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ÖNSÖZ
İlk olarak teveccüh göstererek bizi bu göreve layık gören değerli vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Önümüzdeki beş yıllık dönemde Trakya’nın Antik Kenti Marmaraereğlisi’ne her türlü hizmeti yaparak
hak ettiği seviyeye getirmek için gece gündüz çalışacağız.

Sevgili Hemşehrilerim…

Trakya’nın vitrin kenti Marmaraereğlisi’nin adından ülke çapında sıkça söz ettirmek için var gücümüzle
çalışacağız. Bu yolda sizinle birlikte ilerlerken sosyal haklara, adalete, samimiyete, eşitlik ve
özgürlüğe son derece saygılı olarak yol alacağız. Hizmet kalitemizden ödün vermeden
ihtiyacı olan her vatandaşımızın yanında yer alacak, ihtiyaçları doğrultusunda Belediyemiz
olarak eksiklerini gidereceğiz. Geleceğimizin garantisi olan çocuklarımız için özellikle
eğitim alanında hassasiyet göstererek bu konuda üzerimize düşen her görevi yerine
getireceğiz. Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına atılacak tüm adımları
atacağız.
Toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza ayrım gözetmeksizin eşit hizmeti
götürmek için çabalayacağız. Biz ‘ sizler için buradayız’ diyerek çıktığımız yolda yaşam
kalitenizi yükseltmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Belediye olarak
gerçekleştireceğimiz etkinlik ve faaliyetlerle her daim yanınızda olacağız. Geliştirdiğimiz
tüm projelerde esas amacımız sizlerin hayatını kolaylaştırmak olacak. Her zaman
desteğinizi arkamızda hissederek hareket ederken, geleceğin Marmaraereğlisi’ni
birlikte inşa edeceğiz. Mutlu ve güzel yarınlarda her zaman
birlikte olmak dileğiyle…

Sağlam Adımlarla İlerlerken…

Başarılarla dolu 2019 yılını geride bırakırken, 2020 yılına
büyük umutlarla giriş yapıyoruz. Hep birlikte çıktığımız
bu yolda sağlam adımlarla ilerlerken sizden güç alıyoruz.
Bu güç, her zaman daha ileriye götürecek azmi bize
kazandırıyor. Her yeni yıl, yeni başlangıçlar demektir.
Bizim de bu yıldan beklentilerimiz arasında huzur,
mutluluk ve bereket var. 2020 yılının ülkemize, bölgemize
ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum.

Sinem Özüpek
2020 yılının, dünyada barış ve
kardeşliğin egemen olduğu, umut ve
mutluluk dolu bir yıl olmasını temenni ederek, tüm Marmaraereğlisi
halkının yeni yılını kutluyorum.

Muharrem Şen
Yeni yılda ve daha nice yıllarda halkımızın
gücüne inanarak, ümidimizi canlı tutarak,
yorulmadan, kardeşlik içerisinde yaşayarak tüm
Türkiye’ye ve Marmaraereğlili hemşehrilerime,
sağlıklı ve mutlu yıllar temenni ederim.
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YOL ÇALIŞMALARIMIZ

Marmaraereğlisi’nde Bir İlk
‘’Marmaraereğlisi’nde; ilk defa sıkıştırabilir beton yol uygulanıyor’’
Belediye Başkanı Hikmet Ata; Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi’nde ilk defa uygulanacak olan, sıkıştırabilir beton
yol ve kaldırım çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili yerinde inceleme yaparak ekiplerden bilgi aldı.
Marmaraereğlisi Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yeniçiftlik Mahallesi İsmet Ata Caddesi ve bağlı sokaklarda
yürütülen yol yapım ve kaldırım çalışmaları
devam ederken, çalışmaları yerinde inceleyen
Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata,
Fen İşleri Müdürlüğü görevlilerinden bilgiler
aldı.

‘’Marmaraereğlis’inde bir ilki
gerçekleştiriyoruz’’
Başkan Ata çalışmaların hızlandırılması
talimatını vererek, “Devam eden hazırlıklar
kapsamında İsmet Ata Caddesi’nde çevre
düzenlemesi yapılarak, kullanım ömrünü
tamamlamış kilit parke taşlar kaldırıldı ve
sahada ilk etap hazırlıkları tamamlandı.
Tüm hazırlıkların tamamlanmasıyla beraber,
Marmaraereğlisi’nde bir ilki gerçekleştirerek
sıkıştırabilir beton yol uygulamasını hizmete
açacağız. “diye konuştu.
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Marmaraereğlisi’nde Çalışmalar Hız Kesmiyor
Marmaraereğlisi Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yeniçiftlik
Mahallesi’nde yürütülen yol yapım ve kaldırım
çalışmaları devam ederken, Başkan Ata
çalışmaları yerinde inceledi.
Ata, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğinin müjdesini vererek; ‘’ Lütfü
Kurt Caddesi’nde de çevre düzenlemesinin yapımı ekiplerimizce tamamlandı.
Çalışmaları yakından takip ediyoruz. Alt yapı
çalışmalarımız tamamlanmış mahallelerde
belirli bir program dahilinde yol çalışmalarımız
devam edecek. Bizim için önemli olan
vatandaşlarımızın ulaşım konusundaki
sıkıntılarını gidererek ihtiyaçlarına cevap
vermek. Bu bağlamda çalışmalarımıza yön
veriyoruz.’’ şeklinde konuştu.
Marmaraereğlisi Belediyesi Sultanköy Mahallesi’ni sıcak asfaltla
buluşturdu.
Marmaraereğlisi Belediyesi yol
çalışmalarını hızlandırdı. İlçedeki
mahallelerde altyapı çalışmaları
tamamlanmış sokaklarda, asfalt ve
beton yol çalışmalarını sürdüren
Marmaraereğlisi Belediyesi Fen İşleri
müdürlüğü ekipleri, yolları konforlu
bir yapıya kavuşturuyor.
İlçeye bağlı mahallelerde kısa
sürede, yol konusunda önemli
mesafeler kat edildiğini belirten
Marmaraereğlisi Belediye Başkanı
Hikmet Ata; ‘’Sultanköy Mahallesi Bağlar Caddesi gibi önemli
bir yol güzergahını sıcak asfaltla kavuşturduk. Yeniçiftlik
Mahallemiz’de de sıkıştırılabilir beton
yol çalışmalarımız büyük bir hızla
devam ediyor. Ekiplerimiz sahada
özveriyle çalışıyor. En kısa sürede
tamamlayıp, vatandaşlarımızın
hizmetine sunmayı planlıyoruz. Konforlu yollar için dur durak bilmeden
çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
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BAYRAM COŞKUSU

Bayramlarımızı Coşkuyla Kutladık
Marmaraereğlisi’nde milli bayramlar büyük bir coşku ile kutlandı.

Cumhuriyet Yürüyüşü ile Coşku İkiye Katlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının doruk noktasını ise bu
yıl Marmaraereğlisi’ndeki “Cumhuriyet Yürüyüşü” oluşturdu. Binlerce
vatandaş, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle 29 Ekim akşamı
Marmaraereğlisi’nde buluştu. Cumhuriyet yürüyüşü, Gençlik Merkezi önünden saat 19.00’da başladı. Marmaraereğlililer, Cumhuriyet
Meydanı’na kadar yürüdü.
Marmaraereğlili hemşehrilerine Cumhuriyet Yürüyüşü boyunca eşlik
eden Belediye Başkanı Hikmet Ata, Cumhuriyet Meydanı’na gelindiğinde
günün anlam ve önemine dair bir konuşma gerçekleştirdi.

