
 

BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ
Fuzulev Sultanbeyli Şubesinin ev sahipliğinde14. Temsilci 
Şurasını 6 Ocak Cumartesi akşamı Paris Kafe Restaurant’ta 
gerçekleştirdi. Fuzulev Sultanbeyli Şube Müdürü Beşir Kıran 
yaptığı konuşmada. Bizler Fuzulev olarak kalabalık bir aileyiz 
dememizin sebebi aslında tam da bu. Etrafıma baktığımda 
gördüğüm bu manzara sadece personel olarak değil, 
müşterilerimiz ile birlikte bir aile olduğumuzun kanıtıdır.  /03

   Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin’e  
başlattığı Zeytin Dalı Harekatından dolayı Hi-

ranur Vakfı tüm Asker ve Emniyet mensuplarımız 
için 4 Şubat Pazar sabahı Kurban ve Dua programı 

gerçekleştirdi.  /10 

KAHRAMAN TÜRK SİLAHLI 
KUVVETLERİ İÇİN DUALAR VE 

KURBANLAR KESİLDİ
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TüRKiYE’DE BiR iLK! 
Sporcu Performans Laboratuvarı Sancaktepe’de açıldı

Sancaktepe Belediyesi tara-
fından yapımı tamamlanan ve 
Türkiye’de bir ilk olma özelliği 

taşıyan  “Sporcu Performans 
Laboratuvarı” Gençlik ve Spor 

Bakanı Osman Aşkın Bak’ın 
katılımıyla hizmete açıldı. 

Sancaktepe, Kars, Ar-
dahan, Iğdır Kültür ve 

Dayanışma Derneği 
Başkanı Erbay Yağışan 

yaptığı konuşmada 
bu anlamlı günde bizi 
bu programda yalnız 

bırakmayan başta San-
caktepe protokolü San-

caktepe halkına teşekkür 
ederiz dedi.

 /10 

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, 
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini be-
lirterek, “Burada bugün Türkiye’de ilk ola-
cak Sporcu Performans Laboratuvarı’nın 
açılışını yapacağız. 13 farklı ünite var, bu 
13 farklı ünitede küçük ve genç yaşlar-
daki çocuklarımızın tüm tıbbi fiziksel 
ölçümlerini gerçekleştireceğiz. Kemik 
ağırlığından, kas ölçülerine, ilik ölçümle-
rinden boy ölçümüne kadar atletik yapıda 
mı diye bakacağız. /11 

  

Sancaktepe Belediyesi tarafından yapımı 

tamamlanan 15 Temmuz Stadyumu ve 

Sporcu Performans Laboratuvarının açılışı 

yapıldı. Açılış törenine; Gençlik ve Spor 

Bakanı Osman Aşkın Bak, Sancaktepe 

Belediye Başkanı İsmail Erdem, Milli Güreşçi 

Hamza Yerlikaya ve çok sayıda vatandaş 

katıldı. Açılış sonrası, Gençlik ve Spor Bakanı 

Osman Aşkın Bak, Sancaktepe Belediye 

Başkanı İsmail Erdem ve beraberindeki pro-

tokol üyeleriyle birlikte, Sporcu Performans 

Laboratuvarını gezdi. 

SALONLAR DOLDU 
GÖNÜLLER FETHEDİLDİ

ASKERİMİZİN SAĞ SALİM AMACINA 
ULAŞMIŞ DÖNMESİNİ TEMENNİ EDERİZ

Türkmen daha iyi Üsküdar 
için çalışmaya devam

y Anadolu Gençlik Derneği 31 Aralık Pazar akşa-
mı Edirne‘den Kars‘a, Sinop‘tan Hatay‘a kadar 
Türkiye‘nin 81 ilinde, 600 noktada, muhteşem organi-
zasyonlarla Mekke’nin ve Kudüs’ün Fethi programını 
icra etti. İslam beldelerinin beklediği Fetih nesli, 
Batı’nın İfsat çalışmalarına aldanmayarak Mekke’nin 
ve Kudüs’ün Fethi programlarına akın etti. /10

y Saadet Partisi Sancaktepe ilçesi aylık divan toplantı-
sını 20 Ocak cumartesi akşamı Saadet Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı Birol Aydın’ın katılımı ile ilçe mer-
kezinde gerçekleştirdi. Saadet Partisi Sancaktepe ilçe 
aylık divan toplantısına Saadet Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Birol Aydın, İl Başkan Yardımcısı Dilaver 
Koçar, İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yağanlı ve 
teşkilat mensupları katıldı.  /07

y Üsküdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen, Sivil Toplum Kuruluşları Baş-
kan ve Yöneticileri ile istişare toplantısında 
bir araya geldi. Üsküdar’da hizmet veren 
Sivil Toplum Kuruluşlarının yetki-
lilerini 4 ocak Perşembe akşamı  
Üsküdar Belediyesi Yeni Hizmet 
Binası’nda ağırlayan Başkan 
Hilmi Türkmen,  yapılan ça-
lışmalar ve projeler hakkında 
bilgilendirme yaptı.   /05y Sancaktepe, Kars, Ardahan, Iğdır Kültür ve Daya-

nışma Derneğini 12 Ocak Cuma akşamı Sarıkamış 
Şehitlerini Anma programı Samandıra Kültür 
Merkezinde yoğun katılımla  gerçekleştirildi.  San-
caktepe, Kars, Ardahan, Iğdır Kültür ve Dayanışma 
Derneği yeni yönetimi çok kısa süre içerisinde 
düzenlediği  Sarıkamış Şehitlerini Anma programı 
muhteşem ve duygu dulu bir atmosferde gerçek-
leşti.  Sarıkamış Şehitleri’ni Anma programı  Saygı 
Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.  
Ardından Tüm şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim 
okundu.  /06

SANCAKTEPE 
Kudüs için buluştu
y Sancaktepe Belediyesi Medeniyet Yolcuları 

Vakfı tarafından 30 Aralık 2017 Pazar günü  
düzenlenen gecede binlerce Sancaktepe’li 
Kudüs için bir araya geldi.  Taha Akgül Spor 
Kompleksi’nde gerçekleşen geceye Ak Parti 
İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Sancakte-
pe Belediye Başkanı  İsmail Erdem, Ak Parti 
Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir ile çok 
sayıda Sancaktepe’li vatandaş katıldı.. /08

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ SANCAKTEPE’DE ANILDI

ÜMRANİYE’DE 
HAMSİ KOKUSU
y Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Rizeliler Derneğinin 

ortaklaşa düzenlediği ve bu yıl 5. düzenlenen “Hamsi ve 
Kültür Festivali” bu yıl da coşku ile kutlandı. Uzun kuyruk-
lar oluşturan vatandaşlara 4 ton hamsi dağıtıldı.   /05
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Doğal ve hakiki Kars 
yöresinin tüm lez-
zetlerini tatmanız i-

çin Kars’ın yöresel ürünleri-
ni sizler için getirip, Kars Ka-
zını, Cumartesi ve Pazar gün-
leri Samandıra Ünlü Kafe 
Restaurant’ta sizlerin hizmeti-
ne sunuluyor. 

Kars Kazı, yılın ilk ka-
rını yedikten sonra kesilip 
tuz ile terbiye edilip kuru-
tulup ve özel muhafaza e-
dilerek Sancaktepe de Ünlü 
Kafe Restaurant’ta sizlerin 
hizmetinize sunulmaktadır.

Ünlü Kafe Restaurant 
farkıyla üç saat suda kayna-
tıldıktan sonra fırında pişi-
rilip sizlere servis edilen bu 

muhteşem lezzetin müdavi-
mi olacaksınız… 

İşletme Sahibi Diyor ki 
“Ye Kaz Etini Gör Lezze-
tini “

Kaz Menümüz:
4 Kişilik Tam Kaz, Kaz 

suyunda pişirilmiş Bulgur 
Pilavı, Kuru Kayısı Hoşafı,

Salata, Mor Soğan, 

Turşu ve içecekler.    Top-
lam:300 TL

Kars yöresinden getirilen 
Eski Kaşar, Taze Kaşar, Eskit-
me Peynir ve diğer kahvaltı 
çeşitleri ile sizlerin hizmetin-
de.  Özelikle dışarıda kahvaltı 
yapanlar için veya özel misa-
firlerine bu organik Kars kah-
valtısını tattırmak için sizleri 
Kars Kahvaltısına bekliyoruz. 

GMM Ünlü Kafe 
Restaurant’ta özel serpme kah-
valtı veya kahvaltı tabağı ola-
rak sizlerin hizmetindeyiz. 

1 Kişilik Serpme Kahvaltı 
ve Sınırsız Çay 22.5 tl. 1 Kişi-
lik Kahvaltı Tabağı ve Sınırsız 
Çay 17.5 tl. 

Ünlü Kafe Restaurant siz 
değerli müşterilerine Osman-
gazi Mahallesi Hilal Caddesi 
No:24 Samandıra Sancaktepe 
adresinde sizlerin hizmetinde.

Ünlü Kafe Restaurant pa-
ket servisi mevcuttur. Tel:0216 
311 86 58

Facebok Kaz Zade İns-
tagram GMM ÜNLÜ KA-
FE RESTAURANT ve kaz za-
de YouTube Ünlü ve kaz zade 
Cafe Restaurant  ‘tan takip e-
debilirsiniz .

BOLAT TUR FARKIYLA… 
Öğrenci ve Personel taşımacılı-

ğı ile 2004 yılında kurulan Bo-
lat Turizm büyümeye devam e-

diyor.
Firma sahibi Mehmet Bolat Gaze-

temize yaptığı açıklamada; 2004 yı-
lında kurduğumuz Bolat Turizm Öğ-
renci ve Personel taşımacılığı ile baş-
ladığımız sektörde şu anda 10 fark-
lı marka ve koltuklu kendi aracımız 
var. 50 adet kiralık araçlarımız sizle-
rin hizmetinde.

Bolat Tur araç filosunda özel do-

nanımlı lüks VIP araçlarının yanı sı-
ra özel tur hizmetlerinde kişi veya ku-
rum ayırt etmeden, yurtiçi veya yurt-
dışına yönelik özel turlar düzenle-
mekteyiz.

Bolat Tur olarak 2004 yılından bu-
yana Öğrenci, Personel, VİP araç hiz-
metleri ve temizlik firmamızla verdi-
ğimiz hizmetlerimizin yanında bu gü-
ne kadar başka firmalar altında yap-
tığımız Hac ve Umre hizmetlerimizi 
2018 Ocak ayı itibariyle Diyanet İşleri 
Başkanlığından, yetki belgemizi ala-

rak MTF Bolat Tur olarak kendi bün-
yemizde Hac ve Umre organizasyonu-
muzu yapmaya başladık.   

1 Şubatta Hac kuraları çekilecek ve 
5 Şubatta kayıt işlemleri yapılacak-
tır. 2018 yılı Hac vazifesini MTF Bo-
lat Tur farkıyla yerine getirmek iste-
yen hemşerilerimizi dost ve arkadaş-
larımızı

Mehmet Akif Mah. Ziya Ülhak Cad. 
No:1/6 Sultanbeyli adresimizde bek-
liyoruz dedi.

İrtibat Tel:0 (216) 398 74 74

GMM ÜNLÜ KAFE 
RESTAURANT 
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BİZ 
SANCAKTEPE’LİYİZ…

istanbul’un Anadolu yakasında bu-
lunan Kartal İlçesinden Samandıra, 
Ümraniye ilçesin den Sarıgazi ve Ye-

nidoğan beldelerinin bir araya gelerek 
2008 yılında Sancaktepe ilçe statüsüne 
kavuşan beldeler aradan dokuz yıl geç-
mesine rağmen halen belde anlayışın-
dan kurtulmuş değil.

Sancaktepe İlçemizi Biraz Tanıya-
lım. 

Kuzeyinde Çekmeköy, güneyinde 
Kartal ve Maltepe, doğusunda Sultan-
beyli ve Pendik, batısında ise Ümraniye 
ve Ataşehir ilçelerine sınırları olan San-
caktepe; Abdurrahmanğazi, Akpınar,  
Atatürk, Emek, Eyüp Sultan, Fatih, Hi-
lal, İnönü, Kemal Türkler, Meclis, Mer-
ve, Mevlana, Osmangazi, Paşaköy, Sa-
rıgazi, Safa, Veysel Karani, Yenidoğan 
ve Yunus Emre ile 19 mahallesi, 62 ki-
lometrekare alana ve 400.000 üzerinde 
nüfusa sahip Sancaktepe, Ülkemizin 
küçük mozaik haritasını oluşturan bir 
ilçemizdir. 

Sancaktepe de yapılan işler Samadı-
ra, Yenidoğan ve Sarıgazi olarak anılı-
yor bu durum daha bir ilçe olamadığı-
mızın göstergesi bu da ilçemiz adına 
üzücü bir durum ortaya çıkarıyor.

