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Mobilya söküMü ve 

kuruluM yapilir

İyi Parti, yerel basın 
temsilcileri ile buluştu

CHP Köklerimizden 
Geleceğe Sancaktepe 
Buluşması düzenledi

y Yeni kurulmasına karşın vatandaşların yoğun ilgi 
gösterdiği İyi Parti, Anadolu ve Avrupa yakasındaki 
yerel basın temsilcileri ile buluştu. İyi Parti genel Baş-
kanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
buluşma tüm yurtta devam edecek. Partisinin İstan-
bul il başkanlığınca Bakırköy Marmara restaurant’da 
düzenlenen kahvaltılı programda,  Meral Akşener 
gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.  /04

y CHP Sancaktepe ilçe örgütü, İlçede farkındalık 
yaratmak ve Partide görev almış eski- yeni 
siyasetçilere teşekkür etmek amaçlı  “Kök-
lerimizden Geleceğe Sancaktepe Buluşması” 
adıyla bir program düzenledi. İstiklal marşı ve 
saygı duruşu ile başlayan program sinevizyon 
gösterimi ile devam etti.   /06

y Sancaktepe’de 
Ozanlık dalında 

Şelpesi, Deyişleriyle 
genç bir yetenek 
Öykü Ülkü; önceliği 
eğitimi olan güzel 
sesi, duruşuyla 
yakın tarihte ismini 
ve kendisini sanat 

camiasında genç-
lerimize örnek olma 
yolunda emin adımlar-
la yürüyüşüne devam 
eden bir isim.   /02

y Millî Görüş Hareketi lideri erbakan’ın insanlığa 
yapmış olduğu büyük katkıları anmak ve yaşatmak 
amacıyla düzenlenen ödül töreninde bilim, Düşün-
ce, edebiyat, Medya, sanat, spor ve onur kategori-
lerinde ödüller verildi.  /05

Saadet Partisi Sancaktepe’de 

SaHaya İndİ
y Yaklaşan seçimlerden dolayı Saadet partisi San-

caktepe ilçe teşkilatı sahaya indi. Saadet Partisi 
İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim 14 Nisan 
Cumartesi günü Sancaktepe’de esnaf ziyareti 
yaptı. Teşkilatının olağan ilçe toplantısı öncesi 
Samandıra’ya gelen İstanbul İl Başkanı Dr. Abdul-
lah Sevin’e esnaf yoğun ilgi gösterdi. 04

y “Geleceğin Matematiğini Çözenler’’sloganı ile yola çı-
kan Uluğbey Okulları 2018 bahar dönemi ile kayıt almaya 
başladı.  Eğitim sisteminde bir marka olmayı hedefleyerek 
ile yola çıkan UBO Okulları 2018–2019 eğitim-öğretim 
döneminde, İstanbul’da Ümraniye Şerifali ve Ümraniye 

Atakent olmak üzere dünya çapında 2 kampüsü ile hizmet 
vermeye başlayacak.  03
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ERBaKan ÖdÜLLERİ 
SaHİPLERİnİ BULdU

2018 Yılı Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan Ödülleri Beşiktaş Mus-
tafa Kemal Kültür Merkezi’nde 

24 Nisan Çarşamba günü 
gerçekleştirilen görkemli tören 

ile sahiplerini buldu. 

ULUĞBEY- UBO OKULLARI 
KAPILARINI AÇIYOR

HALİT SOYTüRK

YİNE BİR 
SEÇİM

3

YAşAR KANGEL

Cep Delik, 
Cepken Delik

4

SAVAŞ SONGUR

           İSİM, 
ŞEHİR, YER, 

     ADLARI 
5

GEnÇ yETEnEK 
ÖyKÜ…

Bölgesel Ama-
tör Lig Play-Off 
maçında Şile Yıl-
dızspor ile Alibey-
köyspor Sancak-
tepe 15 Temmuz 
Stadında karşı 
karşıya geldi. 07

Son dört sezondur 
transfer olduğu Sancak-
tepe Belediyespor’un 
değişmez oyuncusu 
Samet Akaydın, gösterdi-
ği performansla kırmızı 
beyazlı ekibin defansının 
en güvenilir oyuncuların-
dan birisi oldu. 07

Şile Yıldızspor 
3. lige Yükseldi

istikrar abidesi 
samet akaYdın

KandEMİR, İKİnCİ 
dÖnEMİ BaŞLadI
y Ak Parti Sancaktepe 

İlçe Başkanlığı 4.Ola-
ğan Kongresi Genel 
Başkan Yardımcısı 
Mustafa Ataş, Bakan-
lar, Milletvekilleri, 
Belediye Başkanları Ve Teşkilat 
mensuplarının katılımıyla coşku-
lu bir şekilde yapıldı.   /03

YAşAM KALİTESİ İÇİN 
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Sancaktepe’de Ozanlık dalın-
da Şelpesi, Deyişleriyle genç 
bir yetenek Öykü Ülkü; ön-

celiği eğitimi olan güzel sesi, duru-
şuyla yakın tarihte ismini ve kendi-

sini sanat camiasında gençlerimize 
örnek olma yolunda emin adımlarla yü-
rüyüşüne devam eden bir isim. 

Öykü Ülkü kimdir?
Tokat Almus Kınık Kasabası Nüfu-

suna kayıtlı Ama doğma büyüme İstan-
bul’ lu olup Sancaktepe de ikametgâh 
etmekte olan Öykü Ülkü; 18 yaşın-
da Aydın Doğan Güzel Sanatlar lise-
si müzik bölümü Son sınıfı öğrenci-
si olup bağlama Çalan, bazı TV ka-
nallarında ve özel günlerde çizgisin-
den ve benliğini bozmayacak şekilde 
sahne alıyor.