‘’Cumhuriyet, Türk Milletine bırakılmış en büyük miras ve
vazgeçilmez bir değerdir.’’
Başkan Ata; konuşmasında ‘’19 Mayıs 1919’da Ulu Önderimiz M. Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak büyük fedakarlıklarla
başlattığı milli mücadele, Türk milletinin inanç ve azmiyle başarıyla sonuçlanmış, 29 Ekim 1923 tarihinde de cumhuriyetin
ilanıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Atatürk’ün “Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare,
Cumhuriyet idaresidir.” diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, Türk Milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir.
Bu vesileyle tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Böyle bir günün akşamında Cumhuriyet Bayramı’mızı, Fener
alayıyla taçlandırdık. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.’’ dedi.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu ve ilk
Cumhurbaşkanı Mustafa
Kemal Atatürk tarafından
dünya çocuklarına
armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,
Marmaraereğli’mizde
coşkuyla kutlandı.

Milli kurtuluş mücadelemizin
başlangıcı olarak kabul edilen
ve tarihimizde önemli bir yere
sahip olan 19 Mayıs 1919’un
100. Yılı İlçemizde törenlerle
kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilçemizde
anma etkinlikleri düzenlendi.
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EĞİTİM

Marmaraereğlisi
Belediyesi
Eğitimde Fark
Yarattı
Marmaraereğlisi Belediyesi Gençlik Merkezi
çocukların bedensel, kültürel gelişimlerine katkıda
bulunmak amacı ile 4-14 yaş arası öğrencilere
çeşitli branşlarda yeteneklerini geliştirme imkanı
sunuyor
Öğrenci Sayısı Önceki Yıllara Göre 3 Katı Fazla
2017-2018 Eğitim öğretim yılında; 25’i kadın görsel sanatlar (el
işi) öğrencisi olmak üzere, toplamda 85 öğrenciye eğitim verilirken, 2018-2019 eğitim öğretim yılında bu rakam üç katına çıkarak;
30’u bayan görsel sanatlar (el işi) öğrencisi, toplamda 280 öğrenci
Gençlik Merkezi ‘nde eğitime başlama imkanı buldu.
Öğrenci Sayısıyla Beraber Branş Sayısı da Arttı
Matematik, satranç, resim, çini, rölyef ve bilgisayar kurslarına
ek olarak, yeni eğitim-öğretim dönemiyle beraber; Türkçe,
İngilizce, judo, ve enstürman gibi dersler de yaz okulu
müfredatında yerini aldı.
Yaz okulunun öğrenci başarısı üzerinde önemli bir etkisi var
Gençlik Merkezi öğretmenleri yaptığı açıklamalarda; Marmaraereğlisi Belediyesi’nin Yaz döneminde yürüttüğü yaz okulu
projesini gerçekleştirerek, öğrencilerin, akademik sürecine katkı sağladığını aynı zamanda kültürel, sportif ve sosyal açıdan da
kendilerini geliştirebilmesi için güzel bir imkan sunduğunu belirtti.
Verilen eğitimlerin öğrenci başarısı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu gözlemleyen Gençlik Merkezi öğretmenlerinin
açıklamaları şu şekilde;
Matematik ve Satranç Öğretmeni Gözde Minaz:
‘’Yaşamın her evresinde olan matematiği öğrencilerimizle daha zevkli hale getirerek doğru düşünmeyi, araştırmayı, soyut ve
somut kavramlar arasında bağlantı kurmayı, okul derslerine hazırlık yaparak eksiklerimizi tamamlayıp üzerine yeni bilgiler
katmayı hedefliyoruz. Bilimin temeli olan matematiği tanıyıp çocuklarımıza yeni dünyaları keşfettiriyoruz. Matematik kelimesinin anlamı ‘ Bilgi ve Öğrenme’ dir.’’
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Matematik öğretiminin öğrencilere;
1. Öğrencilerde mantıksal düşünme yeteneğini geliştirme,
2. Günlük hayatta karşılaştığı problemlerin çözümünde mevcut koşulları doğru değerlendirme,
3. Mümkün olduğu hallerde bilgiyi nicelleşmiş verilerle ortaya koyma alışkanlığını kazandırma,
4. Öğrencilere soyutlama yapma alışkanlığı kazandırma, bu yolla zihinsel bağımsızlığı ve yaratıcılığı geliştirme,
5. Öğrencilere özelleştirme ve genelleştirme yapma alışkanlığı kazandırma, bu yolla sezgisel düşünceyi geliştirme,
6. Estetik değerleri geliştirme,
7. Bir problemin değişik yollarla çözülebileceğinden hareketle, farklı görüş ve düşüncelere zihnen açık olabilme ve onlara
saygı duyma alışkanlığını kazandırmadır.’’ amaçları sunduğunu belirtti.
‘’Satranç oyunu öğrenci gelişime yaptığı katkılarla sanki bir mucize ilaç gibidir. Günlük hayatın gerçeklerinden yola çıkan
zihinsel bir spor olan satranç; çocuğu hayata hazırlamada, hayatla bağ kurmasında son derece kullanışlı bir araçtır.
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EĞİTİM

Satranç eğitimi öğrencinin;
1. Arkadaşlık duygusunu arttırır.
2. Kötü alışkanlık edinmeye engel olur.
3. Planlı hareket etmenin önemini kavratır.
4. Hızlı, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur.
5. Kendine güven duygusu aşılar.
6. Odaklanmayı, görselleştirmeyi, ileriyi düşünmeyi,
muhakeme ve analiz yapmayı, çoklu zeka kavramını ve
daha birçok olumlu özellikleri geliştirmesine yardımcı
olur.’’ dedi.

Müzik Öğretmeni Zeynep Şakır:
1. Müzik eğitimi alan öğrencilerin almayan öğrencilere oranla daha hızlı ve hatasız okudukları görülmüştür,
2. Öğrencilerin; motor becerileri artar, okulda daha iyi bir performans sağlarlar, özgüveni gelişir ve solunumları düzene girer,
3. Ney üflerken, daima nefeslerini kontrol etmeleri gerektiği için bir süre sonra alışkanlık halini alır.
4. Çocuklar müziği duyduklarında işitme, dokunma, ritm tutma, ses taklidi gibi birçok fonksiyonu aynı anda gelişir,
5. Müzik eğitimi alan çocukların matematik ve dil alanında daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir.’’ dedi.

İngilizce Öğretmeni Elif Esin Duman:
‘’Milli eğitim bakanlığının okullar hayat olsun projesini Marmaraereğlisi belediyesi gençlik merkezinde İngilizce dersini bu yıl
yaz okulu kapsamına dahil etmiş olduk.
İlkokul gruplarında İngilizceyi birinci yabancı dil olarak benimsetmek, temel düzeyde iletişim kurmalarını sağlamak ve
öğrencilerimizin yabancı dilde bilişsel becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamaktayız.
Ortaokul grubundaki öğrencilerimize ise İngilizceyi daha kapsamlı bir şekilde öğretmek, yabancı dil öğreniminde hedeflenen
okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmek için çalışmaktayız.’’ dedi.
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Marmaraereğlisi Belediyesi, Gençlik Merkezi Yaz
Okulu’nda eğitim gören öğrencilere Aqua Park gezisi
düzenledi.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı faaliyet gösteren; Gençlik Merkezi Yaz Okulu’nda eğitim-öğrenim
gören çocuklar, sürpriz geziler kapsamında yüzme
sporunu deneyimlemeleri için Aqua Parka götürüldü.
Marmaraereğlisi Belediyesi’nin kendilerine tahsis edilen
araçlarıyla Aqua parka giden öğrencilerimiz havuza
girip doyasıya eğlenerek suyun tadını çıkardılar.
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BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ

Geleceğimiz İçin; El Ele
Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığı Orman Bakanlığı’nın başlattığı ‘’Sende bir fidan dik,
geleceğe nefes ol’’ kampanyasına katıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün
kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, orman yangınları sonucunda zarar gören alanların yeniden ağaçlandırması konusunda vatandaşların
taleplerine karşılık vermek için başlattığı kampanyada 11 Kasım saat 11.11’de ülke
genelinde 11 milyon adet ağaç dikilirken Marmaraereğlisi’nde de 1600 adet fidan
dikildi.

