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BAŞKANDAN
Sevgili Lüleburgazlılar,
Akıp giden hayatın içinde, hayatın tüm renklerinin, tüm seslerinin, birbirine geçtiği,
zaman zaman melodik, zaman zaman kaotik günler yaşanan dünyamız ve yaşadığımız, yaşamaktan mutlu olduğumuz kent Lüleburgaz.
Yeni yılla birlikte, Aşkıye Neşet Çal sahnesinde Belediyemizin Stratejik Planın bir
yıllık Performans Değerlendirme sunumunu ve gelecek yıl hedeflerini “TEK ve
ÖRNEK” bir sunumla paydaşlarımızla ve kamuoyuyla paylaştık. Kışın, soğuk günlerinde içimizi ısıtan pekçok programla Aşkıye Neşet Çal Sahnesinde, Sevgi Yolunda buluştuk. Biz hepbirlikte kendi etkinliklerimizi sahnelerken önemli konuklara ev
sahipliği yaptık. Dünya Tiyatrolar haftasında, Prof.Dr.Zeliha Berksoy ve Prof. Dr.
Nurhan Tekerek Tiyatro severlerle buluştu. Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği konserlerinde korolarımızla Arif Şentürk, TRT İstanbul Radyosu Solistlerinden
Gül Yazıcı ile tam bir müzik ziyafeti yaşadık. Trakya Oda Okestrası Klasik Müzik
Konserlerimiz on beş günde bir Perşembe akşamları Lüleburgazlılarla buluşmaya
devam etti.

Emin HALEBAK

Buz pistinde bu yılda “RUSONICE” gösteri grubunun Külkedisi performansı Lüleburgazlıları büyüledi. Çocuklarımız 45 gün boyunca buz pistinin keyfini çıkardı.

Lüleburgaz Belediye Başkanı

Kışın soğuk günlerini geride bıraktığımız Mart ayıyla birlikte, Meydan etkinliklerimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günüyle alanlara taşındı. Lüleburgaz Belediyesi olarak
bu yılda 7. Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri Katılımcı Yönetim Kategorisinde “Cinsiyet Eşitlikçi Yaklaşım ve Yönetici Kadınlar” projesiyle Yılın İlçe
Belediye Başkanı Ödülünü aldık. Bu yerel yönetim olarak, Lüleburgaz olarak ve
belediye başkanı olarak benim için özel bir anlam içeriyor. Bu hepimizin, Lüleburgazımızın, kadınlarımızın ve erkeklerimizin ortak başarısıdır. Ülkemizde aksi bir
gidişle kadınlarımız toplumun gerisine itilirken, yaşadığımız yerde kadınlarımızın
erkeklerimizle eşit tüm alanlarda var oluşu karşılıklı çağdaş bir toplumun etkileşiminin sonucudur. Lüleburgaz Belediyesinde Yönetici Kadınlarımız %60, Belediye
Meclisimizde de kadın temsili %30’dur. Bu değerli bir gelişimdir. Bu iyi örnek yaşam şeklimizin tüm yaşayanlarımızla, bölgemize, ülkemize ve dünyaya bir mesaj
iletmesi, çağdaş yaşam algımızın örnekliğini, Lüleburgaz Belediye Meclisimiz,
“Lüleburgazda 2016 Kadın Yılı” ilan ederek, bu konuda özel bir sorumluluğu ve çalışmayı da önümüze koymuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün, “insan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim
de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa
zincirlerle bağlı kaldıkca, öteki kısmı göklere yükselebilsin” sözleriyle açık ifade
bulan çağdaşlık algısını içselleştirmiş ve hayata geçirmiş Lüleburgaz halkının, 2016
yılı bu anlamıyla özel bir sorumluluk üstleneceği yıl olacaktır.

“insan topluluğu
kadın ve erkek denilen
iki cins insandan
mürekkeptir. Kabil
midir ki, bu kütlenin
bir parçasını
ilerletelim, ötekini
ihmal edelim de
kütlenin bütünlüğü
ilerleyebilsin?
Mümkün müdür ki, bir
cismin yarısı toprağa
zincirlerle bağlı
kaldıkca, öteki kısmı
göklere yükselebilsin?”

Pek çok plan ve proje adım adım tamamlanırken, örnek projelerimiz, çevre belediyeler hatta zaman zaman uluslararası düzeyde heyetler, yerinde incelemek üzere
kentimizi ziyaret etmektedir. Bu hepimiz için doğru istikamette çalışmalar yürüttüğümüzün ve sizlerin çağdaş yurttaşlık bilincinizle katılım gösterdiğinizin, dergimizin sayfaları arasında rastlayacağınız, kadınlarımız için teknolojik eğitimlerden
tutun da çocuklarımız için çocuk çalıştayı sonuç bildirgesinde yer alan programlar
olmak üzere aktif katılımlı bir kent toplumu olarak katkı ve katılımlarınıza, ürettiklerinize her yerde rastlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğumu belirtmek
isterim.
Bizim hep birlikte bir hayalimiz var. Yaşamaktan mutlu olacağımız kenti yaratmak.
Sevgiyle kalın.
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Toplu iş sözleşmesi imzalandı
Kadın İçin Teknoloji Projesi Lüleburgaz’da
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Dünya Barışı için
Çocuk Meclisi’nden özel ziyaret
Lüleburgaz 4. deprem bölgesi alanında
Bilgilendirme toplantısı yapıldı
Güzel Sanatlar Lisesi’nden ziyaret
Sarı saçlı öğretmenlerimiz
Cam kumbaralar yerleştiriliyor
Cenaze nakil aracı alındı
Marka Şehirler toplantısı yapıldı
Örnek proje yerinde incelendi
Sağlığınız için dikkat edin!
Yönetmelikte değişiklik
Lüleburgaz’dan Sindirella geçti
Proje ortakları Lüleburgazdaydı
Çocuk Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

21 Kanalizasyon suları Arıtma Tesisine
Aday Memurlar yemin etti
22 Lüleburgaz Sevgi Yolu’nda buluştu
23 Çiftler akşam yemeğinde
Bilgisayar Eğitimine ilgi artıyor
24 İtfaiye’den yangın eğitimi
İtfaiye’den önemli uyarı!
25 Meclis bir ilke imza attı
26 Libya heyeti Lüleburgaz’daydı...
28 Bir ödül daha...
30 8 Mart için meydanlardaydık
32 Katılım Belgeleri dağıtıldı
33 Minibüslerde kameralı dönem başladı
34 İstiklal Marşımızın kabulünün 94. yılı
36 Lüleburgaz meyve bahçesine kavuşuyor
LYFA’da ücretsiz internet dönemi başladı
37 Şampiyonlardan ziyaret
38 Bağımsızlık aşkıyla yazıldı bu destan
40 Halebak’ın röportajı TRTAJANS’ta
41 Lüleburgazspor’dan ziyaret

40-50 kültür - sanat
42 Kanaviçe sahnelendi
43 Lüleburgaz Tiyatroyla Yaşıyor
46 Arif Şentürk ile esti Rumeli Rüzgarı

48 Enfes bir müzik gecesi
49 Klasik müziğin eşsiz tadı
50 Sergiye bandolu açılış
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Comenius Projesi Aşkiye Neşet Çal’da
Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, Lüleburgaz Atatürk Anadolu
Lisesi’nin AB Projesi kapsamında Aşkiye Neşet Çal Sahnesi Fuaye
Salonu’nda gerçekleştirdiği “Critic-Art” adlı Comenius projesinin kartpostal
sergi açılışına katıldı.
çılışa Lüleburgaz Belediye
Başkanı Emin Halebak’ın
yanı sıra Lüleburgaz İlçe
Milli Eğitim Müdürü Nedim
Çetin, Lüleburgaz Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Suat Öz, Lüleburgaz’daki lise müdürleri, öğrenciler ve
öğrencilerin velileri de katıldı. Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, sergiye destek verenleri kutladığını belirtti.

A
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5 gün açık kaldı
Sergi 5 gün süre ile 10.00-15.00 saatleri arasında Lüleburgaz Aşkiye Neşet Çal Sahnesi’nde açık kaldu. Proje
kapsamında yedi ülkede gerçekleştirilecek olan kartpostal sergisi Avusturya’dan sonra ülkemizde sergilendi.
Sergilenen kartpostalların arkasında
ülkenin önde gelen politikacılarının,
bilim adamlarının, sanatçılarının, ya-

zarlarının, devlet adamlarının gelecekle ilgili umut mesajları, işsizliğin
ve ekonomik krizin sanat yoluyla nasıl aşılabileceği hakkındaki düşünceleri ve imzaları bulunuyor.
Lüleburgaz’daki serginin ardından
kartpostallar, serginin 3. aşaması olan
Almanya’ya gönderildi ve 1-15 Mart
2015 tarihlerinde de Almanya’da sergilendi. n

05

GÜNCEL

Lüleburgaz Belediyesinden örnek sunum
Lüleburgaz Belediyesi, Türkiye’nin hiçbir belediyesinde ve hiçbir kurumunda yapılmayan bir
sunumla dört yıldır olduğu gibi ‘tek ve örnek’ olmaya devam ediyor. Lüleburgaz Belediyesi 2014
Yılı Stratejik Planın Performans Değerlendirme sunumu 7 Ocak’ta Aşkiye Neşet Çal Sahnesi’nde
yapıldı.
üleburgaz Belediyesi birim
müdürleri, 2014 Yılı yıllık performans değerlendirmelerini ve
2015 yılı hedeflerini sunumlarıyla kamuoyuna ve belediye personeline aktardı. Aşkiye Neşet Çal Sahnesi’ndeki sunuma Cumhuriyet Başsavcısı
Zafer Asker, Süleymanpaşa Belediye
Başkanı M. Ekrem Eşkinat, Lüleburgaz
Belediye Başkanı Emin Halebak, Başkan Yardımcıları Kevser Özkan, Rasim
Aslan, meclis üyeleri, birim müdürleri
ve personeli, sivil toplum kuruluşları,
siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

L

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasıyla başlayan gece,
birim müdürlerinin 2014 Yılı Stratejik
Plan Performans Değerlendirme sunumlarıyla devam etti. Sunumların ardından, sürekli biz olma bilincine sahip
ve her zaman çalışmalarında takım ruhuyla hareket eden Lüleburgaz Belediyesi birim müdürleri ve başkan yardımcıları birlikte sahne alarak, Dere Geliyor
Dere türküsünü ve Bir Başkadır Benim
Memleketim şarkısını hep bir ağızdan
seslendirdiler. Lüleburgaz Belediyesi
birim müdürleri ve başkan yardımcıları
sahne performanslarıyla ‘Soyadı Kültür
Olan Lüleburgaz’ vizyonuna yakışır örnek bir davranış sergilediler.
Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, 2014 Yılı Stratejik Planın Performans Gerçekleşmeleri ve 2015 yılı hedeflerinin anlatıldığı sunumun ardından
konuşmasına,“GENIYOUTH Belediye
Girişimleri Güney - Doğu Avrupa’da
Kadınların ve Gençlerin Yerel Yönetim İşlerine Dahil Edilmesi ile Cinsiyet,
Eşitlikçi Yaklaşım ve Yönetici Kadınlar
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başlığıyla, NALAS’a (Güney-Doğu
Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı)
gönderilen bir film izledik. Gördük ki
yönetim kademsinde yüzde 58’i kadın
olan bir belediye... Artık Lüleburgaz’da
bayan bir belediye başkanı olmalı.” diyerek başladı.

“Önemli olan hesap vermek”

Başkan Emin Halebak konuşmasının devamında, “Demokrasilerde asıl
önemli olan yönetimlerin halkına hesap
vermesidir. Hesap verilemeyen, halk
adına harcanan paranın nerde olduğu
bilinmeyen veya ‘Biz bunu içimizde
çözeriz’ şeklinde bir ortamın olmaması
gerektiğine inanıyorum. Açık şeffaf ve
hesap verebilir olmak yalnızca sözlerde
kalmamalı. Bu akşam burada izlediğiniz Türkiye’nin hiçbir belediyesinde
ve hiçbir kurumunda yapılmayan bir
şey. Genelde Belediye meclislerinde bir
yıllık faaliyet raporu sunulur. Bu akşam
burada yapılan faaliyet raporunun sunulmasından daha ileri bir adım… Bütün kamuoyu önünde kurumun bir bütün olarak kurum vizyonunu gerçekleştirme mücadelesinin somut çıktılarının
işareti” diyerek hesap verilebilirliğin ve
birlikteliğin önemine dikkat çekti.

“Mesajı alan aldı”

Başkan Emin Halebak sunumları değerlendirirken de, “Bu akşam izledikleriniz, içerisinde birçok bilginin, verinin
esprinin, güzelliğin, hoşluğun mesajların olduğu sunumlardı. Bu mesajları
alanlar aldı, almayanlara zaten ne söyleseniz faydası yok. Biz büyük bir aile
olarak geleceğe yani hizmet ürettiğimiz
kente daha iyi hizmet üretmek ve hizmet ürettiğimiz insanlara bakış açımızla, öncü ve örnek davranışımızla farklı

bir şeyler sunabilmenin karşılığını,
sevgiyle uzattığımız bir elin sevgiyle
karşılığının bize döneceğini çok iyi öğrendik” dedi.

Lüleburgaz Belediyesinde
çalışanın haklı gururu

Başkan Emin Halebak, belediye çalışanlarının bugüne kadar yaşadığı süreci, “Benim için 16 yıl oldu. Bazıları için
çok daha kısa, bazıları için çok daha
uzun süreler geçti burada. ‘Lüleburgaz
Belediyesi’nde çalışıyorum’ demeye
utanılan dönemlerden, ‘Ben Lüleburgaz Belediyesi personeliyim’ diye gururla söylediğimiz zamana gelmek ve
toplumda bunun karşılığını bulabilmek
çok hoş bir şey” ifadeleriyle dile getirdi.

“Bu yönetim anlayışının
kıymetini bilelim”

Belediye çalışanları arasında hiçbir ayrımın gözetilmediğini ve bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu durumda yönetenlerin yönetilenlere hiç söz hakkı
vermediğini vurgulayan Başkan Emin
Halebak, “Birçok yerde, ‘Bunu ilk defa
biz yaptık, en iyi biz yaptık, bu ödülü
aldık’ diyebiliriz. Ama bunlardan daha
önemlisi bu aile sıcaklığı, birliktelik ve
takım ruhu… Çalışanları arasında başkan, başkan yardımcısı, meclis üyesi,
daire müdürü, şef, memur, işçi veya ne
olursa olsun hiçbir fark olmadan herkesin söz hakkının olduğu, eğer söyleyecek bir sözü varsa herkesin söylediğinin
karşılığını bulduğu bir yönetim anlayışı
bence hepsinden önemli ve değerli…
Bunun kıymetini çok iyi bilmemiz gerektiğine inanıyorum. Hele dünyanın
gittiği istikamet ve Türkiye’nin içinde
bulunduğu duruma baktığımızda, yönetenlerin yönetilene hiç söz hakkı bırakSayı: 29 · Ocak - Şubat - Mart 2015
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madığı bugün, bu bence çok anlamlı ve
önemli. Biz bunu ısrarla demokrasiye,
hukukun üstünlüğüne inandığımız ve
en önemlisi Ulu Önder Atatürk’ün bize
hedef gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine gidişin bir yolu olarak anladığımız, içselleştirdiğimiz bir davranış,
yürüyeceğimiz bir yol olarak hepsinden
daha önemli görüyorum” diye konuştu.