Devlet Konservatuarı…
Hedefi İstanbul Teknik Üniver-

sitesi Türk Müziği Devlet Konser-
vatuarı olan Öykü Ülkü şöyle de-
vam etti. Bunun yanında birkaç i-
sim daha var aklımda. Konservatu-
ar eğitimim bitip mezun olduğum-
da bir müzisyen olarak sahne al-

maya devam etmeyi düşünüyo-
rum, belki de ilerleyen yıllar-

da müzik öğretmenliğini tercih ederim 
bu konuda biraz kararsızım.9 yaşımda 

babamın yönlendirmesiyle bir bağlama 
kursuna başladım baktım burada olmu-

yor başka yerde büyük üstatlardan ders-
ler alarak eğitimimi tamamladım. Za-
man geçti büyüdükçe sesimin yatkın ol-
duğunu ve yetenekli olduğumu keşfet-
tik. İlkokulda öğretmenlerim bilgilen-
dirdi beni güzel Sanatlar adına. Sonra 
liseyi kazandım. E 4 yıllık müzik eğiti-
minden sonra başka bir mesleği de ter-
cih etmem doğrusu.

Öykü; hayatımda örnek aldığım şah-
siyetler, Mahsuni Şerif, Erdal Erzincan, 

Neşet Ertaş, Özlem Özdil, 
Güler Duman, Sevcan Orhan 
ve Kitap, şiir okumayı seve-
rim. Nazım Hikmet, Cemal 
Süreyya, Turgut Uyar gibi i-
simler etkilemiştir beni. 

Ülkü; Âşık Veysel, Mah-
suni, Neşet Ertaş o zamanla-
rın aşkını derdini kederini, 
o zamanın şivesiyle dile ge-
tirmiştir. Neşet Ertaş Gön-
lüm hep seni arzuluyor ne-
redesin sen, Tatlı dillim gü-
ler yüzlüm demiştir halk di-
li kullandığı için halkta o-
na bozkırın tezenesi demiş-
tir. Deyişlerde beni etkileyen 
şey sözleri. Bir eserin en za-
yıf noktası sözleridir. Bir de 
çalındığı duygu. O an hangi 
duyguyla yazıldığı, çalındığı 
önemli. Sitemli olduğu ya da 
özlemi hasreti dile getirmesi. 
Allah’a yakarış, Allah’a tes-
limiyet.

Şelpe Çalmak…
Öykü Ülkü; Şelpe çal-

mak aslına bakarsanız sizin 
için bu çok büyük bir yete-
nek dinleyenlerde hayran-
lık bırakıyor. Çalan bilir zor-
luğunu tabi ki bir esere 1 yıl 
çalıştığımızı bilirim. Zaten 
bir eser öyle 3 günde çal-
mayla olmuyor. Yıllar geç-
tikçe demlenmesi gerekir. E-
line sesine oturması gerekir. 
Ben Şelpe çalarken o anın 
hızına kaptırıyorum kendi-
mi. Parmaklarımı tellerin ü-
zerinden geçirmek ve buna 
müziği eklemek, çok farklı 
bir his bu. 

B e n i  h o c a m  E r d a l 
Erzincan’dır. Onun meto-
duyla çalıştık. Tabi şimdi 
Neşet Ertaş hayatta olsay-
dı da ondan ders alabilsey-
dik. Onunla tanışma fırsatı-
mız olsaydı mesela. 

Öykü Ülkü; Okulda aldı-
ğım batı müziği eğitimiyle 
Opera ve Sanat da yetenekli 
olduğumu gördüm. Aynı za-
manda Türk Sanat musiki-
si. Buna da bayıldığımı söy-
lemek isterim. Müzisyen ol-
mak da bunu gerektirir zaten 
bir tarafta kısılıp kalmamak 
gerekiyor. 

Öykü Ülkü; Sanat ve o-
kul hayatı birbirleriyle ça-
kışıyor elbette. Programla-
rı davetleri hafta sonu ya da 
gece saatlerine denk getir-
meye çalışıyoruz. Okulu ak-
satmak istemiyorum. Sonuç-
ta hala bir öğrenciyim ve ü-
niversiteye hazırlanıyorum 
sınavlarım var okula yoğun-
laşmam gerekiyor. 

Ayrıca benim gibi arka-
daşlarım var evet bir sürü 
genç yetenek var. Hayalleri-
nin peşinden gitsinler onlar-
da ama mutlaka eğitimini al-
sınlar benim gibi eğitimli bir 
müzisyenle eğitimsiz arasın-
da dağlar kadar fark var, e-
ğitim şart derim. Müzik e-
mek ister duygu ister bunu 
yapabilen yeteneği olan el-
bette yükseklerde göstere-
cektir kendini dedi.

GEnÇ yETEnEK ÖyKÜ…
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YİNE BİR SEÇİM

Son yılları seçimlerle geçiriyo-
ruz. 2002 yılından bu güne 
kadar yapılan seçimlere bakıyo-

rum.

3 Kasım 2002 seçimleriyle Adalet 
ve Kalkınma Partisi tek başına ikti-
dara 5 yılda bir seçim ve adaletli bir 
Türkiye diyerek milletimizin tevehcü 
ile tek başına iktidara geldi. 2002 ta-
rihinden 2018 tarihine kadar yapılan 
seçimler 24 Temmuz seçimi ile 4 
genel seçim 3 yerel seçim 3 Referan-
dum toplam 10 seçim gerçekleşmiş 
olacak. 16 yılda 10 seçime giren ül-
kemiz ortalamaya vurulduğunda 18 
ayda bir secim yapmış oluyor. 2002 
yılından bugüne kadar, iktidarıyla 
muhalefetiyle 24 Temmuz seçimle-
rine hazırlanırken halk gündeminde 
seçim ne durumda diye sorguluyo-
ruz. Verilen cevaplar şu durumda 
esnaf ben bugün siftah yapmadım, 
bir kaç aydır kiramı ödeyemedim, 
bu ay işçi çıkarmak zorunda kaldım. 
İnşaat sektörüne dönüp bakıyoruz. 
Doların başını alıp gitmesi ve satış-
ların düşmesi sektör temsilcilerinin 
zor dönemden geçtiğini gösteriyor. 
Asgari ücretin 1.603 tl olması çalı-
şan kesimde de büyük sıkıntıların ol-
duğunu gösteriyor. Muhtarlarımızı 
ziyaretlerimizde PTT kurye ile karşı-
laşmalarımız oluyor kuryelerin adres 
tespiti ve ya ulaşamadığı adreslerin 
ihbarnamelerin muhtarlıklara bıra-
kıldığı bunun yanında vatandaşla-
rımızın geçim sıkıntısından dolayı 
başta muhtarlıklara, Belediyelere 
Kaymakamlıklara fakirlik evrakıyla 
müracat edenlerinde çoğaldığı bir 
dönemde 24 Temmuz 2018 seçim-
lerine iki aydan az bir süre kalmış 
durumda olması pek vatandaşın il-
gisini çekmiyor. 24 Temmuz tarihi 
açıklandığından buyana siyasi parti-
lerde hareketlilik en üst safhada yal-
nız bunlarda vatandaşın pek umu-
runda değil. Parti kadrolarında aktif 
olan insanların dışına çıkmıyor.