‘’Sende Bir Fidan Dik, Geleceğe Nefes Ol’’
‘’gelecegenefes.com’’ internet adresinden toplanan bağışlarla Marmaraereğlisi
Meslek Yüksek Okulu Bahçesi’ne yoğun katılım ile 1600 adet fidan dikimi
gerçekleştirildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Hikmet Ata; ’’Bugün burada
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlatmış olduğu ağaç dikimi seferberliğinde bir
araya geldik. ‘’Sende Bir Fidan dik, Geleceğe Nefes ol’’ kampanyasıyla birçok fidan
toprak ile buluştu. Bir ülkenin nefesi olan ormanların bizde bir tanesini ilçemize
kazandırıyoruz.
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Amacımız, ilçemizi yeşillendirmek, çocuklarımızı, gençlerimizi ve öğrencilerimizi ağaç konusunda bilinçlendirmektir.
Çocuklarımız dikeceğimiz bu fidanlarla birlikte büyüyüp onlar gibi gelişecek ve geleceğimizin
kökleri olacaklardır. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.
Etkinliğe Başkan Hikmet Ata’nın yanı sıra Garnizon Komutanı Per. Albay Bayram Ölçücüoğlu,
İlçe Jandarma Komutan Vekili Asb.Kd.Bçvş İsmail Eselik, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Atabek,
Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Veli Sırım, Başkan Yardımcıları
Sinem Özüpek, Muharrem Şen, siyasi parti temsilcileri, Mavi Martı Otizm Spor Eğitim ve
Sosyalleşme Kulübü Derneği ve STK üyeleri ile çok sayıda çevre dostu vatandaşa katalım
sağladı.
Kampanya başarılı olursa ‘aynı anda en çok fidan dikimi’ rekoru da kırılacak. Böylece kampanya Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek.
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‘’Maskemi Takarım,
Farkındalık
Sağlarım’’
Marmaraereğlisi Belediyesi 2-8
Kasım Lösemili Çocuklar Haftası
dolayısıyla toplumda farkındalık
oluşturmak amacıyla ilçedeki
okullarda etkinlik düzenlendi.
Marmaraereğlisi Belediyesi, Lösemili Çocuklar
Vakfı (LÖSEV) tarafından başlatılan “Maskemi
Takarım Farkındalık Sağlarım” adlı etkinlik
kapsamında, toplumda farkındalık oluşturmak
amacıyla ilçe genelindeki okulları gezerek maske
ve lösemi hastalığı hakkında broşür dağıttı.
Öğrencilerin Lösemi hastalarını anlayabilmeleri,
empati kurabilmeleri ve bu konuda bilinçlenmeleri
sağlandı.
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‘’Tedavisi Mümkün’’
Etkinlikte maske takan
Marmaraereğlisi Belediye
Başkan Yardımcısı Muharrem Şen konu ile ilgili yaptığı
açıklamada ‘’Bugün burada,
2-8 Kasım arası Lösemili
Çocuklar Haftası kapsamında,
Lösemi hastalığına Farkındalık
yaratmak için sizlerle bir araya
geliyoruz. Özellikle çocuklarda, erken yaşlarda daha sık
rastlanan lösemi hastalığının,
erken teşhisle tedavi edileceği
kanıtlanmıştır. Tedavisi mümkün olan bu hastalıkta geç
kalınmaması çok önemli. Biz
de Marmaraereğlisi Belediyesi
olarak Lösemili çocuklarımızı
yalnız bırakmayarak, bu
hastalığa farkındalık sağlamak
için maskemizi takıyoruz.
Herkesin maskesini takıp
Lösemili çocuklarımıza destek
vermesini arzu ediyoruz.’’ Dedi.
Başkan Yardımcısı Muharrem Şen; etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen, Süleyman Turgut Krali İlköğretim Okulu,
Nizamettin Demirdöven İlköğretim Okulu ve Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu öğretmen ve öğrencilerine katkılarından
dolayı teşekkür etti.
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PROJE

Başkan Ata’dan

Dev Proje

Arka Deniz Kıyı Projesi ile Şehre Yeni Bir Çehre Kazandırıyor
Yönetime geldiği günden beri hayata geçirdiği projelerle devrim yaratan Marmaraereğlisi
Belediye Başkanı Hikmet Ata Arka Deniz Kıyı Düzenleme Projesiyle halkın gönlünü fethetti.
Marmaraereğlisi sınırları içerisinde bulunan, MezbahaaltıGüngörmez mevkii arasında yer alan halk arasında arka deniz olarak
bilinen sahil için kıyı düzenleme projesi hazırlandı. Halihazırda
atıl bir durumda kullanılmakta olan arka deniz kıyı alanı, bölgeyi
geliştirmek ve tarihi dokuya zarar vermeden, en az müdahale ile
halkın kullanımına uygun hale getirmek amacıyla ele alınmıştır.

Tarihin, Yeşilin ve Denizin iç içe geçmesi planlanıyor
Proje, peyzaj çalışması ve halkın gündelik ihtiyaçlarını
karşılayacağı sosyal tesislerin konumlandırılması şeklinde iki
kısımdan oluşuyor. Bu kapsamda hazırlanan projede 600 m
uzunluğundaki bu alanda; yürüyüş yolu, bisiklet yolu, Perinthos
Antik Kent panoları, yeşil alanlar, gölgelik, açık hava sahnesi, büfe,
güneşlenme alanları, macera parkı, wc, duş, soyunma kabini ve ahşap
iskeleler yer almaktadır. Proje incelenmek ve değerlendirilmek üzere
anıtlar kuruluna gönderilmiştir.
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Arka Deniz Kıyı Düzenleme Projesi ile gerek sahil alanı gerek kültürel turizm açısından zengin
olan bu alanda, turizmin hareketlenmesi ve halkımızın daha iyi zaman geçireceği bir proje yapılması
planlanıyor.

Tarihi Dokuyla İç İçe Geçmiş bir Sahil
Marmarereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata konu ile
ilgili yaptığı açıklamada; ‘’Şuanda kullanılmayan durumda
olan, vatandaşlar için pek güven arz etmeyen sahilimizin,
yeni görünümü için hazırladığımız projeyi halkımıza sunduk. Arka deniz sahilinin de şuanda kullanılan sahiller gibi
vatandaşlarımızın ailesini alıp gidebileceği, denize girip,
yürüyüş yapabileceği bir sahil haline getirmeyi planlıyoruz.
Tarihi dokuyla iç içe geçmiş bir sahil yapmayı amaçlıyoruz.
Trakya’mızın parlayan yıldızı Marmaraereğli’mizi modern
bir görünüme kavuşturmak için var gücümüzle çalışmaya
devam edeceğiz.’’ dedi.
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Yaz

Şenlikleri’nde
Yıldızlar Geçidi
Marmaraereğlisi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Yaz Şenlikleri halktan büyük ilgi gördü.İki gün süren şenliklerin son gecesi; ilçe merkezi, Belediye Hizmet Binası otoparkında gerçekleşti. Cengiz Kurtoğlu ve Sevtuğ;
Marmaraereğli’liler için unutulmaz bir gece yaşattı.
18
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Popüler Sanatçı Sevtuğ Geceye Renk Kattı
Popüler Müziğin sevilen isimlerinden, Sevtuğ; sevilen şarkılarını
Marmaraereğlisi halkı için seslendirdi. Sevtuğ, vatandaşlara coşkulu
bir konser yaşattı.