“Siz geleceğe taşıyacaksınız”

Başkan Emin Halebak, yönetimi ayakta tutabilmenin tek başına mümkün
olmayacağına dikkat çekerek, “Zor bir
başkan olabilirim, süreçler içinde sıkıntılı zamanları birlikte yaşamış olabiliriz.
Hepiniz için kabullenilmesi zor işlerin
olduğunu da kabul edebilirim. Ama 16
yıldan daha uzun süredir burada olanlar
en rahat değerlendirmeleri yapacaklardır diye düşünüyorum. Hangisinin daha
iyi olduğu, hangi yönetim anlayışının
daha iyi olduğu... Sizin gerçekleştirdiğiniz yönetimin ne kadar değerli olduğu ama bununda ayakta tutabilmenin
ne kadar zor olduğu ve bunun yalnızca
bana bağlı olamadığını bilmeniz gerekir. Ben bugün varım yarın yokum siz
devam edeceksiniz. Genç arkadaşlarımız var onlar geleceğe bunları taşımalı,
bu güzellikleri taşımalı ve başarı daha
da yukarı çıkmalı. 1999’da söylediğim
bir söz vardı sanki oraya yaklaştım gibi
geliyor. ‘Bu kurum bir belediye başkaSayı: 29 · Ocak - Şubat - Mart 2015

nına ihtiyaç duymadan çalışmalı öyle
olduğu zaman görevimi yapmış sayarım’ demiştim kendime. Çok değerli
müdürlerimi izlemeye başladığımda
gördüm ki o çizgiye geldik gibi geliyor.
Evet artık Lüleburgaz Belediyesi bir
belediye başkanına ihtiyaç duymadan
proaktif olarak kendi çalışanlarıyla bu
kentin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilir,
vizyonunu oluşturur ve gelecekte bu
kenti tüm benzerlerinden daha önde
tutabilecek beceri ve kabiliyete sahip
demektir. Tabi biliyoruz ki onlar bu
işleri tek başlarına yapmadılar çalışanlarımızla beraber yaptılar” ifadelerini
kullandı.

En yüce değer “EMEK”

En zor zamanlarda bile emeğin tereddüdüne kapılmadığını söyleyen Başkan
Emin Halebak, “Biz bir aileyiz üzüldüğümüz anlar oldu, kaybettiğimiz insanlar oldu, kavga ettiğimiz zamanlar da
oldu, grevleri yaşadık ama ben emeğin
en yüce değer olduğunu hep savundum
en sıkıntılı zamanlarda dahi bu konuda
en küçük bir tereddüt yaşamadım. Zaten değerler sistemini sınayacağımız tek
yer kriz anıdır, her şey iyiyken değerler
sistemini sınamanın bir anlamı yok ki.
Hepimizin cebinde para var köfteyi ben
ısmarlayayım. Bu hiçbir anlam ifade
etmiyor. Bir dilim ekmeğimiz varken
ve çok açken bunu paylaşabilir miyiz?

Asıl anlamlı olan bu bence artık bu noktaya geldik. Biz bir dilim ekmeğimizi
paylaşırken değerlerimizden hiç taviz
vermeden bunu yapacak noktadayız
bu çok önemli. Yani değerlerimiz bizi
bir safhaya getiriyor biz onlara sahip
çıkıyoruz, topluma sahip çıkıyoruz ve
toplum bize sahip çıkıyor. Basamakları teker teker yukarı çıkar haldeyiz bu
bana gurur ve mutluluk veriyor ve görüyorum ki size de” dedi.
Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı Kevser Özkan da yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Lüleburgaz Belediyesi, 2014 yılı stratejik planın performans gerçekleşmelerini ve 2015 yılı
hedeflerini başarılı sunumlarıyla kamuoyuyla ve personeliyle paylaşan tüm
müdür arkadaşlarımı kutluyor, 2015'in
başarılı ve tüm kent halkı için verimli
bir yıl olmasını diliyorum...”
Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı Rasim Aslan da tüm personelin
başarılı çalışmalarından duyduğu mutluluğu dile getirerek,“2014 yılında Lüleburgaz Belediyesi birim müdürlerimizin ve çalışan bütün personelimizin çok
güzel işler yaptığını sunumlarında bir
kez daha gördük. Hiç şüphesiz 2015’te
de bu başarıların hızla artarak devam
edeceğine inanıyorum. Tüm personelimize başarılı, sağlıklı ve huzur dolu bir
yıl diliyorum” dedi. n
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Toplu iş sözleşmesi imzalandı

üleburgaz Belediye Başkanı
Emin Halebak ile Tüm - Bel
- Sen Kırklareli Şube Başkanı Ruhi Çelik, Mali Sekreter
Can Öztekin, Lüleburgaz Belediyesi
İşyeri Temsilcileri Berkant Çavaş,
Senay Erbaş Ünlü arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlandı. Lüleburgaz Belediyesi’nde
çalışan 142 memur ve 3 sözleşmeli
personelin sosyal ve ekonomik anlamda refah seviyesinin yükselmesi
anlamını taşıyan toplu sözleşme görüşmeleri olumlu sonuçlandı.

L

Toplu İş Sözleşmesi imza törenine
Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin
Halebak, Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcıları Kevser Özkan ve
Rasim Aslan, Meclis üyeleri Günsel Solak, İsmail Yurdatapan, Kemal Pektaş, Tüm-Bel-Sen Kırklareli
Şube Başkanı Ruhi Çelik, Mali Sekreter Can Öztekin, Lüleburgaz Belediyesi İşyeri Temsilcileri Berkant
Çavaş, Senay Erbaş Ünlü, Lüleburgaz Belediyesi Daire Müdürleri ve
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Lüleburgaz Belediyesi’nde çalışanlar katıldı.
Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin
Halebak Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu
ifadeleri kullandı: “Hepimiz, haberleri izliyoruz çoğu zamanda izlemek istemiyoruz bile, moralimiz
bozuluyor. Bu kadar çok kötülüğün
hala dünyamızda yayılmaya devam
ediyor olması hepimizi üzüyor. Bir
tarafta terör örgütü insanlara işkenceler yapıyor, bir tarafta Filistin’de
insanlar yaşam alanı bulamıyor. Afrika’da iç savaşta 10 -12 yaşında çocuklar insanları öldürüyor. Fransa’ya
bakıyorsunuz başka bir eylem oluyor hem de demokrasinin kalbinde.
Aslında hepimizin yapması gereken
içselleştirmesi gereken demokrasi ve
özgürlüklerdir. Demokrasi ve özgürlüklerin geniş bir alana yayılabilmesi, onun kenarlarına küçük marjinal
düşüncenin yaşam alanı bulmasıyla
mümkün olacaktır. Ne olursa olsun
bu kentte de var, ülkemizde de var

hatta bana karşı da var. Sosyal medyada ve basın kanallarının çoğunda
gerçekle ilgilisi olmayan yazılar yazan bir sürü insan var, onlar da yazsın onlar da bir yaşam alanı bulsun.
Onlar yaşam alanı bulabilirse, yalnızca özgürlükleri isteyen, demokrasiyi isteyen, biraz daha insanca
yaşamak isteyen ve onun dışında çok
fazla beklentisi olmayanların, yaşam
alanı genişliyor. Bu uç noktalarda
çoğu zaman sendikaları, sivil toplum
örgütlerini görüyoruz bazen de siyasi patilerin marjinallerini görüyoruz.
Bunlara kendimizi alıştırmalıyız.
Eğer özgürlük ortamı varsa inanınki
diğer konuları aşabilme şansımız var.
Eğer özgürlük ortamı yoksa inanın ki
bir gün o sıkıntı hepimizin sorunu
haline dönecektir.
Ben Lüleburgaz belediyesinde özgürlük ortamının var olduğuna inanıyorum ve bunun sürekli var olması
için mücadele sarf ediyorum. Bunun
dışında böyle bir ortam yok diyorsanız bunu nasıl yaratacağımız konuSayı: 29 · Ocak - Şubat - Mart 2015
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Lüleburgaz Belediyesi ile
TÜM-BEL-SEN arasında yapılan
görüşmeler neticesinde Toplu
İş Sözleşmesi imzalandı.

sunda fikri olan varsa benim o fikirle- lar. Son 10-15 yıldır Sosyal Güvenlik
ri hayata geçirmek için de mücadele Kurumu’na o kişilerle ilgili vergilerin primlerin ödenmediğini biliyoedeceğimi bilmeniz gerekiyor.”
ruz. Çok şükür öyle bir şey yok, el
Emek en yüce değerdir
birliğiyle işçi, memur hep birlikte bir
Başkan Emin Halebak konuşmasının çalışmayla, mücadeleyle ekmeğimizi
devamında, “Emek en yüce değerdir. büyütmeye çalışıyoruz ve burada da
Hayatım boyunca bunu söyledim ve paylaşmamız gerektiği sonucuna inabuna inanıyorum. Burada bir emek nıyorum. Tabiki yalnızca bunu kendi
var, emeğin karşılığında bize veri- adımıza paylaşmıyoruz. Bu kentin
len sınırlardaki sözleşmeleri yap- çocuklarıyla, gençleriyle, yaşlılarıymaya çalışıyoruz. Bu yeterli değil, la, kadınlarıyla paylaşıyoruz. Onları
daha fazlası olması lazım ve daha bu özgürlük ortamına dâhil etmeye
fazlasını ölçebilmek, performansla- çalışıyoruz. Onları kendine daha çok
rı ölçmekle mümkün olacaktır. Eğer güvenen bireyler haline getirme yobizim ücretlerimiz, bütçemizin yüzde lunda mücadele etmeye çalışıyoruz
60’ını alıyorsa asgari ücret bile öde- ve o mücadelemiz sürecek. Hepimiz
memiz imkânsız hale gelecektir ki daha iyi yaşamak, insan gibi yaşaTürkiye’de bunu görüyoruz. Birçok mak ve düşüncelerimizden dolayı
belediye ücretlerini ödeyemiyor. 5-6 bize kimsenin bir şey dememesini
aydır çalışanlar ücretlerini alamadı- istiyoruz. Tüm bu unsurlar çerçeveSayı: 29 · Ocak - Şubat - Mart 2015

sinde yeni toplu sözleşmenin hayırlı
olmasını diliyorum. Harcamalarınız
hastalıklar veya başka dertler için
değil de mutluluk için olsun hayırlısı
olsun” diye konuştu.
Kırklareli Şube Başkanı Ruhi Çelik,
de imzalanan Toplu İş Sözleşmesi
için "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme
Kanunu çerçevesinde imzalanan ve
çalışanların ekonomik durumunu
iyileştirmek, aynı işi yapan kişiler
arasındaki ücret dengesini ve adaletli
ücret dağılımını sağlayarak, iş barışını temin etmek ve bu sayede idarenin hizmet üretme kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan bu sözleşme
ile Lüleburgaz Belediyesi çalışanları
mevcut haklarının yanında ekonomik
ve sosyal haklar elde edecekler. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi. n
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Kadın İçin Teknoloji
Projesi Lüleburgaz’da
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından
gerçekleştirilen Avrupa KSS Ödülleri’nde “Kurumsal Fayda”
kategorisinde 2013’te ödüle layık görülen ‘Kadın İçin Teknoloji
Projesi’nin ilçe bazlı uygulaması, Lüleburgaz Belediyesi ve
Genç Katılım Spor Kulübü Derneği (GENKAD) işbirliğiyle
gerçekleştirecek.
ürkiye’nin tüm illerinde kadınlara ücretsiz bilgisayar
kursu vererek kadınları teknolojiyle tanıştırmanın hedeflendiği projede şimdiye kadar 12.000’in
üzerinde kadının katıldığı eğitimler ile
teknolojiyi kadınların hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirmek, kişisel gelişimlerine, kültürel ve sosyal
yaşamlarına katkıda bulunmak amaçlanıyor.

T

İlk uygulama Lüleburgaz’da
2010 yılında Dünya Perakende Ödül-

leri’nde finale kalan proje, 2013 yılında ise Türkiye Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Derneği tarafından gerçekleştirilen Avrupa KSS Ödülleri’nde “Kurumsal Fayda” kategorisinde
ödüle layık görüldü. Projenin ilçe bazlı ilk uygulaması Lüleburgaz’da gerçekleştirilecek.

Hangi konularda eğitim
verilecek?
Kadın İçin Teknoloji Projesi kapsamında verilen ücretsiz bilgisayar eğitimi programı içerisinde, bilgisayar

kavramlakullanım alanları ve temel kavramla
rı, İnternete giriş, e-posta gönderimi,
Microsoft Word, Excel ve Powerpoint
programlarının genel uygulamaları
işlenmekte. Eğitim sonunda kadınlar;
İnternetten hava durumu öğrenmek,
banka işlemleri yapmak, çocuk gelişimi ve sağlık konularının işlendiği
sitelerden anında yararlanmak, yemek
tarifi aramak, online alışveriş yapmak,
tatil için alternatif mekan ve fiyat araştırmaları yapmak vb. hayatı kolaylaştıran işlemler yapabilecekler. n

İki yeni durak
Lüleburgaz Kocasinan Mahallesi, Acı Çeşme
Sokağı’na iki minibüs durağı konuldu.

Lüleburgaz Belediyesi tarafından, şehir içi minibüslerinin geçtiği Acı Çeşme Sokak güzergâhında yeni minibüs
durakları yapıldı.
Yaptırılan yeni durak yerleriyle birlikte vatandaşlar olumsuz hava şartlarından korunmuş oldu ve aşırı trafik
yoğunluğu da azaltıldı. n
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Çocuk Meclisi’nden
özel ziyaret
Dünya Barışı için
TRT Ajans ekibi, dünya barışı için Türkiye’deki yerel
yönetimlerin barış adına görev alan veya almış
Belediye ve Belde başkanlarının dünyaya görüntülü
ve yazılı tanıtımı, barış çabaları, dünya görüşleri
ve barış mesajları konuları kapsamında röportajlar
gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Lüleburgaz Belediye
Başkanı Emin Halebak ile de ‘Dünya Barışı Projesi’
konulu röportaj yapıldı.
RT Ajans ekibi tarafından, demokrasi ve seçim
adına yerel yönetimlerin seçimlere olan inancının, güveninin, Türkiye genelinde yerel yönetimlerin çalışmalarının ve başarılarının dünya ve
Türkiye kamuoyuna örnek temsil etmesi amaçlanıyor. Bu
çerçevede 58 dilde, birçok ülkede sosyal medya ağı üzerinden online olarak, yazılı ve görsel olmak sureti ile belediye başkanlarının makamlarında görsel arşiv sistemine
dayalı röportajlar yapılıyor.
Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak ile yapılan
röportajda da, genel kapsamlı olarak belediye çalışmaları,
huzur ve barış adına atılabilecekler adımlar, Türkiye’nin
gündemi ve dünyadaki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

T

üleburgaz Kent Konseyi Çocuk Meclisi,
Lüleburgaz Ticaret Sanayi Odası Özel Eğitim Uygulama Merkezi İş Uygulama Okulu’nu ziyaret etti. Arkadaşlarıyla bir araya
gelen minikler eğlenceli dakikalar geçirdi.

