl 
dönümünde Cumhuriyet Yürüyüşü’ne katılan herkese teşekkür 
ederek tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Birbirinden Güzel Şarkılar Seslendirdi

Kortejin ardından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 
kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda Ziynet Sali sahne 
aldı. Binlerce kişinin katıldığı konserde halkımız Ziynet 
Sali’nin seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar ve marşlar 
eşliğinde Cumhuriyetimizin 96. yılını coşkuyla kutladı.
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Konser öncesinde halka seslenen Çorlu Belediye 
Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Barışın ve huzurun 
gölgesinde büyüyen dev bir çınar olan Cumhuriyetimiz, 
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere 
emanet ettiği en kıymetli hazinemizdir. 
Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklar üzerinde 
kurulan Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacak, 
nesilden nesile aktarılacak ve Türk milletinin ellerinde 
daha da yücelecektir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’ni 
korumak, yüceltmek, gelecek nesillere taşımak; 
Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk ve dava 
arkadaşlarına, bu uğurda nice bedeller ödeyen 
milletimize karşı tarihi sorumluluğumuzdur.

‘Aydınlık Gelecekler Bizimle Olsun’

Bu sorumluluğun bilinci ile ‘Egemenlik kayıtsız, şartsız 
milletindir.’ diyen ve Türkiye Cumhuriyeti’ni bizlere emanet 
eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda daima 
ilerleyeceğimize söz veriyoruz. En güzel bayramımızı kutlamak 
için bugün burada bulunan; bu gururu, bu coşkuyu bizlerle 
birlikte yaşayan siz sevgili Çorlulu  hemşehrilerim; 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun! Aydınlık gelecekler bizimle 
olsun!” dedi. Başkan Sarıkurt’un ardından Tekirdağ Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Tekirdağ Milletvekili İlhami 
Özcan Aygun Çorlu halkına seslendi ve tüm Çorlulular’ın ve 
Tekirdağlılar’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.
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Hep Birlikte İzmir Marşı’nı Seslendirdiler

Konuşmaların ardından sevilen sanatçı Ziynet Sali sahneye çıkarak birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Tekirdağ Milletvekili 
İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Ziynet Sali’ye 
çiçek takdim etti ve takdimin ardından hep birlikte sahnede İzmir Marşı’nı seslendirdiler. Sonrasında günün anısına özel özçekim 
gerçekleştirdiler.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçı Ziynet Sali, sevilen şarkılarını seslendirerek Çorlulular’a unutulmaz bir Cumhuriyet Bayramı 
yaşattı.
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Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama 
programı Çorlu Kaymakamlığı’nda yapılan tebrikat töreni ile başladı. 
Program, kaymakamlık binasında yapılan tebrikat töreninin ardından Atatürk 

Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti. 

Atatürk Meydanı’nda yapılan tören Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Garnizon Komutanı 
Piyade Albay Mehmet Kayhan ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un tören 
aracı ile halkı, öğrencileri ve askeri birlikleri selamlayıp tüm vatandaşların bayramını 
kutlamasıyla başladı. İstiklal Marşı’nın askeri bando eşliğinde söylenmesi ile devam 
eden programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma Çorlu Kaymakamı Cafer 
Sarılı tarafından yapıldı. Program akışının devamında öğrenciler tarafından şiirler 
okundu.

Cumhuriyetimizin 
96. yıl dönümü 
Atatürk Meydanı’nda 
düzenlenen törenlerle 
kutlandı. 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı 
törenine Çorlu halkı 
yoğun ilgi gösterdi.

GURUR DOLU 96 YIL

96. YIL Dönümü

  umhuriyetimizin

TÖRENLERLE KUTLANDI

C
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Ödül Takdimi Yapıldı

Ardından Cumhuriyet koşusunda dereceye giren kadın ve erkek koşuculara 
ödülleri verildi. Ödüller Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5. Kolordu ve Garnizon 
Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve 
Çorlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökalp Yalçın tarafından takdim edildi.

Kros yarışmasında kızlarda Elif Kökçü birinci, Damlanur Kara ikinci, Dilan Öznur 
üçüncü ve Begüm Yılmaz dördüncü oldu. Erkeklerde Abdullah Yıldız birinci, 
Recep Tekin ikinci, Samet Akdeniz üçüncü ve Enes Kurt dördüncü oldu. 
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Bisiklet Topluluğu
Programa Renk Kattı

Halk oyunları gösterilerinin ardından 
öğrencilerin ve askeri birliklerin yaptığı tören 
geçişi ile program son buldu. Tören geçişine 
katılan bisiklet grupları programa renk kattı. 
Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen törene 
Çorlu halkı yoğun bir katılım gösterirken 
Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü tarafından törene katılanlara 
bayrak dağıtıldı.
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97. Yıl  Dönümünü 
Kutladık

Çorlu’nun düşman 
işgalinden 
kurtuluşunun 
97. yıl dönümü 
gerçekleştirilen 
tören ve etkinliklerle 
kutlandı. 

Çorlu’muzun Kurtulusunun 
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K utlama programı Atatürk 
Meydanı’nda düzenlenen 
çelenk sunma töreni ile 

başladı. Çorlu Belediye Başkanlığı 
çelengi Çorlu Belediye Başkanı Ahmet 
Sarıkurt tarafından Atatürk Anıtı’na 
sunulurken çelenk sunma töreni saygı 
duruşunda bulunulması ve İstiklal 
Marşı’nın okunması ile son buldu.

1 Kasım Çorlu’nun düşman işgalinden 
kurtuluşunun 97. yıl dönümü 
kutlamaları, çelenk sunma töreninin 
ardından Çorlu Belediye Binası’nda 
bulunan Memduh Şevket Esendal 
Sahnesi’nde düzenlenen etkinlikler 
ile devam etti. Saygı duruşunda 
bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan programın 
devamında günün anlam ve önemine 
ilişkin konuşma Çorlu Belediye 
Başkanı Ahmet Sarıkurt tarafından 
yapıldı.

Protokol Üyeleri ve Vatandaşlar 
Katıldı

Çelenk sunma törenine Çorlu Kaymakamı Cafer 
Sarılı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral 
Tevfik Algan, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan 
Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkan 
Vekili Münür Karaevli, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet 
Sarıkurt, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, 
belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, 
muhtarlar, resmi kurum ve siyasi parti temsilcileri, 
gaziler, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.
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‘Atalarımız Hayatını Feda Etti’

Başkan Sarıkurt konuşmasında; “Bugün Çorlu’muzun düşman 
işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümünü kutluyoruz. Ne mutlu 

bizlere ki, atalarımızın her karışını mübarek kanlarıyla suladıkları, 
hayatlarını feda ederek düşmanlardan geri aldıkları bu kutsal 

topraklarda, bugün dünden daha mutlu, gururlu ve onurlu bir şekilde 
yaşıyoruz. Çorlu’muz, üç kıtaya yayılan Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de 

fethettiği ilk şehirlerdendir. 1. Dünya Savaşı sonrasında yok olma 
sürecine giren Osmanlı Devleti’nin en güçsüz zamanında, vatanın 

birçok köşesinde olduğu gibi işgale uğrayan şehrimiz, Kurtuluş 
Savaşı’nda kazanılan zaferin ardından düşman ordularının işgalinden 

kurtarılmıştır. 