Gecede Cengiz Kurtoğlu’yla Nostalji
Son olarak ise ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu sahne aldı. Ünlü
şarkıcıyı dinlemek üzere binlerce kişi konser alanına akın etti.
Marmaraereğlisi halkıyla buluşan Cengiz Kurtoğlu; eski ve yeni
şarkılarını bu kez Marmaraereğli’li sevenleriyle birlikte, hep bir
ağızdan seslendirdi.

‘’Amacımız Marmaraereğli’mizi; Kültür-Sanatta, Trakya’nın
Vitrin Kenti Haline Getirmek’’
Halkın büyük ilgi gösterdiği Yaz Şenlikleri’nde konuşma
gerçekleştiren Belediye Başkanı Hikmet Ata ‘’Sevgili Marmaraereğlili
hemşehrilerim; barışı, kardeşliği, birlikte yaşama kültürünü ve
güzellikleri paylaştığımız Yaz Şenliğimize hoş geldiniz. Dün gece
Yeniçiftlik Mahalle’mizde şenliğimizin açılışını, siz değerli halkımızla
beraber gerçekleştirdik. Bu akşam da kıymetli sanatçılarımız;
Cengiz Kurtoğlu ve Sevtuğ ile sizleri buluşturuyoruz. Amacımız
Marmaraereğli’mizi kültür-sanatta Trakya’nın vitrin kenti haline getirmek. Bu doğrultuda çok daha güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz. Yüreğinizdeki sevincin, coşkunun heyecanın;
yaşamınızdan hiç eksilmemesi dileğiyle. Hepinizi selamlıyor ve iyi
eğlenceler diliyorum.’’ Dedi
Cengiz Kurtoğlu konserinin tamamlanmasının ardından,
Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet ATA; sanatçıya çiçek ve
plaket takdim etti.
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Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi’nde
düzenlenen yaz şenliklerinde ilk olarak; Bülent Bozot ve Ekrem Beken, Marmaraereğlisi
halkına şarkılarını seslendirdi, sonrasında
Türk halkının beğeniyle takip ettiği sanatçı
İntizar sahne aldı. Binlerce kişinin ilgi
gösterdiği konserde birbirinden güzel
eserlerini seslendiren sanatçı, etkinliğe
katılan herkesi coşturdu. Şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan İntizar,
performansıyla büyük beğeni topladı.

Marmaraereğlisi’nde
Emre Kaya Rüzgarı Esti
Marmaraereğlisi Belediyesi Ramazan Bayramı’nı Emre
KAYA’nın Konser coşkusuyla
taçlandırdı.
Vatandaşların coşkulu ve
mutlu bir bayram heyecanı
yaşamaları için, tüm
hazırlıklarını tamamlayan
Marmaraereğlisi Belediyesi;
Emre Kaya konseriyle hem ilçe
sakinlerine hem de bayram tatili
sebebiyle ilçeye gelen misafirlere unutulmaz anlar yaşattı.
Popüler Müziğin önemli isimlerinden, Emre KAYA sevilen
parçalarını Marmaraereğlisi
Halkı için seslendirdi. Emre
KAYA şarkılarıyla vatandaşlar
coşkulu bir bayram geçirdi.
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Başkan Ata, Yaz Şenliği’ne Katılmak
İsteyen Engelli Vatandaşları Unutmadı
Marmamaraereğlisi Belediyesi; Yaz
Şenliği’nde Cengiz Kurtoğlu’nu, engelli
hayranıyla buluşturdu.
Marmaraereğlisi Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü Sağlık
Birimi ekipleri, Yaz Şenliği’nde Cengiz
Kurtoğlu’nu dinlemek isteyen engelli
vatandaşı ve engelli annesini evinden
alarak konser alanına götürdü. Engelli
vatandaş, hayranı olduğu usta sanatçıyı
en ön sıradan dinleyip konser boyunca
şarkılarına eşlik etti. Cengiz Kurtoğlu
konser sırasında hayranının yanına giderek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Konser bittikten sonra Kültür ve Sosyal
işler Müdürlüğü Sağlık Birimi ekipleri tarafından evine ulaştırılan engelli
vatandaş Mertkan Canzurna ve annesi ‘’
Marmaraereğlisi Belediyesi bizlerin her
zaman yanında.
Bir telefonumuzla tüm sorunlarımıza çözüm üretmeye çalışıyorlar. Böyle bir gecede bizim gibi engelli vatandaşları da
unutmadıkları için başta Belediye Başkanımız Hikmet Ata olmak üzere Marmaraereğlisi Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz.’’
dedi.
Marmaraereğlisi Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü Sağlık birimi ekipleri, engelli vatandaşların alışveriş, hastane,
sosyal etkinlik gibi her türlü ihtiyaçlarına ulaşım sağlama imkanı veriyor. 24 saat tüm problemlerine çözüm üreterek sosyal
destek sağlıyor.
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Bİr gün değİl, Her gün Yanlarındayız

Marmaraereğlisi Belediyesi 3 Aralık Engelliler Günü
dolayısıyla yemek düzenleyerek onların bu özel günlerinde yanlarında yer aldı.
Marmaraereğlisi Belediyesi sadece özel günlerde değil
her daim engelli vatandaşlarının yanında yer almaya
devam ediyor.
‘’Hepimiz Birer Engelli Adayıyız’’
İlçede konunun önemine vurgu yapmak amacıyla düzenlenen
yemeğe çok sayıda vatandaş katıldı. Farkındalık yaratmak amacıyla
düzenlenen yemekte konuşma yapan Marmaraereğlisi Belediye
Başkanı Hikmet Ata; ‘’ 3 Aralık Engelliler Günü’nün değerini ve
önemini biliyoruz. Ancak sadece bu gün değil her gün engelli
vatandaşlarımızın yanındayız. İhtiyaçları doğrultusunda maddi,
manevi ve psikolojik bağlamda belediye olarak her daim yanlarında
oluyoruz
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Hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmayarak bu
vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Bir tane engelli
ve iki tane hasta nakil aracımız vatandaşlarımıza yedi yirmi dört
hizmet veriyor. Bizde bilgimiz dahilinde olan her konuya hassasiyet göstererek gerekli yardımlarda bulunuyoruz. Bu konuda
kamusal anlamda duyarlı olmak ve üzerimize düşenleri yapmak
hepimizin görevidir.’’ dedi.
Yenen yemeğin ardından vatandaşların ihtiyaçlarını dinleyen
Başkan Hikmet Ata, gerekenlerin yapılması konusunda ekiplerine talimat verdi.
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Araç Filomuz Genişliyor
İlçenin dört bir yanında hizmet veren Marmaraereğlisi
Belediyesi, saha çalışmalarının daha etkin ve hızlı bir
şekilde gerçekleştirmek için araç filosunu genişletti.