Sancaktepe de bu algıyı ortadan 
kaldırmamız için başta ilçe kaymaka-
mımız sayın Adnan Çakıroğlu, belediye 
başkanımız sayın İsmail Erdem, siyasi 
parti ilçe başkanları, dernek başkanları, 
mahalle muhtarları, Camii dernek baş-
kanları, Cem Evi başkanları, mahallele-
rin önde gelenleri ortak akılla oluştu-
rulacağı bir platformda buluşmasını ve 
Sancektepe’mizin her konuda birlik be-
raberlik sağlayabilecek her şey Sancak-
tepe için elimizden gelenin yapılması 
için gayret gerektiğine inanıyorum.

Sağcı, Solcu, Sünni, Şii, Alevi’siyle,  
hep birlikte yaşadığımız Cadde, Sokak-
larında gezdiğimiz Okul, Hastane ve 
Parklarını beraber kullandığımız, Cem 
evi, Camii sinde ibadet ettiğimiz AVM, 
Market, Bakkalı ve Halk Pazarından be-
raber alış veriş yaptığımız ve burada 
beraber yaşadığımız Sancaktepe ilçe-
mize hepimizin bir borcu var.  Yalnız 
ötekileştirerek değil sen Samandıra 
ben Sarıgazi veya Yenidoğan’lıyım de-
ğil tek bir dille ben Sancaktepe’liyim 
demeliyiz. 

 Yaşam koşullarıyla dünümüz bu-
günümüz ve yarınımız Sancaktepe de 
olacak bunun için hep birlikte yaşaya-
cağımız daha güzel bir Sancaktepe için 
hepimiz ne yapmamız gerekiyorsa onu 
yapmak zorundayız.  Kendimizi tanı-
tırken de ne Yenidoğan ne Samandıra 
nede Sarıgazi’liyim değil sadece ve sa-
dece Ben Sancaktepe’liyim demeliyiz.

Cadde News Gazetemizin internet 
sitesi yeni yüzüyle sizlerle.

Cadde News Gazetesi internet site-
sinin alt yapısını hazırlayan Bünyamin 
Demir beye teşekkür ediyorum. Gaze-
temiz güçlü ekiple çalışmalarına de-
vam ediyor. Bu sayımızdan başlayarak 
bazı değişikler yapmaya devam ediyo-
ruz sizlerden gelen öneri ve fikirleri-
nizden yararlanarak güçlü ekibiyle ile 
gazetemiz siz okurlarına daha güzel 
hizmetler vermeye devam edecektir.

Cadde News Gazetemizin 4. Sayı-
mızda içerik değişikliğimizi dikkatinize 
sunarım. Türkiye Gündemi, İstanbul 
Gündemi, Spor sayfası ve tüm okurları-
mız için okur köşemiz bulunmaktadır. 

Cadde News Gazetesi olarak başta 
internet sitemizin yenilenmesiyle bir-
likte ve içeriğiyle ilgili bu değişiklikleri-
mizle sizlerin karşısındayız. Gazetemi-
zin okurlarına teşekkür ediyoruz ve bizi 
takip etmenizi temenni ediyoruz.

Selam ve dua ile…

HALİT SOYTÜRK
halitsoyturk34@hotmail.com

BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ
Fuzulev Sultanbeyli Şubesinin ev 

sahipliğinde 14. Temsilci Şurası-
nı 6 Ocak Cumartesi akşamı Pa-

ris Kafe Restaurant’ta gerçekleştirdi.
Fuzulev Fahri Temsilciler sorum-

lusu Süleyman Sezer’inde katıldığı 14. 
Temsilci Şurasına katılan Fahri Temsil-
cilere bilgiler ve Plaketler verildi.

Fuzulev Sultanbeyli Şube Müdürü 
Beşir Kıran yaptığı konuşmada. Bizler 
Fuzulev olarak kalabalık bir aileyiz de-
memizin sebebi aslında tam da bu. Et-
rafıma baktığımda gördüğüm bu man-
zara sadece personel olarak değil, müş-
terilerimiz ile birlikte bir aile olduğu-
muzun kanıtıdır. Fuzulev olarak bizle-
rin temel maksadı insanları faize bulaş-
tırmadan ev ve araç sahibi yapmaktı a-
ma karşılaştığımız ilgi ve alaka daha ne 
yapabilirizin kapılarını açtı bizlere. Sis-
temlerimizi size daha fazla fayda suna-
cak şekilde iyileştirmeler yaparak tes-
limat tarihlerimizi daha da öne çektik. 
Sizler sistemlerimize alaka gösterdik-
çe bizler de sizlere daha kaliteli hizmet 
vermenin arayışında olduk ve her za-

man olacağız. Şükürler olsun ki; çey-
rek asırlık bir zaman diliminde yapmış 
olduğumuz çalışmaların semeresini her 
daim sizlerin de katkılarıyla fazla-
sıyla aldık ve almaya devam e-
diyoruz. Evet biz bir ticaret ya-
pıyoruz. Aslı olan yapmakta 
olduğumuz ticaretten ziyade 
yapmış olduğumuz ticaretin 
içini ne ile doldurduğumuz-
dur. Bizler bu ticaretin içi-
ne kaliteli hizmet, ortak fay-
da, karşılıklı güven ve toplum 
değerlerine saygıyı yerleştirdik. 
Aldığımız dönüşler bu noktada 
başarılı olduğumuzu an be an gös-
terdi. Sizlerin teveccühü, bizlerin özve-

rili çalışmaları ile İstanbul’da bulunan 
şubeler içerisinde ilk üçteki yerimizi al-
mış bulunmaktayız. Bu sadece bizlerin 
değil, sizlerin de başarısı. Sizlerin des-
tekleri devam ettiği sürece bizler ba-
şarılarımızın üzerine başarı katarak ve 
hizmetlerimizin yanına hizmetler koya-
rak ilerlemeye devam edeceğiz. Çünkü 
biz büyük bir aileyiz dedi.

Adil Kandemir Kaymakam 
Adnan Çakıroğlu’nu Ziyaret Etti…

İLK DEFA BİR TÜRK, AVRUPA 
EKONOMİ SENATÖRÜ SEÇİLDİ
Uluslararası Tarım ve Gıda 

Konfederasyonu (TARIM-
KON) Başkanı Hakan Yüksel, 
Avrupa ekonomisine yön veren 
Avrupa Ekonomik Senatosu’nda 
(EES) senatör olarak görevlen-
dirildi.

TARIMKON Başkanı Ha-
kan Yüksel, Avrupa Ekonomik 
Senatosu’nda senatör olarak gö-
revlendirildi. Görevlendirme ile 
ilgili tebliğ, senato yetkilisi Iraj 
Alıpour tarafından yapıldı. TA-
RIMKON genel merkezinde dü-
zenlenen törenle imzalar atıldı.

İlk Türk Ekonomi Senatö-

rü unvanını alan TARIMKON 
Başkanı Hakan Yüksel, “Mil-
li ve yerli tarım ile ilgili önemli 
projeleri ülkemize kazandırmayı 
asli bir görev görmekteyiz. Ül-
kemize katkı sağlayacak proje-
lerimiz ile ilgili yurt dışında çok 
fazla ülke ile müşterek çalışma-
lar sürdürüyoruz. Avrupa Eko-
nomik Senatosu’nda da ülkemi-
zi kalkındırmak tek gayemiz o-
lacak. Senatonun ilk Türk se-
natörü olmanın haklı gururu i-
le durmadan, yorulmadan ça-
lışmalarımızı sürdüreceğiz” de-
di. DHA 

JANDARMA’DAN 

TWİTTER’DA 
SÜRPRİZ 

PAYLAŞIM

Jandarma Genel 
Komutanlığının sosyal medya 

hesaplarından, trafikte yayalara 
saygı gösterilmesine ilişkin 
paylaşım yapıldı.

Dünyaca ünlü müzik grubu 
Beatles’ın “Abbey Road” 
albümünün kapağının yer aldığı 
paylaşımda, yayaların trafiğin en 

önemli parçası olduğu belirtildi.
Söz konusu albüm kapağının 

üzerinde “Yayaya yol ver 
hayatın şarkısı devam etsin” 
mesajı yer aldı.

“#YayayaYolVer” etiketiyle 
yapılan paylaşım, çok sayıda 
kişi tarafından beğenilerek 
paylaşıldı.

Birikim Okulları olarak 13 Ocak Cumartesi günü tüm Biri-
kim şubelerinde Birikim Giriş Sınavı büyük bir heyecanla 

gerçekleştirilmiştir. Birikim Koleji Sancaktepe Kampüs Müdürü 
Fatih Kahrimanoğlu, bu yıl Birikim Giriş Sınavı yaklaşık olarak 
1.400  öğrencinin başvurduğunu ve yoğun talebi, kurumumuzun 
ve okulumuzun eğitim anlayışının sosyal çevrede gerçekten an-
laşıldığını bizlere göstermektedir. 

Birikim Koleji Sancaktepe Kampüs Müdürü Fatih Kahrima-
noğlu, sınava giren öğrencilerin velilerine okul konferans salo-
nunda verdiği bilgilerde şunları dile getirdi.

 Fatih Kahrimanoğlu, Biz, öğrencilerimize akademik, zihin-
sel, duygusal, bedensel, sosyal ve manevi gelişimlerini gerçek-
leştirecek eğitim ortamları sağlıyoruz. Hayat boyu öğrenme or-
tamı sağlayarak öğretmenlerimizin, velilerimizin ve toplumumu-
zun doğru üretim yapabilecekleri nitelikli bir hayatı sürmelerine 
katkıda bulunuyoruz. Bizim için Öz kültürümüz ve medeniyeti-
miz, Öğrenme sürecinde öğrencinin bireysel farklılıklarının dik-
kate alınması, Hayat boyu öğrenme becerisinin kazanıl-
ması, Bir üst kuruma öğrenci seçen sınavlarda yük-
sek başarının sağlanması, Becerilere dayalı dil öğ-
retimi, Birikim ailesinin mutluluğu önemlidir ve 
elbette ki bu sınav “Birikimli” olmak adına çok 
muhteşem bir fırsattır. Yoğun katılım sağlayan 
tüm öğrenci ve velilerimize teşekkür ederiz dedi.

“BİRİKİM GİRİŞ SINAVI” 
NE MUHTEŞEM BİR FIRSAT… Ak Parti Sancaktepe İlçe Baş-

kanı Adil Kandemir, Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Ergün Gök-
çe, Haşim İskender ve Abdul Me-
cit Zengin ile birlikte Sancaktepe 
Kaymakamı Adnan Çakıroğlu’nu 

makamında ziyaret etti.
24 Ocak Çarşamba günü Kay-

makamlık makamında gerçekle-
şen ziyarette Sancaktepe  İlçesi-
nin genel durumu hakkında fikir 
alış verişinde bulunuldu.
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ALDANMAK!

insanoğlu var olduğundan beri aldanmış, 
elindekiler her zaman alınmak istenmiş veya 
zamana yayılarak elinde hiçbir şey bırakılma-

mıştır. Nedir aldanmak veya aldatılmak; “bir ya-
lana, bir düzene kanmaktır” diyor sözlük.

Peki, idare edenlerin, idarecilerin “aldan-
maya, adatılmaya” ve bu fiile uğradıklarında iki 
cümle ile kolayca bundan kurtulmaya hakları 
var mı.?

Yönetenler, geçmişten ve yaşadıklarından 
ders almamış ve aldatılmaya çokça meyilli ise, 
aldatılmışlık sıradan bir hal alır ve önüne geçi-
lemez.

Kendi ticaretinde, işinde aldanmak kişiyi 
bağlar ve zararı bulunduğu yere ve yakın çev-
resine gelir.

Ama aldatılan ve sıkça aldatıldığını ifade 
eden kişi çok üst düzey bir yönetici hele de ülke 
ve devlet yönetiyorsa bunun zararı, gelecekte ki 
etkileri o ülkeyi ve milleti ilgilendirir. İleri de de 
derin yaralar açar.

Eğer aldatılmışlık genel bir kabul halini alır-
sa bu hiçbir ferdin isteyip, arzu etmeyeceği bir 
şeydir.

Günümüz de yaşanan sıcak olaylar bize bir 
kez daha gösteriyor ki, devletler, ülkeler ve mil-
letler arasında söz değil yazılı antlaşmalar ge-
çerlidir. O bana bunu dedi, şu bana söz verdi 
demek yönetme ve devletler arasında ki ilişki-
lerden haberdar olmamak demektir.

Geçmişte de günümüzde de sıkça gördü-
ğümüz ve olması gereken antlaşmanın yazılı 
olmasıdır.

Bugün ülkeyi yönetenlerin, 2002 ile 2018 
yılları arasını her bakımdan çok iyi tahlil etme-
leri gerekir. Kimseye bu kadar uzun süre ülkeyi 
yönetmek nasip olmamış, eğer bugün ki yö-
netenlere nasip olmuşsa bunu ülke, millet ve 
vatan menfaati için çok iyi anlamaları ve idrak 
etmeleri gerekir.

2002 yılında bugün ki yaşanan “savaşların” 
hiçbiri fiilen yokken, birileri dönemin sayın baş-
bakanına “ben, BOP eş başkanıyım” dedirtti. Ve 
bizim dışımızda yapılan planlar devreye alın-
maya ve işletilmeye başlandı.