‘Atatürk İlke ve Devrimlerini 
Örnek Almalıyız’

Hak ve hürriyetlerden yoksun toplumların ayakta 
kalmaları ve yaşamaları mümkün değildir. Bu nedenle, 
bizlere ve gelecek nesillere düşen en önemli görev; 
destansı mücadeleler sonucunda bize emanet edilen 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğünü savunmak, Atatürk ilke ve devrimlerini 
koruyup kollamak, iç ve dış tehditlere karşı uyanık 
olmaktır. Atalarımızın bize emanet ettiği tam 
bağımsız, ilerici, laik Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma 
ülküsü bizlerin ödevidir.

‘Saygıyla Anıyorum’

Birkaç gün önce 96. yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız 
Cumhuriyet Bayramı’nın akabinde yaşadığımız kurtuluş 

günümüzde ‘Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve 
yaşatacak olan sizlersiniz.’ diyen, bize bu mutlu günleri 

hazırlayan ve armağan eden büyük kurtarıcımız Mustafa 
Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla 

anıyorum. Ulusu ve yurttaşı yücelten bir aydınlanma 
devrimi olan Cumhuriyetin ve Atatürk ilke ve devrimlerinin 

savunucusu olan kahraman Türk Ordusu ve onun 
komutanlarının ebedi ruhlarına Çorlulu hemşerilerim adına 

saygı ve şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Halk Oyunları Gösterisi Sergilendi

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı 
Tuğgeneral Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet 
Sarıkurt, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, belediye 
başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, resmi 
kurum ve siyasi parti temsilcileri, gaziler, basın mensupları 
ve vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirilen kutlama 
programının devamında öğrenciler tarafından şiirler okundu. 
Çorlu Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun yapmış olduğu 
halk oyunları gösterileri ile son buldu.

Kurtuluş günü kutlama programı kapsamında günün son 
etkinliği Memduh Şevket Esendal Sahnesi’nde gerçekleştirildi. 
5. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı Bandosu, Çorlu’nun 
düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü münasebetiyle 
konser verdi. Gerçekleştirilen konserde bando tarafından icra 
edilen marşlar, şarkılar ve türküler, konseri izleyen katılımcılar 
tarafından büyük beğeni toplarken konserin bitiminde bando 
üyeleri dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.
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Saatler 09.05’i gösterdiğinde 
şehrin dört bir yanında 
yankılanan siren sesleriyle 

saygı duruşunda bulunuldu. 
Çorlu’da zaman durdu, hayat 
durdu; 7’den 70’e herkes Ata’sına 
saygısını sundu. 

Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk, milletimizin gönlünde 
daima yaşayacak, omuz 
omuza mücadele ettiği cesur 
silah arkadaşları ve istiklal 
mücadelemizin kahramanları 
hiçbir zaman unutulmayacak...

Çorlu’da
9’u 5 Geçe

Durdu
Zaman

Ulu Önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 

ebediyete intikalinin 
81. yıl dönümünde, 
10 Kasım sabahında 

Ata’mızı saygı, sevgi ve 
özlemle andık.
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Atatürk Evi’mizin Temelini
Gururla Attık

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete 
intikalinin 81. yıl dönümünde Çorlu Belediyesi 
tarafından projelendirilen ve tüm Çorlu halkının destek 
verdiği Atatürk Evi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi. 
Çorlu halkı, Atatürk Evi’mizin temel atma törenine 
oldukça yoğun ilgi gösterdi.
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ebediyete intikal edişinin 81. yıl 
dönümünde, Çorlu’da yapılacak 

olan Atatürk Evi’nin temeli atıldı. Törene 
Tekirdağ Vali Yardımcısı Ali Dursun, Tekirdağ 
Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan 
Yüceer, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5. Kolordu 
ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tevfik 
Algan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet 
Sarkurt, Tekirdağ Baro Başkanı Sedat Tekneci, 
İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, NKÜ Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, askeri erkân, belediye 
meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri, bağış yapan kuruluş ve vatandaşlar ile çok sayıda 
Çorlulu katıldı.

Temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan Çorlu Belediye 
Başkanı Ahmet Sarıkurt bu anlamlı günde Atatürk’ün hatırasını 
yaşatmaktan ve gelecek kuşaklara aktarmaktan büyük gurur 
duyduğunu belirtti. Günün anlam ve önemine dair konuşma 
yapan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 81. yıl dönümünde; 
O’na olan sevgimizi, saygımızı, özlemimizi ve minnet 
duygularımızı göstermek için bugün bir aradayız.
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‘Tüm Varlığını Ulusuna 
Adadı’

Mustafa Kemal; vatanına ve ulusuna 
çok yüce duygularla bağlı, vatan 

savunmasını her şeyin 
üzerinde tutan, millet 

sevgisi tutku derecesinde 
olan, yaşarken ve öldükten 
sonra da maddi ve manevi 

tüm varlığını ulusuna 
adayan bir devlet adamı 
ve komutandı. O’nun en 

büyük ideali; Türk ulusunun 
en medeni ve refah seviyesi 

yüksek bir millet olarak 
varlığını sürdürmesi idi. 

Memleketin mutlaka 
çağdaş, uygar, yepyeni 

olması onun için bir hayat 
davası idi. Ve bu uğurda 

bir ömür harcadı.” şeklinde 
konuştu.

Çorlu’ya yapılacak olan Atatürk Evi’nin 
temel atma törenini gerçekleştiriyor 

olmaktan büyük bir sevinç duyduklarını 
belirten Başkan Sarıkurt, “Bugün tüm 

Türk halkı için unutulmaz bir gün. Ata’mızı 
sonsuzluğa uğurladığımız 10 Kasım 

tarihinin 81. yıl dönümünde Atatürk 
Evi’mizin temelini atıyoruz. Atatürk’ün 

aramızdan ayrılışının yıl dönümünde 
onun hatıralarını yaşatmak için önemli bir 

projeye imza atıyoruz. 