“15 GüNdE BİR”

Cadde News Gazete yönetimimiz 
Genel seçimlerin öne alınmasından 
dolayı gazetemizde içerik değişikliği-
ne gidilmiştir. Cadde News Gazetesi 
5. sayısında başlattığı mahallelerimi-
zi tanıyalım çalışmamızı seçim son-
rasında devam edilecektir. Aylık olan 
gazetemiz 15 günde bir ilerleyen dö-
nemlerde haftalık yayın yapmaya ka-
rar verilmiştir. “Tarafsız Haberciliğin 
Doğru Adresi” Cadde News Gazete-
mizin bu kararı Sancaktepe, Çekme-
köy, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerine 
hayırlı olsun diyoruz.

Cadde Aktüel İle Sizlerleyiz.

Bir yıla yakındır hazırlayıp sundu-
ğum Cadde Aktüel programıyla İLKE 
TV internet yayını ile sizlerleyim. 

Cadde Aktüel ile Siyasi Parti, Vakıf, 
Dernek, Firma temsilcileri firmalarını 
ve kendilerini tanıta bilecekleri prog-
ram.

Cadde Aktüel Programında Yapılan 
Canlı Yayınlar veya Bant Yayınların 
Tamamı Cadde News Gazetesi www.
caddenews.com ve www.ilketv.com 
adresinden yayınlanacaktır.

Cadde Aktüel programı isteğe 
göre ÇAY TV ekranında da yer alma 
imkanımız mevcuttur. Selam ve dua 
ile…

HAlİT SoYTürk
halitsoyturk34@hotmail.com

ULUĞBEy- UBO OKULLaRI 
KaPILaRInI aÇIyOR
“Geleceğin Matematiği-

ni Çözenler’’sloganı 
ile yola çıkan Uluğ-

bey Okulları 2018 bahar dönemi 
ile kayıt almaya başladı.  Eğitim 
sisteminde bir marka olmayı he-
defleyerek ile yola çıkan UBO O-
kulları 2018–2019 eğitim-öğretim 
döneminde, İstanbul’da Ümraniye 
Şerifali ve Ümraniye Atakent ol-
mak üzere dünya çapında 2 kam-
püsü ile hizmet vermeye başlaya-
cak. Güçlü ve deneyimli eğitmen 
kadrosu ile öğrencilerini bekleyen 
Uluğbey Okulları’nda anaokulu ve 
ilkokulda bulunacak.

EĞİTİMDE Bİr İlk
Dünya’daki en kaliteli eğitim 

sistemlerini kendine örnek a-
lan UBO, okullarda, ö-
zellikle çocukların geli-
şimi, takibi ve geleceğe 
hazır hale getirilmesi i-
çin birçok alanda farklı e-
ğitimler verilecek. Çocuk-
lar hem eğlenirken hem de 
bilgi öğrenecekler. Çocuk-
lukta ilk eğitimin aileden gel-
diğine inanan, deneyimli eğitim 
kadrosu ile bu gerçeği pekiştir-
mek adına ülkemiz eğitiminde ilk 

kez uygulayacağı modelle dikkat 
çekmeye hazırlanıyor.

GElECEĞİN ÇoCUklArI 
UBo okUllArINDA 
YETİŞECEk

Eğitimde 20 yıllık özel 
okul ve kolej yönetimi tec-
rübesi olan UBO Kurucu 
Yönetim Kurulu Başka-
nı Selçuk Sayın, Uluğbey 
Okulları’nı anlatırken şun-
ları söyledi.“Çocukların 

keyif alacakları ve mutlu 
olacakları bir ortam oluştur-

maya dikkat ettiklerinin özellik-
le altını çizmek istiyorum. Okulları-
mızda her bir nokta çocuklarımız i-
çin özellikle tasarlandı. Sıkılmadan 

oyun oynayarak öğrenecekleri mo-
deller kurgulandı. Geleceğin gerisin-
de kalmamaları için robotik ve kodla-
ma eğitimi verilecek. Öğrencilerimi-
ze İngilizce ve Çince olmak üzere çift 
yabancı dil imkânı sunuyoruz. Ayrıca 
Amerika ve Finlandiya da kullanılan 

bir modeli Türkiye’de ilk olarak biz 
uygulayacağız. Küme Modelli Öğ-
renme Yöntemi sayesinde öğrencile-
rimiz birçok farklı yetkinliğe sahip o-
lacaklar. Velilerimiz biricik çocukla-
rını güven içerisinde UBO Okulları-
na bekliyoruz”dedi.

KANDEMİR, İKİNCİ DÖNEMİ BAŞLADI
Ak Parti Sancaktepe İl-

çe Başkanlığı 4.O-
lağan Kongresi Ge-

nel Başkan Yardımcısı Mustafa A-
taş, Bakanlar, Milletvekilleri, Be-
lediye Başkanları Ve Teşkilat men-
suplarının katılımıyla coşkulu bir şe-
kilde yapıldı. Ak Parti Sancaktepe 
İlçe Başkanlığı 4.Olağan Kongresi 
18 Mart Pazar günü Sancaktepe Ta-
ha Akgül Spor Kompleksi’nde Saat 
15.00’da gerçekleştirdi.