L

Çocuk Meclisi Üyeleri, TSO Özel Eğitim Merkezi
Müdürü Mustafa Yücel Bilgiç ve Müdür Yardımcısı
Gönül Ünsal Özdemir ile birlikte merkezde öğrenim
gören öğrencilerle bir araya geldiler.
Lüleburgaz Ticaret Sanayi Odası Özel Eğitim Uygulama Merkezi İş Uygulama Okulu’nda birbirinden
güzel çalışmalar yapan öğrencilerle oldukça keyifli
bir gün geçiren Çocuk Meclisi Üyeleri her fırsatta
tekrar gelmek istediklerini belirttiler. n

Dünya ülkelerine tanıtılacak
Yapılan röportajlarda, belediyelerin ve beldelerin, coğrafi
ve fiziki koşullarına rağmen sergiledikleri başarıları dünya
ülkelerine örnekleyerek yazılı görsel olarak sunmak, aktarmak ve tanıtmak amaçlanıyor.
Özellikle Asya ülkelerindeki başarısız yönetimlere, kaos
ve kargaşaya neden olan yönetimlere örnek teşkil eden
Türk toplumuna duyulan özentinin en büyük payının yerel
yönetimlerin başarısı olduğu vurgulanarak, Ortadoğu ve
Asya ülkelerindeki yerel yönetimlere daha barışçıl, daha
verimli, daha başarılı bir yerel yönetim modeli örnekleriyle görsel olarak sunuluyor. n
Sayı: 29 · Ocak - Şubat - Mart 2015
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Lüleburgaz 4. deprem bölgesi alanında
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görevleri kapsamındaki konular hakkında Lüleburgaz halkını
bilgilendirmek, karşılaşılan sorunları dinlemek, görüş önerileri ve çözüm önerileri sunmak üzere,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından toplantı düzenlendi. Toplantıda, ‘Kentsel Dönüşüm
Uygulamaları, Yapı Denetim Uygulamaları, Yapı Malzemelerinin Denetimi, İmar Uygulamaları ile
Çevre Koruma ve ÇED Uygulamaları hakkında bilgi verildi.
şkiye Neşet Çal Sahnesi’nde
gerçekleştirilen toplantıya,
Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Aslan,
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü
Sibel Balta, İmar ve Şehircilik Müdürü Nermin Adak, Su ve Kanalizasyon
Müdürü Necmi İnci ve Lüleburgaz
halkı da katıldı.

A

Toplantıya konuşmacı olarak katılan
ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürü
Can Akdemir, temiz enerji kaynakları, yeşil alanlarının arttırılması, hava
kalitesinin arttırılması ve su kaynaklarının temiz tutulmasının önemine
değindi.
Can Akdemir sunumunda; ‘İlimizde
86 tane arıtma tesisi mevcuttur. Kırklareli ve Lüleburgaz’a ait arıtma tesisleri faaliyete geçti. Babaeski, Vize,
Pınarhisar ilçelerindeki atık tesisleri
de 2015 yılında tamamlanıp işletmeye alınması planlanmaktadır. Ayrıca
Lüleburgaz’da yine önemli bir proje

12

olan Katı Tıbbi Atık Sterilizasyon
Sistemi var. Çok ciddi tehlikelerin
olduğu tıbbi atıkların tüm ilimizde
toplanıp buradaki tıbbi atık sterilizasyon sistemine getirilip bertaraf
edilmesi söz konusu. Yine ilçemizde
kurulan ancak henüz tamamlanamayan Ovacık Biogaz Tesisi, hayvansal
gübrelerin tesiste hem gübreye hem
de enerjiye dönüştürülmesi söz konusu olacak’ dedi. Akdemir sunumunun
devamında katılımcılardan gelen soruları cevapladı.

Lüleburgaz 4. Deprem
bölgesinde

Can Akdemir’in sunumunun ardından, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İmar Planlama Şube Müdürü Berrin
Tutulmaz da bir sunum gerçekleştirdi.
Berrin Tutulmaz, doğal afetler üzerinde değerlendirmelerde bulunurken,
deprem bölgesi haritasına göre Lüleburgaz’ın 4. deprem bölgesi alanında
yer aldığını belirtti.

Tutulmaz konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Lüleburgaz’ın 50 km
güneyinde yer alan Marmara Denizi
açıklarından geçen Kuzey Anadolu
Fayı’nın hareketine bağlı olarak depremler meydana gelmiştir. Depremsellik açısından bakıldığında tehlikeli
olacak tek birim Ergene Formasyonudur. İzmit, Adapazarı ve Düzce depremlerini en yoğun hisseden yerler
Ergene Formasyonu ile kaplı alanlar
olmuştur. Bu nedenle deprem bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki
yönetmeliğe titizlikle uyulmalıdır.” n
Sayı: 29 · Ocak - Şubat - Mart 2015
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Bilgilendirme toplantısı yapıldı
Trakya Kalkınma Ajansı 2015 yılı mali destek programları bilgilendirme toplantısı
Lüleburgaz Ticaret Borsası’nda yapıldı. Bilgilendirme toplantısına Lüleburgaz Belediye
Başkanı Emin Halebak, Plan Proje Müdürü Gökhan Kaya Atay, Kültür ve Sosyal İşler
Müdürü Reşide Candan da katıldı.
oplantıda, Trakya Kalkınma
Ajansı’nın mali destek programı hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. İktisadi
Kalkınma, Küçük Ölçekli Altyapı ve
Sosyo - Ekonomik Kalkınma başlıkları altında duyurulan programlar aracılığıyla bölge paydaşlara 10 milyon TL
tutarında hibe desteği sağlanmasının
planlandığı ifade edildi.

T

İktisadi Kalkınma, Küçük Ölçekli Altyapı ve Sosyo – Ekonomik Kalkınma
başlıkları altında duyurulan program-

Önce İnsan, Yaşayan ve
Yaşatan Trakya, Üreterek
Gelişen Trakya

lar ile bölge paydaşlara 10 milyon TL
tutarında hibe desteğinin sağlanmasının planlandığı dile getirildi.

Ayrıca Trakya Kalkınma Ajansı,
“Önce İnsan” temalı Sosyo - Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programını, “Yaşayan ve Yaşatan Trakya”
temalı Küçük Ölçekli Altyapı Mali
Destek Programını ve “Üreterek Gelişen Trakya” İktisadi Kalkınma Mali
Destek Programlarını yayınladı. Detaylı bilgiye www.trakyaka.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. n

Güzel Sanatlar Lisesi’nden ziyaret
Lüleburgaz TEK Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü
Sedat Çolak, Müdür Yardımcısı Doğu Barış
Kalender ve Okul Aile Birliği Yönetimi, Belediye
Başkanı Emin Halebak’ı makamında ziyaret etti.

T

EK Güzel Sanatlar Lisesi ve Okul Aile Birliği Yönetimi’nin gerçekleştirdiği ziyarette, 12. sınıf öğrencisi Cansu Oymak’ın hazırladığı ‘Kız Kulesi’ tablosu Başkan Emin
Halebak’a takdim edildi.
Başkan Emin Halebak gerçekleştirilen ziyaretten memnun
kaldığını ve sunulan ‘Kız Kulesi’ tablosu için de teşekkürlerini ilettiğini belirtti.

Sayı: 29 · Ocak - Şubat - Mart 2015
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Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği
Lüleburgaz Şubesi ve Lüleburgaz
Belediyesi’nin de katkılarıyla, ‘75.
Yılında Çağdaş Eğitim, Özgün Model
Köy Enstitüleri’ konulu konferans
düzenlendi.

Sarı saçlı öğretmenlerimiz
şkiye Neşet Çal Sahnesi’ndeki program, Sertaç Çelik’in
müzik dinletisi ile başladı.
Programın açılış konuşmasını Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği
Lüleburgaz Şube Başkanı Günsel Solak yaptı.

A

Günsel Solak konuşmasında; “Derneğimizin kuruluşunun 7.yılında birlikteyiz. Kurulduğumuz günden bu

14

yana hep demokratik bilimsel, laik
ve üreten bir eğitim sistemini savunduk ve savunmaya devam ediyoruz.
Bu akşam da yine eğitimi konuşacağız. Bizimle birlikte olduğunuz için
mutluyuz. Etkinliğimize katılan üyelerimize, konuklarımıza ve yönetim
kurulundaki arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum” diye konuştu.
Günsel Solak’ın konuşmasının ardın-

dan Sarı Saçlı Dev İsmail Hakkı Tonguç’un biyografisinin ele alındığı ‘Ülkeyi Kucaklayan Adam Tonguç’ adlı
belgesel sunumu izlendi.
Kırklareli Üniversitesi Yardımcı
Doçent Doktor Ayşe Alican Şen’in
‘Cumhuriyet Modernleşmesinin Anadolu Ateşi Köy Enstitüleri’ konulu
konuşması ile konferans sona erdi. n

Sayı: 29 · Ocak - Şubat - Mart 2015
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Lüleburgaz Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü’nün çevreyi koruma
çalışmaları kapsamında, ÇEVKO
Çevre Koruma ve Ambalaj
Atıklarını Değerlendirme Vakfı
İktisadi İşletmesi, Anadolu Cam
ve Çayırova Cam Kırığı Firması
ile 19 Kasım’da “Cam Kumbara
Geri Dönüşümü” protokolü
imzalandı. Bu protokol
kapsamında teslim edilen cam
kumbaralara yenileri eklendi.

Cam kumbaralar yerleştiriliyor
mzalanan protokol kapsamında ilk etapta Aralık ayında 14
adet cam kumbara Lüleburgaz
Belediyesi’ne teslim edildi.
Cam Kumbara Geri Dönüşüm protokolüne göre bu ay da 21 Ocak’ta 48 adet
cam kumbara teslim edildi.

i

Kumbaralar, (Alya 1 Konutları (1 adet),
Özel Bir Nefes Hastanesi (2 adet), Alya
2 Konutları (1 adet), Ramazan Yaman
Huzur Evi (1 adet), Aydın Evler 3. Kı-

sım Site Girişi (1 adet), Sevgi Mahallesi Muhtarlığı (1 adet), Yeni Yaman
Sitesi Gençlik Mahallesi (1 adet), Pazar
Yeri (1 adet), Medikent Hastanesi (2
adet), Devlet Hastanesi (3 adet), Heaş
Lojmanları (5 adet), SSK Hastanesi (3
adet), Burgaz Yemek Yeni Sanayi Girişi
(1 adet), TOKİ İ.Ö.O. (1 adet), 75. Yıl
Çocuk Parkı (1adet)’na yerleştirildi.
Ayrıca, devam eden çalışmalarla birlikte cam kumbaralar, Kipa (2 adet),

Terminal (1 adet), 3K Temizlik Şirketi
(3 adet), Diş Hastanesi (1 adet), Lüleburgaz MYO Kantini (1 adet), Zübeyde
Hanım Parkı (1 adet), Atatürk Mahallesi İstiklal Cad (1 adet), Derman Hastanesi Diyaliz Merkezi (1 adet), Yeni Oto
Center (1 adet), Ayvalı Muhtarlığı (1
adet)’na yerleştirilecek. Yerleştirilecek
diğer cam kumbaraların da yer tespit
çalışmaları devam ediyor. n

Cenaze nakil aracı alındı
Lüleburgaz Belediyesi tarafından cenaze nakil
hizmetlerinde kullanılmak cenaze nakil aracı
alındı.
eni alınan cenaze aracının detaylarıyla ilgili olarak Destek Hizmetleri Müdürü Kerem Demirkan
şu bilgileri verdi: “Yeni aldığımız cenaze aracımız, 2014 model Mercedes Sprinter 316 CDI 4x2
panelvan sağ kayar kapılı, kapalı tip, soğutuculu, refakatçi
kısmı şoför mahalli kısmından bir bölme ile ayrılmış, 4
tabut taşıma kapasitesine sahip... Alınan bu araçla birlikte
hizmet araçlarına bir yenisi daha eklendi. Vatandaşlarımızın zor ve acılı günlerinde yanında olup acılarını paylaşmak, üzerimize düşen sorumluluğumuzu yerine getirmek
için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” n

Y
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Marka Şehirler
toplantısı
yapıldı
Dünya Yerel Yönetim ve
Demokrasi Akademisi Vakfı
ile UCLG-MEWA yetkilileri,
Lüleburgaz Belediyesi’ni
ziyaret etti.
ünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı ve
UCLG-MEWA yetkilileri ile
marka şehirler hakkında toplantı yapıldı.

D

Stratejik plan içerisinde, marka şehir
ile ilgili faaliyeti olan tüm daire müdürleri de toplantıya katıldı. n

Örnek proje yerinde incelendi
Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Birimi, Yazı İşleri Birimi,
İmar Arşiv Birimi ve Arşiv Koordinatörlüğü Birimi yetkilileri
Lüleburgaz Belediyesi’ni ziyaret ederek, Türkiye’de örnek
proje olan ayrıca Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’nde
Kurumsal Gelişim Projeleri Kategorisinde Birincilik Ödülü
kazanan Bilgi Belge Yönetim Sistemi’ni incelediler.
üleburgaz Belediyesi’ni ziyaret eden Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Birimi, Yazı İşleri Birimi, İmar
Arşiv Birimi ve Arşiv Koordinatörlüğü Birimi yetkilileri, Bilgi Belge
Yönetim Sistemi’nin nasıl çalıştığını ve Tek Masa Hizmet Birimi’nde
evrak kayıt süreçlerinin işleyişini
yerinde gözlemlediler.

L

‘e-uyum’ testinden geçen
ilk proje

2011’den beri kullanılan Bilgi Belge Yönetim Sistemi projesi 10 yılı
aşkın bir zamanda üstün bir çaba
ve düşünceyle hazırlanan örnek bir
proje… TSE 13298’nolu standarta
sahip Bilgi Belge Yönetim Sistemi,
TÜBİTAK’ın yaptığı ‘e-uyum’ testinden geçen Türkiye’deki ilk örnek
proje…

Bilgi belge yönetim
sistemi nedir?

Bugün 52 üniversitede bu sistem
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kullanılıyor. Bilgi Belge Yönetim
Sistemi’yle kâğıt kullanımı ortadan
kalkıyor. Bu projeyle kurum içi tüm
evraklar elektronik ortamlarda üretilip saklanıyor. Elektronik imza ile
imzalanıyor. Standart dosya ve saklama planıyla dijital arşivde arşivleniyor. Ayrıca evrakla başlayıp biten
tüm süreçler Bilgi Belge Yönetim
Sistemi tarafından takip ediliyor.
Bu proje Lüleburgaz Belediyesi’nin
fiziki ve sanal her ortamda şeffaf ve
hesap verilebilir bir kurum olduğunu gösteren bir proje…

En prestijli ödüle sahip

Bilgi Belge Yönetim Sistemi Projesi, Türkiye’nin en önemli yerel yönetimler ödülü olarak kabul edilen,
alanında seçkin ve uzman akademisyenler tarafından oluşan bilim
kurulunun tercihleriyle belirlenen
Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’nde, 203 seçkin proje içinden Kurumsal Gelişim Projeleri Kategorisinde Birincilik Ödülü kazandı.n
Sayı: 29 · Ocak - Şubat - Mart 2015
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Sağlığınız için dikkat edin! Yönetmelikte
Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kanun ve
yönetmeliklerde belirtilen şartlara uymadan satış yapan
seyyar satıcılara karşı halk sağlığını korumaya devam ediyor.
Ayrıca vergisini ödeyerek, kurallara uygun faaliyet gösteren
esnafın yanında hiçbir vergi ödemeden, kontrolden uzak satış
yapanların haksız rekabete yol açmalarını önlemek için de
ekipler denetimlerini sürdürüyor.
atandaşların sağlıklı ve taze
gıdalarla beslenmelerinin
sağlanması için, çoğu zaman
üretim yeri belli olmayan ve
sağlıksız koşullarda üretilerek halk
sağlığını tehdit eden ürünleri halka
sunan seyyar satıcılara karşı zabıta
ekipleri çalışmalarına ara vermeden
devam ediyor. Üretim yeri belli olmayan ve sağlıksız koşullarda üretilen gıdaları satışa sunan seyyar satıcılardan
alışveriş yapılmaması için de vatandaş
her fırsatta bilgilendiriliyor.