‘Bir Kez Daha Gurur 
Duyduk’

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, 
‘Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha 

büyük işler yapmak için kendinde kuvvet 
bulacaktır.’ sözünden ilham alarak 

büyük bir özveriyle başladık Atatürk 

Evi projemize. Projemizi duyurmamızın 
ardından vatandaşlarımızdan gelen güzel 
tepkiler bizleri çok mutlu etti. Tarihimize 

ve değerlerimize hep birlikte sahip 
çıktığımız için tüm halkımızla bir kez 

daha gurur duyduk. El ele vererek, çok 
çalışarak, taş üstüne taş koyarak Atatürk 

Evi’mizi hep birlikte inşa edecek; Ata’mıza 
olan derin sevgimizi ve bağlılığımızı bir 

kez daha göstereceğiz. Atatürk’ün kenti 
Çorlu’da, O’nun hatıralarını nesilden nesile 

yaşatacağız.

Atatürk Sevdalısı 
Destekçilere Yürekten 

Teşekkür

Çorlu halkımızın Ulu Önder’imize 
bağlılığını göz önüne alarak Ata’mız 

için birleşelim, Atatürk Evi’miz 
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vatandaşlarımızın da desteği ile yükselsin 
diye düşündük. Ne mutlu bize ki bu 

çağrımız yanıtsız kalmadı ve halkımızın 
da maddi ve manevi desteğiyle bugün 

Atatürk Evi’mizin temelini atıyoruz. 
Akgün Beton, Atılım Beton, Çengeloğlu 

Besicilik, Çimsa Hazır Beton, Kaptan 
Demir Çelik, Legend Teknoloji, Profel 

Elektrik, Şenel İnşaat, Trakya Motosiklet 
Kulübü, Zeki Yapı başta olmak üzere 

maddi desteklerini esirgemeyen Atatürk 
sevdalısı Çorlululara teşekkür ediyorum.” 

dedi.

“Atatürk 
Türkiye’nin 

Kalbidir”
Çorlu Belediye Başkanı 

Ahmet Sarıkurt’un ardından kürsüye 
çıkan Tekirdağ Büyükşehir Belediye 

Başkanı Kadir Albayrak, “Mustafa Kemal 
Atatürk eşsiz dehasıyla tarihe yön vermiş 

büyük bir liderdir. Atatürk, Türkiye’nin 
kalbidir. Ülkemiz ebediyen var olacaktır 

ve Atatürk de kalbimizde sonsuza kadar 
yaşayacaktır. Atatürk’ün hatırasını 

yaşatmak adına Çorlu Belediyemiz ve 
Çorlu Belediye Başkanı Sayın Ahmet 

Sarıkurt’a ve bağış yapan tüm Çorlululara 
teşekkürü bir borç biliyorum.” şeklinde 

konuştu.

Duygu Dolu Anlar Yaşandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Albayrak’ın konuşmasının ardından dua 

okunarak kurban kesimi gerçekleşti. 
Protokol üyelerinin sahnede hep birlikte 

butona basmasıyla Atatürk Evi’nin temeli 
atıldı. Dev ekrana yansıtılan Atatürk 

fotoğrafları ve Atatürk’ün sevdiği şarkılar 
ile yankılanan tören alanı konuklara 

duygu dolu anlar yaşattı. Temel atma 
töreninin ardından ikram dağıtımının 

yapılmasıyla program sona erdi. 
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Vatandaşlardan Yoğun İlgi

Atatürk Evi’nin temel atma törenine yoğun ilgi gösteren 
vatandaşlar, “Ata’mızın evini Çorlu’da ziyaret edebilecek 

olmanın sevincini yaşıyoruz. Atatürk’ün sevgisini nesilden 
nesile aktaracak bu projenin hayata geçirilmesinden dolayı 

çok mutluyuz. Atatürk’ün hatıralarını yaşatırken bir yandan da 
çocuklarımıza önemli bir kültürel miras bırakacağız. Çocuklarımız 

Ata’sını daha iyi tanıyacak ve O’nu daha iyi anlayacaklar.

“Çorlu’muz Bir Atatürk Kentidir”

Belediye Başkanımız Ahmet Sarıkurt’a ve Çorlu Belediyesi’ne 
böyle anlamlı projelere imza attıkları için teşekkür ediyoruz. 
Bizler de Atatürk Evi’ne destek olarak tarihimize ve 
değerlerimize hep birlikte sahip çıkacağız. Çorlu’muz bir 
Atatürk kentidir, Atatürk’e sevgimiz sonsuzdur. Atatürk 
sevdalısı olan Çorlu’muza Atatürk Evi çok yakışacak.” 
şeklinde konuştu.
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Atatürk Evi

Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün doğduğu evin bir 
benzerinin inşaatına başlayan 

Çorlu Belediyesi, projeyi halkın da 
destekleriyle yükseltiyor. 1962 yılında 
Çorlu halkının el birliği ile yaptırdığı 
Atatürk Anıtı’nın ardından bugün de 
Atatürk Evi’ni birlikte inşa etmeyi 
arzuladıklarını belirten Çorlu Belediye 
Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlulular’ın 
destekleriyle başlayan inşaatın hızla 
yükseldiğini söyledi.

Başkan Sarıkurt yaptığı açıklamada, 
“Ülkemizde ve bölgemizde birçok yerde 
Atatürk Evi olduğu ve bir başka Atatürk 
Evi’nin de planlandığı, buna rağmen 
neden bizim de Atatürk Evi yapmakta 
ısrar 

ettiğimizi söyleyerek eleştirenler oldu. 
Neden bizim de kredi çekerek Atatürk 
Evi’ni inşa etmediğimizi, neden halkın 
desteğini istediğimizi soranlar oldu.

“Atatürk’ün Hatırasını 
Yaşatacağız”

Türkiye’de geçtiğimiz yıllarda çok dikkat 
çeken, akıllara kazınan İş Bankası 
reklamında şöyle bir diyalog geçiyordu: 
‘Gül öyle yetiştirilmez, böyle yetiştirilir 
diyenler olacak… Sen kendine şunu 
soracaksın: Ben burayı gül bahçesi 
yapmak istiyor muyum? Ben burada 
dünyanın en güzel güllerini yetiştirmek 
istiyor muyum? Eğer çok istiyorsan, 
ne eline batan diken ne de 
söylenenler umurunda 
olacak…’

Bugün biz de eleştiriliyoruz. Neden 
Atatürk Evi inşa ettiğimiz konusunda 
farklı görüşler hâkim. Ancak biz Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kuran ve bizlere emanet 
eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk’ün hatırasını yaşatırken aynı 
zamanda fikirlerini, ortaya koyduğu 
devrimleri anlatmak ve hayatını gelecek 
nesillere aktaracak çalışmalar ortaya 
koymak istiyoruz.