Marmaraereğlisi Belediyesi ilçe halkına daha iyi
hizmet verebilmek için looder (yükleyici) alarak
araç filosunu güçlendirdi. Yükleyicinin (looder)
Marmaraereğlisi’nde oluşabilecek alt yapı sorunlarında,
kazı ve düzenleme işlerinde kullanılmak üzere
Marmaraereğlisi Belediye başkanlığı tarafından alındığı
bildirildi.
Başkan Ata, hayata geçirdiği sosyal projeleriyle
vatandaşın hizmet beklentisini karşılıyor
Eski ambulans aracının ömrünü tamamlamasından
dolayı yeni ve teknolojik donanıma sahip bir ambulansa ihtiyaç duyan Marmaraereğlisi Belediyesi yeni
ambulansına kavuştu. Nisan ayından bu yana hizmet
veren Marmaraereğlisi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü’ne bağlı hasta nakil ambulansı, özellikle ihtiyaç sahibi olan ve acil müdahale gerektirmeyen, yatağa
bağımlı vatandaşları evlerinden randevu aldıkları sağlık
kuruluşuna, taburcu olanları ise, sağlık kuruluşundan
evlerine ücretsiz bir şekilde naklini sağlıyor.
Başkan Hikmet Ata konuyla ilgili yaptığı
açıklamada, ‘’Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı hasta nakil
ambulansımız vatandaşlarımızın hizmetine girdi. Özellikle yatalak hastalarımız ve nakil problemi yaşayan
vatandaşlarımızın ücretsiz olarak yararlanabileceği bu
ambulansla büyük bir eksikliği gidermiş olduk. Nakil
ambulansımızın şehrimize ve bütün vatandaşlarımıza
hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
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Hep Birlikte Ata’mızın Huzurunda…
Marmaraereğlisi Belediyesi, Namık Kemal Üniversitesi Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu öğrencilerini,
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Anıtkabir’e
götürdü.
Marmaraereğlisi Belediyesi eğitime verdiği desteklerle
adından söz ettiriyor. Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu öğrencilerine 10 Kasım Atatürk’ü Anma
Günü kapsamında Ankara gezisi düzenledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin yarınları olan gençlerimizi, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile
buluşturmak için düzenlenen gezide öğrenciler ve
öğretmenlerin bir hayli heyecanlı olduğu gözlerden
kaçmadı.
Rehber eşliğinde yapılan gezide öğrenciler, Atatürk’ün
hayatı ve kullandığı özel eşyaları hakkında bilgi sahibi
olurken, kazanılan zaferleri müzede hazırlanmış olan
canlandırmalar eşliğinde öğrendi. Anıtkabir’in ardından
öğrenciler, Ankara turu yaparak Türkiye’de kurulan ilk
meclis binası olan ve Kurtuluş Savaşı gibi birçok önemli
kararların alındığı eski TBMM Binası ile Ankara Kalesi gibi
tarihi yerleri de görme şansı bularak şehirden ayrıldı.

‘’Gurur Duyuyoruz’’
Toplumun geleceğini aydınlatmada çok önemli bir
görevi yerine getirdiğini ve kendileri için bir gurur kaynağı
olduğunu belirten Başkan Hikmet Ata konuyla ilgili yaptığı
açıklamada ‘’Göreve geldiğimiz günden beri etüt ve gençlik merkezi ile gençlerimizin bütün eğitim hayatlarını
etkileyecek projeler üretmiş bulunuyoruz. Bu merkezde
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine ve düşüncelerine
sahip gençler yetiştirmek temel hedefimizdir. Çağdaş
medeniyetler seviyesine ulaşabilmek için Atatürk sevgisine sahip, onun ilkelerini kendine hedef edinen gençler
yetiştirerek, çağdaş yarınlarda var olmayı amaçlıyoruz”
dedi.
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Öğretmenlik, Bedeli Hiçbir Zaman
Ödenmeyecek Bir Meslektir
Marmaraereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Şen, 24 Kasım Öğretmenler Günü
nedeniyle ilçede bulunan bazı okulları ziyaret ederek öğretmenleri kutladı.
Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Şen gün içerisinde, başta
Marmaraereğlisi Meslek Yüksek Okul Müdürü Veli Sırım ve Milli Eğitim
Müdürü Adil Özer olmak üzere, S.T.K Ortaokulu, Marmaraereğlisi İlkokulu,
Marmara Anaokulu, 15 Temmuz Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,
Sultanköy Ortaokulu, 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu, Nizamettin Demirdöven
İlkokulu ve Halk eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.
Başkan Yardımcısı Şen konuşmasının ardından öğretmenlerden okulların
eksikleri hakkında bilgiler alarak, eğitime her konuda destek olacaklarını,
ellerinden gelen yardımı sağlayacaklarını belirtti.
Başkan Ata öğretmenler günü ile ilgili mesajında;‘’Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım 1928 tarihinde ‘Başöğretmenlik’ unvanını
kabul etmesi nedeniyle her yıl bu günü Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz. Geleceğimizin ve hayatımızın şekillenmesinde en büyük etken olan öğretmenlerimiz yaşamımızda en değerli unsurlardan biridir.
Öğretmenlerimiz, ülkemizin geleceği çocuklarımızı emanet ettiğimiz,
onların bilimin ışığında ülkesine faydalı insanlar olarak yetişmesini sağlayan
en büyük değerlerimizdir. Ülkemizin geleceğini yetiştirecek eğitimcilerin
ve onların uyguladıkları eğitim sisteminin önemi hiç şüphesiz sağlıklı
bir yaşam ve güçlü bir gelecek için çok önemlidir. Öğretmenlik, bedeli
hiçbir zaman ödenmeyecek türlü fedakarlıkların yapıldığı bir meslektir.
Ülkemizde ve dünyada yeni ve başarılı nesiller yetiştirmek için en kutsal meslek olan öğretmenler, üzerlerine düşen bu görevin farkında olarak
özverili olarak çalışmaktadır. Öğretmenlerine hak ettikleri değeri vermeyen,
onların fedakarlıkları karşısında ahde vefa göstermeyen hiçbir toplumun
geleceği yoktur. Ülkemizde bu kutsal mesleğin toplum içindeki konumu
düşünüldüğünde zaten gerekli duyarlılığın gösterildiği görülmektedir. Öğretmenlerimizde mesleklerinin kutsiyetine uygun
olarak memleketin her köşesinde mesleklerini en iyi şekilde icra etmektedir. Emaneti teslim almış özgür düşüncelere sahip
laik Türkiye Cumhuriyetinin temel taşlarını yetiştiren değerli öğretmenlerimize ne kadar borçlu olduğumuzu biliyoruz. Emekli olan ve görevlerini sürdüren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü bir kez daha kutlarken, sonsuzluğa
uğurladığımız öğretmenlerimizi de rahmetle anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.
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Ulu Önder, Saygı ve Özlemle Anıldı
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında tüm yurtta
olduğu gibi Marmaraereğlisi’nde de törenlerle anıldı.

Anma töreni İlçe Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı’mızın çelenklerinin Atatürk anıtına sunulmasıyla
başladı.

09:05’TE HAYAT DURDU
Çelenklerin anıta sunulmasının ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği saat 09:05’de siren sesleriyle
birlikte saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Tören alanındaki etkinliğin tamamlanmasının ardından protokol
ve beraberindekiler Marmaraereğlisi Halk Eğitim Merkezi’nde
düzenlenen anma programına katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasıyla başlayan anma programında; günün
anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından
öğrencilerin okuduğu şiirler ve Atatürk’ün hayatından kesitler
sunuldu. Kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere
ödüllerinin verilmesiyle program son buldu.
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 13 Kasım 2019
Çarşamba günü saat 14.00’de
gündem maddelerini görüşmek
üzere Marmaraereğlisi Belediye
Başkanlığı Konferans Salonunda
gerçekleştirildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis
Toplantısına; Tekirdağ Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Marmaraereğlisi Belediye
Başkanı Hikmet Ata, İlçe Belediye
Başkanları, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri
basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
Başkanlığında yapılan toplantıya; açılış konuşması, yoklama ve mazeret dilekçelerinin okunması, ebedi Önderimiz
Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşunda
bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı.
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Meclisin açılış konuşmasını
Tekirdağ Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Albayrak yaptı. Albayrak konuşmasında Tekirdağ’ın
kurtuluş dönemine vurgu yaparak; ‘’ 29 Ekim’de başlayan
ve Kasım ayının 17’sine kadar
süren zaman dilimi Tekirdağ’ın
ilçelerinin kurtulması sürecidir. Bu topraklar defalarca işgal
gördü. Onun için bu bölgenin
insanları evlad-ı fatihhan’ın
torunlarıdır. Vatan sevgisinin,
yurt sevgisinin, bayrak sevgisinin
ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilirler. Bugün serbestçe
dolaşabiliyorsak, bağımsız bir şekilde yaşayabiliyorsak,
bugünün güzelliğini Kurtuluş Savaşı’nda bize önderlik eden
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz.
Samsun’dan Cumhuriyet’in kurulmasına kadar geçen süreden
bu yana ebedi önderimiz Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını
bir kez daha rahmet ve özlemle anıyoruz.’’dedi.
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Büyükşehir Meclis
Toplantısı’nda On iki Başkan
İlk Kez Yan Yana
Konuşmasına devam eden Albayrak; ’’Bugün burada on
iki Belediye Başkanımızı tek çatı altında toplayan
Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata’ya yeniden
teşekkür ediyorum. Toplantılarımıza başladığımız günden
bugüne kadar on iki Belediye Başkanımız eksiksiz ilk kez
bir araya geldi. İlçe Belediye Başkanlarımıza tek tek huzurunuzda yeniden teşekkür ediyorum.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın,
Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata’ya kendilerini
ağırladıklarından dolayı teşekkür etmesinin ardından Başkan
Ata konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi.

giriş alt geçit projesi, kapalı devre sulama kanalı sistemi etüdü
ve yapımından bahsetti.

Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata
konuşmasına toplantıya katılım gerçekleştiren herkese
teşekkürlerini ilettikten sonra şu şekilde devam etti;
‘’Toplantımızın hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Şimdiye
kadar yapılan tüm ilçelerde ki toplantılarda bizi ağırlayan tüm
ilçe belediyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi sizin
için hazırladığımız slayt gösterimini izleyerek sunumumuz
eşliğinde planlanmakta ve devam etmekte olan projelerimize
birlikte bakalım.’’ dedi.

Sunumuna devam eden Çalışkan; ‘’Marmaraereğlisi bir
turizm kenti,arkeolojik park aynı zamanda bir enerji limanı.
Bizim vizyonumuz doğal ve tarihi potansiyellerin turizm sektörü için girdi olarak kullanan ve enerji depolama alanlarıyla
Trakya alt bölgesinin enerji ihtiyacını karşılayan kentsel
yaşam kalitesi yüksek bir kent olmak. Buna ulaşmak içinde üç
temel amaç belirledik. Bunlardan birincisi turizm sektörünü
geliştirmek. İkincisi enerji depolama alanları ile çevresel
sürdürülebilirlik arasındaki dengeyi sağlamak. Üçüncüsü ise
kentsel yaşam kalitesini arttırmak.’’ Dedi.

Sunum gösterimine geçilerek Marmaraereğlisi’nin planlanan
ve devam eden projelerinden bahseden Marmaraereğlisi Belediyesi Mimarı Harun Çalışkan ilk olarak Marmaraereğlisi’nde
yapılacak olan Rahmi Özcan Bulvarı’nın sözünü aldı. Ardından
planlanan projelere tek tek değinen Çalışkan; D110 Yeniçiftlik
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Marmaraereğlisi Trakya’nın Turizm Başkenti

Antik Perintos kentinin önemine ve değerine özellikle vurgu
yapan Harun Çalışkan konu ile ilgili slayt gösterimini takdim
etti. Ardından gerekli gündem maddelerinin görüşülüp karara
bağlanmasından sonra toplantı sona erdi.
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Perinthos Misafirlerini Ağırladı
Marmaraereğlisi Belediyesi, İlçe
dışından gelen misafirlerin talebi üzerine ‘Antik Kent Gezisi’ düzenlendi.
Marmaraereğlisi Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü
tarafından; ilçeye gelen genç misafirlere
‘ Antik Kent Turu’ düzenleyerek, kültürel
mirasın yeni nesle tanıtılması sağlandı.
Perinthos ve Heraklia Antik Kentlerine ev sahipliği yapan Marmaraereğlisi
ilçesinde bulunan, o döneme ait eserlerin sergilendiği Açık Hava Müzesi,
Konstantin(Kral) Evi ve bazilika ziyaret
edildi. Marmaraereğlisi ilçesinin antik
tarihi, belediyenin görevlendirdiği arkeolog
tarafından misafirlere aktarıldı. Bastonlu
Dede Türbesi ve sahil turunun ardından
gezi sona erdi.
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Öğrencİlere At Çİftlİğİ Gezİsİ
Marmaraereğlisi Belediyesi, Gençlik Merkezi
öğrencilerine at çiftliği gezisi düzenledi.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı faaliyet gösteren; Gençlik Merkezi’nde eğitim-öğrenim gören çocuklar, sürpriz geziler
kapsamında binicilik sporunu deneyimlemeleri için at çiftliğine
götürüldü. Marmaraereğlisi Belediyesi’nin kendilerine tahsis edilen
araçlarıyla at çiftliğine gelen minikler, midilli ve atları tanıma şansını
yakaladılar.
Minik öğrenciler; öğretmenlerin gözetiminde ve at yetiştiricileri
eşliğinde, at çiftliğini ve ağılları gezdi. Yakından gördükleri atlar
hakkında bilgi sahibi olan çocukların onları severken duydukları
mutluluk ve sevinç gözlerinden okunuyordu.

Çocuklar Ata Binmenin Mutluluğunu Yaşadılar
Gezinin sonunda at yetiştiricilerinin, çocuklara ata biniş kuralları
ile at üstünde nasıl durulması gerektiği hakkında bilgiler verdi.
Ardından çocuklar, tek tek ata binmenin heyecanını yaşadılar. Hayvan sevgisini aşılamak ve binicilik sporunu öğrenmelerini sağlamak
için yapılan etkinlikte çocuklar ata binmenin mutluluğunu yaşayarak
keyifli bir gün geçirdiler.