V

Koordineli çalışılıyor
Özellikle avlanmasından tüketimine
kadar teknik şartlara ve sağlık koşullarına uyulması halk sağlığı açısından
önem taşıyan balıkları, seyyar olarak,
kanun ve yönetmeliklere aykırı, açıkta
gün ışığından, toz ve rüzgârdan korumadan, uygun olmayan ısılarda, boylarda ve koşullarda satan seyyar satıcılara yönelik denetimler devam ediyor.
Bu konuda Zabıta Müdürlüğü ekipleri,
Lüleburgaz Belediyesi Veteriner Hekimliği, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışılmalar
yapmakta, uygun olmayan koşullarda
Sayı: 29 · Ocak - Şubat - Mart 2015

değişiklik

Zabıta Müdürlüğü’nün
08/01/2015 tarih ve
193 sayılı, Lüleburgaz
Belediyesi İlan, Reklam,
Tabela ve Tente
Yönetmeliği değişti.
üleburgaz Belediye
Meclisi, 5393 Sayılı
Yasanın 20. maddesine
istinaden, Şubat 2015
ayı mutad toplantılarının birincisi için, 2 Şubat Pazartesi günü,
saat 18.00’de, gündemde yazılı
konuları görüşmek üzere, Belediye Başkanı Emin Halebak’ın
başkanlığında, Sokollu Külliyesi Hamamı Meclis Salonu’nda
toplandı.

L

satışa sunulan balıklara el konarak satışı engellenmekte ve ilgililerine gerekli
idari para cezası uygulanmaktadır.

Sağlığınız hiçe sayılıyor
Daha önce yapılan uyarılarda olduğu
gibi, balıkların, bozulmaya karşı çok
duyarlı olmaları sebebiyle sağlıklı koşullarda muhafaza edilmesi gerekiyor.
Özellikle gözle görülebilir değişiklikler
oluşmadan meydana gelen zehirlenmeler daha büyük risk taşıdığı için bu tür
gıdaların avlanmaları, muhafazası, nakilleri ve satış şartları Kanun ve Yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Bu nedenle
kanun ve yönetmeliklerde belirtilen
hiçbir koşulu sağlamadan seyyar olarak
satışa sunulan bu balıkların halkımız tarafından da satın alınmaması ve satanları da 153 numaralı Zabıta İhbar Hattı’na
bildirmeleri önem arz etmektedir. n

Gündemin ikinci maddesinde,
İmar Komisyonu ile Komisyon
Başkanlarından oluşan Komisyona havale edilen, Zabıta Müdürlüğü’nün 08/01/2015 tarih
ve 193 sayılı, Lüleburgaz Belediyesi İlan, Reklam, Tabela
ve Tente Yönetmeliği ile ilgili
hususun, Komisyon Raporunun
Meclise sunulması ile yapılan
görüşme sonuca bağlandı.
Yeni yönetmeliğe ulaşmak için
aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
http://www.luleburgaz.bel.tr/tabela.pdf n
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Lüleburgaz’dan Sindirella geçti
Külkedisi masalı büyüleyici
müzikler eşliğinde, harika
kostümler ve renkli makyajlar ile fantastik, büyüleyici
bir buz gösterisinde hayat buluyor.

T

18

Lüleburgaz Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında, Lüleburgaz Kongre
Meydanı Buz Pisti’nde 03 – 04 – 05
- 06 Şubat tarihlerinde, Rusya’dan
gelen ‘RUSONICE’ gösteri grubu 50

dakika süren ve 17 buz patencisinden
oluşan ‘Külkedisi’ isimli 6 adet performans sergiledi. Ayrıca 5 Şubat’ta
sergilenen performans 19.30’da Rumeli TV’den de canlı yayındı.
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Lüleburgaz Belediyesi ile Bulgaristan’ın Lyubimets
Belediyesi arasındaki Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi
Programı kapsamında ‘Spor ile Daha İyi Eğitim’
kitapçığının sunumu 12 Şubat’ta Lüleburgaz Belediyesi
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Proje ortakları Lüleburgazdaydı
Lüleburgaz Belediyesi ile Bulgaristan’ın Lyubimets Belediyesi arasındaki Bulgaristan-Türkiye Sınır
Ötesi Programı kapsamında ‘Spor ile Daha İyi Eğitim’ kitapçığının sunumu 12 Şubat’ta Lüleburgaz
Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
ğü Proje Koordinatörü Lyubimets Hristo Botev Okulundan Donka Kozalieva,
Dochka Kyuchukova ve beden eğitim
öğretmenleri katıldı.
oplantıya, Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak,
Başkan Yardımcısı Kevser
Özkan, Plan Proje Müdürü
Gökhan Kaya Atay, Proje Koordinatörü Ersoy Canberk, Seden Özen Ergin,
Seda Kaplan, İmar ve Şehircilik Müdürü Nermin Adak, Kültür ve Sosyal İşler
Müdürü Reşide Candan, Lüleburgaz
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Soner Polat, Gençlik Spor Müdürlü-

T
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Program, Proje Koordinatörü Ersoy
Canberk’in ‘Spor ile Daha İyi Eğitim’
projesi özet sunumu ile başladı. Ersoy
Canberk özet sunumunda projenin genel amacını şöyle ifade etti: “Uluslararası düzeyde, eğitim ve spor alanlarındaki projelerin desteklenmesi ile sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmişliğin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.”

Projenin özel amaçları
Canberk, projenin özel amaçlarını

şöyle sıraladı: “Lüleburgaz Belediyesi için yeni spor alanları oluşturulması, Lyubimets Belediyesinin eğitim ve
spor alanında alt yapının geliştirilmesi,
Gençlerin spor alanında aktif olmasının
sağlanması, Eğitim ile spor aktivitelerinin daha uyumlu bir süreç haline getirilmesi, Sınır bölgesinde uluslararası
organizasyonlarının arttırılması...”

Projenin sonuçları
Canberk, projenin hedeflenen sonuçlarını ise öyle ifade etti: “Lüleburgaz Belediyesine Sakızköy de çocuk
spor alanı kazandırılacaktır. Hristo
Botev Okulu ve spor salonu hizmete
açılacaktır. Lüleburgaz Belediyesi ve
Lyubimets Belediyesi tarafından düzenlenecek olan masa tenisi turnuvası
ile Uluslarası spor etkinliklerinin arttırılması sağlanacaktır. Proje tanıtımını
içeren broşür basımı ve dağıtımı gerçekleştirilecek olup benzer projelerin
geliştirilmesi teşvik edilmiş olacaktır.
Gençlerin spor aktivitelerine katılımında artış sağlanacaktır. Spor ve eğitimin bütünleştirilmesi sağlanacaktır.”
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Çocuk Eylem Planı Çalıştayı yapıldı
Çocuk Dostu Şehirleri Projesi Lüleburgaz Çocuk Eylem Planı Çalıştayı Ezgi Resort Hotel’te yapıldı.
Çocuk Dostu Şehirleri Projesi 2014-2015 yıllarında, 10 belediye ve Birleşmiş Milletler ve Çocuk
Fonu(UNICEF) tarafından yürütülen, finansal desteğini IKEA Türkiye’den alan yerel yönetimleri
çocuk dostu politika ve program geliştirmeyi hedefleyen bir proje. Lüleburgaz Belediyesi de
projenin uygulandığı 10 belediyeden biri...
alıştay Lüleburgaz Belediye
Başkanı Emin Halebak’ın
konuşması ile başladı. Başkan Halebak konuşmasında
şu ifadeleri kullandı: “Demokratik ve
özgür bir toplumu yaratmazsak hepimiz
için gelecek iyi olmayacak. Özgürlük
düşüncesi ve demokrasiyi içselleştirme davranışını ne zaman kazanacağız?
Eğer biz bunu çocukluk yaşlarımızda
kazanamadıysak ve bunu çocuklarımıza öğretemediysek demokrasi ve özgürlük alanında birçok konuda sıkıntı
yaşarız. Geleceğimizi inşa edebilmemizin tek yolu çocuklarımızı doğru
yetiştirmekten geçiyor. Ebeveynlerimiz
bizi yetiştirirken cezalandırılmamız
gerekirken cezalandırdılar, ödüllendirilmemiz gerektiğinde ödüllendirdiler,
yani disiplinle yetiştirdiler. Ama şimdi

Ç
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böyle değil. İyi ebeveyn olmaya çalışıyorlar ama iyi çocuk yetiştirmiyorlar.
Bunun sonucunda da mutsuz çocuklar
yetişiyor. Bizim yapmamız gereken iyi
ebeveyn olmaktan ziyade topluma iyi
bireyler yetiştirmektir.”

Eğitim ebeveynlere verilmeli!

Toplumsal değerleri gelecek nesillere
aktarmanın önemine değinen Başkan
Halebak şöyle konuştu: “Biz bu kentte
çocuklarımıza değerlerimizi öğretmek
istiyoruz. Toplumumuz olağanüstü değerler yarattı ve bize öğretti. Ama bizler
bu değerleri çocuklarımıza aktarmakta
zorlanıyoruz. Bu noktada çocuklarımızdan daha çok ebeveynlerimize eğitim
vermemizin doğru olduğunu düşünüyorum. Biz, toplumumuzun binlerce yıldır biriktirdiği değerleri çocuklarımıza

aktaralım ki, onlar da gelecek nesillere
daha sağlıklı, daha çağdaş ve daha mutlu bireylerin olduğu bir toplum bıraksınlar.”
Başkan Emin Halebak’ın konuşmasının ardından, UNICEF Türkiye Ulusal
Proje Koordinatörü Iraz Öykü Soyalp
projenin tanıtımını yaptı. Iraz Öykü
Soyalp’in ardından kürsüye çıkan UNICEF Türkiye Yerel Koordinatör Elif
Kalan, Lüleburgaz’da Yapılan Hak
Temelli Kent Analizlerinin ve Hizmet
Haritalandırmasının Sunumunu gerçekleştirdi.
Sunumların ardından grup çalışmalarına geçildi. Çalışmaların ilk bölümünde
temel sorunların nedenleri, ikinci bölümde de sorunlara çözüm bulunması
üzerine duruldu. Çalıştay grup çalışmalarının ardından sona erdi. n
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Aday Memurlar
yemin etti
Lüleburgaz Belediyesinde göreve
başlayan 2 aday memurun Asalet Tasdik
Töreni gerçekleştirildi.

Kanalizasyon suları
Arıtma Tesisine
Lüleburgaz Belediyesi ile Karayolları Genel
Müdürlüğü arasında yapılan protokol
neticesinde, D-100 Yolu ve otoban bağlantı
yolu altından yatay sondaj ile Q400’lük 135m
polietlen kanalizasyon hattı döşendi. Böylece
kanalizasyon suları Tosbağa Deresi’ne değil
Atık Su Artıma Tesisi’ne yönlendirildi.
rotokolün neticesinde, Atatürk Mahallesi Yeni
Sanayi ve 1-A Bölgesi’ndeki Tosbağa Deresi’ne
akan kanalizasyon sularının, yapılan alt yapı çalışmaları sonucunda Atık Su Arıtma Tesisi’ne deşarjı yapılarak arıtılması sağlandı. n

P
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örene Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin
Halebak, Başkan Yardımcısı Kevser Özakan ve Rasim Aslan ile birim müdürleri katıldı. Adaylık sürelerini dolduran memurlar, Lüleburgaz Belediyesi Toplantı Salonu’nda tek
tek yemin metnini okuyarak asil memurluğa geçiş
yaptı.

T

Memurlara asalet onay belgelerini Belediye Başkanı
Emin Halebak takdim etti. Asalet Takdim Töreni’ndeki konuşmasında, asil memur olmanın sorumluluğu ve disipliniyle çalışmalara devam edilmesi
gerektiğinin altını çizen Başkan Halebak, adaylık
sürelerini dolduran ve sınavda başarı sağlayan Grafiker Emine Ezgi Çelik ve Mali Hizmetler Uzman
Yardımcısı Emre Uylukçu’yu tebrik etti. n
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Lüleburgaz Sevgi Yolu’nda buluştu

üleburgaz Belediyesi kültür
etkinlikleri kapsamında 14
Şubat Sevgililer Günü’ne
özel "Sevgi Yolu" etkinliği, Yeni Mahalle Emrullah Efendi
Caddesi ve Yeni Mahalle Emrullah
Efendi Ara Sokak’ta gerçekleşti. Etkinlikte şiirler okundu, sevgi şarkıları
çalındı ve mutlu bir hayata adım atan
çiftlerin nikahları kıyıldı.

L

Sevgi Yolu programı dans gösterileriyle başladı. Sevgi Yolu'nda yere
kırmızı halı serilirken vatandaşlar da
yoldaki dilek ağacına dileklerini, düşüncelerini ve hayallerini yazdı.
Etkinlikte Lüleburgaz Belediyesi tarafından düzenlenen Sevgililer Günü
Ödüllü Şiir Yarışması’na katılan yazarların şiirleri sergilendi.

Sevgi Yolu’nda bir ömür
mutluluk
Sevgililer Günü Ödüllü Şiir Yarışması’nda ilk 3’e giren şiirler de yazarları
tarafından okundu.
Şiirlerin okunmasının ardından Sevgililer Günü etkinlikleri çerçevesinde
Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin
Halebak üç çiftin nikahını kıydı.
Çiftler böylece ömür boyu mutlu bir
birliktelik için Sevgi Yolu’nda adım
attılar. n
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Sevgililer Günü’ne
özel olarak düzenlenen
‘Bana Sevgiyi Anlat’ adlı şiir
yarışmasında kazanan 3 çift
için akşam yemeği programı düzenlendi.

Çiftler akşam yemeğinde
Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak,
bir restoranda düzenlenen yemekte, Sevgililer
Günü’ne özel Ödüllü Şiir Yarışması’nda ilk 3’e
giren ve nikahı kıyılan çiftleri kutlayıp her birine
ömür boyu mutluluk diledi.