Biz burada elimize batan dikenleri değil, 
biz burada gül bahçesi olmaz diyenleri 
değil, biz burada Atatürk Evi’ni inşa 
etmeyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını 
benimsetip gelecek nesillere bunu 
anlatmayı hedefliyoruz. Biz Atatürk 
Evi’ni, Ata’mızın kenti Çorlu’muzda 
yaşayan bir birey olarak vefa borcumuzu 

ödeyebilmek, çocuklarımızı Atatürk 
sevgisiyle yetiştirebilmek ve 

Gül
BahCemiz
Olacak

Çorlu’da yapımına başlanılan Atatürk Evi projesi hızla yükselirken Çorlu 
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Atatürk Evi’nin bahçesinin güllerle 

donatılacağını ifade ederek, “Çorlu halkıyla birlikte inşa ettiğimiz Atatürk 
Evi’nin diğer örneklerinden bir farkı olacak. Atatürk Evi’mizin bahçesi güllerle 

donatılacak. Atatürk Evi, gül bahçemiz olacak.” dedi.
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çocuklarımıza Ata’mızı anlatabilmek için 
yine Atatürk sevdalısı hemşehrilerimiz ile 
birlikte inşa etmek istiyoruz. 

“Daima İleriye 
Bakmalıyız”

Bu düşüncemizi destekleyerek maddi 
manevi yanımızda olan herkese 
şükranlarımı sunuyorum. Çünkü 
Atatürk için ne yapsak az. Çağdaş 
uygarlık düzeyine erişmeyi ve bizlere 
bu düzeyi aşmayı amaç olarak gösteren 
Atatürk’ün izinden yürümek en büyük 
hedefimiz olmalıdır. Bu hedefi daha 
geniş kitlelere, daha ayrıntılı bir şekilde 
anlatabilir ve O’nun arzu ettiği bir 
gelecek yaratabilirsek Türk milleti 
ebediyen payidar olacaktır. Daima ilerisini 
düşünmek zorundayız. 

Ülkemizde çağdaş düşünce ve 
demokratik düzenin temellerini atan 
Mustafa Kemal Atatürk, İbrahim 
Alaettin Gövsa’nın da söylediği gibi, 
pozitif düşüncenin, çağdaş medeniyetin, 
insan haklarının, demokrasinin, sosyal 
hukuk devletinin daima savunucusu, 
özgürlüğe susamış milletlerin önderi 
ve emperyalizmin, insan haklarını 
çiğneyenlerin amansız düşmanı olmuştur.

Yurtta ve dünyada barışı arzu eden 
Atatürk, bize dünya kardeşliğini 
kurmamız için de bir görev vermiştir 
aslında. İşte biz de bu sözden yola 
çıkarak, barışın ve huzurun kenti 
Çorlu’muzda Atatürk Evi’ni inşa ederek 
kardeşliği yaymak istiyoruz. 

“Gül Bahçesi Yapmak 
İstiyoruz”

Atatürk’ün Selanik’te 
doğduğu, çocukluk ve 
gençlik günlerinin bir kısmını 

geçirdiği tarihi evi Çorlu’da 
da inşa etmeyi arzu ederken 

farkındalık yaratmayı da istedik. 
Genel müze konseptinin dışında bizi 
en çok heyecanlandıran şeylerden 
birisi ise Atatürk’ün çok sevdiği 
güllerden oluşan bir bahçe yaratmaktı. 
Ve bu bahçeyi de gül bahçesi yapmayı 
planladık. Gül bahçesinin bizim için farklı 
bir anlamı var. 

Yıkılan bir imparatorluğun ardından yeni 
bir devlet kuran Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk sayısız savaşta yıkıma 
uğramış bir ülkenin ardından içeride ve 
dışarıda saygı ile anılan bir ülke ve çorak 
topraklarda yeşeren bir gül bahçesi 
yaratan bir liderdir. Ve bu gül bahçesinin 
adı da Cumhuriyet’tir. Cumhuriyet Ulu 
Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 
en büyük eseridir ve bahçedeki güller ise 
Cumhuriyet’in yetiştirdiği nesillerdir. 

Biz de bu sebeple Atatürk Evi’mizin 
bahçesini gül bahçesiyle donatmaya 
karar verdik. Bu bahçedeki güller güzel 
ülkemizin aydınlık geleceklerini temsil 
edecek ve atacağımız adımlarla Ulu 
Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ışığında yetişen nesillerimizle yeni 
gül bahçeleri yaratmak için daha çok 
çalışmaya devam edeceğiz.

Bahçedeki Güller Gelecek 
Nesillerimizi Temsil Ediyor

Gül bahçesindeki o güller, dünyanın 
sayısız devlet adamının önünde saygıyla 
eğildiği Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün insanlık idealini temsil edecek. 
Asker ve devlet adamı Atatürk, insanlık 
tarihinin eşsiz değerlerinden biridir. Ve 
bu eşsiz özellik o yüce ve asil ruhundaki 
insanlık sevgisinden kaynaklanır. 
Atatürk’e sahip olmak bir ayrıcalık ve 
Türk milleti için bir gurur kaynağıdır. 

Dünyanın gelecekte bir gül 
bahçesi olacağına inanan Atatürk, 
‘Müstemlekecilik ve emperyalizm 
yeryüzünden yok olacak, yerlerini 

milletler 
arasında 
hiçbir 
renk, din 
ve ırk farkı 
gözetmeyen 
yeni bir ahenk ve 
iş birliği çağı alacaktır. 
Geleceğin yüksek 
ufuklarından doğmaya 
başlayan güneş, 
asırlardan beri ıstırap 
çeken milletlerin talihidir. 
Bu talihin artık bir daha 
siyah bulutlara bürünmemesi, 
milletlerin ve onların önderlerinin 
dikkat ve fedakârlığına bağlıdır. İnsanlığa 
yönelmiş fikir hareketi er geç muvaffak 
olacaktır. Bütün mazlum milletler, 
zalimleri bir gün yok edecek ve ortadan 
kaldıracaktır. O zaman dünya yüzünden 
zalim, mazlum kelimeleri kalkacak; 
insanlık, kendisine yakışan bir sosyal 
duruma erişecektir.’ diyerek arzu ettiği 
geleceği bu anlamlı sözlerle ifade etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak bizlere 
emanet eden Ulu Önderimize vefa 
borcumuzu devrimleri ve ilkeleri 
ışığında yürüyerek O’nun ideallerini 
inşa edeceğimiz Atatürk Evi’mizin gül 
bahçesinden yayılacak mis gibi kokular 
eşliğinde Çorlu’muza, ülkemize ve 
dünyaya ulaştıracağız.