Sancaktepe Ak Parti İlçe Başkan-
lığı 4.Olağan Kongresi Ak Parti Ge-
nel Başkan Yardımcısı Mustafa A-
taş, Aile ve Sosyal Politikalar Baka-
nı Fatma Betül Sayan Kaya, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Al-
bayrak, Ak Parti TBMM Gurup Baş-
kan Vekili Mehmet Muş, AK Parti 
İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 
İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve San-
caktepe Belediye Başkan İsmail Er-
dem ile Ak Parti İstanbul Milletve-
killeri, STK, Dernek Başkan ve tem-
silcileri, mahalle muhtarları, teşkilat 
mensuplar ve partililer katıldı.

ArTIk TEŞkİlATIMIZ 
DAHA GüÇlü

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı i-
le başlayan Ak Parti Sancaktepe 4.O-
lağan Kongresi, Ak Parti Sancaktepe 
İlçe Başkan Adil Kandemir’in yap-
tığı açılış konuşmasında bugün San-
caktepe teşkilatımızın bayramını ger-
çekleştiriyoruz. Rabbimden öncelik-
le İlçemize İstanbul’umuza Ülkemize 
ve bütün mazlum Müslümanlara ha-
yırlar getirmesini temenni ediyorum. 
Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kan-
demir; bugün 57 gündür devam eden 
Afrin harekâtının sonuna geldik. Kah-

raman ordumuz şu anda Afrin’de bu-
radan kahraman ordumuzu kutluyo-
ruz. AK Parti İktidarında yapılan hiz-
metlerden bahseden Kandemir;  şöyle 
devam etti. İstanbul boğazının üçün-
cü gerdanlığı Yavuz Sultan Köprüsü, 
Osman Gazi Köprüsü, Marmaray Tüp 
geçidi, Bolu Dağı Tüneli, yüksek hız-
lı trenler, Ovit Tüneli yapımı, Kanal 
İstanbul, AK Partinin Türkiye Geneli 
ve İstanbul Sancaktepe’de gerçekleş-
tirdiği yatırım faaliyetlerinin dile ge-
tirildiği açılış konuşmasında tüm ka-
tılımcılara teşekkür etti.

METro HAZİrAN’DA 
AÇIlIYor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, AK 
Parti’nin kuruluşundan itibaren her se-

çimde başarısının artarak devam etti-
ğini kaydederek; Üsküdar-Ümraniye 
Metrosunun bir kısmını açtık. İkinci 
kısmı olan Ümraniye-Çekmeköy Met-
rosu Haziran’da açılıyor. Ama asıl ula-
şım probleminin çözülmesi devamı o-
lan Çekmeköy-Sultanbeyli Metrosunun 
bitmesiyle olacak inşallah. Sultanbey-
li Metro inşaatı da başladı. Çekmeköy-
Sultanbeyli Metrosunun devamı olan 
Sultanbeyli-Sabiha Gökçen Havalima-
nı ve oradan Kartal Metrosuna bağlan-
ması konusunu da kısa sürede tamam-
layacağız. Taşdelen’de devam eden 
Metro hattımızı da Sultanbeyli’ye bağ-
layarak tamamlayacağız. Böyle baktı-
ğımız zaman ulaşımı problem olan bu 
bölgenin ulaşımı da rahatlayacak dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bay-
ram Şenocak, Çanakkale’nin Kürtçe-

nin, Türkçenin, Lazcanın, Çerkezce-
nin, Arapçanın kardeşliğin adı olduğu-
na işaret ederek; Bu zaferin yıl dönümü 
kutlu olsun. Allah bizi vatansız, ezan-
sız, bayraksız bırakmasın. Tarihin ade-
ta yeniden yazıldığı bir dönemden ge-
çiyoruz. AK Parti iktidara geldikten bu 
yana gelişen Türkiye var. Bundan ra-
hatsız olanlar da var elbette. Bunlar el-
lerinden geleni yapıyor. Ama unuttuk-
ları bir şey var. Türkiye, arkasında ka-
dim bir geçmiş olan büyük bir devlet. 
Türkiye diz çökmez, bu millet teslim 
olmaz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı teh-
ditlere boyun eğmez dedi.

Ak Parti Sancaktepe İlçe Başkan-
lığı 4.Olağan Kongresi yapılan konuş-
maların ardında kurulan sandıklarda 
delegelerin oylarıyla Adil Kandemir, i-
kinci dönemi başlamış oldu.
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Cep delik, Cepken delik
Yaşadığımız hayat bize çok şey öğretiyor.
Ta ki ölene kadar.
Doğuyoruz, büyüyoruz, evlenip çoluk çocuk sa-

hibi olup yaşlanıyor ve ebediyete intikal ediyoruz.
İşte bu yaşam aralıklarında, nasıl ve hangi şart-

larda yaşayacağımıza kim veya kimler karar veriyor.
Eğer babadan veya dededen kalma bir şey yok 

ise, maaşlı çalışarak bir şeyler yapma derdine düşü-
yor insan. 

Maaşlı çalışarak yapılabilecekler ortada. Günü-
müz ülke şartlarında en fazla ailenizi geçindirebilir-
siniz. 

Ev alma veya araba alma şansınız yok denecek 
kadar azdır. Hele hele birde okuyan iki veya üç çocu-
ğunuz var ise Allah yardımcınız olsun. 

Sadece bu ev veya araba mı dert olan, tabii ki 
hayır; Kira, telefonlar, elektrik, doğalgaz, market, 
çocukların okul masrafları, bayram, tatil (gidebilirse-
niz) ve kredi kartı ödemeleri gibi sınırsız liste…

Ya esnaf, tüccar, imalatçı veya sanayici iseniz du-
rum yukarıda ki listeden daha da berbat.

Bu kesimde sıkıntılar ve dertler çok daha farklı…
SGK, stopaj, kira, doğalgaz, elektrik, nakliye ve 

maaşlar gibi liste uzayıp gidiyor.
Bu arada hükümetin açıkladığı 13,464 Amerikan 

Doları kişi başı gelir size uğruyor ise bu ayrı bir başlık 
olur. Ama, nerede bizde o kısmet diyor gibisiniz, işte 
o zaman durum çokta iç açıcı değil demektir.