Plansız, programsız ve ne yapacağını bilme-
den ülke yönetimine gelen kişilerin asla boş bı-
rakılmayacağını herkes iyi bilmeli. 

İşte bugün gelinen nokta herkesin malumu. 
Ortadoğu yangın yeri ve yangını söndürecek 
itfaiye aracının deposunda ya su yok ya da hor-
tumu patlak…

Bizi çekmek istedikleri bataklık çok tehlike-
li bir alan. Tüm çabalarımıza rağmen gelinen 
noktada eğer ateş sınırın diğer tarafında kal-
maz ise buna şimdiden her şeyimizle hazırlıklı 
olmak zorundayız.

Türk ordusu 1974 Kıbrıs Barış Harekâtından 
sonra 2000 yılların başından beri “sıcak savaşın” 
içine fiilen çekilmiş durumda. Son dönemlerde 
yaşanan ve ülkeyi sıkıntıya sokan birtakım olay-
lar arzu edilir ki bundan sonra hiç yaşanmaz ve 
ordumuz da gerekli sınır güvenliğini her zaman 
ki gibi daha güçlü bir şekilde yerine getirir. Al-
lah ordumuzun ve milletimizin her daim yar-
dımcısı olsun.

YAŞAR KANGEL
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Köşe yazılarından yazarlar sorumludur.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
(TSK), Suriye’nin Afrin 
kentinde düzenlediği Zeytin 

Dalı Harekatı’nda şehit olan piya-
de üstçavuş Fatih Mehmethan, son 
yolculuğuna uğurlandı.

Suriye’nin Afrin kentinde 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 
PYD,YPG VE DEAŞ’a yönelik dü-
zenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda 
piyade üstçavuş Fatih Mehmethan 
şehit oldu. Şehit astsubay Mehmet-
han için Pendik 15 Temmuz Şehit-
ler Camisinde cenaze töreni düzen-
lendi.

Törene, Kültür ve Turizm Ba-
kanı Numan Kurtulmuş, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak, Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanı Fatma Betül Sayan Ka-
ya, Orman ve Su işleri Bakanı Vey-
sel Eroğlu, İyi Parti Genel Başkanı 
Meral Akşener, Büyük Birlik Par-

tisi Genel Başkanı Mustafa Desti-
ci, AK Parti Genel Başkan Yardım-
cıları Hayati Yazıcı, Erol Kaya, İs-
tanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mev-
lüt Uysal, Ak Parti İstanbul İl Baş-
kanı Selim Temurci, Cumhuriyet 
Halk Partisi İstanbul İl Başkanı 
Canan Kaftancıoğlu ile milletvekil-
leri ve belediye başkanları katıldı.

Cenaze töreni için cami avlu-
suna getirilen şehidin naaşını, eşi-
nin üniformasını giyen eşi Gamze 
ile anne ve babası karşıladı. Şehi-
din eşi Gamze Mehmethan tabuta 
sarılarak göz yaşı döktü. Yüzlerce 
kişinin son yolculuğuna uğurlama-
ya geldiği şehit için ikindi namazı-
nın ardından cenaze namazı kılın-
dı. Namazın ardından askerlerin 

omuzladığı şehidin naaşı tekbirler 
eşliğinde top arabasına konuldu. 
Bu sırada Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya 
şehidin eşi Gamze Mehmethan’ın 
elini tutarak teselli etmeye çalıştı.

Afrin şehidi törenin ardından 
Ümraniye Kocatepe Mezarlığı için-
deki şehitlikte toprağa verildi.

Haber Foto: Kerem Öztürk

ŞEHİT FATİH MEHMETHAN 
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

“Korku diye bir şey yok 
Korkuyu korkutacağız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zey-

tin Dalı Harekatı’yla ilgili, “O-
radaki dağlar hamdolsun alın-

maya başlandı. Şimdi Afrin’e doğru i-
lerliyoruz, az kaldı.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, AK Parti Bitlis 6. Olağan İl 
Kongresi’nin yapılacağı Bitlis İsmail 
Eren Kapalı Spor Salonu önünde ken-
disini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan “İşte 14. gün, silahlı kuvvetle-
rimiz Afrin’de. Afrin’de benim halkı-
ma, milletime zulmeden, benim Bit-
lis’imde adeta mezarlıklarda mahke-
meler kuran o PKK’ya, PYD’ye, o 
YPG’ye oraları mezar etti mi? Onla-
ra ‘bu ülkede bizim halkımızın, mil-
letimizin huzurunu kaçırmayın. E-
ğer milletimizin huzurunu kaçırırsa-
nız, bak sizin başınıza F16 oluruz, he-
likopterlerimizle, tanklarımızla, top-
larımızla sizi o inlerinizde yok ede-
riz’ demiştik. O kurdukları mahkeme-
ler, o sahte mezarlar şimdi nerede? İ-
la cehenneme zümera.” diye konuştu.

Erdoğan, alandakilerle “Bir olaca-
ğız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş 
olacağız, hep birlikte Türkiye olaca-

ğız” sözlerini söyledi.
“Birbirimizi makam için değil, a-

şiret için değil, para pul için değil sa-
dece Allah için seveceğiz.” diyen Er-

doğan, “Öyleyse bu yolda emin adım-
larla kardeşçe yürüyoruz ve önümüz-
deki yılın martında belediyeler, ka-
sımda parlamento, cumhurbaşkanlı-

ğı seçimleri var, ona da kendimizi ha-
zırlıyoruz. Korku diye bir şey yok. 
Korkuyu korkutacağız.” şeklinde ko-
nuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi 
36. Olağan Kurultayı’nı 
03. Cumartesi ve 

04 Pazargünü Ankara Spor 
Salonu’nda  gerçekleştirdi.

36. Olağan Kurultayı’nda 
Kemal Kılıçdaroğlu genel baş-
kan olarak seçildi. Adalet ve Ce-
saret” temalı büyük kurultayın 
ilk gününde genel başkanlık se-
çimi yapıldı. CHP’nin 36. O-
lağan Kurultayı’nda 790 oy a-
lan Kemal Kılıçdaroğlu, Ge-
nel Başkanlığa yeniden seçildi. 
Muharrem İnce, 447 oyda kal-
dı. Kurultayın ikinci gününde i-
se 60 kişilik PM ile Yüksek Di-
siplin Kurulu üyeleri belirle-
necek CHP’nin 36’ncı Olağan 
Kurultayı’nda ilk günün Genel 
başkanlık için Kemal Kılıçda-
roğlu ile Muharrem İnce’nin ya-
rıştığı kurultayda 790 oy alan 
kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin ye-
niden genel başkanı oldu. Mu-
harrem İnce ise 447 oyda kaldı.

Kemal Kılıçdaroğlu CHP 
Genel Başkanlığa seçilmesinin 
ardından konuşma yaptı. Kurul-
tayda, sonuçların açıklanması-
nın ardından bir konuşma yapan 
Kılıçdaroğlu, tüm delegelere te-
şekkür etti.

Üstlendiği görevin sorum-
luğunu çok iyi bildiğini belir-
ten Kılıçdaroğlu, “Üstlendiğim 
görev sıradan bir görev değil-
dir. Bu ülkenin her ferdinin hak-
kını, hukukunu, adaletini sağla-
mak için her türlü mücadeleyi 
yapacağıma sizlere söz veriyo-
rum dedi. 

Bu akşam 7 kahraman Meh-
metçiğin şehit düştüğünü be-
lirten Kılıçdaroğlu, 6 askerin 
Afrin’de şehit olduğunu dile ge-
tirdi.

Çok üzüntülü olduklarının 
altını çizen Kemal Kılıçdaroğlu, 

“Kahraman askerlerimiz, Meh-
metçiklerimiz. Peygamber oca-
ğından ayrılıp oraya giden, bay-
rağımız için, vatanımız için mü-
cadele eden Mehmetçiklerimiz. 
O askerlerimize, şehitlerimize 
şükran borçluyuz. Allah rahmet 
eylesin 

 Onların mücadelesi Türkiye 
mücadelesidir. Onların mücade-
lesi gelecek mücadelesidir. Bü-
tün şehitlerimize özellikle Afrin 
şehitlerimize minnet borçluyuz. 

Türkiye’nin bütün komşula-
rını kucaklayarak, barıştan yana 
bir politika izleyeceğim dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu yeniden 
CHP Genel Başkanı oldu

Kavram Eğitim 
Kurumlarında Büyük Fırsat

Kavram Özel Anadolu Lisesi Bursluluk Sınavı-
nı 17 ve 18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirecek. 

Sancaktepe Kavram Eğitim Kurumları Kurucu Mü-
dürü Levent Nayki; gazetemize yaptığı açıklama-

da Kavram Özel Ana-
dolu Lisesi ve Kavram 
Kurs Merkezi Burslu-
luk Sınavlarını 17 ve 
18 Şubat tarihlerinde 
gerçekleştireceğiz de-
di.  17 ve 18 Şubat ta-
rihlerinde toplamda 8 
seansta gerçekleştire-
ceğimiz Bursluluk Sı-
navına 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 ve 11.sınıfların ka-
tılabileceğini ve hayat-

larına Kavram farkıyla devam etmek isteyenler için 
büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Levent Nayki; 
bu fırsattan yararlanmak isteyen tüm öğrencileri bek-
liyoruz dedi. Sancaktepede başarılı olup fakat maddi 
olanaksızlıklarla mücadele eden öğrencilere ciddi o-
ranlarda burs sağlayacaklarını söyleyen LeventNay-
ki bu cocuklar bizim geleceğimiz onların daha iyi bir 
eğitim almaları ve yarınlara daha güvenle bakmala-
rı için ömrümüz yettiği müddetçe mücadele edeceğiz 
dedi. İlçe genelinde yaklaşık 3000 öğrencinin katıla-
cağı sınavda tüm öğrencilere başarılar dileyen Nayki, 
bursluluk sınavı için öğrencilerin yada öğrenci velile-
rinin sınav kayıtlarını İnönü Mahallesi Ankara Cad-
desi Solmaz Sokak No: 1 Sancaktepe adresinden yap-
tırabileceklerini söyledi.

İrtibat: 0216 622 6621 – 0216 620 9200
WhatsApp: 0553 669 8854
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Ümraniye Belediyesi ve 
Ümraniye Rizeliler Der-
neğinin ortaklaşa düzen-

lediği ve bu yıl 5. düzenlenen 
“Hamsi ve Kültür Festivali” bu 
yıl da coşku ile kutlandı. Uzun 
kuyruklar oluşturan vatandaşla-
ra 4 ton hamsi dağıtıldı.

Ümraniye santral meydanın-
da düzenlenen festivalde uzun 
stantlarda kurulan ızgaralar-
da pişirilen 100.000 ekmek arası 
hamsi vatandaşlara ikram edildi. 

                                            Ham-
si Türkiye’nin Markasıdır.

Hamsi ızgarasının başına ge-
çerek vatandaşlara kendi elleri i-
le hamsi dağıtan Ümraniye Bele-
diye Başkanı Hasan Can şunla-
rı söyledi.” Hamsi Türkiye’nin 
çok değerli bir markasıdır. Her-
kes burada bugün Karadeniz 
havası teneffüs ediyor. Bir baş-

ka günde bir başka zamanda Si-
vaslı oluyoruz, bir başka gün-
de Erzurumlu oluyoruz, bir baş-
ka günde Antalyalı, Bitlisli, Van-
lı oluyoruz. Bir başka zaman-

da Balıkesirli, Bursalı oluyoruz. 
Hamsi Karadeniz’de çıkıyor. 
Karadeniz’in yemeği diyebiliriz 
ama hamsiyi sevmeyen yoktur. 
Yani hamsiyi herkes seviyor. Her 

halde en güzeli bu ızgara. Bugün 
burada Rizelisi de var, Karade-
nizlisi de var. Anadolu’nun her 
köşesinden de var. Bugün bura-
da Türkiye var.”dedi.

Festival boyunca Karadeniz 
halk oyunları, kemençe, tulum 
gösterisi, ödüllü hamsi yeme ya-
rışması, konser ile çok sayıda et-
kinlik gerçekleşti. 

ÜMRANİYE’DE 

HAMSİ 
KOKUSU

HİLMİ TÜRKMEN DAHA İYİ 
ÜSKÜDAR İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM

ULAŞTIRMA BAKANI KANAL 
İSTANBUL’UN GÜZERGAHINI AÇIKLADI

Üsküdar Belediye Başka-
nı Hilmi Türkmen, Sivil 
Toplum Kuruluşları Baş-

kan ve Yöneticileri ile istişare top-
lantısında bir araya geldi.

Üsküdar’da hizmet veren Si-
vil Toplum Kuruluşlarının yetki-
lilerini 4 ocak Perşembe akşamı  
Üsküdar Belediyesi Yeni Hizmet 
Binası’nda ağırlayan Başkan Hil-
mi Türkmen,  yapılan çalışmalar 
ve projeler hakkında bilgilendir-
me yaptı. 