Şunu da özellikle ifade etmek istiyorum: 
Bizim için kasımda aşk başkadır. Çünkü 
kasım ayı bize ölümsüz bir aşkı, Atatürk’ü 
hatırlatır.” dedi.
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GELECEGIN
ÇINARLARI 
TOPRAKLA
BULUSTU

24 Kasım 
Öğretmenler 
Günü’ne 
Çorlu’da görev 
yapan her 
öğretmenin 
hatırasını 
yaşatmak adına 
Çorlu Belediyesi 
tarafından 
hayata geçirilen 
‘Öğretmenler 
Ormanı’nın 
açılışı 
gerçekleştirildi.
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K entimizde görev yapmış öğretmenleri anmak 
ve çocuklarımıza yeşil bir doğa miras bırakmak 
amacıyla fidanlar dikerek yeşertilecek 

Öğretmenler Ormanı’nın açılış töreni gerçekleştirildi. 
Törene Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, 
Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye 
Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Hüseyin Erdoğan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum 
kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, Çorlu’da görev 
yapmakta olan öğretmenler, emekli öğretmenler ve 
çok sayıda vatandaş katıldı. Kurdele kesme töreni ile 
başlayan etkinlik protokol üyelerinin, öğretmenlerin ve 
vatandaşların fidan dikimiyle devam etti. Sonrasında 
kentimizde görev yapmakta olan her bir öğretmen 
adına fidan dikilerek geleceğin çınarları toprakla 
buluşturuldu. 
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‘Kıymetli 
Öğretmenlerimizi 
Anıyoruz’

Fidan dikme etkinliği ile ilgili açıklama 
yapan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet 
Sarıkurt, “Başta Başöğretmen 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nü en derin 
duygularımla kutluyorum. Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’e başöğretmenlik 
unvanının verildiği bu önemli günde, 
öğrencilerini sevgi ve hoşgörüyle eğiten, 
okul sıralarında yalnızca bilgi değil aynı 
zamanda hayatı da öğreten birbirinden 
kıymetli öğretmenlerimizi bir kez daha 
sevgi ve saygıyla anıyorum. 

‘Her Öğrenci Bir Sanat 
Eseridir’

Öğretmenlik sevgi, sabır ve hoşgörü 
ile harmanlanan bir meslek olmasının 
yanı sıra aynı zamanda bir sanattır. 
Öğretmenlerimizin emek vererek 
okuttuğu, başarıya ulaşmasını 

sağladığı her öğrenci ise birer sanat 
eseridir. Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün, ‘Öğretmenler, yeni nesil sizin 
eseriniz olacaktır.’ sözünü ilke edinen 
öğretmenlerimiz büyük fedakârlıkla 
gelecek nesilleri yetiştirmeye ant 
içmişlerdir. Eğitim ve öğretim hayatımız 
süresince bizleri bilgiyle donatan 
öğretmenlerimiz için ne yapsak az. 
Öğretmenlerimiz her birimize emek verdi, 
geleceğe umut olacak fidanlar büyüttü.

Fidanlar Yeşerecek ve 
Hayat Bulacak

Okul sıralarında bizlere verdikleri emeğin 
karşılığını asla ödeyemeyiz; fakat ömrünü 
fidanları büyütmeye, geliştirmeye adayan 
öğretmenlerimiz için bizler de birer 
fidan dikelim istedik. Geleceğin çınarları 
toprakla buluşsun, yeşersin ve hayat 
bulsun; bir yandan da öğretmenlerimizin 
hatıraları canlı kalsın diyerek orman 
projemizi hayata geçirmek için Çorlu 
Belediyesi olarak gerekli adımları attık. 
Okul sıralarından itibaren bizleri emek 
vererek bilgi ile donatan öğretmenlerimizi 
sevgi ile hatırlayacak ve kentimizde görev 
yapan her bir öğretmenimiz adına büyük 
bir mutlulukla fidan dikeceğiz.” şeklinde 
konuştu.
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Fidan Dikimi Devam 
Edecek

Zafer Mahallesi, Hâkimiyet Caddesi 
üzerindeki yaklaşık 60 dönümlük araziye 
kurulan Öğretmenler Ormanı’na çeşitli 
miktarlarda sedir, fıstık çamı, servi ve 
meşe olmak üzere çok sayıda fidan 

dikildi. Ormanın 
girişine 

yapılan ve 

öğretmenlerin isimlerinin yer aldığı hatıra 
takı vatandaşlar tarafından büyük ilgi 
topladı. 3151 öğretmenimiz adına fidan 

dikiminin devam edeceğini belirten 
Başkan Sarıkurt, Öğretmenler Ormanı’nın 
Çorlu’ya hayırlı olmasını temenni etti.
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2020
Avrupa

Spor Kenti

ÇORLU RESMEN

OLDU

Çorlu Belediyesi’nin Avrupa Spor Kentleri 
Federasyonu’na (ACES Europe) yaptığı adaylık 
başvurusu sonucunda Çorlu resmen 2020 Avrupa 
Spor Kenti ilân edildi.
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Sporda öncü belediye 
vizyonuyla hareket 
eden Çorlu Belediyesi, 

bir yandan Çorlu’da 
gerçekleştirilen sportif 
yatırımların meyvelerini 
sporcuların ulusal ve 
uluslararası başarılarıyla 
alırken bir yandan da Avrupa’da 
yeni bir pencere açmak için 
çalışmalarını sürdürüyor.

Her yıl üye ülkelerin belediyeleri 
tarafından gerçekleştirilen başvurular 

arasından yapılan inceleme sonucunda 
Avrupa Spor Başkentleri, Avrupa Spor 

Şehirleri, Avrupa Spor Kentleri ve Avrupa 
Spor Toplulukları olmak üzere değişik 
kategorilerde belediyelere çeşitli unvanlar 
veren, Avrupa Parlamentosu’nda 

spor ile ilgili faaliyetlerin 
yürütücüsü konumunda 
olan Avrupa Spor Şehirleri 
ve Başkentleri Federasyonu 
(ACES Europe) isimli kuruluşa 
Ekim ayında yapılan ACES 
Europe adaylık başvurusunun 
ardından gerçekleştirilen 
resmi yazışmalar neticesinde 
federasyonun gözlemci heyeti 
21 Kasım 2019 tarihinde 
Çorlu’ya gelerek iki gün 
boyunca incelemelerde 
bulundu.
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ACES Europe Heyetinden 
Detaylı İnceleme

Çorlu’daki spor yatırımlarını gezerek 
incelemelerde bulunan heyet, basın 

toplantısının ardından yaptığı açıklamada; 
Çorlu’yu çok beğendiklerini, spor tesisleri ve 
sporcuları yakından incelediklerini belirterek 

Çorlu’nun Avrupa Spor Kenti olması için 
gerekli kriterlere sahip olduğunu dile getirdiler.

ACES Europe Genel Sekreter Yardımcısı 
Luca Parnigiani, ACES Europe Balkanlardan 

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Anatoliy Iliev, 
ACES Europe Genel Müdürü Damayn Dikov, 
Bulgaristan Pazarcık Şehri Belediyesi Meclis 

Üyesi Reni Kamberova ve beraberindeki heyet 
ile birlikte 2020 Avrupa Spor Kenti olmak 

için aday olan kentimize gelerek şehrimizin 
birbirinden donanımlı spor tesislerini, spor 

yatırımlarını ve farklı spor dallarında faaliyet 
gösteren sporcuları ziyaret etti. Heyetin 

gerçekleştirdiği ziyarete Çorlu Belediye Başkan 
Yardımcıları Adnan Kum, Güner Çetin, Özcan 

Veysel Tunçcan, Oktay Çolpan ve İbrahim 
Turgut Bolat, Belediye Meclis Üyeleri Hasan 

Toprak, İsmail Akar, Mert Yılmaz, Cüneyt 
Ergün ve Muhammet Emin Gülbaba ile birim 

amirleri katıldı.