Muhtemelen sizde 13,464 Amerikan Dolarının 
uğramadıklarındansınız.

 Neden hükümet yetkililerinin onlarca, yüzlerce 
ekonomiye dair olumlu açıklamaları bir türlü vatan-
daşa, piyasalara ve işverene yansımıyor.? 

57. koalisyon hükümetinden, yani 3 Kasım 2002 
Genel Seçimlerinden sonra bu ülkeyi 16 yıldır tek 
parti hükümeti yönetti. Yani o çok şikâyet edilen ko-
alisyon hükümetlerinden eser yoktu bu ülkede. 

Her şeye rağmen neden hala bu vatandaşlar re-
fah içinde yaşayamıyor.?

Televizyon kanallarında ki reklamların gücüne 
mi yenik düşüyor Ali Bey, Ayşe Hanım ve benzerle-
ri… 

Lüks tüketime, gelirinden fazla harcamaya mec-
bur mu bırakılıyor insanlar. Ne oluyor da bir türlü 
düzelmiyor vatandaşın ekonomisi.

Bugün inşaatçı, tekstilci, sanayici, marketçi, bak-
kal, manav, üretici, çiftçi, ziraatçı, memur, işçi her-
kes ama herkes şikayetçi.

Peki, Kim veya kimler şikâyet etmiyor.? 
Ballı ihaleleri alanlar, belediyelerden iş alanlar, 

devletin bankasından 700.000.000 Amerikan Dola-
rı ballı kredi alıp medya devi olmak isteyenler, dev-
letten süper teşvik adı altında 23 proje karşılığı 19 
firmaya verilen 135.000.000.000.-TL’yi alanlar, dev-
letin arazilerini yok parasına alıp yine karlı bir şekilde 
TOKİ ile ortak çalışanlar, devletin binalarını alıp yine 
devlete kiraya verenler…

Geçenlerde hükümetin Ekonomiden sorumlu 
bakanı gerçekleri biraz dillendirdi diye az daha engi-
zisyona gidiyordu. 

Güneşin balçıkla sıvanmayacağını herkes biliyor. 
Üretmeden bu ülke daha ne kadar gidebilecek.?

Ama olan bu güzel ve fedakâr millete oluyor. 
Aldığı maaş ile ay sonunu bile göremiyor, bir hafta 
sonu ailesi ile birlikte kahvaltıya veya tatile bile gi-
demiyor.

Bütçe Dengesi denilen bir olay vardır. Bütçe den-
gesi denilince üç durumdan birisi karşımıza çıkar: 

1. Eğer bütçe gelirleri ve bütçe giderleri eşit-
se bütçe denk demektir. 

2. Eğer bütçe gelirleri, bütçe giderlerinden 
fazla ise bütçe fazlası var demektir.

3. Eğer bütçe giderleri, bütçe gelirlerinden 
fazla ise bütçe açığı var demektir. 

Ülkenin ve halkın bütçesi 3 numaralı başlık gibi.
Yıllar önce ki; Çay ve simit hesabı, bugün 1.-TL’lik 

WC hesabına döndü. Bu ülkeyi yönetenlerin daha 
ciddi konuları ele almaları gerekmektedir. Etraf ateş 
çemberi, ısısı yüzümüze fazlası ile vuruyor. 

Ne diyelim; bu dünyaya çıplak geldik, iki metre 
cepsiz kefen ile gideceğiz. Yani gelirken de cep yok, 
giderken de cep yok.

YAŞAr kANGEl
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İyi Parti, yerel basın 
temsilcileri ile buluştu
Yeni kurulmasına karşın va-

tandaşların yoğun ilgi gös-
terdiği İyi Parti, Anadolu ve 

Avrupa yakasındaki yerel basın tem-
silcileri ile buluştu.

İyi Parti genel Başkanı Me-
ral Akşener’in ev sahipliğinde ger-
çekleştirilen buluşma tüm yurtta de-
vam edecek. Partisinin İstanbul il 
başkanlığınca Bakırköy Marmara 
restaurant’da düzenlenen kahvaltılı 
programda,  Meral Akşener gündeme 
dair önemli açıklamalar yaptı.

YErEl BASINI EN                  
İYİ BEN BİlİrİM

Samimi bir ortamda gerçekle-
şen programda açılış konuşması ya-
pan Başkan Akşener “Yerel basını 
en iyi bilen biriyim. Yasaklı oldu-
ğum dönemde yerel medya bizim i-
çin önemli bir yer aldı. Bugünün Tür-
kiye’sinde de aynı sorunlarla karşı 
karşıyayız.”derken İstanbul’a bu haf-
ta çıkartma yaptıklarını sözlerine ek-
ledi. Genel Başkan Meral Akşener 
İstanbul’da 7 gün boyunca çalmadık 
kapı girmedik esnaf bırakmayacakla-
rını ve çalışacaklarını ifade etti. 

Bana kim Fetocü diyorsa dava aç-
sında hesaplaşalım.

Hakkında atılan iftiralara tep-
ki gösteren Akşener sözlerine şöy-
le devam etti. “2.5 yıldır devam eden 
bir sistem var. Kim kimin kuyruğu-
na değdi biliyorum. Zenginler kaçtı, 
çaycı çorbacılar içeride. Feto müca-
delesi önemli bir iştir. Sulandırmak i-
çin vicdanları yaralamak için bu hale 
getirildi diye düşünüyorum. Feto o-
layı çok önemli, bir olaydır. “diyerek 
dikkatleri çekti. Bana kim Fetocü di-
yorsa dava açsında hesaplaşalım.