Sürpriz Gezilerimiz Devam Edecek
Sürpriz gezilere devam edileceğini belirten Marmaraereğlisi
Belediye başkanı Hikmet Ata; ‘’Gençlik Merkezi’nde, eğitim gören
öğrencilerimize yönelik aktivitelerimiz devam edecek. Çocuklarımız;
eğlenirken öğreniyor, kültürel, sportif ve sosyal açıdan kendilerini
geliştiriyorlar. Öğrencilerimiz; bu etkinlik ile atların yaşam alanlarını
gözlemleme imkanı bulup binicilik sporu hakkında da önemli bilgiler
edindiler. Çocuklarımıza hem küçük yaşta hayvan sevgisini aşılamış
hem de öğretici ve eğlenceli bir aktivite sunmuş olduk.’’ dedi.
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Uzun zamandır Sayın Emine Erdoğan’ın önderliğinde sürdürülen Sıfır
Atık Projesi Belediye Başkanımız Sayın Hikmet Ata’nın katkılarıyla Belediyemizce son derece önemsenmekte ve desteklenmektedir.
Ağaç yaşken eğilir biliciyle, bu sorumluluğu çocuklarımızdan başlayarak tüm toplumun
öğrenmesi esas amacımızdır. Bu proje kapsamında Marmaraereğlisi’nde bulunan okullarda
eğitim amaçlı seminerler vermekteyiz. Sıfır Atık Projesi seminerleri kapsamında;
- Doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanımını sağlamak
- Atığı kaynağında azaltmak yada geri kazanmak
- Değerlendirilebilir dağın toplama verimini arttırmak
- Depolama alanına giden atık miktarını azaltarak atın çevresel etkisini minimize etmektir.
Geri dönüşüm ve geri kazanım sistemlerinin oluşturulması ve toplumca etkin
kullanılması için bu bilincin oluşturulması gerekmektedir. Bu bilincin genç yaşta
kazanılmasını sağlamak için okullarda verilen eğitim seminerleri ile öğrencilerimize
ulaşmayı amaçlıyoruz. Marmaraereğlisi Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü
olarak projeye desteğimizi halkımıza ve okullarımıza eğitim programlarıyla sürdürmekteyiz. İlçemizdeki tüm okullarda Sıfır Atık Projesi’nin önemini, doğa ve çevre temizliği
hassasiyetini ve iklim değişikliğini eğitimler vererek öğrencilerimizin bu konudaki algı ve
bilincini arttırmaya çalışmaktayız.
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Konu ile ilgili düşüncelerinden bahseden
Başkan Hikmet Ata; ‘’Daha önce bu projelere destek vermek amacıyla doğa ve
çevre konularında birçok etkinlik düzenledik. Bunların başında okullarımızda Atık
Pil Toplama Yarışmaları olmuştu. Oldukça
başarılı sonuçlar elde ettik ve bu konuda
sıralamaya giren okullarımıza çeşitli ödüller verdik. Özellikle bu sene etkinlikleri daha
da arttırıp hem sıfır atık projesine katkı
sağlamak hem de halkımızın çevre konusundaki duyarlılığını daha da arttırmak istiyoruz. Bu nedenle bu sene çok daha fazla
çevre etkinlikleri ve yarışmaları düzenlemeyi
planlamaktayız.Toplumun bu konuda duyarlı
olmasına geleceğimiz açısından oldukça
ihtiyacımız var.’’ dedi.
İlçemizde belediyemizce seminerlerini
tamamladığımız okullarımız şu şekildedir;
Büyükşehir Belediyesi Atatürk İlkokulu, Sultanköy İlkokulu, Marmaraereğlisi İlkokulu,
Nizamettin DEMİRDÖVEN, İlkokulu, 75.
Yıl Cumhuriyet Ortaokulu, Sultanköy Ortaokulu, Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu, Süleyman Turgut KIRALİ Ortaokulu, Anadolu
İmam Hatip Lisesi, OPET Anadolu Lisesi,
Çok Programlı Anadolu Lisesi, 15 Temmuz
Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.
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Halk Sağlığına Tam Destek
Yaptığı çalışmalar ile kısa sürede örnek
bir belediye olan Marmaraereğlisi Belediyesi, halk sağlığına da önemli bir
destek sağlıyor. Marmaraereğlisi Belediye
Başkanlığına ait, eski belediye hizmet
binası 10 yıl süre ile bedelsiz olarak İl
Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis ediliyor.
Marmaraereğlisi Belediyesi eski belediye
hizmet binasını, ilçemizde ön sağlık hizmetlerini
güçlendirmek, verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak ve acil vakaya ulaşım süresini
kısaltmak için, uygun şartlarda kullanılmak üzere İl
Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis ediyor.
Yaklaşık 40 yıl boyunca Marmaraereğlisi Belediyesi hizmet binası olarak kullanılan bina;
bakımı ve onarımı tamamlandıktan sonra, birinci
kat Aile Sağlığı Merkezi, ikinci katı da Toplum
Sağlığı Merkezi olmak üzere hizmet vermeye
hazırlanıyor. İmam Hatip Ortaokulu’nun; yeni binaya taşınmasıyla, boşalan binanın 112 Acil Servis’e
tahsisi kapsamında da gerekli tadilatlar belediye
tarafından yapılıyor.

‘’Hasta Vatandaşlarımızın Konforu Bizim
İçin Önemli’’
Konuyla ilgili açıklama yapan Marmaraereğlisi
Belediye Başkanı Hikmet Ata; ‘’Daha önce, Belediye
hizmet binası olarak kullandığımız Marmaraereğlisi
Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan binamızı; Aile
Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi olarak
kullanılmak üzere, İl Sağlık Müdürlüğü’ne bedelsiz olarak tahsis etmiş bulunmaktayız. Aile
hekimlerimizin, vatandaşlarımıza yakın olması
için belediye olarak yer tahsisi sağlamak bizleri
çok mutlu ediyor. Binamızın gerekli tüm bakım
ve onarım çalışmalarını tamamlamak üzereyiz,
ayrıca binamızın içerisine engelli tuvaleti ve engelli
asansörü de ilave ediyoruz. Hastalarımızın konforunu en üst seviyeye çıkarmak için belediye olarak
elimizden gelen tüm imkanları sağlıyoruz. Aynı zamanda bu vesile ile Cumhuriyet Meydanı’mızdaki
canlılığın artıp, çarşı esnafımıza da katkı
sağlamasını temenni ediyoruz. Halkımıza, hayırlı
uğurlu olsun.’’ ifadelerini kullandı.
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Yaz Okulu Öğrencilerinden

Yıl Sonu Sergisi
Marmaraereğlisi Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından
açılan yaz okulu öğrencilerince hazırlanan resimler, yıl
sonu sergisinde beğeniye sunuldu.
Resim öğretmeni Nazmiye Uyanık tarafından verilen resim dersine
katılan öğrencilerin; yaz boyu yaptıkları çalışmaları, Marmaraereğlisi
Belediye Hizmet Binasında açılan sergi ile vatandaşların beğenisine
sunuldu. Yağlı boya eserleri ortaya koyan 52 öğrencinin sergisine
vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Serginin açılışını Marmaraereğlisi
İlçe Kaymakamımız Sıtkı Zehin, Belediye Başkanı Hikmet Ata, Belediye Başkan Yardımcısı Sinem Özüpek ve Muharrem Şen yaptı.
Açılışın ardından konuşma yapan Belediye Başkanı Hikmet Ata ‘’Yaz
Okulu Projemiz öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Bu yıl toplamda
280 öğrenci Gençlik Merkezi Yaz Okulu’nda eğitime başlama imkanı
buldu. Öğrencilerimizin dönem boyunca yapmış olduğu eserlerin, sergi
açılışını yapmak bizim için büyük bir gurur. Halkımızdan da bu yönde
aldığımız olumlu görüşler çok hoşumuza gidiyor. Çocuklarımızın sosyal açıdan gelişimi bizim için çok önemli. Yaz Okulu Projesini gelecek
yıllarda daha da geliştirerek, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza
sunacağız.’’ İfadelerini kullandı.
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Hayvanları
Sevmeyen
İnsanları Sevemez
4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde Marmaraereğlisi Belediyesi
öğrencileri ağırladı.
Marmaraereğlisi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan
ortak çalışmada Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığı
Sokak Hayvanları Geçici Bakım Yeri’ni ziyaret eden
öğrencilere, hayvan sevgisi, hayvanları korumanın
ve bakımevlerinden hayvan sahiplenmenin önemi
hakkında bilgiler verildi. Çocuklar; sokak hayvanlarına
mama verip, sevdiler. Çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.
Konu ile ilgili yaptığı açıklamada hayvanların da
canlı olduğunu, onlara sahip çıkılması gerektiğini
vurgulayan Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, “Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak,
hayvanlara karşı daha duyarlı olmalarını sağlamak
için böyle anlamlı bir günde hayvan barınağını ziyaret etmelerini sağladık. Sokak hayvanlarına yardım
edilmesi gerektiğini öğrencilerimize öğretmek,
öğrencilerimize bu bilinci aşılamak istedik.” dedi.
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Tüm Canlılara Saygılıyız
Sözlerine devam eden Başkan Ata “Biz elimizden
geldiğince Marmaraereğlisi Belediyesi olarak,
yaşadığımız çevrede bizimle birlikte yaşayan
hayvanlarımızı barınağımızda tedavi ediyoruz,
onların bakımlarını yapıyoruz ve yine yaşam
alanları olan doğaya bırakıyoruz. Barınağımız,
tüm hayvanların tel örgüler içerisinde kapalı
tutulduğu bir hapishane değil, bizimle birlikte
doğada yaşayan hayvanlarımızın tedavi ve bakım
yerleridir. Barınağımızda bir veteriner hekim ve
3 personel görev yapıyor. Yaralı, hasta hayvanları
tedavi eden görevlilerimiz hayvanlarını sağlıklarına
kavuşturduktan sonra onları yeniden yaşam
alanlarına bırakıyorlar. Doğa sadece bize ait
değil. Diğer canlılarla birlikte yaşamak üzere bize
verilmiş. Onlarla sevgi ve saygı çerçevesinde birlikte yaşamak zorundayız.’’dedi.