Değerlendirme Olumlu Oldu

İncelemelerin ardından Çorlu Belediyesi 
Eğitim ve Seminer Salonu’nda düzenlenen 
toplantıda şehrimizdeki spor tesisleri 
ve sporcular hakkında heyete sunum 
gerçekleştirildi. Sunumun sonunda düzenlenen 
basın toplantısında ulusal ve yerel basın 
mensuplarıyla bir araya gelen heyet 
kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.

Basın toplantısının ardından bir araya gelen 
Avrupa Spor Kentleri Federasyonu (ACES 
Europe) heyeti adına yaptığı açıklamada 
inceleme gezisinin çok olumlu geçtiğini 
belirten ACES Europe Balkanlardan Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi Anatoliy Iliev, Çorlu’nun 
diğer aday şehirler ile kıyaslandığında en 
yüksek puanı alacak şehirlerden biri olduğunu 
ve yaklaşık on gün içerisinde nihai sonucun 
resmi yazı ile bildirileceğini ifade ederek 
Çorlu’dan ayrıldı.
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ACES Europe Başkanı’ndan Resmî Yazı

Aces Europe heyetinin incelemeleri 
sonucu Çorlu Belediyesi’ne 
gönderilecek heyecanla beklenen 
resmî karar yazısı 27 Kasım Çarşamba 
günü Çorlu Belediyesi’ne ulaştı.

Çorlu Belediyesi’ne gönderilen resmî 
yazı ile birlikte Çorlu’nun resmî 
olarak 2020 Avrupa Spor Kenti 
olduğu ilân edildi. Duyuru ve tebrik 
mahiyetindeki mektupta ayrıca 
Çorlu’daki sportif özellikleri açısından 
sağlık, entegrasyon, eğitim ve uyum 
gibi konularda ACES Europe’un ana 
hedeflerine son derece uygun olduğu 
da belirtildi.
ACES Europe Başkanı Gian Francesco 
Lupattelli imzasıyla gönderilen 

mektupta Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, 
10 Aralık’ta Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu’nda 

düzenlenecek ACES Europe Ödül Töreni’ne davet edildi.

Türkiye İçin Bir İlk

Çorlu’nun 2020 Avrupa Spor Kenti olması hem bölgemiz hem 
de ülkemiz açısından da ayrıca bir önem taşıyor. Türkiye’de 
İstanbul’dan sonra ilk defa kentimiz resmî olarak Avrupa 
Spor Kenti olarak ülkemizi Avrupa’da temsil etme gururunu 
erişecek. Çorlu’muz 2020 yılında Avrupa Spor Kenti olarak
spor alanında adını sıkça duyuracak ve örnek bir spor kenti 
olmanın haklı gururunu yaşatacak.

Kentimizin Marka Değeri Artacak

Sporda öncü belediye olma vizyonuyla çalışmalarını 
sürdüren Çorlu Belediyesi’nin bu ödülle birlikte hem 
kentin marka değerini oldukça yukarıya çekeceği hem 
de sporla ilgili bölgede lider olma vizyonunun taçlandığı 
ifade ediliyor.

Vatandaşlar Mest Oldu

Çorlu’nun spor alanında bölgede lider kent olmasının 
gururunu yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, “Gerçekten 

çok gururluyuz. Belediyemizin spora yaptığı yatırımlar ve 
pozitif vizyonu ortada. Şimdi bu çalışmalar Avrupa Spor 

Kenti olma başarısıyla taçlanmış oldu. Hem kentimiz hem de 
ülkemiz adına oldukça sevinçliyiz.” şeklinde konuştular.
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Çorlu Belediyesi tarafından başlatılan ‘Hepimiz 
Biriz, Beraberiz’ projesi kapsamında farklı meslek 
grupları ile bir araya gelen Çorlu Belediye                

                Başkanı Ahmet Sarıkurt Çorlu’yu karış karış 
gezmeye ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. 
Hazırlanan proje kapsamında taksi şoförlüğü yapan Başkan 
Sarıkurt, Çorlu’yu bu kez taksiyle gezme ve inceleme fırsatı 
buldu.  

Başkan Sarıkurt ile Birebir Görüştüler

Durağı arayarak taksi çağıran vatandaşlar, direksiyon 
başında Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’u görünce 
şaşkınlıklarına gizleyemediler. Hem şaşıran hem de 
sevinen Çorlulu vatandaşlar bu uygulamadan bir hayli 
memnun olduklarını ve bir belediye başkanının halkla 
bu denli iç içe olmasından büyük mutluluk duyduklarını 
belirttiler. Yolculukları esnasında Başkan Sarıkurt ile birebir 
iletişim kurma fırsatı elde eden vatandaşlar kent ile ilgili 
düşüncelerini paylaşırken bir yandan da gerçekleştirilen ve 
gerçekleştirilmesi gereken çalışmalar hakkında istişarede 
bulundular.

HEPİMİZ BİRİZ, 
BERABERİZ PROJESİ

TÜRKİYE’DE 
GÜNDEM OLDU
İZLENME REKORU KIRDI

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, 
‘Hepimiz Biriz, Beraberiz’ projesi kapsamında 
farklı meslek gruplarıyla buluşmaya 
başladı. Proje dâhilinde taksi şoförü 
olan Başkan Sarıkurt, halkın yoğun 
ilgisi ve merakıyla karşılaştı.

He
pi

m
iz 

biriz, beraberiz

Bask
an’da
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‘Her Meslek Kutsaldır’

Taksi şoförlüğü yaparak toplumsal 
hassasiyetlere de yakinen kulak vermeyi 
amaçladığını belirten Çorlu Belediye 
Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Bir günlüğüne 
de olsa taksi şoförü olmak benim 
için de çok güzel bir deneyim oldu. 
Vatandaşlarımıza hoş bir sürpriz yaparak 
direksiyon başına geçtim. Yolculuğumuz 
süresince her biriyle sohbet ettik, 
kentimizle ilgili öneri ve şikâyetlerini 
dinledim. Öncelikle şunu söylemeliyim 
ki her meslek kutsaldır, emek vererek 
yapılan her işin kıymeti ayrıdır. Bugün 
direksiyonun başına geçerek bir nebze 
de olsa taksici esnafımızın hislerini ve 
düşüncelerini anlama fırsatım oldu.