MİllETİMİZİN                     
BAŞI SAĞolSUN

Şırnak’da hain saldırı sonucu şe-
hit haberi alan Akşener özellikle söz 
alarak. “ Cenabı Allahtan Şehitlerimi-
zin Peygamber efendimizin komşusu 
kılsın. Milletimizin başı sağolsun” de-
di. Yapılan toplantıda gazeteciler me-
rak ettikleri soruları sorarak cevapla-
rı alırken, gelecekteki yerel basının 
sorunlarını dile getirip Genel başkan 

Meral Akşener’in fikirlerini aldılar. 
Bu özel toplantıda genel başkan yar-
dımcıları İstanbul il başkanı Ersin Be-
yaz ve İl başkan yardımcısı Yaşar Öz-
kan, Sancaktepe ilçe başkanı İbrahim 
Özkan, ve ismini sayamadığımız İs-
tanbul ilçe başkanları hazır bulunur-
ken  Cadde News Gazetesi imtiyaz 
sahibi Halit Soytürk ve İstanbul’da 
bulunan gazeteci dernekleri ve cemi-
yet başkanları gazetelerin temsilcileri 
programda yerlerini aldılar.

SAADET PARTİSİ SANCAKTEPE’DE SAHAYA İNDİ
Yaklaşan seçimlerden dolayı 

Saadet partisi Sancaktepe il-
çe teşkilatı sahaya indi. Saa-

det Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Ab-
dullah Sevim 14 Nisan Cumartesi gü-
nü Sancaktepe’de esnaf ziyareti yap-
tı. Teşkilatının olağan ilçe toplantı-
sı öncesi Samandıra’ya gelen İstanbul 
İl Başkanı Dr. Abdullah Sevin’e esnaf 
yoğun ilgi gösterdi.

Saadet Partisi Sancaktepe İlçe Baş-
kanı Mustafa Tuğrul Aksoy yaptığı ko-
nuşmada şunları söyledi. “Saadet Par-
tisi Türkiye’nin en fazla konuşulan en 
fazla dikkatleri çeken partisi haline 
geldi çok şükür. Başkanı Mustafa Tuğ-
rul Aksoy;şöyle devam etti Dr. Abdul-
lah Sevim başkanımızın öncülüğünde 
Samandıra merkez esnafımızı ziyaret 
ettik. Durakta bekleyenler, yolda yürü-
yenler işyerinde helalinden rızkını te-
min etmeye çalışanların partimiz ile a-
lakalı ümit var olduklarını gördük.

Sancaktepe İlçe Başkanı Mustafa 
Tuğrul Aksoy; Saadet Partililer olarak 
buradayız. Bugün genel başkanımız 
hangi konuda konuşma yapsa herkes 
diyor ki “Evet Temel beyin belki felse-
fesi bizim felsefemiz. Hangi mazlum 
vatandaş varsa onun hakkını savunma-
ya çalışıyor. Sancaktepe ilçe teşkilatı 
olarak yoğun mesai içerisindeyiz 2019 
yılında yapılacak olan yerel seçimler-
de başta Sancaktepe iktidarını ve 2019 
Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerin-
de Temel Karamollaoğlunu Cumhur-
başkanı olarak görmek için tüm çalış-
malarımızı hızlandırdık dedi.

İŞSİZlİk BüYük SorUN 
Saadet Partisi İl başkanı Dr. Ab-

dullah Sevim ise konuşmasında gün-
dem ile ilgili konulara değindi. Baş-
kan Sevim, “Ülkemiz gerek iç politi-
kada gerekse dış politikada gerçekten 
büyük bir yıkımla karşı karşıya. Ma-
alesef 15 yıldır bu ülkeyi yönetenler 
ülkemizin problemlerini çözmek ye-
rine problemlerini artırmakta başarılı 
oldular. 2002 yılında bunlar iş başına 
geldiklerinde benzinin litresi 162 ku-
ruş idi. Şimdi ise 6 lirayı geçti. Bunlar 
iş başına geldiğinde işsizlik milyonlar 
seviyesindeydi. Bir milyonlar seviye-

sini üç buçuk milyon seviyesine çıkar-
dılar. Sadece resmi kayıtlardaki işsiz-
lik resmi olmayan kayıtları da hesa-
ba katarsanız belki 10 milyonları bu-
lan bir işsizlikle karşı karşıyayız. İs-
tanbul, İzmir ve Ankara gibi metro-
pollerde yaşayan insanların gelir ada-
letsizliğindeki sıkıntıları tek tek an-
latmaya gerek yok. Bugün asgari üc-
retle 4 kişilik bir ailenin geçinebilme-
si mümkün değil. Çocuklar da çalışa-
cak ki aile biraz daha rahat nefes alsın. 
Türkiye şartları maalesef bu hale gel-

di. Türkiye’yi sürekli borçlandırılırsa-
nız bu borçlanma sonunda Türkiye’yi 
iflas masasına götürürsünüz. Söz bu-
raya gelmişken çok önemli bir konu-
yu dile getirmek istiyorum. Maalesef 
belki biz de geç kaldık. Ama herkes 
şunu iyi bilsin ki; Bizim Saadet Par-
tisi gümbür gümbür geliyor. “şeklin-
de konuştu.

Konuşmaların ardından il başkanı 
Dr. Abdullah Sevim partisine iltihak 
edenlere rozetlerini ve teşkilatta üstün 
gayret gösterenlere plaketlerini verdi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, partisi-
nin Mahalli İdareler Başkanlığı tarafın-

dan hazırlanan “Anlat Hemşerim Dertle-
şelim” Otobüsü Sancaktepe ye geldi.

18 Mart Pazar günü saat 12.00 de 
Sancaktepe, Samandıra meydanına gelen 
“Anlat Hemşerim Dertleşelim”  Otobü-
sünü karşılayan İYİ Parti Kurucu Kurulu 
üyeleri İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yar-
dımcısı Yaşar Özkan ve İlçe Başkanı İb-
rahim Özkan Sancaktepe’li vatandaşların 
sorunlarını dinlediler.