L

Lüleburgaz Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında 14
Şubat Sevgililer Günü’ne özel "Sevgi Yolu" etkinliğinde,
yarışmada ilk 3’te yer alan şiirler okunup, sevgi şarkıları
eşliğinde mutlu bir hayata adım atan 3 çiftin nikahları kıyılmıştı. n

Türkiye Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Derneği
tarafından gerçekleştirilen
Avrupa KSS Ödülleri’nde
“Kurumsal Fayda”
kategorisinde 2013’te
ödüle layık görülen ‘Kadın
İçin Teknoloji Projesi’nin
ilçe bazlı uygulaması,
Lüleburgaz Belediyesi
ve Genç Katılım Spor
Kulübü Derneği (GENKAD)
işbirliğiyle başladı.

Bilgisayar Eğitimine ilgi artıyor
üleburgaz Belediyesi Kapalı
Pazaryeri ve Semt Merkezi Bilişim Atölyesi’ndeki
eğitime katılan kadınlar verilen eğitimden son derece memnun.
Gruplar halinde verilen eğitimde yer
alan kadınlar vakitlerini verimli geçirmenin ve teknolojiyle iç içe olmanın
keyfini çıkarıyor.

L
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Neler öğretiliyor?
Kadın İçin Teknoloji Projesi kapsamında verilen ücretsiz bilgisayar eğitimi programında, bilgisayar kullanım
alanları ve temel kavramları, İnternete
giriş, e-posta gönderimi, Microsoft
Word, Excel ve Powerpoint programlarının genel uygulamaları işlenmek-

te. Eğitim sonunda kadınlar; İnternetten hava durumu öğrenmek, banka
işlemleri yapmak, çocuk gelişimi ve
sağlık konularının işlendiği sitelerden anında yararlanmak, yemek tarifi
aramak, online alışveriş yapmak, tatil
için alternatif mekan ve fiyat araştırmaları yapmak gibi hayatı kolaylaştıran işlemler yapabilecekler. n
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İtfaiye’den
önemli uyarı!

oğuk kış günlerinde kalorifer ve sobaların kullanımıyla birlikte tıkanan
bacalarda çıkan yangınlardaki artış, mal ve can güvenliğimizi tehdit ediyor. Lüleburgaz
Belediyesi İtfaiye Müdürü Mustafa Özarı yangınlara ve zehirlenmelere karşı, vatandaşlara çok önemli
önerilerde bulundu.

S

İtfaiye’den yangın eğitimi
Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2015 yılı performans
faaliyetleri afet, kriz ve sabotajlara karşı koruma sağlayacak
planlamalar kapsamında verilecek eğitimlere başladı.

tfaiye Müdürlüğü bu yıl lise
ve dengi okullarda Sivil Savunma Günü ve Deprem
Haftası etkinlikleri kapsamında ikaz - alarm ve tahliye tatbikatları vermeye başladı.

i

Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürü
Mustafa Özarı eğitimlerle ilgili yaptığı
açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası
etkinlikleri kapsamında ikaz-alarm ve
tahliye tatbikatları eğitimlerini vermeye başladık. Çalışmalarımızın daha
verimli geçmesi için slaytlar eşliğinde
bilgi aktarımında bulunuyoruz. Böylece öğrencilerin yangını tanımaları,
yangın sınıfları ve hangi yangında
hangi müdahalenin yapılması gerektiği hakkında faydalı bilgiler almalarını
sağlayacak eğitimler veriyoruz.” n
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Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye
Müdürü Mustafa Özarı, “Bacalarda temizlik yapılmaması sonucunda bacaların tıkanması nedeniyle
ortaya çıkan yangınlar, vatandaşın
mal ve can güvenliğini tehdit ediyor. Şubat ayında baca yangınlarında artış oldu. Neredeyse her gün
yangın çıkıyor. Bunun ana sebebi
tıkanan bacaların temizlenmemesi… Temizlik yapılmaması sonucunda üst kattaki duvarlar patlıyor,
diğer dairelere sıçrıyor, mal ve can
güvenliği tehdit altında kalıyor”
dedi.

Dikkatli ve duyarlı
olmalıyız

Bu tür üzücü olaylarla karşılaşmamak için Mustafa Özarı şu önerilerde bulundu: “Baca temizliğinin
3 ayda bir düzenli olarak uzman
kişiler tarafından yapılması, yatmadan önce kömürlü sobaların
söndürülmesi, kombilerin yıllık
bakımlarının yapılması, apartman
dairelerinde her katta yangın söndürücülerin bulunması gerekiyor.
Can ve mal güvenliği açısından
halkımızın bu konularda daha dikkatli ve duyarlı olmasını istiyoruz.”
Sayı: 29 · Ocak - Şubat - Mart 2015
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Meclis
bir ilke
ilkeimza
imzaattı
attı
Meclis bir
Lüleburgaz Belediye Meclisi tarafından dün
gerçekleştirilen Meclis Toplantısı’nda ülkemiz
için örnek olacak çok önemli bir karar alındı.
gütlerinin oluşturduğu Kent Konseyi Meclisi’nin başkanı da kadın...

Lüleburgaz’da ‘Kadın Yılı’…

üleburgaz Belediyesi’nin ulusal ve uluslararası
alanda öncü ve örnek olmasındaki başarısının
sırlarından biri de hiç şüphesiz ki eşitlikçi yaklaşım anlayışı... Bugün Lüleburgaz Belediyesi’nde birim müdürlerinin % 60’ı kadın... Kadınların yerel karar organlarındaki Türkiye ortalaması
% 4 iken Lüleburgaz Belediye Meclisi’nde % 30...

Lüleburgaz Belediye Meclisi bu eşitlikçi yaklaşım anlayışı kapsamında hem bölgeye hem de ülkemize örnek
ve öncü olacak bir karara daha aldı. Dün yapılan toplantıda alınan kararla birlikte 2016 yılı Lüleburgaz’da
‘Kadın Yılı’ ilan edildi. Lüleburgaz Belediye Başkan
Yardımcısı Kevser Özkan da alınan kararla ilgili olarak
şunları söyledi: “1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 tarihleri
arasında ‘Kadın Yılı’ kapsamında yerel, ulusal ve uluslararası pek çok projenin hayata geçirilmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Eylem Planı hazırlıkları için
önemli bir adım atıldı. Mart-Nisan aylarında gerçekleştirilecek planlama sürecinin ardından Eylem Plan'ı
Mayıs Ayı’nda kamuoyuyla paylaşılacak...

Ayrıca Belediye Meclisi’nde 7 komisyon var. Komisyondaki başkanların da 4’ü kadın… Sivil Toplum Ör-

Bu süreçte katkı sunmak isteyen, öneri iletmek isteyen
herkese çağrımızdır BU DAVET BIZİM...” n

L
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Kenan Mortan
Mimar Sinan Güzel San. Üniv. Öğr. Üyesi

Mimar Sinan’ın Sokollu Külliyesi bize ne anlatıyor?

K

Libya heyeti Lüleburgaz’daydı...

Sivil Toplum Kuruluşları ile Belediyeler arasındaki işbirliği mekanizmasının işleyişi ve bu alandaki
Türk deneyimine yakından tanık olmak amacıyla İl ve İlçe Belediye Başkanları ile Yerel Yönetimler
Bakanlığı Müsteşarından oluşan bir Libya heyeti, Türkiye’yi ve Lüleburgaz’ı ziyaret etti.

Z

iyarette 12 kişiden oluşan Libya heyeti, Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak ve
Belediye yönetimi ile görüşme
gerçekleştirdi.

Lüleburgaz Belediyesi Toplantı Salonu’ndaki görüşmede Başkan Emin
Halebak: “ Libya halkını kardeş ola-
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rak görüyoruz. Yalnız bugün için değil
her zaman böyle. Tarihsel bağımız da
bunu gösteriyor. Tarih boyunca Libya
halkı ile Türk halkı son derece kardeşçe yaşamıştır. Tarihi unutmuyoruz.
Dostlukları zor günümüzde yanımızda
olanları unutmuyoruz. Libya halkına yardım etmeye her zaman hazırız.
Son zamanlarda yaşanan üzücü olaylar

bizim de canımızı sıkıyor. Tarihte olduğu gibi bugün de düzenin sağlanmasında yapacağımız ne varsa biz buna
hazırız” diyerek sözlerine başladı.

Başarının sırrı...
Lüleburgaz Belediyesi’nin diğer belediyelerden farkını öğrenmek isteyen
heyete Başkan Emin Halebak, “ Gerçekleşen bütçenin % 42’si yatırıma
dönüştürebildik. Hiç borcumuz yok.
Vergi dışı gelirlerimiz Türkiye ortalaması % 35 iken bizde % 92… Avrupa
Konseyi’nin Yerel Demokrasi Haftası
etkinlikleri kutlamalarında 2 defa 12
yıldız şehir ödülü aldık. Türkiye 2011
yılında belediyelerin performansını ölçtü. En iyi performans programı çerçevesinde 2011’de ve 2012’de en iyi
Lüleburgaz seçildi. Benzer birçok parametrede birinciyiz. Belediyeler açık,
şeffaf ve hesap verebilir olmalı. Aynı
zamanda katılımcı bir yönetişim anlayışı olmalı” diyerek cevap verdi.
Sayı: 29 · Ocak - Şubat - Mart 2015
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yelerde görevlendirilmeli.”

Libya’ya mesaj
Heyet tarafından Başkan Emin Halebak’ın Libya’daki belediyelere mesajının sorulması üzerine Başkan Emin
Halebak şöyle konuştu: “Halkın talepleri alınmalı. İhtiyaçlar tespit edilmeli.
Kaynaklar doğru kullanılmalı. Kişisel
değil toplumsal menfaatler ön planda
olmalı. Karar alma noktasında herkesin bunu bilmesini sağlamak gerekir.
İnsanları sevmek lazım. Herkese eşit

mesafede olmak lazım. En tepede oturan kişi, zengin, fakir, yaşlı, genç, kadın, erkek vb. hiçbir ayrım gözetmeden
adaleti sağlamalı.”
Soru ve cevapların ardından, gerçekleşen
ziyaretin Türkiye Cumhuriyeti ile Libya
devleti ve halkları arasındaki işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesine sağladığı katkıdan duydukları memnuniyeti dile getiren
Libya heyeti, Lüleburgaz’ı ve Lüleburgaz’ın tarihi yerlerini gezmek üzere belediyeden ayrıldı. n

t

Lüleburgaz Belediyesi’nin uluslararası
alana yayılan başarısının sırrını öğrenmek isteyen heyete yaptıı açıklamada
Başkan Emin Halebak, “Başkan olduğum dönemde birim müdürlerinde hiç
kadın yoktu. Şimdi % 60… Meclis’te
% 4 kadın var, Lüleburgaz Belediye
Meclisi’nde % 30… Meclisimizde 7
komisyon var. Komisyonda başkanların 4’ü kadın… Sivil Toplum Örgütlerinin oluşturduğu Kent Konseyi var.
Kent Konseyi Meclisi’nin başkanı da
kadın… Yani kadınlar mutlaka Beledi-

Sayı: 29 · Ocak - Şubat - Mart 2015
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Bir ödül daha...
Lüleburgaz Belediyesi, Özel
Kalem Dergisi tarafından
düzenlenen 7. Özel Kalem
Dergisi Yerel Yönetim
Ödülleri'nden yine ödülle
döndü.
zel Kalem Dergisi tarafından
düzenlenen Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri;
yerel yönetim alanında yenilik
getiren ve kentsel sorunların çözümüne
yönelik olarak geliştirilen özgün projelerin ödüllendirilmesini amaçlıyor.
Yarışma, yerel yönetimler tarafındantopluma daha kaliteli hizmet sunmayı
hedefleyen projelerin katılımıyla gerçekleşiyor. Lüleburgaz Belediyesi bu
yıl Özel Kalem Dergisi Yönetim Ödülleri’nde Katılımcı Yönetim kategorisinde ‘Cinsiyet, Eşitlikçi Yaklaşım’ projesi
ile başvurdu.

Ö

Katılımcı Yönetim Kategorisi’nde Lüleburgaz Belediyesi ‘Cinsiyet Eşitlikçi
Yaklaşım ve Yönetici Kadınlar Projesi’
ile ödüle layık görüldü. ‘Yılın İlçe Belediye Başkanı Emin Halebak’ törende
yaptığı konuşmada, “Bu ödülü müsadenizle bugüne kadar durmadan, yılma-
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dan, yorulmadan çalışarak hakedenlere
vermek istiyorum” diyerek kadın yöneticilerle birlikte ödülü kaldırdı.

Kadınlarımızın başarısı…

Lüleburgaz Belediye Binası’nda yapılan törende de ödülle ilgili görüşlerini
aktaran Başkan Emin Halebak şu ifadeleri kullandı: “Yılın ilk toplantısını
yaptığımıda iyi yönetişim ilişkilerini
geliştirme hedefini koyduk. Tam da
bu noktada bu ödülün alınmış olması
gittiğimiz istikametin ne kadar doğru
olduğunun ve doğru işler yaptığımızın
işareti. Ayrıca bu ödül Lüleburgaz’daki
cinsiyet eşitliği açısından bakıldığında
kadın yöneticilerimizin fazlalığı, kent
yaşamında, ticaret alanında ve diğer
tüm alanlarda kadınların varlığının olması özel bir anlam içeriyor. Ülkemizde kadına şiddet yüzde 1400 artarken
Lüleburgaz’da böyle bir şey olmuyorsa, ülkemizde kadınlar toplumun gerisine itilirken Lüleburgaz’da ön plana
çıkıyorsa bu kadınlarımızın başarısı...
Kadınlar başarıyla, grururla ve dimdik
durabiliyorsa bu kentin erkeklerinin,
ülkenin diğer tarafındaki erkekler gibi
davranmadıkları ve düşünmedikleri
içindir. Bu karşlıklı bir etkileşimin sonucudur. Hep birlikte oluşturduğumuz

çağdaş toplumun sonucu ve en güzeli
de bu…”

Bu kentte yaşayan herkesin
hedefi…

Türkiye’nin her yerinden belediyelerin,
sivil toplum örgütlerinin, kurumların
Lüleburgaz Belediyesi’ne ve Lüleburgaz’a geldiğini belirten Başkan Halebak sözlerine şöyle devam etti: “Nasıl
oluyor da toplumun diğer yerleri farklıyken insanlar burada mutlu… Kurumlar, örgütler, belediyeler bunu yerinde görmeye geliyorlar. Bu çok güzel
bir şey hepimizin adına... Yaşamaktan
mutlu olduğumuz kenti yaratmanın
mücadelesi yalnızca bir kadının, bir
erkeğin, bir zümrenin, bir kitlenin veya
bir siyasi görüşün hedefi olamaz. Bu
kentte yaşayan herkesin hedefi olmalı. O yüzden bu kentte yaşayan herkes
buna dahil olduğu için biz bu ödülü alıyoruz. Biz başarıyoruz ve mutlu olmayı
hakediyoruz.” n
Sayı: 29 · Ocak - Şubat - Mart 2015
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8 Mart için meydanlardaydık
üleburgaz
Belediyesi’nin
desteğiyle Kadın Platformu
tarafından 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü etkinlik programı 7 Mart’ta
Aşkiye Neşet Çal Sahnesi’nde şu şekilde gerçekleşti:

L

Görsel sunumla başlayan programda
Başkan Emin Halebak günün önemine değinen bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından Nazım
Hikmet Ran’ın ‘Kadınlarımız’ adlı
şiiri okunup, Kent Konseyi Kadın
Meclisi’nin hazırladığı tiyatro oyu-
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nu sahnelendi. Oyundna sonra Cemal başarı belgeleri verildi. Satı Turgut,
Süreyya’nın ‘Kadınlar Susarak Gider’ Sertaç Çelik ve Soner Şener’in müzik
adlı şiiri okundu.
ziyafetiyle program sona erdi.