Üsküdar Belediye  Başkan 
Hilmi Türkmen, Üsküdar kadim 
bir geleneğin yeşerip yaşadığı ve 
gelecek kuşaklara her daim akta-
rılacağı önemli bir şehirdir. Yah-
ya Kemal’in, İstanbul’un Fethi’ni 
gören şehir anlamını taşıyan ‘Bir 
Ulu Rüyayı Görenler Şehri Üskü-

dar’ adlı eseri vardır. Gerçekten de 
Üsküdar, İstanbul’un Fethi’nden 
101 yıl önce Müslümanların ana-
yurdu olmuş müstesna bir şehir-
dir. Mimar Sinan’ın en çok eseri-
nin olduğu şehir Üsküdar’dır. Kız 
Kulesi, Çamlıca Tepesi ve Bey-
lerbeyi Sarayı gibi birçok tarihi 

değerlerimiz Üsküdar’da bulun-
maktadır.

 Türkmen, bugüne kadar ya-
pılan parklar, kültür merkezle-
ri, sosyal tesisler, spor salonla-
rı, restorasyonlar, okullar, cami-
ler, yurtlara ait bilgilerin payla-
şımı ve yapılan kültürel çalışma-

ların aktarılmasıyla devam eden 
Başkan Hilmi Türkmen, Valide 
Sultan Gemisi, Nevmekan, Te-
bessüm Kahvesi, Çocuk Üniver-
sitesi, Çocuk Akademisi, Genç-
lik Merkezi gibi projelerin tüm 
Türkiye’ye örnek olacak projeler 
olduğunu dile getirdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Arslan, 

Kanal İstanbul Projesi’nin detayları-
nı açıkladı. Arslan’ın verdiği bilgiye 
göre Küçükçekmece, Sazlıdere, Du-
rusu koridoru Kanal İstanbul projesi-
nin yolu olarak tespit edildi. Ulaştır-
ma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, düzenlediği basın top-
lantısı ile Kanal İstanbul Projesi’nin 
detaylarını paylaştı.

“KÜÇÜKÇEKMECE 
GÖLÜ’NDEN BAŞLAYACAK”

Kanal güzergahı boyunca tek bir 
yer altı sularının bulunmadığı tespit 
edildi. Kanal İstanbul projesinde tsu-
nami ile parametreler belirlenirken, 
kayıtlı tüm veriler çerçevesinde de-
taylı çalışmalar yapılmış ve olum-

suz etkisinin olmayacağı da tespit e-
dilmiştir.

17 bin metre sondaj 2017 yılı 
sonu itibarıyla tamamlanmıştır. Kü-
çükçekmece, Sazlıdere, Durusu ko-
ridoru Kanal İstanbul projesinin yo-
lu olarak tespit edilmiştir. Küçük-
çekmece Gölü’nden başlayacaktır. 
Bütün bu çalışmalar yapılırken li-
man ve lojistik merkezi gibi enteg-
re projelerde bununla birlikte de-
ğerlendirildi. Karadeniz’de çıkacak 
dolgu malzemelerinden dolayı lo-
jistik merkezi olarak kullanabilece-
ğimiz proje alanı...

Marmara Denizi’nde dolgu yapı-
labilecek yapay adalar değerlendiri-
lecek. Muhtemel dolgu alanları, ya-
pay adaların büyüklükleri ve sayıla-
rı konumları ön çalışmalara bağlı o-
larak verilmiş ve daha sonra netle-

şince sizlerle paylaşma şansı yakala-
yacağız.

En kuzeyde D-20 Karayolu, ki 3. 
Havalimanı’nın bulunduğu yerden 14 
kilometresini bitirip hizmete vermiş-
tir, Çatalca’ya kadar 3 gidiş 3 geliş 
şeritli hale getirilme çalışması da A-
ğustos ayında bitirilmiş olacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü üze-
rinden geçip Avrupa istikameti üze-
rinden geçen bir köprü olacak. Sazlı-
bosna Karayolu geçişine bağlı bir yo-
lumuz olacak. Kesim 7 dediğimiz bir 
köprümüz olacak. Halkalı,Kapıkule 
bir demiryolu kaynaklı köprü geçişi-
miz olacak.

Marmara tarafındaki 3 tane geçişi 

Marmaray projesinde olduğu gibi ba-
tırma tüple Küçükçekmece Gölü’nün 
altından geçirmeyi hedefliyoruz. Ka-
nal İstanbul’dan kaynaklı yarma yap-
tığımız için karşıdan karşıya geçiş-
lerde viyadük geçişler olmayacak. 
Özetlemek gerekirse tüm çalışma-
lar sonucunda Avrupa tarafından ola-
sı bütün etkileşimler Kentsel Dönü-
şüm ile dahil etkileşimler dikkate alı-
narak 5 alternatif üzerinde çalışmalar 
ele alınmış. en avantajlı olan 4. alter-
natif de bugün itibarıyla kararlaştır-
dık. Çalışmalarımız Küçükçekmece, 
Sazlıdere, Durusu alternatifi olarak i-
fade edebileceğimiz koridor boyunca 
devam edecektir dedi.

HUZUR VE REFAH ANCAK, 

SAADET’LE GELİR
Saadet Partisi Ümra-

niye İlçe Başkanlığı 
6’ncı Olağan Kongre-

si, Ümraniye Semazen kon-
ferans salonunda Saadet Par-
tisi Genel Başkanı Temel 
Karamollaoğlu’nun katı-
lımıyla coşkulu bir şekil-
de gerçekleştirildi. Düzen-
lenen kongrede katılım-
cılara seslenen Saadet li-

deri Temel Karamollaoğlu, 
“Bylock’tan dolayı haksız-
lığa uğrayan insanları hükü-
met umursamıyor. Biz bun-
ları dile getirdiğimizde bazı-
ları, siz FETÖ ağzıyla konu-
şuyorsunuz diyor. Peki, ben 
de diyorum ki siz bunları 10 
yıl boyunca koynunuzda bes-
lemediniz mi? Ülkemizde ar-
tık suçlu, güçlü haline geli-
yor. Biz bunlara elbette itibar 
edecek değiliz. Ama doğruya 
doğru, yanlışa yanlış demek 
zorundayız” dedi.

Saadet Partisi Ümrani-
ye İlçe Başkanlığı 6’ncı o-
lağan kongresini düzenlen-
di. Kongre, Ümraniye Sema-
zen konferans salonunda yo-
ğun katılımla gerçekleştiril-
di. Düzenlenen kongreye Sa-
adet Partisi Genel Başkanı 
Temel Karamollaoğlu, Saa-
det Partisi İstanbul İl Başka-
nı Dr. Abdullah Sevim, Sa-
adet Partisi İl Yönetim Ku-
rulu Üyesi Mustafa Yaman, 
Saadet Partisi İl Başkan Yar-
dımcısı Abdulkadir Çelebi, 
Saadet Partisi İl Başkan Yar-
dımcısı Şaban Aydın, Saadet 
Partisi İl Başkan Yardımcısı 
Yaşar Kangel, İstanbul Muh-
tarlar Federasyonu Başkanı 
Kadir Balta’nın yanı sıra çok 
sayıda parti üyesi katılırken, 
Saadet Partisi Ümraniye İlçe 
Başkanı Yusuf Yüksel ve eki-
bi kongre için hazır bulundu.

VATANDAŞIMIZ 
MAĞDUR EDİLDİ

Ümraniye ilçe kongresin-
de Partililere seslenen Saa-
det Partisi Genel Başkanı Te-
mel Karamollaoğlu, “Ben söz-
lerime Mustafa Yaman kar-
deşimle başlamak istiyorum. 
Tam yarım yıl olmuştu kendi-
sinden ayrılalı, o da medrese-
i Yusufiye’de sabır göstererek 
çok şükür aramıza katıldı. El-
bette sonuçlanan bu güzel ola-
yın bir emektarı olan Antalya 
İl Başkan Yardımcımız Avukat 
Ali Aktaş beye ona teknik ola-
rak, yardım eden ekibinden Al-
lah razı olsun. Ayrıca on bir bin 
insanımızın haksız yere tutuk-
lu kalmalarını gündeme geti-
rerek, ispat etmiş ve başarmış-
lardır. Bylock ’tan dolayı bir-
çok vatandaşımız mağdur edil-
di. Hatta Cumhurbaşkanımız 
bunlar için, altı ibadet ortası ti-
caret üstü ihanet olarak nitelen-
diriyor.15 Temmuz kalkışma-
sından bu yana 18 ay geçti ve 
bu sebepten dolayı ülkemiz O-
HAL içerisine girdi. Arkadaş-
lar bu böyle gitmez. Bu şekilde 
ülke yönetilmez. Evet, bir kal-
kışmayla karşı karşıya kalmak 
ayrı bir şeydir. Haklılık nokta-
ları elbette vardır. Ancak hak-
sız yere insanların mahkûm e-
dilmesi de Cenab-ı Hak katın-
da büyük cezaya ve gazaba se-
bep olabilecek bir iştir” şeklin-
de konuştu.

NİLİPEK NEVMEKAN’DA 
SEVENLERİYLE BULUŞTU
Akustik müzik sanatçısı 

Nil İpek, 20 Ocak Cu-
martesi akşamı Nevmekân’da 
sevenleriyle buluştu. Bo-
ğaziçi Üniversitesi Rehber-
lik ve Psikolojik Danışman-
lık Bölümü’nden mezun ol-
duktan sonra Hollanda’daki 
Maastricht Üniversitesi’nde 
Biyolojik Psikoloji okuyan 
sanatçı, Sabah, Sabah Re-
mix ve Döngü olmak üzere 

son 2 yılda 3 albüm çıkardı. 
Son yılların en iyi çıkış ya-
pan sanatçıları arasında gös-
terilen Nil İpek’i dinlemeye 
Üsküdar’dan ve İstanbul’un 
çeşitli bölgelerinden birçok 
vatandaş geldi. Son albümü 
“Döngü”yü geçtiğimiz ayın 
başında müzikseverlerle bu-
luşturan Nil İpek, huzur ve-
ren sesi ve müziği ile hayran-
larını büyüledi.
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SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ SANCAKTEPE’DE ANILDI
Sancaktepe, Kars, Ardahan, Iğdır Kültür 

ve Dayanışma Derneğini 12 Ocak Cu-
ma akşamı Sarıkamış Şehitlerini An-

ma programı Samandıra Kültür Merkezinde 
yoğun katılımla  gerçekleştirildi.  Sancakte-
pe, Kars, Ardahan, Iğdır Kültür ve Dayanış-
ma Derneği yeni yönetimi çok kısa süre içeri-
sinde düzenlediği  Sarıkamış Şehitlerini Anma 
programı muhteşem ve duygu dulu bir atmos-
ferde gerçekleşti.  Sarıkamış Şehitleri’ni Anma 
programı  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunması ile başladı.  Ardından Tüm şehitleri-
miz için Kur’an-ı Kerim okundu.

PROGRAMA PROTOKOLDEN 
YOĞUN KATILIM…

Sancaktepe, Kars, Ardahan, Iğdır Kül-
tür ve Dayanışma Derneği Samandıra Kül-
tür Merkezinde düzenlediği Sarıkamış Şehit-
lerini Anma programına Sancaktepe Kayma-
kamı Adnan Çakıroğlu, Sancaktepe Belediye 
Meclis Başkanvekili  Turgay Akpınar,  Prof. 
Dr. Bingür Sönmez, Sancaktepe İlçe Jandarma 
Komutanı Jandarma. Yzb. Gülali Çendik, San-
caktepe Belediye Başkan Yardımcısı Hamdul-

lah Arvas, CHP Sancaktepe İlçe Başkan Yar-
dımcısı Kazım Yılmaz, İYİ Parti Sancakte-
pe ilçe Başkanı İbrahim Özkan, Saadet Partisi 
Sancaktepe İlçe Başkanı Mustafa Tuğrul Ak-
soy, Kızılay Sancaktepe Şube Başkanı Cihan 
Yalçın, Sancaktepe Kent Konseyi Başkanı Ali 
Yıldız, Sancaktepe Ardahan İl Derneği Başka-
nı Barış Karahan, Sancaktepe Belediye Meclis 
Üyeleri, Sancaktepe Muhtarları, Sivil Toplum 

Kuruluşlarının yöneticileri katılım sağladı.
Sancaktepe, Kars, Ardahan, Iğdır Kültür 

ve Dayanışma Derneği Başkanı Erbay Yağı-
şan yaptığı konuşmada bu anlamlı günde bi-
zi bu programda yalnız bırakmayan başta San-
caktepe protokolü Sancaktepe halkına teşek-
kür ederiz dedi.

Belediye Meclis Başkanvekili Turgay Ak-
pınar yaptığı konuşmada tarihimize baktığı-

mızda Çanakkale neyse Sarıkamış’ta aynı-
dır. Türk milleti tarih boyunca her cephede sa-
vaşmış bir Millet olarak tarihe adını yazan bir 
Milletiz son olarak ta 15 Temmuzda yaşadı-
ğımız büyük badireyi Millet olarak el ele ve-
rerek ve sayın Cumhurbaşkanımız Recep Ta-
yip Erdoğan’ın öncülüğünde bertaraf eden bir 
milletiz dedi. 

Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu 

yaptığı konuşmada “Sarıkamış Harekâtı, Os-
manlı kuvvetlerinin 22 Aralık 1914’te başla-
yıp 15 Ocak 1915’e kadar devam eden Alla-
huekber Dağlarında, Rus kuvvetlerine karşı 
yapmış olduğu ve sonuçları itibarıyla tarihimi-
zin kahramanlık destanlarındandır.  Bu destan 
ki milli mücadelemiz adına canlarını seve se-
ve feda eden binlerce vatan evlâdının bir an bi-
le düşünmeden dondurucu soğuk ve tipi altın-
da, şehadet şerbetini içtiği fedakârlık ve kah-
ramanlık örneği olduğu kadar birlik, beraber-
lik ve kardeşlik dersi de olan Mehmetçiğin a-
cı destanıdır dedi. 

Prof. Dr. Bingür Sönmez, Slayt eşliğin-
de Sarıkamış’ı anlattı, video ve fotoğraflar-
la gerçekleştirilen sunumu davetliler büyük il-
gi ile izledi.

Salih Karadağ sahnede fonda müzik eş-
liğinde Bedirhan Gökçe’nin Sarıkamış Des-
tanı ve Ahmet Şafak’ın Sarıkamış Türküsü-
nü seslendirdi.  Büyük beğeni ile izlenen Sa-
lih Karadağ’ın ardından  Bahar Tosun bir şi-
ir okudu ve son olarak sahneyi sanatçı Burhan 
Yılmaz aldı.

Düzenlenen etkinlik çekilen hatıra fotoğ-
raflarının ardından sona erdi.

AMACIMIZ BARIŞI, HOŞGÖRÜYÜ, 
SEVGİYİ SAĞLAYABİLMEK…
Kars İli Susuz İlçesi Büyük Çatak Kö-

yü Yardımlaşma ve Dayanışma Der-
neğinin düzenlediği geleneksel ikin-

ci Kaz günü Samandıra Salon Semazen’de 
14 Ocak Pazar günü yoğun katılım ile ger-
çekleştirildi.

Kars İli Susuz İlçesi Büyük Çatak Köyü 
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin dü-
zenlediği geleneksel ikinci Kaz gününe Sul-
tanbeyli Eski Belediye Başkanı Yahya Kara-
kaya, Sancaktepe, Kars, Ardahan, Iğdır Kül-
tür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erbay 
Yağışan, Sancaktepe Ardahan İli Dernek 
Başkanı Barış Karhan, Beykoz Kars, 
Ardahan, Iğdır Kültür ve Dayanış-
ma Derneği Başkanı Adem Ma-
nolboğa, Sultanbeyli Sanayi ve 
İş Adamları derneği Başka-
nı Kenan Karakoç, KAI-
SİAD Genel Sekreteri Dr. 
Gazi Karakurt, sivil toplum 
kuruluşları, muhtarlar ve Çatak-
lılı Köylüler katıldı.  

Kars İli Susuz İlçesi Büyük Çatak 
Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derne-
ğinin başkanı Yüksel Mengütay yaptığı ko-
nuşmada Çatak derneğimiz 2016’da kurul-
du dernek yönetimimiz yüksel Mengükan, 
Barış Mengüç, Ergün Manduz, Özcan Men-
güçek, Naim Menğüçek, Dağıstan Man-
duz ve her zaman yanımızda olan Nurettin 
Mengükan’a teşekkür ederim dedi.

Nurettin Mengükan yaptığı konuşmada 
derneğimiz İstanbul’da yaklaşık 7 bin nüfu-
su olan, Büyük Çatak köyünün bir araya gel-
mesi için kurulmuştur.

Nurettin Mengükan; 13 yataktan yaşa-
yan Efe annesi kültürünü burada sergile-

meyi bilmek, kay-
bolmaya yüz tut-
muş kültürümüzü 

en iyi şekilde birlikte 
yaşamak akrabalıkların 

kaybolmaması için Bü-
yük Çatak Köyü Yardımlaş-

ma ve Dayanışma Derneği ça-
lışmalarına Barış ve huzur içe-

risinde daha güzel günler için ça-
lışıyoruz. 

Sancaktepe’de mütahitler Der-
nek Başkanı Nurettin Menğükan şöyle de-
vam etti. 27 senedir Sancaktepe’de ikamet 
ediyorum. Derdimiz ve amacımız hepimi-
zi Sancaktepe’de bir araya getirebilmek için 
çalışmalarımız devam ediyor.

Yaşadığımız ve doyduğumuz yerde Ba-
rış ve Kardeşlik niyetleri doğrultusunda biz 
bu Barış’ı sağlarız başta da olduğumuz yer-
lere bu Barış’ı götürüp ve doyduğumuz yer-
lere de yansımış olur dedi.

Semazen düğün salonunda yapılan prog-

rama İstanbul da ve çevre illerde yaşayan 
Kars İli Susuz İlçesi Büyük Çatak Köylüleri-
nin bir araya geldiği program Konuşmaların 
ardından hazırlanmış olan yöre Kazları mi-
safirlere ikram edildi.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI 
CANAN KAFTANCIOĞLU OLDU

Cumhuriyet Halk Partisi 36. O-
lağan İstanbul İl Kongresi’nde 
Cemal Canpolat  i le  Canan 

Kaftancıoğlu’nun aday olduğu kongrede 
Canan Kaftancıoğlu 325 oyla CHP İstan-
bul İl Başkanı oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi genel baş-
kanı Kemal Kılıçtaroğlununda katıldı-
ğı kongre CHP 36. Olağan İstanbul İl 
Kongresi’ne Cumhuriyet Halk Partisi ge-
nel başkanı Kemal Kılıçtaroğlu’nunda 
katıldığı kongre konuşmaların ardından 
İstanbul’daki 38 ilçeden seçilen 654 dele-
ge oy kullandı. .  643 delegeden 325’inin 

oyunu alan Canan Kaftancıoğlu, Cumhu-
riyet Halk Partisi CHP İstanbul İl Başkanı 
oldu. Cemal Canpolat ise 318 oyda kaldı. 

Cumhuriyet Halk Partisi Canan 
Kaftancıoğlu, yaptığı teşekkür konuş-
masında “Biz olacağız demiştim, olduk. 
Beni örgütüm aday yaptı. Örgütümle 
kazanacağım demiştim, bu da oldu. İ-
yi ki varsınız. Hepimiz çok çalıştık. He-
pimiz çok yorulduk. Öncelikle başkanı-
mız Cemal Canpolat ve ekibine çok te-
şekkür ediyoruz. Biz söylediğimiz şey-
leri yapacağız. Yapmayacağımız şeyi de 
söyleyeceğiz dedi. 

Sancaktepe, Kars, Ardahan, Iğdır 
Kültür ve Dayanışma Derneği Ola-
ğan Genel Kurulu 31 Aralık Pazar 

günü Sarıgazi’de bulunan dernek binasın-
da yoğun katılım ile gerçekleşti.

Sancaktepe, Kars, Ardahan, Iğdır Kül-
tür ve Dayanışma Derneğinin Olağan Ge-
nel Kurulunda tek listeyle gidilen seçimde 
mevcut başkan Erbay Yağışan tekrar der-
nek başkanı seçildi.  

Sancaktepe, Kars, Ardahan, Iğdır Kül-
tür ve Dayanışma Derneği Olağan Genel 
Kuruluna Sancaktepe Belediyesi Mec-
lis Başkanı Turgay Akpınar, Sancaktepe 
Belediye Meclis Üyeleri Soner İkitemur, 
Ahmet Yılmaz, Hasan Basrı Cengiz, Ar-
dahan İl Dernek Başkanı Barış Karahan, 
Susuz Büyük Çatak Köyü Dernek Baş-
kanı Yüksel Mengütay, Susuz Kuru Göl 
Derneği Başkanı Cemil Name, Sarıkamış 
Başköy Dernek Başkanı Çasim Yıldırım, 
Selim Eski Gazi Köyü Dernek Başkanı 
Süleyman Yılmaz, Topçular Ailesi Der-
nek Başkanı İlhan Topçu ve Küçük Ül-
kü İlkokulu Müdürü Coşkuner Aras ve ü-
yeler katıldı. 

Sancaktepe, Kars, Ardahan, Iğdır Kül-
tür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erbay 
Yağışan, yaptığı konuşmada beni bu göre-
ve layık gören tüm hemşerilerime teşek-
kür ediyorum. Sancaktepe, Kars, Arda-

han, Iğdır Kültür ve Dayanışma Derneği-
nin yeni yönetimi ve mütevelli heyeti sa-
dece Sancaktepe’de bulunan hemşerileri-
mize değil yapacağımız çalışmalarla tüm 
İstanbul da bulunan hemşerilerimizi bir a-
raya getirmek ve Kars Ardahan Iğdır is-
mini daha güçlü bir şekilde duyurmak için 
tüm gücümüzle çalışacağız dedi.

Sancaktepe Belediyesi Meclis Baş-
kanı Turgay Akpınar, yaptığı konuşma-
da derneğimizi bu günlere taşıyan ve bun-
dan sonra seçilecek arkadaşlarımıza ve 
bu güzel ortamı oluşturan hemşerilerimi-
ze ve dernek yönetimine teşekkür ediyo-
rum dedi.

Yapılan Konuşmalardan Sonra Divana 
Verilen Tek Listede Sancaktepe, Kars, Ar-
dahan, Iğdır Kültür ve Dayanışma Derne-
ği Başkanı Erbay Yağışan, ve Yönetim lis-
tesi sırasıyla  Kadim Otu, Nurettin Men-
gükan, Mahmut Morkoç, Güner Duman, 
Şükrü Öztürk, Şerafettin Kaya, Harun Kı-
lıç, Nurettin Topçu, Allahverdi Nama, Le-
vent Nayki, Tayfun Okulmuş, Vedat Taşde-
len, Adil Mutlu Yıldız, Yavuz Avcı, Hamit 
Tutal, Süleyman Yılmaz, Alper Alagöz, İs-
mail Erdal, Reyhan Koç, Fehimdar Özde-
mir, Mahmut Sümbül, Adem Yıldız, Sıtkı 
Şahin, Göksel Kırçicek, Özgür Yıldız, E-
mirhan Güneş, Turgay Uslu, Ferhat Bağış, 
Ve Ecevit Cengiz oy birliği ile seçildi.

KARS, ARDAHAN, IĞDIR 
SANCAKTEPE’DE TEK VÜCUT

KÖY ÇOCUKLARI OKUSUN
Köy Çocukları Okusun Sos-

yal sorumluluk projesi kapsa-
mında İstanbul dan başlatılan 

kampanya Anadolu da okullarda oku-
yan öğrencilerimize umut oldu.

 Köy Çocukları Okusun Sosyal so-
rumluluk projesi yöneticisi olan Sinan 
Özbilgi; şunları dile getirdi. Köy ço-
cukları okusun sosyal sorumluluk pro-
jesi Batısından Doğusuna 
eğitime destek 

Proje yöneticileri ola-
rak Maddi yardım kabul et-
miyoruz bizler siz yardım 
göndermek isteyenlere okul 
ve adres bilgilerini veriyo-
ruz sizler direk olarak okul-
lara kargo yapıyorsunuz.

Okullara gönderilecek 
yardımlar şunlar…

Pantolon, kazak, eşof-
man, spor ayakkabı, kışlık 

mont, atkı, bere, eldiven, kışlık ayak-
kabı, kırtasiye malzemesi ve oyuncak 
gibi ihtiyaçlar kaç adet alabilirseniz 
ve biz size ayakkabı numarası, beden 
ve okul adresi veriyoruz direk olarak 
okula kargo yapıyorsunuz...

2. El kıyafet desteği de oluyor. Bi-
ze yaş aralığı ve ayakkabı numarası 
söylediğiniz takdirde size okul adre-

si iletiyoruz..
6 Ay önce köy çocukları okusun 

sosyal sorumluluk projesini başlattık.
 6 ayda 95 köy okuluna yardım 

gönderdik. Sizler de projemize des-
tek vermek için INSTAGRAM hesabı-
mızdan @koycocuklariokusun sayfa-
sından bizlere ulaşabilirsiniz.

Köy çocukları 
okusun sosyal so-
rumluluk projesi o-
larak yardım iste-
yen ailelerin gece 
gündüz demeden 
yanında olmaya 
devam ediyoruz.

Emeği ge-
çen yardım ya-
pan Tüm gönül-
lü takipçilerimize 
çok teşekkür ede-
riz dedi.
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ASKERİMİZİN SAĞ SALİM AMACINA 
ULAŞMIŞ DÖNMESİNİ TEMENNİ EDERİZ
Saadet Partisi Sancaktepe ilçe-

si aylık divan toplantısını 20 
Ocak cumartesi akşamı Saa-

det Partisi Genel Başkan Yardım-
cısı Birol Aydın’ın katılımı ile ilçe 
merkezinde gerçekleştirdi.