Otobüsün meydana gelmesi ile coş-
kulu kalabalığa bir konuşma yapan İ-
Yİ parti Sancaktepe İlçe Başkanı İbra-
him Özkan; “İYİ Parti, Türkiye’deki ce-
sur insanların bir araya gelerek toplu-
mun tüm kesimini kucakladığı siyasi bir 
harekettir.”dedi.  Başkan Özkan şunları 
söyledi. “16 yıldır iktidarın baskı ve kor-
ku rejimiyle yönettiği ülkemizde maale-

sef ki insanlarımız fikirlerini söyleyemez 
ve konuşamaz hale gelmiştir. Toplumun 
korkmadan konuşabilen kesimi ise hain, 
Provokatör ve hatta gayri milli olarak i-
lan edilmektedir. Bizler, bu durum kar-
şısında sizlerle dertleşebilmek ve sorun-

larınızı dinleyip çözüm üretebilmek için 
buradayız. Hedefimiz, susan Türkiye’yi 
konuşturmak.

“Hukukun üstünlüğünün değil, üs-
tünlerin hukukunun hakim olduğu, cuk-
ka ittifaklarının oluştuğu bu talihsiz dö-

nemde Türk Milleti artık sahipsiz de-
ğil. Çünkü İYİ Parti Türk Milleti ile itti-
fak yaparak ülkemizi ve Sancaktepe’mi-
zi gerçek sahipleriyle birlikte yönetmeye 
talip. İ”Yİ Parti Dinliyor; Anlat Hemşe-
rim, Dertleşelim”  projesi kapsamında e-
kibimiz ve proje otobüsümüz ile birlikte 
bugün siz Sancaktepe’lilere seslenirken 
çağrımız bütün Türkiye’yedir. İyi olma-
dığınızı biliyoruz, sorunlarınızı biliyoruz 
ve işte bu yüzden yollardayız. Hep birlik-
te iyileşmek için. Yenilenmek için. Güç-
lenmek için. Sağlıklı ve mutlu bir Türki-
ye olmak için.

Siz saygıdeğer basın mensupları-
na, projenin yürütücüsü Mahalli İdareler 
Başkanlığımıza, partimizin kurucu üye-
lerine,  İl Başkanımız ve Yönetim Kurulu 
Üyelerine, Sancaktepe’nin sıcak, samimi 
ve vatansever insanlarına çok teşekkür e-
der, saygı ve sevgilerimizi sunarız dedi.

anlat HemŞeHrim dertleŞelim
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İSİM, ŞEHİR,                 
YER, AdLARI    

Şehirlerle beraber şehirlerin 
meydanları, caddeleri, sokakları ve 
isimleri beraber yaşar. Tarihteki yok 
olan şehirler hariç neredeyse bütün 
şehirlerde meydanlar, caddeler, so-
kaklar beraber yaşamıştır. 

Şehircilik tarihi açısından şehir-
lerin, semtlerinin, meydanlarının, 
caddelerinin adları, planları, belge-
leri, resimler eşsiz bir değer taşır. 
Çünkü tarihin her döneminde yö-
neticiler şehre kendi damgalarını 
vurmuşlardır. Bunlardan bir kısmı 
olumlu yönde şehri geliştiren gü-
zelleştiren yeni meydanlar, binalar 
caddeler, sokaklar, kurumlar bina 
ve ihya etmişlerdir. Ancak bazen de 
kendi ve yakın çevrelerinin çıkarla-
rını korumak için şehre ait varlıkla-
rı bir sebep ve bahane ile yok etme 
eğilimindedir.  İstanbul bu iki karşı-
lıklı hususiyeti defaatle yaşamıştır. 

Şehirlere ait yapıların yanısıra 
şehrine ait diğer varlıkların (örne-
ğin ağaçların, endemik bitkilerin) de 
yok edildiği, azaltıldığı, değiştirildiği 
hatta bazen hiçbir şekilde şehre ait 
olmayan bu unsurların şehrin malı 
imiş gibi sunulduğu da çokça vaki-
dir. Bu da yetmiyormuş gibi şehrin 
adının değiştirildiği, cadde ve sokak-
larının adlarının değiştirildiği, mey-
danlarının adlarının değiştirildiği de 
artık vaka-i âdiyeden hale gelmiş-
tir. Hangi yerleşim merkezi olursa 
olsun, isim değiştirme hususunda 
“başkası” yapınca kıyameti koparan 
zihniyet kendisi yapınca âlâ-yıvâlâ 
ile karşılamak sureti ile bir de çanak 
tutuyorlar. İşte birkaç örnek, Balkan-
lardaki Osmanlı izlerinde şehirlerin 
adların değiştirilmesine ayranı kaba-
ranlar (ki bana göre haklılar) olmuş-
tur. Ama Bayezid meydanının adını 
da 1961 de Hürriyet Meydanı olarak 
değiştirilmiştir. (Neyse ki halk buna 
cevaz vermemiştir.O tarihli gazete-
lere bir göz atın isterseniz neler var 
neler. Ne oldu bu gün yine Bayezid 
Meydanı ha deyince bir şeyler ol-
muyormuş.) Ülkemiz sınırları içinde 
birçok şehrin, ilçenin, köyün, ma-
hallenin, meydanların adlarıdeğişti-
rilmiştir. 

Şehre ait tarihsel, sosyal belle-
ğin, anıların, güzelliklerin bu neden-
le kaybolduğunu unutmamak lazım. 

Hadi diyelim ki ihtiyaç. (ki ben 
hiçbir suretle kabul etmiyorum) ku-
rumların adlarını değiştirmek (kaç 
üniversitenin adı değişti bir bakın), 
şehrin adını değiştirmek, yolların 
adını değiştirmek, binaların ve tarihi 
varlıkların adlarını değiştirmek ihti-
yaç diyelim. Otobüs durağının adını 
değiştirmekle elinize ne geçiyor?

Tarihsel hafızayı canlı tutmak, 
sosyal hafızayı canlı tutmak, güç-
lü ve kalıcı marka yapmak basit ve 
popülariteden beslenmez bunu en 
iyi bu ismi değiştirme yetkisini el-
lerinde bulunduranlar bilir. Olması 
gereken şudur; tarihi bir hadiseyi, 
kişiyi, kavramı değeri yarına taşımak 
istiyorsanız önce gider yeni bir şe-
hir, ilçe, meydan, semt, bina, köprü, 
okul, çeşme, cami hatta otobüs du-
rağı yaparsınız sonra da gider istedi-
ğiniz ismi verirsiniz. 