Başarı Belgeleri verildi
Lüleburgaz Belediyesi Halk Oyunları
Ekibi’nin enfes gösterisinin ardından
tiyatro gösterisi ve kadın konulu ortak
sunum yapıldı. Lüleburgaz Belediyesi, Genç Katılım Derneği(GENKAD)
ve Teknosa’nın ortak sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen ‘Kadın İçin Teknoloji’ bilgisayar
eğitimi projesini tamamlayanlara da

8 Mart’taki program ise Hükümet Konağı önünde başladı. Kadınlar davul
zurna eşliğinde ve sloganlarla Kongre Meydanı’na yürüdü. Günün anlam
ve önemiyle ilgili yapılan basın açıklamasının ardından kadınlar Kongre
Meydanı’nda halay çekti. 14.30’da
Aşkiye Neşet Çal Sahnesi’ndeki ‘Kadın Hakları’ konul panel ile kutlama
programları sona erdi. n
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Lüleburgaz’da
8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar
Günü kapsamında
Çini ve Resim
sergileri ile başlayan
ve 3 gün boyunca
gerçekleştirilen
kutlama programları
sona erdi.

Sayı: 29 · Ocak - Şubat - Mart 2015
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Doğal Yaşam ve Sanat
Derneği (DOYASA) Üyeleri ile
gönüllü hizmetlerde bulunan
28 hayvanserver 5199 sayılı
Hayvanları Koruma Kanunu
ve UygulamaYönetmeliği
gereği, 17 Mart 2015 tarihinde
Belediye Veterinerliği
tarafındna düzenlenen ‘Yerel
Hayvan Koruma Görevlisi
Eğitimi’ programına katılarak
belgelerini aldılar.

Katılım Belgeleri dağıtıldı
erel Hayvan Koruma görevlisi kavramı, hem 5199
Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda hem de bu
kanunun Uygulama Yönetmeliğinde yer alır. Kanunda yapılan tanımlamaya göre, özellikle kedi ve
köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşamaları sorumluluğunu
üstlenen gönüllü kişilere yerel hayvan koruma görevlisi adı
verilir.

Y

Hayvanları Koruma Kanunu’nda yerel hayvan koruma görevlilerin sorumlulukları şöyle belirtiliyor:

Yerel hayvan koruma görevlilerinin
sorumlulukları

MADDE 18. - Özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşamaları sorumluluğunu üstlenen gönüllü kişilere yerel hayvan koruma görevlisi adı verilir. Bu görevliler, hayvan
koruma dernek ve vakıflarına üye ya da bu konuda faydalı
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hizmetler yapmış kişiler arasından il hayvan koruma kurulu
tarafından her yıl için seçilir.

Belgeler her yıl yenilenmeli

Yerel hayvan koruma görevlileri görev anında belgelerini taşımak zorundadır ve bu belgelerin her yıl yenilenmesi gerekir. Olumsuz faaliyetleri tespit edilen kişilerin belgeleri iptal
edilir. Yerel hayvan görevlilerinin görev ve sorumluluklarına,
bu kişilere verilecek belgelere, bu belgelerin iptaline ve verilecek eğitime ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak
yönetmelikle belirlenir.
Yerel hayvan koruma görevlileri; bölge ve mahallerindeki,
öncelikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, aşılı hayvanların markalanması ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, saldırgan olanların eğitilmesi ve sahiplendirilmelerinin
yapılması için yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetleri yerel
yönetimler ile eşgüdümlü olarak yaparlar. n
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Lüleburgaz’daki şehiriçi yolcu minibüslerine
takılan araç takip ve kamera sisteminin
tanıtım töreni dün Lüleburgaz Kapalı
Pazaryeri ve Semt Merkezi’nde yapıldı.

Minibüslerde kameralı dönem başladı
S. 105 Nolu Lüleburgaz Kent İçi Yolcu Erişimi
Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Yönetim Kurulu
Başkanı İsmail Akkoç törende yaptığı açıklamada
şöyle konuştu: “Şehir İçi Yolcu taşımacılığı gibi
önemli bir kamu hizmetini yerine getirirken artık 30 veya
40 yıl öncesinin zihniyeti ile Şehir İçi yolcu taşımacılığının yapılmaması gerektiği düşüncesindeyiz. Bizim yönetim
olarak ön planda tuttuğumuz hedefimiz araçlarımıza araç
takip ve kamera sistemini takarak başta yolcularımız olmak
üzere sürücülerimiz için de daha güvenli ve daha huzurlu
bir ortamda ulaşım hizmetinin yapılmasını sağlamak. En
yakın zamanda sürücülerimizin yolcularımıza nasıl davranması gerektiği hususunda bilgilendirme amacı ile insan
davranış bilimi uzmanlarından yardım alarak seminerler
düzenleyeceğiz. Bunu takiben de kılık kıyafetimizi de düzelterek halkımız ile bir aile ortamında taşımacılık hizmetini sunarak şehir içi yolcu taşımacılığında en güvenilir ve
en kaliteli hizmeti vererek kooperatifimizin adını ülkemize
duyuracağız.”

S

Lüleburgaz her zaman güvenli bir kent

Kapalı Pazaryeri ve Semt Merkezi’nde gerçekleştirilen törene katılan Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak,
tanıtım töreni için yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
“Bir kentte yaşamanın en önemli kriterlerinden biri o kentin
güvenli bir kent olmasıdır. Lüleburgaz bu açıdan bakıldığında şüphesiz Türkiye’nin en güvenli kentlerinden bir tanesi.
Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalarla birlikte bu kent her zaman güvenli ve huzurlu bir kent...
Bu noktada Lüleburgaz’da güvenli yaşamamızı sağlayan
Emniyet Teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Toplu taşıma
araçlarımızın olduğu yerlerde eşlerimizin, çocuklarımızın,
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yaşlılarımızın ve kendimizin güven içinde yolculuk etmeleri çok önemli... Şehiriçi Yolcu Erişimi Motorlu Taşıtlar
Kooperatifi, kamera kayıt ve güvenlik sistemini kuracaklarını söylediklerinde seve seve destek olacağımızı belirttik.
Ayrıca atılan bu adımla birlikte elde edilen verilerin depolanmasını sağlayacak, Emniyet Teşkilatı ve kent halkı için
kayıtların yapıldığı bir ortam oluştu. Tabiki bunlar yetmez.
Engellilerimizin rahat seyahat edecekleri, daha konforlu,
yazın sıcağında rahat yolculuk edilmesini sağlayacak klima
olanakları olan araçlarımızın da olması lazım. Biz tüm bu
detayları Kooperatif ile birlikte görüşüp Lüleburgaz için iyi
olacak şeyleri yapmaya devam ediyoruz.”
Başkan Emin Halebak, “Kamera ve Araç Takip Sistemi’ni
sunan firmaya ve Kooperatif’e teşekkür ediyorum. Hayırlı
uğurlu olsun” diyerek sözlerini sonlandırdı.

105 araçta Kamera ve Araç Takip Sistemi
başladı

Projeyle ilgili bilgi veren Kentkart A.Ş yurt içi Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Burak Peksoy açılışta,
“Bugün açılışını yaptığımız Lüleburgaz için 105 araçta kamera ve araç takip sistemini devreye aldık. Araç içi kamera
sistemler toplu taşıma işletmelerinin güvenliğini ve hizmet
kalitesini arttırmayı hedefleyen bir sistemdir. Kentkart dünyada ilk kez, yolcuların kullandığı kart tipi, ödedikleri ücret
ve kalan bakiyeleri ile entegre çalışabilen bir “araç içi kamera yazılımı” geliştirmiştir. Herhangi bir kaza durumunda
Araç İçi Kamera Sistemi ile kayda alınan kaza anı, yapılan
hataların ileride tekrarlanmaması için eğitim amacıyla kullanılabilir. Bu sistemi Lüleburgaz içinde kurmuş olmaktan
dolayı çok mutluyuz” dedi. n
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Lüleburgaz Halk
Eğitim Merkezi’nde
‘12 Mart İstiklal
Marşı’nın kabulü
ve Mehmet Akif
Ersoy’u Anma
Günü’ programı
düzenlendi.

İstiklal Marşımızın kabulünün 94. yılı

ehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi tarafından düzenlenen ‘12 Mart İstiklal
Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u
Anma Günü’ programına Lüleburgaz Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Asker, Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı
Rasim Aslan, Garnizon Komutanı Vekili Tankçı Albay
Said Korkmaz, İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Nedim Çetin, öğretmenler ve çok sayıda
öğrenci katıldı.

M

Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan program Mehmet Akif Ersoy’un hayatının anlatıldığı
slaytlarla devam etti. Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği ‘İstiklal Marşı’nı Ezbere Okuma Yarışması’nda derece alan Hamitabat Nazmi Uçak İlkokulu
öğrencisi Yağmur Kara, İstiklal Marşımızı seslendirdi.12
Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u
anma günü ile ilgili farklı dallarada düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri takdim edildi.
Ödüllerin verilmesinin ardından ‘12 Mart İstiklal Marşı’nın
kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ programı sona
erdi. n
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Lüleburgaz meyve bahçesine kavuşuyor
Lüleburgaz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne
bağlı Park ve Bahçeler Birimi tarafından Edirne Bayırı
mevkisinde meyve ağaçları dikildi.
Lüleburgaz
Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü’ne bağlı Park
ve Bahçeler Birimi tarafından, Edirne Bayırı mevkisinde bulunan bağ alanının arka kıs-

L

mındaki 1 dönümlük boş arsa, meyve
bahçesi olarak düzenlendi.
Boş arsaya Park ve Bahçeler Birimi
ekipleri tarafından 40 adet ve 6 çeşit
olmak üzere; elma, erik, kayısı, armut, vişne ve kiraz ağaçları dikildi.

LYFA’da ücretsiz internet dönemi başladı
ocuk, eğitim, sürdürülebilir bilinç, ekolojik anlayış
ve sosyal birliktelik, çok
amaçlı zengin mekânsal
olanaklar odaklı bir merkez olan LYFA’da verilen hizmetlere
bir yenisi daha eklendi.

Ç

Lüleburgaz Belediyesi tarafından, Lüleburgaz Yıldızları Futbol
Akademisi’nde(LYFA) ücretsiz internet hizmeti dönemi başladı.

Çocuk, genç, yaşlı tüm vatandaşların,
sosyal çevrenin ve kentlinin paylaşımına olanak sağlayan, çeşitli ve
zengin sosyal imkânlara ve yüksek
standartlara sahip bir merkez olan
LYFA’da artık ücretsiz internet hizmeti verilmeye başladı.
LYFA’da vakit geçiren vatandaşlar,
ziyaretçiler internet hizmetinden faydalanabilecekler.
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Lüleburgaz Doğa Koleji 8. Sınıf öğrencileri,
Görsel Sanatlar Öğretmeni Orçun Kılıçoğlu ile
birlikte 10 Ekim’de Heykel Sempozyumu’nu
ziyaret ettiler.

Şampiyonlardan ziyaret

Lüleburgaz’a yıllardır birçok madalya kazandıran Şamiloğlu Spor Kulübü’nün şampiyon sporcuları
Lüleburgaz Belediyesini ziyaret etti.
urnuvalarda elde ettikleri başarılı sonuçlarla madalyalara ambargo koyan
sporcular Antrenör Şemsi
Şamiloğlu ile birlikte Lüleburgaz Belediyesini ve Başkan Emin Halebak’ı
makamında ziyaret ettiler.

yalarla dönen sporcuları tek tek kutladı. Başkan Halebak, çalışmalarının
karşılığında başarılı sonuçlara imza
atarak Lüleburgaz’ı müsabakalarda
temsil eden sporcuların başarılarının
devam edeceğine inandığını belirtti.

Başkan Emin Halebak turnuvalarda
Lüleburgaz’ı başarıyla temsil eden
ve emeklerinin karşılığında madal-

- Şamiloğlu Spor Kulübü Sporcuları 28 Ocak – 1 Şubat 2015 tarihleri
arasında Sakarya’da 2 bin 800 spor-

T

İşte başarı karnesi

cunun katılımıyla gerçekleştirilen Minik Yıldız Türkiye Şampiyonası’nda
4 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük
elde ettiler.
- Şamiloğlu Spor Kulübü Sporcusu
Duygu Yemenici, 21 Ocak 2015 tarihinde Konya’da düzenlenen Rumi
Oyunları Karate Turnuvası’nda tüm
rakiplerini mağlup ederek birinci olmayı başardı.
- Şamiloğlu Spor Kulübü sporcuları
Sakarya’da Şehit Ali Gaffar Okkan
anısına Hendek Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen ve 12 ilden toplam
8 yüz sporcunun katıldığı “Şehit Ali
Gaffar Okkan Karate Turnuvası”nda
8 birincilik, 6 ikincilik ve 7 üçüncülük elde ettiler.
- Şamiloğlu Spor Kulübü sporcuları
13 Aralık Cumartesi günü Sakarya’da
gerçekleştirilen iller arası Karate
Şampiyonası’nda 6 birincilik, 2 ikincilik ve 6 üçüncülük elde ettiler. n
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Bağımsızlık aşkıyla yazıldı bu destan
Öye bir kahramanlık destanı
ki Çanakkale... Tüm dünya
boyun eğdi önünde. Ne
teknoloji yetti ne de sömürü
arzuları... Gözler yaşarıyor
her seferinde, aydınlık fikirler
yeşeriyor beyinlerde, iliklerde
hissediliyor her an 15’indeki
Mehmet... Bir dilim kuru
ekmekle günü geçirerek vatan
için savaşan şehitlerimiz bu
vatanı sizden emanet aldık
ve bu vatanı biz yücelteceğiz,
aydınlık beyinlerimizle,
alnımızın teriyle kanımızdaki
her bir hücreyle...

38

urda girince düşman,
daha bıyıkları bile terlemeden ölüme koşarak
‘Hücuum’ diyen 15’indeki Mehmetlerin dünya tarihine
kazıdıkları bir destan Çanakkale
Destanı...

Y

Kanları ve canları pahasına bu vatanı bize emanet eden kahraman
şehitlerimizin gazilerimizin dünya

tarihine kazıdıkları Çanakkale Zaferimizin 100’üncü yıl dönümünde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü
ve Çanakkale Zaferi kapsamında
bir dizi program gerçekleştirildi.
Program Şehitlik’te saygı duruşu,
saygı atışı ve İstiklal Marşımızın
okunmasıyla başladı. Garnizon
Komutanlığı personeli tarafından
gününü anlam ve önemini belirten
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bir konuşma yapıldı. Şiirler okundu.
Şiirlerin ardından Lüleburgaz Kaymakamı Cemalettin Yılmaz Şehitlik Defteri’ni imzaladı. Vatanı uğruna ölüme
koşarak giden aziz şehitlerimizin mezarlarının ziyaret edilmesinin ardından Şehitlik’teki program sona erdi.
Programın ikinci bölümü Halk Eğitim
Merkezi’nde Ramazan Yaman Fen Lisesi tarafından hazırlanan anma programı ile devam etti. Program Saygı
Duruşu ve İstikal Marşımızın okunmasıyla başladı. Şiirler okundu. ‘Lüleburgazlı Çanakkale Şehitleri’ adlı
slayt gösterisi izlendi. Yarışmalarda
dereceye giren öğrenciler için hazırlanan ödül töreninin ardından Çanakkale’den yazılmış mektuplar ve oratoryo
ile Halk Eğitim Merkezi’ndeki program sona erdi. Orduevine geçiş ve
Şehit ailelerine verilen yemek ile 18
Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi programı tamamlandı. n
Sayı: 29 · Ocak - Şubat - Mart 2015
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Halebak’ın röportajı TRTAJANS’ta

üleburgaz'ın soyadının 'kültür'
olan bir kent olduğunu vurgulayan Başkan Halebak, Lüleburgaz'da son derece demokratik bir ortam olduğunu dile getirdi.