‘Şehrimizi Hep Birlikte 
Yöneteceğiz’

Bunun yanı sıra vatandaşların gözünden 
Çorlu’ya ve belediyemizin hizmetlerine 
bakabilme şansı yakaladım. Her zaman 
esnafımızla ve vatandaşlarımızla iç 
içe olacağımı, kentimizi hep birlikte 
yöneteceğimizi söylemiştim. Elimden 
geldiğince bunu yapmaya çalışıyorum. 

Başkan adaylığı sürecinde şehrimizi hep 
birlikte yöneteceğimizi söylemiştim. 
“Hepimiz Biriz, Beraberiz” projesi de bu 
fikre yönelik bir çalışma aslında.

‘Vatandaşlarımızla İç İçe 
Olmaya Devam Edeceğim’

Vatandaşlarımızın düşüncelerine önem 
vererek hizmetlerimizi daha üst seviyeye 
taşıma gayreti içerisindeyiz. İlerleyen 
zamanlarda farklı meslek gruplarını 
keşfetmeye ve vatandaşlarımızla iç içe 
olmaya devam edeceğim. Taksiye binerek 
hem belediyemizle hem de kentimizle 
ilgili düşüncelerini benimle paylaşan 
değerli hemşehrilerime teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu.

Sosyal Medyada Büyük 
Beğeni Topladı

‘Hepimiz Biriz, Beraberiz’ projesi dâhilinde 
şoförlük yapan Başkan Sarıkurt’un araçta 
çekilmiş video kaydının sosyal medyada 
yayınlanmasıyla video izleyenler 
tarafından büyük beğeni topladı ve ilk 
gün binlerce kişi tarafından izlendi. Taksi 
şoförlüğü yapan Çorlu Belediye Başkanı 
Ahmet Sarıkurt, bir sonraki farklı meslek 
grubunun seçimi ile ilgili çalışmaların 
başladığını ve çok ses getiren bu projeye 
devam edeceklerini belirtti.

Videomuzun tamamını bu karekodu
telefonunuza okutarak izleyebilirsiniz.
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16 - 22 Eylül Avrupa Hareketlilik 
Haftası kapsamında Çorlu Belediyesi 
tarafından düzenlenen etkinliklere 
Çorlu halkı yoğun ilgi gösterdi. 
Etkinlikte konuşan Başkan Sarıkurt, 
“Gelin birlikte yürüyelim, gelin birlikte 
bisiklete binelim.” dedi. 
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Cumhurbaşkanlığı Yerel 
Yönetimler Politika 
Kurulu himayelerinde, 

Avrupa Birliği Türkiye 
Delegasyonu iş birliği ve Türkiye 
Belediyeler Birliği (TBB) ev 
sahipliğinde düzenlenen Avrupa 
Hareketlilik Haftası kapsamında 
Çorlu Belediyesi tarafından bir 
dizi etkinlik gerçekleştirildi. Saat 
13.00’da Atatürk Meydanı’nda 
başlayan dans gösterilerinin 
ardından Cumhuriyet Parkı’na 
yürüyüş başladı. Bisikletliler, 
patenliler ve spor kulüplerinin 
katılımıyla renkli görüntüler 
sunan kortej, Cumhuriyet 
Parkı’ndaki varış noktasıyla sona 
erdi. 

Keyifli Aktiviteler 
Düzenlendi

Minikler Dans Gösterisi ve 
Trakya Zumba Team ekibinin 
koreografileriyle izleyenler 
eğlenceli vakit geçirdi. Ardından 
sırasıyla TBF 2. Lig Basketbol 
Gösteri Maçı, Voleybol ve 
Tenis Gösteri Maçları oynandı. 
Heyecanlı kalabalık ile birlikte 
etkinlikleri izleyen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, 
“7’den 70’e tüm Çorlulular’ın katılabileceği birbirinden keyifli 
aktiviteler hazırladık. Hareketli ve sağlıklı yaşam için güzel bir 
başlangıç yaptığımızı düşünüyorum.” şeklinde konuştu.
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‘Sağlıklı İnsanlar Mutludur’

Atatürk Meydanı’nda başlayan etkinlikte konuşan 
ve herkesi bu güzel etkinliğe katılmaya davet eden 
Başkan Sarıkurt, “Sağlıklı bir yaşam için hareket 
etmek, spor yapmak çok önemli. Sağlıklı insanlar 
mutludur. Mutlu insanların yaşadığı kentler daha 
huzurlu ve güvenlidir, spor yapmaya müsait 
sosyal alanlarla çevrilidir. Bizler de her yaştan 
Çorlulu’nun güvenle spor yapabileceği, farklı 
spor dalları ile tanışabileceği, sosyalleşebileceği 
tesisler oluşturmak, hemşehrilerimizi sportif 
yaşama yakınlaştırmak, sağlıklı yaşam kültürüne 
teşvik etmek için spor yatırımlarımızı sürekli 
güçlendiriyoruz. Hemşehrilerimizi sağlıklı yaşama 
teşvik etmeye özen gösteriyoruz.

Sosyal Medyada
Büyük İlgi Çekti

‘Arabanızın motorunu durdurun. 
Bisikletinizin lastiklerini şişirin ve spor 
ayakkabılarınızı giyin!’ sloganlarıyla 
yola çıkan Çorlu Belediyesi, hareketlilik 
haftasına dikkat çekmek için sosyal medya 
hesaplarından ilgi çekici paylaşımlarda 
bulundu. Etkinliği “#BirlikteYürüyelim! 
#Hareketlilikhaftası #TBBTR 
#Mobilityweek #europeanmobilityweek 
#corlubelediyesi #walkwithus” 
etiketleriyle duyuran Çorlu Belediyesi 
özellikle sosyal medyayı aktif bir şekilde 
kullanan kişilerin ilgisini ve merakını 
uyandırdı. 
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#BirlikteYürüyelim!

#Hareketlilikhaftası

#TBBTR

#Mobilityweek

#europeanmobilityweek

#corlubelediyesi

#walkwithus

‘Farkındalık Yaratmak 
İstiyoruz’

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım 
tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik 
etmek amacıyla, dünyanın farklı kentlerinde 
her yıl eylül ayında gerçekleştirilen ‘Avrupa 
Hareketlilik Haftası’nın 2019 yılı aktiviteleri 
‘Güvenli Yürüme’ ile ‘Bisiklete Binme’ 
olarak belirlendi. Farkındalık yaratmak için 
düzenlenen etkinlikler hem Çorlu’da hem de 

yurt genelinde büyük beğeni topladı. 
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‘Üniversite ve Yerel Yönetimler’ 
konulu konferansta 
üniversiteli öğrencilerle 

buluşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet 
Sarıkurt, öğrencilerin yaşam koşullarının 
iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. 
Üniversite hayatı ve iş yaşamı hakkında 
gençlere tavsiyede bulunan Başkan 
Sarıkurt üniversite döneminin çok önemli 
olduğunu belirtti. Üniversitenin ve şehrin 
sosyal sermayesinden öğrencilerin üst 
düzeyde yararlanabilmesi gerektiğini 
vurgulayan Başkan Sarıkurt, fırsatları 
değerlendirebilmenin ne denli önemli 
olduğunun altını çizdi.