Saadet Partisi Sancaktepe ilçe 
aylık divan toplantısına Saadet Par-
tisi Genel Başkan Yardımcısı Birol 
Aydın, İl Başkan Yardımcısı Dila-
ver Koçar, İl Yönetim Kurulu Üye-
si Mehmet Yağanlı ve teşkilat men-
supları katıldı.

Saadet Partisi Sancaktepe il-
çe teşkilatı olarak çok yoğun bir 
çalışma temposu içerisindeyiz. İl-
çe Başkanı Mustafa Tuğrul Aksoy; 
şöyle devam etti. Devamlı olarak 
halkımızın içerisindeyiz. Bu sü-
reç içerisinde dokunduğumuz tüm 
STK temsilcileri, iş adamlarımız 
ve vatandaşlarımızın ortak rahat-
sızlığı; iktidar partisinin insanları 
ötekileştirmesi ve halkı kutuplaş-
tırmak suretiyle kardeşlik ortamı-
nın ortadan kalkmasıdır. 

İktidarın, devletin iktidar parti-
sinden müteşekkil olduğu hissiya-
tıyla sadece kendine destek veren-
leri bu ülkenin bir vatandaşı olarak 

sayması ve onlara 1. Sınıf diğerle-
rine 2. Sınıf vatandaş muamelesini 
reva görmesidir. Ya bendensin ya 
da düşmanımsın mantığı ile bir ye-
re varılmaz. Bunun ne inancımız-
da ne de kültürümüzde yeri yoktur. 

Kısacası ötekileştirildiğini dü-
şünen halkımız kendisine uzatıla-
cak bir dost eli beklemektedir. İş-
te bu el Saadet Partisidir. Bu an-
lamda biz toplumun tüm kesimle-
rine dost eli uzatan ve her kesim-
le sağlıklı iletişim kurabilen yeğa-
ne siyasi partiyiz. Bu sebepledir ki 
Türkiye’nin teminatı Milli Görüş-
tür, Saadet Partisidir dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Birol Aydın; yaptığı ko-
nuşmada şunları dile getirdi.

Birol Aydın; bugün 20 Ocak cu-

martesi Türk Silahlı Kuvvetleri As-
kerimiz sınır ötesi bir operasyon 
gerçekleştiriyor. Askerimize du-
a ediyoruz ve temenni ediyoruz ki 
bu harekat Ülkemiz, Milletimiz ve 
o bölgedeki bütün insanlar için en 
hayırlı sonuçlara vesile olsun, ca-
nımız yanmasın konuşulduğu gi-
bi niyet edildiği gibi bir sonuç or-
taya çıksın. Saadet Partisi olarak 
her şeyden önce bu çatışma duru-
munun ortaya çıkmaması için Tür-
kiye, İran, Suriye ve o bölgede ya-

şayan yapıları, halkları bir araya 
getirip bu durumu çözüme kavuş-
turmayı çok arzu ederdik. Bunla-
rın belki bir kısmı olmuştur. Aske-
rimizin sağ salim amacına ulaşmış 
bir şekilde dönmesini temenni ede-
riz. İnşallah bu Afrin harekatı ABD 
ye Zeytin dalı uzatılmış bir operas-
yon olmaz dedi. 

Konuşmaların ardından aralık 
ayı içerisinde Saadet Partisi yeni ü-
yelerine Birol Aydın tarafından ro-
zetleri takıldı.

Sancaktepe Mahallelerinden 
Sancaktepe Belediye binası 
ve Şehit Prof. Dr. İlhan Va-

rank Sancaktepe Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesine servis hizme-
ti başladı.

Mahallelerden Sancaktepe 
Belediyesi ve Şehit Prof. Dr. İl-
han Varank Sancaktepe Eğitim 
ve Araştırma Hastanesine haf-
ta içinde belli saatler arası ser-
vis koyarak vatandaşlara, San-
caktepe Belediye binası ve Şehit 
Prof. Dr. İlhan Varank Sancak-
tepe Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi ücretsiz Ring servis seferle-
ri başlattı.

SEFERLER…
Akpınar Mahallesinden Bele-

diye Şehit Prof. Dr. İlhan Varank 
Sancaktepe Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi arası seferleri.

Güzergahlar, Kanuni, Recep 
Tayyip Erdoğan, Ulugazi,  Asil-
türk, Osmangazi, Alsancak, Mi-
mar Sinan, Genç Osman, Seven-

ler, Atatürk, Ordu caddesi, San-
caktepe Belediyesi,  Şehit Prof. 
Dr. İlhan Varank Sancaktepe E-
ğitim ve Araştırma Hastanesi a-
rası seferleri.

Hilal Mahallesi Sancaktepe 
Belediyesi binas ve Şehit Prof. 

Dr. İlhan Varank Sancaktepe E-
ğitim ve Araştırma Hastanesi se-
ferleri.

Emek, Veysel karani, yenido-
gan dört yol, hükümet, namık ke-
mal caddesi Sancaktepe Beledi-
yesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank 
Sancaktepe Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi arası seferleri yapıl-
maktadır.

Sefa Tepesi Servisleri. Güzer-
gahlar, Sefa Tepesi, Sosyal Tesis-
leri, Mevlana, Nuryolu, Sancak-
tar, Veysel karani,  Salih Bey ve 
mevlana Caddelerinde servisler.

Ayrıca Fatih Mahallesinden 
Kartal Köprüsü Metro arası ve 
Yenidoğan, Taşdelen arası sefer-
leri hafta içi her gün belli saat-
ler arası servisler düzenlenme-
ye başladı.

SANCAKTEPE BELEDİYESİ ÜCRETSİZ 
RİNG SERVİSLERİ BAŞLATTI

ÇAKIROĞLU VE ERDEM 
ÖĞRENCİLERİN KARNE 

SEVİNCİNE ORTAK OLDU
2017-2018 eğitim öğretim 

yılının ilk döneminin sona 
ermesi ile öğrenciler karne he-
yecanı yaşarken, Sancaktepe 
Ahmet Keleşoğlu ilkokulu öğ-
rencileri karnelerini Sancakte-
pe  Kaymakamı Adnan Çakı-
roğlu ve Sancaktepe Belediye 
Başkanı İsmail Erdem’in elin-
den aldılar.

Sancaktepe’de 120 okul-
da öğrenim gören yaklaşık 
77.000 öğrenci ile onlara eği-
tim veren 4636 öğretmen de 
yarıyıl tatiline girdi.19 Ocak 
Cuma günü Sancaktepe Ah-
met Keleşoğlu ilkokulu ger-
çekleşen karne törenine San-
caktepe Kaymakamı Adnan 
Çakıroğlu,  Belediye Başkanı 
İsmail Erdem’in yanı sıra İl-
çe Milli Eğitim Müdürü Hü-
seyin Aydoğdu, Okul idare-
cileri, öğretmen ve öğrenci-
ler katıldı.

Sancaktepe Kaymakamı 
Adnan Çakıroğlu,  yaptığı ko-
nuşmada bugün başarılı bir 
yarıyılı tamamlayarak, karne-
lerinizi aldınız. Bir kısmınız 
çalışmalarınızın karşılığı o-
lan başarılarınızı karnelerini-
ze yansıtarak gösterdiniz. Bir 

kısmınız ise çeşitli nedenlerle 
beklediğiniz başarıyı göstere-
mediniz. Bütün çocuklarımızı 
kutluyor, yarıyıl tatilinde boş 
zamanlarını dinlenerek, kitap 
okuyarak ve sosyal faaliyet-
lerde bulunarak geçirmelerini 
ve başarılarını ikinci dönemde 
de arttırarak devam ettirmeni-
zi temenni ediyorum dedi.

 Karne töreninde Sancak-
tepe Belediye Başkanı İsma-
il Erdem; Sevgili öğrenciler 
2017-2018 eğitim ve öğretim 
döneminde dinlenmeyi hepi-
niz hak ettiniz. Bu yarıyıl ta-
tilinde dinlenmeyle birlikte, 
derslerde eksiklerinizi gider-
meye çalışacağınıza ve ikin-
ci yarıyıla hazır halde gelece-
ğinize eminim. Araştırma, in-
celeme, gözlem yapma ve en 
önemlisi de bol bol kitap o-
kumaya yönelmelisiniz dedi. 
Konuşmaların ardından öğ-
rencilere karneleri dağıtıldı.

Sancaktepe Sultanlar Orta 
Okulu da karneleri sınıf öğret-
menlerini dağıttığı.

Sultanlar Orta Okulu 6. sı-
nıf öğretmeni Mürüvvet O-
nur öğrencilerine karneleri-
ni dağıttı. 

FATİH MAHALLE 
MUHTARLIĞI YENİLENİYOR
Sancaktepe Belediyesi ta-

rafından Fatih Mahalle-
si Muhtarlık binası 10 Ocak 
2018 tarihinde yıkımı yapıldı.

Sancaktepe belediyesi Fa-
tih Mahallesi muhtarlık bina-
sının bulunduğu alana uygula-
yacağı yeni projede alt katın-
da iki adet ASM Aile Sağlık 
Merkezi olmak üzere üst ka-
tını da Fatih Mahallesi Muh-
tarlığına tahsis edilmek üzere 
projelendirdi.

Fatih Mahallesi Muhtarı 
Sadık Belkıs Cadde News Ga-
zetemize yaptığı açıklamada 
Sancaktepe Belediye Başkan-
lığı tarafından projelendirilen 
Muhtarlık binamızda alt ka-

tında iki adat ASM Aile Sağ-
lık Merkezi yapılmak üzere 
10 Ocak Çarşamba günü ger-
çekleşen yıkımla başlayan in-
şaatımız 25 Mayıs 2018 tari-
hinde muhtarlığımıza teslim 
alınmak üzere yapımına baş-
lanılmıştır. Okul inşaatları ve 
Derman Parktan sonra Muh-
tarlık binamızda el atan Bele-
diye Başkanımız sayın İsmail 
Erdem ve ekibine şükranları-
mızı sunar başarılarının deva-
mını dileriz dedi.

Muhtarlık binamızın inşa-
atı bitimine kadar aynı yerde 
bulunan Çamlık Sürücü Kur-
su binasında muhtarlık hizme-
ti verilecektir.

ÖZÜRLÜ OLMAK
Ülkemizde özürlü olmak 

nasıl bir şey diye so-
rarsak görmezden gelinerek 
sanki hiç yokmuş gibi yaşa-
mak evine mahkum olmak 
demek!.

Cadde News Gazetesi o-
larak İstanbul’un ilçelerinde 
gezerken çok farklı manza-
ralara denk geliyoruz.

Belediyelerimizin bütçe 
ayırarak yaptığı kaldırımlar-
da rampa yerine merdiven 
olması özürlü vatandaşları-
mıza zor anlar yaşatıyor.

İstanbul’da maalesef sa-
dece özürlü vatandaşlarımız 
için değil tüm insanlar için 
kaldırımlar yürümek artık bir 
mucize… Çünkü artık kaldı-
rımlarda insanlar değil ara-
balar var. “Unutmayalım ki 

her birey bir engelli adayı-
dır” lütfen duyarlı olalım!..

  Cadde News Gazetesi 
bu konuları gündeme getir-
meyi devam edecektir
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SANCAKTEPE KUDÜS İÇİN BULUŞTU
Sancaktepe Belediyesi Medeniyet Yolcu-

ları Vakfı tarafından 30 Aralık 2017 Pa-
zar günü  düzenlenen gecede binlerce 

Sancaktepe’li Kudüs için bir araya geldi.
Taha Akgül Spor Kompleksi’nde gerçekle-

şen geceye Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim 
Temurci, Sancaktepe Belediye Başkanı  İsma-
il Erdem, Ak Parti Sancaktepe İlçe Başkanı A-
dil Kandemir ile çok sayıda Sancaktepe’li va-
tandaş katıldı.

Yoğun ilgi gösterilen Kudüs’ü anma prog-
ramı Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. 
Kur’an-ı Kerim Tilaveti ardından Mehter Ta-
kımı marşlarıyla devam eden programda Ö-
mer Karaoğlu’nun unutulmaz ezgileri ve Nu-
rullah Genç’in dillere destan şiirleri hep bir a-
ğızdan “Bağımsız Filistin Özgür Kudüs” diye 
haykıran katılımcıları coşturdu.

“Yürü Aksa’ya” sloganıyla gerçekleşen ge-
cede konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı İs-
mail Erdem: “Bugün Kudüs’ü konuşacağız. 