L

TRTAJANS Ekibi’nin Lüleburgaz Belediyesi’nin planladığı projeler hakkındaki sorusunu Başkan Emin Halebak
şöyle yanıtladı: “Projelerimizi, vizyonumuzda tanımladığımız şekildedir.
Vizyonumuz, her şeyin sevgiyle başladığı, ekonomik ve sosyal beklentilerin
karşılandığı, bireylerin kendilerini geliştirdiği, havası doğası ve temizliğiyle
yaşamaktan mutlu olacakları, soyadı
kültür olan Lüleburgaz. Kültürel anlamda Lüleburgaz bütün çevresindeki
benzerlerinden çok farklı. Yılda 250
etkinliğimiz oluyor. Tabi ki demokrasi
insanlığın yarattığı en önemli kültürel
aktivitedir. Biz Lüleburgaz’da demokrasinin, tüm ayaklarıyla yaşamasını
arzu ediyoruz ve onu hayata geçirmek
için mücadele sarf ediyoruz. O nedenle
Lüleburgaz’da herkesin her konuda söz
hakkı var. 1 Mayıs işçi mitingi Lüleburgaz’da düzenlendi. Siyasi partilerin toplantıları Lüleburgaz’da düzenleniyor.
Sendikalar, sivil toplum örgütleri bütün

40

TRTAJANS Ekibi, Lüleburgaz
Belediye Başkanı Emin
Halebak’a makamında konuk
oldu. Başkan Emin Halebak,
TRTAJANS Ekibi’nin, hem
Lüleburgaz’a hem de ülke ve
dünya gündemine yönelik
sorularını samimiyetiyle
cevapladı.
toplantılarını Lüleburgaz’da yapıyor.
Paneller Lüleburgaz’da oluyor. Çünkü
burada son derece demokratik bir ortam var. Demokratik ortamın doğal bir
sonucu olarak, kadınlarımız da hayatın
her alanında ön plandalar. Sivil toplum
yöneticisi oluyorlar. Lüleburgaz Belediye Meclisi’nde Türkiye ortalamasının 6
katı kadar kadın meclis üyesi var. Yine
meclis komisyonumuzda görev alan 7
kişiden 4 ü kadın. Biz demokrasinin
tüm alanlarını Lüleburgaz’da yaşatmaya çalışıyoruz. O nedenle Avrupa
Konseyi’nin Yerel Demokrasi Haftası
etkinlikleri kutlamalarında 2 defa 12
yıldız şehir ödülü alabildik. Bunu çok
önemsiyoruz. Türkiye 2011 yılında

belediyelerin performansını ölçtü. En
iyi performans programı çerçevesinde
2011’de ve 2012’de en iyi Lüleburgaz
seçildi. Bu da bize gurur verdi.”

“Lüleburgaz öteki dünya
gibidir, gelen gitmez”
Lüleburgaz’daki turizme yönelik çalışmaları yorumlayan Başkan Emin
Halebak, “Lüleburgaz hızla büyüyor.
Lüleburgaz öteki dünya gibidir, gelen
gitmez. Lüleburgaz’ın çok cazibesi var.
Çünkü insanları son derece hoşgörülü,
insanlar kendilerini çok rahat ifade eder.
Turizm açısından da en önemli kısmı
olağanüstü güzel bir etimiz ve peynirimiz var yoğurdumuz var” dedi.

“Sürecin adımları bilinmiyor”
Barış süreciyle ilgili görüşlerini de aktaran Başkan Emin Halebak şöyle konuştu: “Bu konuda iyimser olmak istiyorum. Barış hangi şartlar altında oluşacak, bu konuda hiç kimsenin bilgisi
yok hiçbir bilgi verilmiyor. Bu bir süreç
deniyor. Ben ülkemde siyaset yapan biriyim ve bu sürecin adımlarını bilmiyorum. Arzu ettiğimiz ve istediğimiz herkesin itiraz etmeyeceği tek şey huzur
Sayı: 29 · Ocak - Şubat - Mart 2015
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“Mısırda tam bir demokrasinin varlığından söz edilmiyordu. Mısır halkı tam
bir demokrasi istiyorsa bunu sağlayabilirdi. Ama görevden uzaklaştırılanın
da demokrasiyi uyguladığını hiç kimse
söyleyemez. Demokratik yolla seçiliyor
olmanız sizin demokratik işler yaptığını
anlamına gelmez” diye değerlendirdi.

“Tüm mücadelemiz
savaşların olmamasını
sağlamak”

ve barış içerisinde yaşamak. Bunu gerçekten arzu ediyor ve istiyoruz. Bunun
demokrasi içerisinde çözüleceği inancı
Trakya’da tamdır.”

ki Müslümanlık ve İslamiyet böyle bir
şeymiş gibi algılatılıyor ve bunlar yaptırılıyor. Ben bunların yapay olduğuna
inanıyorum” diye konuştu.

“Yapay olduğuna inanıyorum” “Bütün dünya seyirci kalıyor”
Suriye’deki IŞİD yapılanmasının sorulması üzerine, Başkan Emin Halebak, “Emperyalist devletlerin çıkarları
sonucu oluşmuş bir yapı olarak düşünüyorum. Beni ve Lüleburgaz halkını
üzen en önemli konu İslamiyet’in bu
şekilde batıya yansıtılması. Yani bizler
oturup insan kafası kesen insanlar değiliz. İnsanları pazarda bir meta gibi satan
düşünceye sahip değiliz. İnançlarımız
da buna izin vermemesine rağmen san-

Filistin’de yaşanan olayları da değerlendiren Başkan Emin Halebak, “Orada insanlar var, çocuklar var kadınlar var ve
onların özgür yaşam hakları ellerinden
zorla alınıyor. Ve bütün dünya buna seyirci kalıyor bunu kabul edemiyorum”
dedi.
Mısırda Arap Baharı sonrası göreve
gelen Mursi hükümetinin askeri bir
darbeyle görevine son verilmesinin sorulması üzerine Başkan Emin Halebak,

Ülke ve dünya barışına yönelik olarak
Başkan Emin Halebak: “Dünya iki tane
dünya savaşı yaşadı. Şu anda dünyanın
birçok yerinde savaşlar devam ediyor.
İnsanlar öldürülüyor, kan akıyor bunların sona ermesini tüm insanlık gibi bende arzu diyorum. Savaş bir hareketlilik
getiriyor deyip savaş baronları da bunun
arkasına saklanarak savaş ekonomiyi
canlandırıyor hareketlendiriyor diyor.
Tüm mücadelemiz bundan sonra savaşların olmamasını sağlamaktır.” dedi.
Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin
Halebak, TRTAJANS ekibi ile yapılan
röportajın sonunda, “Yurtdışında ve Lüleburgaz dışında yaşayan hemşerilerime
sağlık ve esenlik diliyorum. Başarılar ve
mutluluklar diliyorum. Ve hepsini Lüleburgaz’a bekliyorum” diyerek sözlerini
sonlandırdı. n

Lüleburgazspor’dan ziyaret
Lüleburgazspor Kulübü Başkanı Metin Açıkgöz ve
Lüleburgazpor Kulüp Müdürü Oğuz Nevruz Karakuz, Lüleburgaz
Belediye Başkanı Emin Halebak’ı makamında ziyaret etti.
üleburgazspor Kulübü’nün
gerçekleştirdiği ziyarette, takımın güncel durum değerlendirmesi ve yaşanılan sıkıntılar masaya yatırıldı. Başkan Emin
Halebak, Lüleburgaz Belediyesi’nin
her zaman kulübün yanında olacağının

L
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altını çizdi. Araç konusunda ve kulübün diğer konularda yaşadığı sıkıntıları
gidermede de Belediyenin sürekli destek vereceğini açıkladı. Ayrıca, Lüleburgazspor Kulübü, Başkan Emin Halebak’a Lüleburgazspor Kulübü logolu
saat hediye etti. n
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Kanaviçe
sahnelendi
Lüleburgaz Belediyesi Kültür
etkinlikleri kapsamında, Yeni
Kuşak Köy Enstitüleri Derneği
(YKKED) Lüleburgaz Şubesi,
6 – 7 Şubat tarihlerinde
Aşkiye Neşet Çal Sahnesi’nde
Turgut Özakman’ın kaleme
aldığı Kanaviçe isimli oyunu
sahneledi.

atılımın oldukça yoğun olduğu oyunda, Ogün Ayoğlu,
Yeşim Yılmaz, Ömer Siftahoğlu, Meltem Siftahoğlu,
Selda İtak ve Aysel Tan rol aldı.
Oyunun tüm dekor ve kostümleri
imece usulü oyuncular tarafından hazırlandı. Kanaviçe iki gün boyunca
Lüleburgaz’daki tiyatro sevenler ta-

K
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rafından ilgiyle izlendi. Oyunun sonunda Lüleburgaz Belediye Başkanı
Emin Halebak tarafından Yeni Kuşak
Köy Enstitüleri Derneği oyuncularına, 'Kanaviçe' oyununda sundukları
katkı adına teşekkür belgesi verildi.
Türk tiyatrosunun önemli yazarlarından Turgut Özakman 1960’da gül-

dürü türüne Kanaviçe ile adım atar.
Kanaviçe’de, eski bir konakta yaşam
süren soylu ailelerinin yaşam biçimi
ele alınır. Oyunda ahlak kurallarına
sıkı sıkıya bağlı, çağdışı bir yaşam
süren üç kız kardeşe başkaldıran evin
genç kızının, bu çatışma ortamında
başından geçenler anlatılır. n
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Lüleburgaz Tiyatroyla Yaşıyor
Lüleburgaz Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında, Lüleburgaz halkı tiyatroya doydu.
Dünya Tiyatrolar Günü’nün
de içinde yer aldığı Tiyatro
Festivali haftasında günün
önemiyle ilgili açıklamalarda
bulunan Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak şöyle konuştu: “Tek
istediğimiz bir şey var, insanlar mutlu
olsun, çocuklar mutlu olsun, gençler
mutlu olsun. Anneler babalar çocuklarını severek büyütsünler. Dünyanın
her yerinde insanlar birbirini boğazlarken, savaşlar varken, kadına işkenceler
varken bu sahneler her şeyden daha
değerli oluyor. Yıllardan beri Lüleburgaz’da Dünya Tiyatro Günü’nü çeşitli
etkinliklerle kutluyoruz, bu yıl biraz
daha zenginleştirdik. Önümüzdeki yıl
daha iyi olmasını istiyoruz. Yaşamaktan mutlu olacağımız kenti yaratmak
istiyoruz hep birlikte. Tiyatro trajediyle
başladı, komediyle devam etti. O zamana kadar problem yoktu. Ne zaman ki
dram geldi. Gülelim mi, ağlayalım mı
onu karıştırdık. Hala da birileri bunları
karıştırıyor. Bu karışıklıklardan faydalanıyorlar. Nasıl oluyorsa birileri çıkıp
paraları kasalara polisler koydu diyor.
Zaman geçince de paraları kasalara
polisler koydu diyenler o paraları faizleriyle alıp gidiyor. Bu durumu trajediye koysak almıyor, komedi olmuyor,
dramda da yeri yok ama bize bu oyunu
izletmeye devam ediyorlar. Biz sadece

Ne dersin Aziz’im

D

bu sahnedeki çocuklarımızın sergiledikleri oyunu izlemek istiyoruz. Bize
başka oyunlar izlettirmek isteyenlerin
oyunlarını izlemek istemiyorsak bu
sahnedeki çocuklarımızın gençlerimizin kıymetini bilelim.”

Ne Dersin Azizim?
Lüleburgaz Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ‘Tiyatro
Festivali’ çerçevesinde Kent Konseyi
ile birlikte 26 Mart tarihinden itibaren
dizi oyun sahnelenmeye başladı.

Lüleburgaz Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında Kent Konseyi ile birlikte gerçekleştirilen ‘Tiyatro Festivali’
çerçevesinde sahnelenen ‘Ne Dersin
Azizim’ ‘27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Aşkiye Neşet Çal Sahnesi’nde
oynandı. ‘Ne Dersin Azizim’ oyunu,
Aziz Nesin’in iğnelemelerinden ve çeşitli öykülerinden uyarlanarak, bugünden düne buruk bir kara mizah ve eleştiriyle bakıp, müzik ve dansla bir arada
sunuluyor. Oyun izleyenlerin beğenisini toplamayı başarırken Lüleburgaz
halkı oyuna yoğun ilgi gösterdi.

İspinozlar

Lüleburgaz Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında, Lüleburgaz Kent
Oyuncuları, Yazar Orhan Kemal’in ‘İspinozlar’ adlı eserini sahneledi. Orhan

İspinozlar

Bu oyunlardan ‘Geçmişten Gelen Ev’,
Neredesin Azizim, Ademler ve Havvalar, İspinozlar, İnsanlık Yenileniyor,
Tiyatro Tiyatroya Karşı, Kanaviçe
Lüleburgaz halkı tarafından ilgiyle izlendi. Oyunlar izleyenlerin beğenisini
toplamayı başarırken Lüleburgaz halkı
oyunlara yoğun ilgi gösterdi. Tiyatro

severler Aşkiye Neşet Çal Sahnesi’nde
koltukları hıncahınç doldurdu.
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Kemal’in 1964 tarihli üç perdelik oyunu İspinozlar, K. Budak Çal yönetmenliğinde Lüleburgaz Kent Oyuncuları tarafından, 11 – 12 – 13 Şubat tarihlerinde
Aşkiye Neşet Çal Sahnesi’nde tiyatro
seyircisiyle buluştu.