Etkinlikte Hayvan Barınağı hakkında bilgi veren
Marmaraereğlisi Belediyesi Geçici Bakım Evi veterineri ve personeli öğrencilere duyarlılığı ve hayvan
sevgisi için teşekkür etti.
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Satranç Turnuvası Düzenledi
Marmaraereğlisi Belediyesi tarafından Satranç
turnuvası düzenlendi.
Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata’nın
talimatlarıyla, Marmaraereğlisi Belediyesi ve Türkiye Satranç
Federasyonu Marmaraereğlisi İlçe Temsilciliği tarafından
Yeniçiftlik Belediye Düğün Salonu’nda Cumhuriyetin 96.
Yılına özel düzenlenen satranç turnuvasını, Belediye Başkanı
Hikmet Ata ziyaret etti. İlçe genelindeki okullardan katılım
sağlayan sporcularla yakından ilgilenen Başkan Ata genç
sporculara başarılar diledi.

‘’Çocuklar Geleceğimizdir’’
Turnuva alanına gelerek büyük mücadeleye yakından
tanık olan Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet ATA,
çocukların gelişimine faydası olan satranç için verdikleri
desteklerin süreceğini bu gibi sosyal ve kültürel aktivelerin
sık sık düzenleneceğini belirtti.
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Kültür Gezileri Yapıldı

Marmaraereğlisi Belediyesi ‘Kültür Gezileri’ hız kesmeden devam ediyor. Çeşmeli Mahallesi halkından
gelen talepler doğrultusunda; Kırklareli’nin Kofçaz ilçesinde bulunan Topçular Köyü’nde gerçekleştirilen,
Topçu Baba’yı Anma Etkinlikleri ’ne gezi düzenlendi.
Bu yıl 22’ncisi düzenlenen ‘Geleneksel Topçu Baba’yı Anma Etkinlikleri ‘ne katılan, Marmaraereğlisi Çeşmeli Mahallesi halkı;
Topçular Köyü’ne vardıktan sonra, Topçu Baba türbesini ziyaret ederek ibadet etme şansı buldular. Ardından vatandaşlara anma
etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan yemekte, Alevi Bektaşi gelenekleri dahilinde ikram edildi.
Geleneksel hale gelen Topçu Baba Anma Etkinliklerinin yapıldığı yer, Kırklareli ilinin Kofçaz İlçesi’ne bağlı Topçular Köyü’nde
bulunan Topçu Baba Türbesi’nin bulunduğu koruluktur. Burası Kırklareli Merkez İlçeye 45 km uzaklıkta olup, 77 kişilik nüfusa
sahip Topçular Köyü’dür. Asıl adının Şeyh Mahmut olduğu sanılan Topçu Babanın 14. yy sonu 15. yy başında yaşadığı rivayet
edilmektedir.
Marmaraereğlisi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü’nce düzenlenen kültür gezilerinin ilk Edirne’ye
yapıldı. Geziye katılan vatandaşlar Edirne’nin tüm tarihi
mirasını rehber eşliğinde tanıma imkanı buldu.

Halkın yoğun katılım sağladığı kültür gezilerinin ikincisi Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti Bursa ile devam etti.
Bursa’yı baştan sona gezen vatandaşlardan gezilerden
duydukları memnuniyetten dolayı Belediye Başkanı Hikmet Ata’ya teşekkürlerini iletti.
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal
Marmaraereğlisi’nde Ağırlandı
Demokratik Sol Parti Belediyeler Eşgüdüm
Toplantısı’nın ikincisi DSP Genel Başkanı Öder Aksakal
başkanlığında Marmaraereğlisi Belediyesinde yapıldı.
Birincisi Ankara Demokratik Sol Parti Genel Merkezi’nde
düzenlenen Yerel Yönetimler Eşgüdüm Toplantısının ikincisi
Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata’nın daveti üzerine
Marmaraereğlisi Belediyesi’nde düzenledi.
Düzenlenen toplantıya DSP Genel Başkanı Önder Aksakal,
DSP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özdilge, DSP Tekirdağ il
Başkanı Mehmet Yaman, Kırklareli DSP İl Başkanı Uğur Yılmaz,
DSP Marmaraereğlisi İlçe Başkanı Sinan Kutbay, Kemer Belediye
Başkanı Necati Topaloğlu, Eskişehir Mihalıççık Belediye Başkanı
Haydar Çorum, Yozgat Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, Avcılar önceki dönem Belediye Başkanı Handan Toprak Benli
ve Demokratik Sol Parti yöneticileri katıldı.

‘’Cumhuriyet Kent Projesi’nin ilk maddesi Sevgi Kenti
kurmaktır’’
DSP Belediyecilik anlayışına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı
görüşmelerin ardından toplantıya geçildi. DSP Genel Başkanı Önder
Aksakal; ’’ Hem hayırlı olsun ziyareti hem de projelerin uygulama
çalışmaları hakkında görüş alışverişi yapılacağı bir toplantı olması
amacıyla burada toplanmış bulunuyoruz.
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Demokratik Sol Parti’nin, yurtsever insan olmak için kurgulanmış olan programının,
hayat bulduğunu tüm belediyelerimizde göstereceğiz. Cumhuriyet Kent Projesi’nin ilk
maddesi sevgi kenti kurmaktır. Bütün ilçelerimizde, yerel yönetimlerde ve etkin olduğumuz
her noktada, sevgi kenti oluşturmak için çaba göstereceğiz. Bizlerle birlikte olduğunuz için
teşekkür ederiz’’ dedi.

Marmaraereğlisi’nde Yapılacak Projeler Aktarıldı
Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata’nın, Marmaraereğlisi’nde bugüne kadar
gerçekleştirdikleri ve bundan sonra planlanan projelerle ilgili yaptığı kısa konuşmanın
ardından, Marmaraereğlisi’nin antik tarihi, Arkeolog Melisa Kozanoğlu tarafından aktarıldı
ve Perinthos Antik Kenti’yle ilgili kısa bir video sunum izletildi.
Marmaraereğlisi Belediyesinin
bugüne kadar hazırlanan en önemli
projelerinden biri olan Arkadeniz kıyı
düzenleme projesi ile ilgili video sunumunun ardından, Marmaraereğlisi
Belediye Başkan Yardımcısı Sinem
Özüpek, projeyle ilgili bilgi vererek
soruları cevaplandırdı.
Son olarak Marmaraereğlisi
Belediye Başkanı Hikmet Ata,
Aksakal ve beraberindekilere
Marmaraereğlisi Belediye Hizmet
binasını gezdirdi. Ziyaret için
teşekkür eden Başkan Ata, DSP
Genel Başkanı Önder Aksakal’a çini
mozaik tabağı hediye etti.
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Başkan Ata, İnşaat Sektörü
Temsilcileriyle Bir Araya Geldi
Marmaraereğlisi Belediyesi Hizmet Binası Toplantı
Salonu’nda geniş katılımın olduğu inşaat sektörüyle
uğraşan mimar, mühendis ve müteahhitler ile toplantı
gerçekleştirildi.
Marmaraereğlisi Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen
ilk toplantıya Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata,
Marmaraereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı Sinem Özüpek ve
ilgili birimler katıldı.
Toplantıya geniş katılım sağlayan proje müelliflerinin istek
ve şikayetleri dinlendi. İki tarafın birbirlerine istek, şikayet ve
temennilerinin konuşulduğu toplantıda istişareler yapılarak ana
gündem maddeleri karara bağlandı.
Gerçekleştirilen ikinci toplantıda da müteahhitlerin dilek ve
şikayetlerini dinleyen Başkan Ata ve ekibi konuların üzerinde
titizlikle çalışılarak gereğinin yapılacağının teminatını verdi.
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