Kudüs kanayan bir yaramız. Peygamber Efen-
dimizin, Peygamberliğiyle beraber ilk kıblemiz 
olan Kudüs, bir tarafı ile diyoruz ki Selahat-
tin Eyyübi’den emanet bir tarafı ile Yavuz Sul-
tan Selim’den emanet bir tarafı ile ümmet şuu-
ruyla tarihten bize emanet. Kudüs ilk kıblemiz, 
Kudüs namusumuz, Kudüs mirasımız, Kudüs 
kırmızı çizgimiz. Kudüs İsrailliler tarafından 
işgal edilerek oradaki Filistinli kardeşlerimi-
zin topraklarına, evlerine el konularak 70 yıl-

dır, Mescid-i Aksa ve civarında, o topraklar-
da yaşayan yerel halka zalim İsrail Devleti ade-
ta kan kusturuyor. En son olarak da ilk kıble-
mizi Yahudi Devleti’ne Amerika ile beraber or-
tak karar alarak Kudüs’ü başkent ilan ettiler. 
Bizde diyoruz ki tüm ümmeti Müslüman ola-
rak, Kudüs Müslümanlarıdır, Müslümanların 
olarak kalacak. Kıyamete kadarda öyle devam 
edecek. Arkasından Cumhurbaşkanımız İs-
lam Ülkeleri’ni de İstanbul’da topladı. Oradan 
orta bir karar çıktı. Yürekli bir şekilde bütün 
dünyaya haykırdık. Kudüs Filistinli kardeşle-
rimizin Filistin Devleti’nin başkenti olarak ka-
lacak. Kıyamete kadar orası Ümmeti Müslü-
manların olarak kalacak. İşte burada da Filis-
tinli kardeşlerimize dualar ediyoruz. Selamlar 
gönderiyoruz, onların acılarını paylaşıyoruz, 
diyoruz ki Ey Ümmeti Müslüman ayağa kalk 
ve Kudüs’ü bir başka emellere art niyetli İn-
sanların, Milletlerin, Devletlerin pençesine tes-
lim edilmesine müsaade etme” dedi.

Türk mühendislerin geliştirdiği ‘’E-
lektronik Biletleme Sistemi Projesi’’ 
ile cep telefonları toplu taşımalarda 

bilet olarak kullanılabilecek.
Türk mühendislerce geliştirilen Elektro-

nik Biletleme Sistemi Projesi (ETS) ile ar-
tık cep telefonları toplu taşımalarda bilet gi-
bi kullanılabilecek ve turnike sistemi so-
na erecek. AvrupaBirliğinden 4 milyon eu-
ro Ar-Ge desteği alan uluslararası akıllı u-
laşım ve altyapı projesi ETS, Türk firma-
sı olan Elektronet A.Ş’nin liderliğinde 5 ül-
keden 8 firma tarafından ortaklaşa yürütü-
lüyor. Akıllı cep telefonlarının ulaşım kar-
tı olarak kullanılacağı EBS; Metro, Otobüs, 
Vapur, Metrobüs gibi toplu taşıma araçları-
na binerken turnike sistemini ortadan kaldı-
rıyor ve ulaşım kartlarındaki kontörüm bit-
ti, fazla kontörü olan var mı arayışlarına son 
verecek.

“2018 yılı sonuna doğru Kadıköy Ayrı-
lık Çeşmesi Durağı’na kurulacak”

Projenin detaylarını paylaşan Elektro-
net A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Kaptana, ‘“Projemizin çıkış noktası 2016 
yılında Türk mühendislerimizin bir tane fik-
riyle başladı. Turnikeleri kullanmadan na-
sıl geçiş sağlayabiliriz. Fikrimiz biraz ge-
lişmeye başlayınca Avrupa Topluluğunda 

ITEA’ya başvuru yaptık. Avrupa Topluluğu 
projemizi çok beğendi. Beğendikten sonra 
farklı ülkelerden konsorsiyum partnerleri a-
tadı. Bizim amacımız turnikeleri tamamıy-
la ortandan kaldırıp, insanları akıllı telefon-
larıyla veya akıllı kartlarla çok basit kart-
larla geçişlerini sağlamak. Plastik bir kar-
ta sahip olmadığınız için çevreci bir pro-
je ve kredi kartlarına direk bağlandığı için 
kartım bitti gibi derdiniz ortadan kalkıyor. 

Doğal afet gibi olaylarda turnikeler ortadan 
kalktığı için çok hızlı bir şekilde tahliye ya-
pılabiliyor. Sistem cep telefonunu tanıma-
yınca en yakın güvenlik ekibine düşüyor ve 
gelip size kaçak geçiş yaptığınız bildiriyor. 
2018’yılının sonuna doğru Kadıköy Ayrılık 
Çeşmesi Durağına kurulacak şekilde plan-
ladık. 2025 yılında ise Paris’le başlayarak 
Avrupa’nın farklı farklı büyükşehirlerinde 
yayılmaya başlayacak” dedi. Haber. M.G.

TOPLU TAŞIMADA DEVRİM! 
TURNİKELER KALKIYOR

FETULLAH BÜLBÜL 
GAZETECİLERLE 

KAHVALTIDA BULUŞTU

Saadet Partisi Sultanbey-
li İlçe Başkanı Fetullah Bül-
bül; 10 Ocak Çalışan Gaze-

teciler Günü dolayısıyla Rezzan 
Rastaurant’ta sabah kahvaltısında 
Sultanbeyli’de görev yapan Yerel 
Gazetecilerle bir araya geldi.

Saadet Partisi Sultanbeyli 
İlçe Başkanı Fetullah Bülbül; 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
dolayısıyla Rezzan Rastaurant’ta 
sabah kahvaltısında şunları söyledi. 

Yerel Gazetecilerin çok zor 
şartlar altında görev yaptıklarına 
vurgu yapan Bülbül “Zor şartlar 
altında görev yapmasına rağmen, 
basın meslek ilkelerinden taviz 
vermeden özgürce çalışmalarını 
gerçekleştiren, toplumun her 
kesiminin sesi olan değerli basın 
mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Gününü kutlar, başarılı 
çalışmalarının devamını dilerim” 
ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli’de 400 dönüm daha ta-
pu devri için uzlaşma tutanağı im-

zalandı. Sultanbeyli’nin 100 senelik 
mülkiyet sorunu yaşanan son geliş-
melerle birlikte tarihe karışmak üzere. 
Geçtiğimiz hafta 920 dönümlük hisse-
li alanın takas işleminin ardından 400 
dönüm daha tapu devri için uzlaşma 
tutanağı imzalandı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hü-
seyin Keskin, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, ba-
kanlık üst düzey yetkilileri ve tapu 
hissedarlarının olduğu toplantıda 400 
dönüm daha tapu devri için uzlaşma 
tutanağı imzalanarak 100 yıllık sorun-
da sona yaklaşıldı.

400 DÖNÜM 
DAHA 

TAPU DEVRİ

SOKAK HAYVANLARINA 
16 NOKTADA BESLENME DESTEĞİ

Sultanbeyli Belediyesi, olumsuz hava ko-
şullarının artmasıyla birlikte İstanbul Bü-

yükşehir Belediyesi’nin desteğiyle (İBB) sa-
hipsiz sokak hayvanlarına kuru mama ve ye-
mekle beslenme desteği veriyor.

Sultanbeyli Belediyesi olumsuz hava ko-
şulları sebebiyle minik dostlarını unutma-
yarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
(İBB) başlatmış olduğu kampanyayla ilçe 
genelinde kuru mama ve yemeklerle sokak 

hayvanlarının beslenmesini sağlıyor.
Her gün saat 10.00 – 13.00 saatleri ara-

sında yapılan beslenme desteği ilçe genelin-
de 16 noktada yapılırken sokak hayvanları-
nın aç ve susuz kalmaması sağlanıyor. Sul-
tanbeyli Belediyesi yetkilileri buna benzer 
bir uygulamayı yaz mevsiminde de yaptık-
larını açıklayarak kış mevsiminde de sokak 
hayvanlarının unutulmaması gerektiğinin al-
tını bir kez daha çizdi.
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Cadde News Gazetemiz uzun bir aradan 
sonra 28 Aralık 2017 tarihinde 3. sayımızın 

dağıtımına başlandı. 
Cadde News Gazetesi 3. sayımızı dağıtımında 

inceleyip fikir eleştirisini önerisini tebriklerini 
sunan tüm okurlarımıza teşekkür ediyoruz.

Cadde News Gazetesi olarak her sayımızda okur 
köşemizde fikir ve düşüncelerinize yer verilecektir. 

Bu konuda her türlü desteğinizi bekliyoruz. 
Cadde News Gazetesi okurlarımıza destek, 

reklam ve abone olan tüm okurlarımıza teşekkür 
ederiz.

Zeynel Önal  Sancaktepe 
Belediye Meclis Üyesi ve 
İmam Hatipler Platformu 

Başkanı 

Adil Kandemir Adalet 
ve Kalkınma Partisi 

Sancaktepe İlçe 
Başkanı

Abdullah Bayram 
Denge Yapı A.Ş.  ve 

Samandıra Eski 
Belediye Başkanı

Adem Irakın İstanbul 
Servis Çekmeköy

Av. Yakup Kasımay  
Saadet Partisi 

Ümraniye İlçe Başkanı

Bülent Reisoğlu UPEK 
Ulus Pazarı Dernek 

Dernek Başkanı

Fatih Aksu Emekli 
Öğretmen Sancaktepe

Erol Belen Saadet 
Partisi Üsküdar İlçe 

Başkanı

Nurettin Menğükan 
Sancaktepe Müteahhitler 

Derneği ( Samüder) Başkanı

Levent Nayki 
Sancaktepe KAVRAM 

Eğitim Kurulları 
Müdürü

İsmet Buyruk Saadet 
Partisi Üsküdar İlçe 

Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim Özkan 
İYİ Parti Sancaktepe 

İlçe Başkanı

Muhammer Tiryaki 
Kadiköy Esnafı

Ramazan Gür FSM 
Mühendislik

Abdul Baki Polat 
Öztuna Sikorta 

Sancaktepe Samandıra

Şeker Temizalay 
Sancaktepe

Muharrem Kızılot 
Eyüp Sultan 

Mahallesi Muhtarı

Mustafa Yayla 
Sancaktepe En-

snaf Sanatkarlar 
Derneği Başkanı

Abdurrahman 
Kandemir 

Sancaktepe 

Alper Yeğin 
Cumhuriyet Halk 

Partisi Sancaktepe 
İlçe Başkanı

İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER
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Anadolu  Genç l ik  Der-
n e ğ i  3 1  A r a l ı k  P a -
zar akşamı Edirne‘den 

Kars‘a, Sinop‘tan Hatay‘a kadar 
Türkiye‘nin 81 ilinde, 600 nok-
tada, muhteşem organizasyonlar-
la Mekke’nin ve Kudüs’ün Fethi 
programını icra etti.

İslam beldelerinin beklediği Fe-
tih nesli, Batı’nın İfsat çalışmala-
rına aldanmayarak Mekke’nin ve 
Kudüs’ün Fethi programlarına a-
kın etti.

Türkiye’nin en büyük genç-
lik organizasyonu Anadolu Genç-
lik Derneği, ülkenin dört bir ya-
nında 600 noktada düzenledi-
ği Mekke’nin ve Kudüs’ün Fethi 
programıyla yine batıl yılbaşı etkin-
liklerinin karşısında durdu. Salon-
ları hıncahınç dolduran fetih sevda-
lılarıyla gerçekleşen programlarda, 
yaklaşık 1 milyon öğrencinin katıl-
dığı Siyer-i Nebi Yarışması’nda de-
receye giren ortaokul ve lise öğren-

cilerine de ödülleri takdim edildi.
Anadolu Gençlik Derne-

ği Mekke’nin ve Kudüs’ün Fet-
hi programları kapsamında 
İstanbul’un 38 ilçesinde yoğun 

katılımla gerçekleştirdi. 
Mekke’nin ve Kudüs’ün Fethi 

programlarında Filistin Den Hamas 
Lideri Haniye de Video Konferans-
la Tüm Salonlarda Mesajını İletti.

SALONLAR DOLDU GÖNÜLLER FETHEDİLDİ

BİN 386 TAPU HAK SAHİPLERİ 
TAPUSUNA KAVUŞTU

Kartal’daki Kentsel Dönüşüm başarısının 
altında; vatandaşın kayıtsız şartsız ba-
rınma ve tapu hakkını gözetmiş olmala-

rının yattığını her fırsatta dile getiren ve “Tapu-
suz ikameti çözeceğim” sözü vererek yola çıkan 
Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün 
öncülüğündeki Kartal Belediyesi, Tapu Dağı-
tım Töreninin 3. etabını Cumhuriyet Halk Parti-
si Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katı-
lımıyla Soğanlık’ta gerçekleştirdi. Soğanlık Ye-
ni Mahalle 2. İmar Uygulaması kapsamında Ta-
pu Dağıtım Töreni’nde 780 hak sahibi, tapuları-
nı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan aldı. 3. Etap Tapu 

Dağıtım Töreni ile birlikte toplamda 1386 va-
tandaş tapusuna kavuşmuş oldu.

Çalışmalar sonucunda ilk tapu dağıtımı 
Nisan 2010’da dönemin Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal tara-
fından yapılmış, Mayıs 2011’de ise Cum-
huriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla etabın ikincisi 
gerçekleşmişti. 3. Etap Tapu Dağıtım Töreni 
için “40 Yıllık Sorun, 20 Yıllık Bekleyiş Sona 
Erdi” sloganıyla yola çıkan Kartal Belediyesi, 
tapu dağıtım törenini Cumhuriyet Halk Parti-
si Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ka-
tılımıyla gerçekleştirdi.