Ademler Ve Havvalar

Dünya kuruldu kurulalı değişmeden
kalan iki şey var: Kadınlar ve erkekler,
yani Ademler ve Havvalar. Ne Havvalar Ademsiz olabilir ne Ademler Havvasız. Lüleburgaz Belediyesi kültür
etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ‘Tiyatro Festivali’ çerçevesinde
sahnelenen oyunlardan ‘Ademler ve
Havvalar’ 28 Mart’ta Aşkiye Neşet
Çal Sahnesi’nde oynandı. Oyun tiyatro severlerin beğenisini toplamayı
başardı.
‘Ademler ve Havvalar’ kadın erkek
ilişkilerinin anlatıldığı 5 skeçlik bir
oyun. Oyun ‘ayvayı yedik’ isimli
skeçle başlar. Skeçte ilk yaratılan insan Adem ve Havva karakterleri ile
yasak meyveyi sunan Şeytan sahnede yer aldı. İkinci skeç ise ‘Büyük
Ademus’. Olay Trakya’da geçer. Bu
kez mitolojik karakterler; Ademus,

Havvaus, Küçük Havvaus ve Fakirus
Ademus sahnede. Üçüncü skeç, ‘Havva Sultan’. Cariyelerin, sultanların ve
padişahların yaşadığı dönemin anlatıldığı bir oyun. Bu skeçte 23. Adem
Paşa Havva Sultan ve Cariye hatunlar
sahnede. Dördüncü skeç, gelenekselleşen ‘Gelin Kaynana Aşkı’. Son
skeç ise ‘Aşk-ı İzdivaç’ ise günümüzün popüler kültür ürünlerinden olan
izdivaç programlarında yaşananların
anlatıldığı bir skeç. Bu kez baş rolde
yaşının bile kaç olduğunu hatırlamayan Adem amca ile, ona görücü gelen
50’lik Havva Teyze...

Geçmişten Gelen Ev

Lüleburgaz Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ‘Tiyatro Festivali’ çerçevesinde Kent Konseyi ile birlikte sahnelenen oyunlardan
‘Geçmişten Gelen Ev’ izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi. ‘Geçmişten Gelen Ev’ Galataperform Yeni Metin Yeni

Geçmişten Gelen Ev

Konusunu ve kişilerini 1958’de yayınlanan Devlet kuşu romanından alan
yazar, yoksul ama namuslu bir ailenin
yakışıklı oğluyla varlıklı ama görgüsüz
bir alenin şımarık kızı arasındaki evliliğin çarpık sonuçlarını sergiler. Oyunda,
böyle bir yoldan sınıf değiştirme özleminin yarattığı sorunlar üstünde durulur. Oyunda Belediye Başkanı Emin
Halebak da yer aldı. Başkan Halebak’ın
‘Naci’ karakterini canlandırdığı performansı salondakilerin beğenisini topladı.
Aynı oyun 30 Mart’ta Aşkiye Neşet
Çal Sahnesi’nde Lüleburgaz Belediyesi
kültür etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ‘Tiyatro Festivali’ çerçevesinde Kent Konseyi ile birlikte sahnelenen

oyunlar arasında yer aldı.
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Tiyatro Atölyelerinde hazırlandı. Trakya Bölge Tiyatrosu tarafından hazırlanan ‘Geçmişten Gelen Ev’ 29 Mart’ta
Aşkiye Neşet Çal Sahnesi’nde oynandı.
Oyunda, Egemen Göksu, Erdem Özçiçek, Oya Selvi Akbıyık, Zeynep Banu
Karabulut, Barış Doğu ve Aysel Balkan
Tan yer aldı.

Namık Kemal’in Magosa Zindanı’nda
38 ay süren sürgününü anlatan tek kişilik oyun “Zindandaki Şair”, 27 Mart’ta
Aşkiye Neşet Çal Sahnesi’nde oynandı.
‘Zindandaki Şair’, Şükran Kurdakul’un
1990 yılında basılan ve oyun türündeki
ilk yapıtı. Lüleburgaz Belediyesi kültür
etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen
‘Tiyatro Festivali’ çerçevesinde Kent
Konseyi ile birlikte sahnelenen oyunlardan biri olan bu oyun Saim Engin
tarafından oynandı.
Oyun, özgürlük savaşçısı Namık Kemal’in çağına bakışı, gizli sömürge
durumuna getirilmiş Osmanlı İmparatorluğu’nu algılayışı, tepkileri, direnci,
yorgunluğu ile dönemin insanını gösteriyor bize... ‘Zindandaki Şair’ ‘resmi
ideolojinin’ gözlerden uzak tutmaya
çalıştığı Namık Kemal’in asıl kişiliğini
de yansıtıyor bir nevi. 48 yıl süren ha-

yatı boyunca özgürlük sevdası ve yurt
sevgisiyle ömrünü geçiren Namık Kemal’in ‘Vatan’ı sattık bir pula/Ne utanmaz köpekleriz’ sözü, ‘Vatanın bağrına
düşman dayadı hançerini/Yoğ imiş kurtaracak bahtı kara maderini’ dizeleriyle
yankılanan çağrısı ve ‘Ne sihirliymişsin
ey özgürlüğün güzel yüzü/Esaretten
kurtulduk ama aşkının esiri olduk’ dizelerindeki özgürlük aşkı da seyirciler
tarafından uzun süre alkışlandı.

Tiyatro Tiyatroya Karşı
Lüleburgaz Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında Genç Katılım Spor Kulübü Derneği ve Kent Konseyi Gençlik
Meclisi tarafından sahnelenen ‘Tiyatro
Tiyatroya Karşı’ 28 Şubat’ta, 1 Mart’ta
ve 5 Nisan’da Aşkiye Neşet Çal Sahnesi’nde oynandı. Okan Metin’in kaleme
aldığı iki perdelik bir komedi olan ‘Tiyatro Tiyatroya Karşı’ izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. n

Tiyatro Tiyatro’ya Karşı

Depremin üzerinden 20 yıl geçmiştir.
Rasim, ailesini, yaşadığı şehri bulmak
için yola çıkar ancak kendisini Hüsnü Kamil sanmaktadır. Müzeye uğrar,
müze taşınmaktadır. Hüsnü Kamil’İn
kıyafetlerini kimseye çaktırmadan alır
ve yola çıkar. Bir depremin yıktığı bir
şehre ve evlerine odaklanan metin, kurgusu itibariyle depremin öncesini, sonrasını anlatır. Rasim’in evi yıkılmıştır,
kendine bir ev bulmak zorundadır, bu
ev ona ancak geçmişten gelebilir. ‘Geçmişten Gelen Ev’ aslında var olmayan
iki ev arasında sıkışmış bir adamın, evine olan özlemi üzerine bir oyun...

Zindandaki Şair
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şkiye Neşet Çal Sahnesi’ndeki
muhteşem gece, Lüleburgaz
Musiki Topluluğu Türk Halk
Müziği Korosu’nun seslendirdiği türkülerle başladı.
Konser programının ilk bölümünde ülkemizin dört bir yanından seçilen birbirinden güzel türkülere yer verildi. Dinleyiciler, Ötme Bülbül, Hazan ile Geçti Şu
Benim Ömrüm, Yürüyorum Dikenlerin
Üstünde (Solist: Şemsi İdin), Ne Feryad
Edersin Divane Bülbül, Başındaki Yazmayı Sarıya Mı Boyadın, Gönül Gurbet
Ele Varma (Solist: İlhan Keskinkaya),
Şafak Söktü Gine Sunam Uyanmaz (Solist: Seda Tufantoz), Çekirgem Uçmaz
Oldu, Erik Dalı Gevrek Olur, Denizin Dibinde Hatçam (Solist: Aslan Korkmaz),
Gemilerin Giresune, Penceresi Yola Karşı ile keyifli dakikalar geçirdiler.
Konserin ikinci bölümnde ise Rumeli
Türküleri yorumlarıyla beğeni toplayan
Arif Şentürk sahne aldı. Rumeli Türküleri’ni kendine özgü yorumuyla seslendiren
Arif Şentürk’e Aşkiye Neşet Çal Sahnesi’ni dolduran katılımcılar da sıklıkla eşlik etti. n

A

Koristler

Ali İlek
Arslan Korkmaz
Ahmet Yücel Kahya
Bahar Kurtel
Binnur Dinç
Celal Özgüzel
Dilek Özkan
Erkan Moralar
Fatma Yıldız
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Fethi Naci Aydemir
Fevzi Eroğlan
Gülgün Yörük Arat
Havva Özgüzel
Huri Karınca
Hüseyin Demircan
İlhan Keskinkaya
Macit Zinetbaş
Meral Baykan
Meral Korkmaz

Nalan Emreaslan
Necmiye Demircan
Sait Bayrak
Satı Turgut
Seda Tufantoz
Sedah Demirel
Serap Köse
Serpil Çelik
Şaban Çalışan
Şemsi İdin
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Arif Şentürk
Lüleburgaz Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında Arif Şentürk’ün
konuk sanatçı olarak sahne aldığı Lüleburgaz Musiki Topluluğu Türk
Halk Müziği Korosu, enfes bir konser verdi.

ile esti

Rumeli Rüzgarı
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Enfes bir müzik gecesi
Lüleburgaz Belediyesi kültür
etkinlikleri kapsamında
gerçekleştirilen Sanat Sevenler
Derneği Türk Müziği Korosu
Konseri dün Aşkiye Neşet
Çal Sahnesi’nde yapıldı. İki
bölümde gerçekleşen konserin
konuk sanatçısı dinleyicileri
mest etti.
şkiye Neşet Çal Sahnesi’ndeki Türk Müziği eserlerinin
seslendirildiği koro programında, geçmiş ve günümüz
dönem bestekar ve bestelerine Ersen
Evren’in şefliğinde yer verildi.

A

Oya Selvi Akbıyık’ın sunuculuğunu
yaptığı konser programında şu eserlere yer verildi:
Peşrev, Unutulmuş ne varsa (Güfte:
Turhan Oğuzbaş, Beste: Avni Anıl),Viran olan kalbimde (Güfte: Müzehher Güyer, Beste: Ali Karaköse), Her
gece yollarda (Güfte-Beste: Kasım
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İnaltekin), Aşk rüyadır çok zaman
(Güfte: Yalçın Benlican, Beste: Turhan Taşan), Eylül akşamları (Güfte:
Nükhet Ulaştır, Beste: Amir Ateş),
Ölesiye sevmiştim seni kalbimin kızı
(Beste: Suat Sayın), Bir kızıl goncaya benzer (Güfte: Melek Hiç, Beste:
Amir Ateş), Mevsimler yas tutup
(Güfte: Mustafa Sevilen, Beste: Yıldırım Gürses), Unutmadım seni bir an
(Güfte: Halil Aksoy, Beste: Ayten
Baykal), Özlediğim şarkısın (Güfte:
N. Özdemir Kiper, Beste: Hüseyin
Soysal), Gençliğe veda (Güfte - Bes-

te: Yıldırım Gürses), Yıldırım bekliyorum (Güfte: Necmettin Hunca,
Beste: Neveser Kökdeş), Sahilde o
hoş buseleri (Güfte-Beste: Y. Asım
Arsoy), Mazi kalbimde yaradır (Güfte: Necdet Rüştü, Beste: Necip Celal),
Akşamı süzme deniz (Güfte - Beste:
Kaptanzade Ali Rıza Bey), Şu güzeller güzeli (Güfte - Beste: Necip Mirkelamoğlu)
Konserin ikinci bölümünde ise konuk
sanatçı sahneye çıktı. TRT İstanbul
Radyosu solistlerinden Gül Yazıcı salonun dolduran dinleyicilere tam bir
Türk Müziği ziyafeti yaşattı. n
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Klasik müziğin eşsiz tadı

Lüleburgaz Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında Trakya Oda Orkestrası geçtiğimiz üç
ay boyunca birbirinden güzel konserlere imza attı. Bu yıl gerçekleştirilen Klasik Batı Müziği
Konserlerinin ilki Aşkiye Neşet Çal Sahnesi’nde tıpkı diğer konserlerde olduğu gibi kulakların
pasını sildi.
ılın ilk konserinde Klasik
Batı Müziği’nin ahengine
kapılan dinleyiciler, keyifli bir akşam yaşadı. Trakya
Oda Orkestrası Şefi Alper Çam’da yılın ilk konseriyle ilgili olarak, “Yeni
konser sezonu hepimize hayırlı olsun,
Lüleburgaz’a hayırlı olsun. Konserlerimize bu yıl da yine devam edeceğiz.
Sizlerle tekrar bir arada olmak çok
güzel, geldiğiniz için teşekkür ederiz”
dedi.
Alper Çam’ın şefliğindeki Trakya
Oda Orkestrası 15 Ocak, 29 Ocak, 5
Şubat, 19 Şubat, 5 Mart, 19 Mart ve
2 Nisan tarihlerinde Klasik eserler ve
Türk bestecilerin eserlerinden oluşan

Y
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geniş bir repertuar ile sergilenen performanslarla Lüleburgaz halkını mest
etti.

Trakya Oda Orkestrası
Özgecan’ı unutmadı

Trakya Oda Orkestrası Şefi Alper
Çam 19 Şubat’taki konsere başlamadan önce tüm ülkeyi yasa boğan Özgecan Aslan’ın cinayeti hakkında şu
ifadeleri kullandı: “Yaşadığımız bu
vahim olayın sorumlularının en ağır
şekilde cezalandırılmaları ve güzel
ülkemizde böylesine acı bir olayın
tekrar etmemesi hepimizin ortak dileğidir. Bizler bu olay karşısında duyduğumuz büyük üzüntünün ve adale-

tin bir an önce yerine getirileceğine
olan inancımızın bir ifadesi olarak
konser programımızdaki ilk eseri Özgecan için seslendiriyoruz.”
Trakya Oda Orkestrası Alper Çam
şefliğinde fantastik televizyon dizisi
Game Of Thrones Theme’in ezgilerini, yönetmenliğini Steven Spielberg’in yaptığı Grammy ödüllü Schindler’in Listesi gibi sürpriz eserleri
Lüleburgaz halkına dinletti.
Trakya Oda Orkestrası, Alper Çam
şefliğinde klasik müziğin en güzel
eserleriyle 23 Temmuz’da yeniden
Lüleburgaz halkıyla buluşacak. n
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Sergiye
bandolu açılış
Lüleburgaz Belediyesi kültür etkinlikleri
kapsamında Edirne Belediye Bandosu,
Özcan Çeltikli’nin hazırladığı Edirne Belediye
Bandosu’nun fotoğraf sergi ve sunumunun
açılışında yer aldı.
erginin açılışı Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin
Halebak’ın açılış kurdelesini kesmesiyle başladı.
Kurdele kesilmesinin ardından fotoğraf sunumu eşliğinde Edirne Belediye Bandosu hünerlerini sergiledi.
Edirne Belediye Bandosu Şefi Süleyman Uysal açılışla ilgili olarak şöyle konuştu: “Fotoğraflarımızın sergilenmesi hoş
bir durum. Biz yurt dışına açılışlara ve festivallere gidiyoruz.
Böylece kültürler arası bağ kurmak ve kültürümüzü tanıtmak
için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.”

S

Özgecan Aslan’ı Unutmayacağız!

Müzisyen topluluğu olarak güncel konuları da hassasiyetle takip ettiklerini belirten Süleyman Uysal, göğüslerinde taşıdıkları ‘Kadına Şiddete Hayır Özgecan Aslan Unutmayacağız’
yazılı kağıtlar için şöyle konuştu: “Üzülmemek elde değil.
Akıl ve mantık asla kabul etmiyor, edemez. Biz bu tür üzücü
olayların bir an önce sona ermesini istiyoruz. Bütün toplum
aynı hassasiyetle düşünmeli, hareket etmeli. Duyarlı olmak
zorundayız. Ülkemizde neler neler yaşayıp da bunları ailesine
açıklamayan binlerce insanımız var. Bunlar çok üzücü. Edirne
Belediye Bandosu’nun Şefi olarak aklıma böyle bir şey geldi.
Biz sergi açılışına geldik ama bu üzüntüyü de hissettiğimizi
insanlar bilsin ve paylaşalım istedik.” n
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