‘STK’lar ile Birlikte Çalışın’

Başkan Sarıkurt konuşmasında şunları 
söyledi: “Hangi programda olursanız 
olun mutlaka kodlama öğrenmeniz 
gerekiyor. Gelecekteki mesleklerin ne 

olacağını bilmiyoruz ama teknolojinin, 
yapay zekânın tüm mesleklerin 
içinde olacağına eminiz. Dolayısıyla 
teknoloji okuryazarlığını üst düzeye 
taşımamız gerek. Bunların yanı sıra 
üniversite eğitiminiz boyunca her 
fırsatta çalışmalısınız. İmkân buldukça 
staj yapmalı ve farklı sektörleri 
deneyimlemelisiniz. Özellikle STK’lar ile 
birlikte çalışmak 
sizlere önemli 
kapılar açacaktır. 

‘Krizleri 
Fırsata 
Çevirin’

İleride iş 
görüşmelerine 
gideceksiniz, 
firmalar üniversite 
yıllarında okul 

kulüplerinde düzenlediğiniz veya yer 
aldığınız faaliyetlere, sosyal sorumluluk 
projelerine katılıp katılmadığınız ile 
ilgileniyorlar. Dolayısıyla sosyal olun, 
ücretsiz olmasına bakmadan çalışın, 
farklı projelerde yer alın. Geleceğinize 
bol bol yatırım yapın. Hata yapmaktan 
korkmayın, krizleri fırsata çevirin.” 

ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİYLE

COŞKULU BULUŞMA
Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek 

Yüksekokulu’nda düzenlenen konferansta 
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt 
üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi.
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‘Gençler ile İletişim 
Artmalı’

Konuşmasının ardından soru-cevap 
kısmında öğrencilerin sorularını 
yanıtlayan Başkan Sarıkurt, öğrencilerden 
gelen şikâyet, talepleri ve önerileri 
dinledi. Üniversiteli gençler ile iletişimin 
artması gerektiğini belirten Çorlu 
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, 
öğrencileri temsil eden gruplara 
ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Talep 
ve beklentileri ifade edebilmek için 
öğrencilerin sesinin duyulması gerektiğini 
söyleyen Başkan Sarıkurt, öğrencilerin 
sorularını yanıtlamaya devam etti.
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Öğrencileri Heyecanlandıran Buluşma 

Soru-cevap bölümünün ardından Çorlu İçin Çözüm Odaklı Proje 
Anketi’ni cevaplayan üniversite öğrencileri, yapılması planlanan 
projeler ile ilgili fikirlerini beyan etti. Sonrasında Namık Kemal 
Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Abdullah 
Yinanç, Geleneksel El Sanatları bölümü tarafından yapılan ve 
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un adının yazılı olduğu 
işlemeli el sanatları tablosunu Başkan Sarıkurt’a armağan etti. 

Başkan Sarıkurt’un, öğretim üyeleri ve öğrencilerle hatıra 
fotoğrafı çektirmesinin ardından konferans sona erdi.
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Başkanımız Ahmet Sarıkurt, başkan 
yardımcılarımız, belediye meclis 

üyelerimiz ve belediye personelimiz, 
2-8 Kasım Lösemili Çocuklar 

Haftası kapsamında düzenlenen 
farkındalık yürüyüşünde “Maskemi 

Takarım, Farkındalık Yaratırım” 
kampanyasına hijyenik maske 

takarak destek verdi.

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

Çorlu
LÖSEMIYE KARSI

TEK YÜREK

LÖSEV tarafından Türkiye 
çapında düzenlenen 2-8 
Kasım Lösemili Çocuklar 

Haftası’nda lösemi hastalığına dikkat 
çekmek ve löseminin bulaşıcı bir 
hastalık olmadığını, tedavi edilebilir 
olduğunu; bu hastalıkla mücadele 
eden kardeşlerimizin sevgiye, 
iyiliğe, en önemlisi morale ihtiyaçları 
olduğunu hatırlatmak için “Maskemi 
Takarım, Farkındalık Yaratırım” 
kampanyasına Çorlu Belediyesi tam 
destek verdi.

ÇORLU BELEDIYESI’NDEN
LÖSEV’E TAM DESTEK
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“Maskemi Takarım, Farkındalık Yaratırım” adlı farkındalık 
yürüyüşünde katılımcılar hijyenik maskelerini takarak 
Kitap Kafe’den Atatürk Meydanı’na kadar yürüdü. Atatürk 
Meydanı’ndaki etkinlik alanında katılımcılara hitap eden Başkan 
Sarıkurt; lösemili çocuklarımıza bu mücadelelerinde destek 
olmak, onların minik yüreklerine sevinç ve umut vermek için 
“Maskemi Takarım, Farkındalık Yaratırım” kampanyasına 
katılarak herkesi duyarlı, bilinçli olmaya davet etti. Löseminin 
tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çeken Başkan 
Sarıkurt; “Gelin bu güzel çocuklarımızı yalnız bırakmayalım; 

duygularını, yaşadıklarını anlamaya çalışalım. Dev yürekli minik 
kahramanlarımız lösemili çocuklarımızdan sevgimizi, neşemizi, 
desteğimizi esirgemeyelim ve onların hayatlarını bir nebze 
de olsa da kolaylaştıralım, yanlarında olalım. Bu vesile ile tüm 
duyarlı vatandaşlarımızı, çocuklarımızın en büyük destekçisi olan 
LÖSEV’e bağışta bulunmaya davet ediyorum.” dedi.
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Satın almak yerine özenle bakımını ve aşılarını yaptığımız minik dostlarımızı 
bakımevimizden sahiplenebilirsiniz.

Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevimize ulaşmak için 0 282 684 77 63’ü arayabilirsiniz.

1- Tablet
2- Hediye Çeki
3- Kulaklık

Müracaat

Tel: 0 282 684 75 58     0 282 684 77 00

Hediyeler
Çorlu Belediyesi
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 10 Şubat 2020

Son Başvuru Tarihi

KONULU
ÖYKÜ YARIŞMASI

KONULU
ÖYKÜ YARIŞMASI
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GECE GÜNDÜZ

Çorlu’muza 10 ayda 208

1- Tablet
2- Hediye Çeki
3- Kulaklık

Müracaat

Tel: 0 282 684 75 58     0 282 684 77 00

Hediyeler
Çorlu Belediyesi
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 10 Şubat 2020

Son Başvuru Tarihi

KONULU
ÖYKÜ YARIŞMASI

KONULU
ÖYKÜ YARIŞMASI
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