KADINLAR PEMBE 
METROBÜS İSTİYOR

İBRAHİM ÖZKAN;  İYİ 
PARTİ SANCAKTEPE 
İLÇE BAŞKANI OLDU

İstanbul da özellikle sabah ve 
akşam Metrobüs ve İETT hat-

larında yaşanan yoğunlukta ka-
dınların yaşadıkları sorunları di-
le getiren Saadet Partisi İstanbul 
İl Kadın Kolları Başkanı Nage-
han Gül Asiltürk şunları söyle-
di. 2012 yılında halkımızın İstan-
bul ulaşımındaki ihtiyacına bina-
en ortaya çıkan ve son derece te-
veccühle karşılanan ve o günden 
beri takipçisi olduğumuz  “Pem-
be Metrobüs “ projemiz yakın 
dönemde Anadolu’nun pek çok 
kentinde (Malatya, Kahraman-
maraş, Sivas vs. ) karşılık bul-
muştur.  Buna bağlı olarak bu 
projenin en çok ihtiyaç duyuldu-
ğu İstanbul’umuzda da bu hiz-
metin bir an evvel yürürlüğe gir-
mesi için halkımızın desteğini al-
mak üzere konu ile ilgili bir im-
za kampanyası başlatmış bulun-
maktayız. 

İstanbul’umuzun her köşe-
sinde halkımızla birebir temasa 
geçerek ve internet ortamından 
da toplayacağımız, insanımızın 
konu ile ilgili taleplerini somut-
laştıran bu imzaları en kısa süre-
de yetkililere teslim edeceğiz. İs-
tanbul Trafiğinin ve Metrobüsün 
en yoğun olduğu sabah ve akşam 
iş giriş ve çıkış  (07.00-10.00 ve 
16.00-19.00) saatleri arasında, 3-
4 araçtan sonra 1 araç olacak şe-
kilde hizmete sunulmasını tek-
lif ettiğimiz “Pembe Metrobüs” 
ulaşım konusuna kadın yolcula-
ra rahat bir nefes aldıracak bir al-
ternatif olarak talep edilmektedir. 
Sizin aracılığınızla vatandaşları-
mızı ve özellikle hayat şartlarının 
kendilerine dayattığı, maddi-ma-
nevi zorlukları hafifletmeye ça-
lıştığımız hanım kardeşlerimizi, 
bir imza ile projemize destek ol-
maya davet ediyoruz dedi.

İYİ Parti Sancaktepeİlçe Baş-
kanlığı 1. Olağan kongresini 4 

Şubat Pazar günü ilçe merkezin-
de yaptı.

İYİ Parti Sancaktepe İlçe 
Kongresini İYİ Par-
ti İstanbul İl Baş-
kan yardımcısı Ya-
şar Özkan, Delege-
ler ve üyelerin katı-
lımı ile gerçekleşti.

İlçe Başkanı İb-
rahim Özkan, yap-
tığı konuşmada 
Medeniyetin yo-
lunu cesurlar dö-
şer diyerek çıktığı-
mız bu yolda, aynı cesareti gös-
teren kahraman dava arkadaşla-
rım; İYİ Parti ve Milletim adına 
her birinizi sevgi, saygı ve mu-
habbetle selamlıyorum. Bizler 
Sancaktepemizde ne %40 ile ne 
%50 ile yetineceğiz. Bu mücade-

le %100’ün hayır duasını alana 
kadar devam edecektir. İYİ Par-
ti Sancaktepe ilçe başkanlığımız 
sizlerin fedakârlıklarıyla bu gün-
lere geldi ve inanıyorum ki siz-

lerin aklı ve azmi 
ile birlikte gelece-
ğe yürüyecek. İlçe 
kongremiz hayırlı 
olsun dedi.

İYİ Parti İstan-
bul İl Başkan yar-
dımcısı Yaşar Öz-
can yaptığı konuş-
mada İyi Parti kong-
relerini gerçekleşti-
riyoruz. 2019 Cum-

hurbaşkanlığı seçimlerinde Sa-
yın Genel Başkanımız Meral Ak-
şener Hanımı Cumhurbaşkanı 
yapacağız inşallah dedi.

Konuşmalardan sonra yapı-
lan oylamayla İbrahim Özkan 
Sancaktepe İlçe Başkanı seçildi.

KAHRAMAN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 
İÇİN DUALAR VE KURBANLAR KESİLDİ

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 
Afrin’e başlattığı Zeytin Dalı Harekatından 

dolayı Hiranur Vakfı tüm Asker ve Emniyet men-
suplarımız için 4 Şubat Pazar sabahı Kurban ve 
Dua programı gerçekleştirdi. Hiranur vakfı dü-
zenlediği Dua ve Kurban programına Yusuf Zi-
ya Gümüşel Hoca efendi, Sancaktepe Belediye 
Meclis üyesi ve İmam Hatipler Platformu Baş-
kanı Zeynel Önal, Saadet Partisi Sancaktepe İlçe 
Başkanı Mustafa Tuğrul Aksoy, Adalet ve kalkın-
ma partisi ilçe başkan yardımcısı Abdullah Aydın, 
Anadolu Gençlik Derneği Sancaktepe Şube Baş-
kanı Muhammet Tayfun Polat, Vakıf yöneticileri 
ve vatandaşlar katıldı.

Hiranur Vakfı Başkan Yardımcısı Mustafa 
Kul yaptığı basın açıklamasında:  Vahyin ışığında 
insanlığa hizmet için çalışmalarını sürdüren, İs-
lam ilmine vâkıf nesiller yetiştirmek için çalışan, 
ihtiyaç sahiplerine siz hayırseverlerimizin destek-
leriyle kol kanat geren vakfımız; bugün yine ay-
nı gayelerle hizmete devam etmektedir. Ülkemi-
zin geleceği adına hayırlı nesiller yetiştirme gaye-
miz de vatana ve millete olan derin sevgi ve gönül 
bağımızdan gelir. Yüzyıllardır ezanların dinmedi-
ği bu topraklarda birlik ve bütünlüğümüzü tehdit 
eden unsurlarla milletimiz bir çok kez karşılaş-
mış ve her zaman zalime boyun eğmeden vatanı 
müdafaa etmiş ve edecektir. Sayın Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan adeta tüm dünyayı 
karşısına alarak vatanı müdafaa için atılan bu a-
dımda kararlılığından ödün vermeyip sadece mil-
letin desteğini arkasına almıştır. Mehmetçiğimiz 
sınırda birlik ve beraberliğimizi, toprağımızın gü-
venliğini tehdit eden terör unsurlarıyla canı paha-
sına mücadele etmektedir. Nice şehadeti bağrın-
da taşıyan bu toprakları müdafaa etmek onların 
tek gayesidir. Bedir harbinde Hak uğruna savaşan 
313 yiğit Bedir Ashab-ı gibi Mehmetçiğimiz de 
İslamın yılmaz kalesi vatanımız uğruna can ver-
meye hazırdır. Bugün burada milletin sevgisine, 
desteğine ve dualarına en çok ihtiyaç duydukla-

rı bu dönemde Kahraman askerlerimiz için Bedir 
Ashabı’ nın sayısı kadar 313 adet Kurban kesece-
ğiz. Kesilen kurbanlarımız İslam ilmi ile yetişen 
talebelerimize ve diğer ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımıza rızık olacak İnşallah. Dedi

Yapılan basın açıklamasından sonra Yusuf Zi-
ya Gümüşel Hoca Efendi tüm Asker, Polisler ve 
Şehitler için dua etti. Programın sonunda Asker, 
Polis ve Şehitler için Kurban kesimi Yapıldı. 
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Sancaktepe Belediyesi tarafından 
yapımı tamamlanan ve Türkiye’de 
bir ilk olma özelliği taşıyan  “Spor-

cu Performans Laboratuvarı” Gençlik ve 
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıy-
la hizmete açıldı. 

Sancaktepe Belediyesi tarafından yapı-
mı tamamlanan 15 Temmuz Stadyumu ve 
Sporcu Performans Laboratuvarının açılı-
şı yapıldı. Açılış törenine; Gençlik ve Spor 
Bakanı Osman Aşkın Bak, Sancaktepe Be-
lediye Başkanı İsmail Erdem, Milli Güreş-
çi Hamza Yerlikaya ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. Açılış sonrası, Gençlik ve Spor Ba-
kanı Osman Aşkın Bak, Sancaktepe Bele-
diye Başkanı İsmail Erdem ve beraberin-
deki protokol üyeleriyle birlikte, Sporcu 
Performans Laboratuvarını gezdi. Labora-
tuvarda yapılan hizmetlere ilişkin yetkili-
lerden bilgi alan Bakan Osman Aşkın Bak, 
refleks ölçüm cihazıyla refleks ölçümü 
yaptı. Başarılı performans sergile-

yen Bak, salondakilerden alkış aldı.

“SANCAKTEPE’DEN YETIŞEN 
ÇOCUKLARIMIZ DÜNYA 
ŞAMPIYONU OLACAKLAR”

Sancaktepe Belediye Başkanı İs-

mail Erdem, Türkiye’de bir ilki gerçek-
leştirdiklerini belirterek, “Burada bu-
gün Türkiye’de ilk olacak Sporcu Perfor-
mans Laboratuvarı’nın açılışını yapaca-
ğız. 13 farklı ünite var, bu 13 farklı üni-
tede küçük ve genç yaşlardaki çocukları-
mızın tüm tıbbi fiziksel ölçümlerini ger-
çekleştireceğiz. Kemik ağırlığından, kas 
ölçülerine, ilik ölçümlerinden boy ölçü-
müne kadar atletik yapıda mı diye ba-
kacağız. Çocuktan güreşçi mi olur yok-
sa basketçi mi olur, futbolcu mu olur atlet 
mi olur veya bu gencin yapısı uzun vade-
de spor yapmaya uygun mu değil mi bu-
nun testini yapacağız. Bu testlerden son-
ra gençlerimizi yapısına göre ilgili branş-
lara yönlendireceğiz. Biz bugün burada 
kurmuş olduğumuz tesis ile inanıyoruz 
ki, uzun yıllar sonra olimpiyat şampiyon-

larında Sancaktepe’den yetişen çocukla-
rımız dünya şampiyonu olacaklar” ifade-
lerini kullandı.

ÇOCUKLAR, FIZIKSEL 
UYGUNLUKLARINA 
GÖRE BRANŞLARA 
YÖNLENDIRILECEK

Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşı-

yan proje 4 aşamalı olup 7-11 yaş arasın-
daki çocukların fiziksel uygunluklarına 
göre branşlara yönlendirilmesi ve antren-
manın bireysellik özelliğine göre uygun 
olan en doğru antrenmanı yapabilmeleri 
için laboratuvar ortamında ve spor alan-
larında testler yapılacak. Sonrasında ise 
genç sporcu adayları uygun görüldükleri 
branşa yönlendirilerek sporda başarı sağ-
lanacak dedi.

TüRKiYE’DE BiR iLK! 
Sporcu Performans Laboratuvarı Sancaktepe’de açıldı

CÜNEYT ÇAKIR ÇEKMEKÖY 

DERBİSİNİ YÖNETTİ
Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor ve Çekme-

köy Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü a-
rasında oynanan dostluk maçını, FİFA Kokartlı 

Hakem Cüneyt Çakır yönetti.
Dostluğun kazandığı maçı Çek-

meköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe 
Başkanı Salih Kırıcı, Çekmeköy Be-
lediyesi Alemdağ Spor Kulübü Mu-
rat Yıldırım, Çekmeköy Belediyesi İ-
şitme Engelliler Spor Kulübü Başka-
nı Sıtkı Aydemir ve çok sayıda Çek-
meköylü takip etti.

Başak Halı Saha Tesisleri Galatasaray Fut-
bol Okulu yetkilisi Kayhan Akyıldız; 
Sancaktepe Galatasaray Futbol Oku-

lu olarak 2010 yolundan beri Başak Halı Saha-
da hizmet veren Resmî Galatasaray Futbol O-
kuluyuz.  Kayhan Akyıldız, Sancaktepe Gala-
tasaray Futbol Okulu olarakamacımız öncelikle 
genç sporcularımızın zihin ve beden bütünlük-
lerini sağlamak, Motorik ve Psikomotor özellik-
lerinin gelişmesine yardımcı olmak, spor bilinci 
ve sağlıklı yaşamlarına katkıda bulunmak en ö-
nemlisi ise uzman ve bilinçli eğitmen kadrosuy-
la çocuklarımızın karakter ve düzgün bir kişilik 
kazanmaları en önemli önceliğimiz oldu. Hede-
fimiz bu doğrultuda yetişen genç sporcular ye-
tiştirmek ve Galatasaray altyapısına yetenekli o-
yuncular kazandırmaktır dedi. Başak Halı Sa-
ha Tesisleri Galatasaray Futbol Okulu yetkilisi 
Kayhan Akyıldız irtibat: 0542 569 4988

GALATASARAY FUTBOL OKULU 
GENÇLERİN GÖZDESİ
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