SAVAŞ

 SoNGUr

ERBaKan ÖdÜLLERİ 
SaHİPLERİnİ BULdU
2018 Yılı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Ödülleri 

Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde 
24 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilen gör-

kemli tören ile sahiplerini buldu. 
Millî Görüş Hareketi Lideri Erbakan’ın insan-

lığa yapmış olduğu büyük katkıları anmak ve ya-
şatmak amacıyla düzenlenen ödül töreninde Bilim, 
Düşünce, Edebiyat, Medya, Sanat, Spor ve Onur 
kategorilerinde ödüller verildi.

“Onur Ödülüne ESAM Genel Başkanı Mehmet 
Recai Kutan’a verildi”

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Ödülleri Beşik-
taş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleş-
tirilen görkemli tören ile sahiplerini buldu. 2018 
yılı Erbakan Onur Ödülü’ne ESAM Genel Başka-
nı Mehmet Recai Kutan layık görüldü. Rahatsızlı-
ğı sebebiyle programa katılamayan Kutan’ın yeri-
ne ödülü ESAM Genel Başkan Yardımcısı Atik Ak-
dağ aldı.

“üZErİMİZDE BüYük EMEĞİ VAr”
Sanat ve Kültür camiasının yoğun ilgi gösterdi-

ği programda konuşan Saadet Partisi Genel Başka-
nı Temel Karamollaoğlu, “67 yılında yüksek tahsi-
limi bitirip geldiğimde Erbakan Hocamız, Mehmet 
Zahit Kotku Hazretleri ve Recai Kutan Ağabey ile 
tanıştım. Bu üç şahsiyet bana rehberlik ettiler” de-
di. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise, “Erbakan 
Hocanın herkesin üzerinde büyük emeği var. Yaptı-
ğı hizmetler gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor” dedi.

“Ödüller sahiplerini buldu”
2018 yılı Erbakan Onur Ödülü’ne ESAM Genel 

Başkanı Mehmet Recai Kutan, Düşünce ve edebi-
yat alanında Erbakan Ödülü’ne Şule Yüksel, Erba-
kan Bilim Ödülü’nü başta Prof. Dr. Necmettin Er-
bakan olmak üzere birçok bilim adamı yetiştiren İs-
tanbul Teknik Üniversitesi, Medya alanındaki ödü-
le Ruşen Çakır, Sanat ödülüne Semih Kaplanoğlu 
layık görüldü. Spor dalında Erbakan Ödülü’ne ise 

‘Engelsiz Yürekler’ Unvanı Türkiye Ampute Millî 
Takımı na verildi.

“Spor ÖDülü ENGElSİZ YürEklErE”
Spor dalında Erbakan Ödülü’ne ‘Engelsiz Yü-

rekler’ unvanıyla Türkiye Ampute Millî Takımı la-
yık görüldü. Ödülü A Millî Futbol Takımı Teknik 
Kurul Başkanı Ahmet Yılmaz aldı. Ödül Takdimini 
eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Mü-

fit Gürtuna takdim etti. Duygularını ifade eden Ah-
met Yılmaz, “Ödül vererek bizleri onurlandırdınız. 
Biz Erbakan Hocamızın düsturlarıyla büyümüş ve 
onun ölçülerine layık olan bir platformda olmaktan 
çok mutluyum. Ampute Millî Takımı programa ka-
tılmayı çok istedi ancak yoğun kamp temposu nede-
niyle buraya gelemediler” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Ödülleri Beşik-
taş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde yapılan tö-
reninde Program toplu resim çekimi ile sona erdi.
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DüNYA ÇoCuKLARI SANCAKTEPE’DE BuLuŞTu
Sancaktepe Belediyesi tarafından bu 

yıl 5’incisi düzenlenen Uluslarara-
sı Çocuk Festivali’nde çocuklar, 23 

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı coşkusunu yaşadı. Taha Akgül Spor 
Kompleksi’nde gerçekleştirilen festivale, 
Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bosna 
Hersek ve Makedonya’dan 85 çocuk katıl-
dı. Misafir çocuklar, İstanbul’un tarihi yer-
lerini gezdikten sonra festivale katılarak, 
yöresel halk oyunlarını sergiledi. Çocukla-
rın gösterileri, renkli görüntülere sahne ol-
du. Sancaktepe Belediyesi düzenlediği fes-
tivale Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail 
Erdem ile yüzlerce çocuk katıldı.

 Festivalde ilk olarak sahneye çıkan 
Sancaktepe Belediyesi mehteran takımı sa-
londakilere unutulmaz anlar yaşattı. 3 ül-
keden gelen çocuklarla, Türkiye’nin farklı 
yörelerindeki folklor ekipleri performans-
ları ile izleyenleri mest etti İsmail Erdem, 
“Tüm çocuklarımız için Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. San-

caktepe Belediyesi olarak iktidara geldi-
ğimiz gün itibariyle 9 yıldır en fazla hiz-
meti çocuklarımıza ve gençlerimize yap-
tık. Çünkü çocuklar bizim istikbalimiz, ço-
cuklar bizim yarınlarımız.  Bugün 5’in-
ci Uluslararası Çocuk Festivali’mizi ya-
pıyoruz. Bugün bu programımıza kardeş 
ülke Azerbaycan’dan, Bosna Hersek’ten, 
Makedonya’dan çocuklarımız ve misafir-
lerimiz var. Kardeş ülkenin çocuklarına 
hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dedi.
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CHP Köklerimizden Geleceğe 
Sancaktepe Buluşması düzenledi
CHP Sancaktepe ilçe örgütü, İlçede far-

kındalık yaratmak ve Partide görev 
almış eski- yeni siyasetçilere teşek-

kür etmek amaçlı  “Köklerimizden Gelece-
ğe Sancaktepe Buluşması” adıyla bir prog-
ram düzenledi. İstiklal marşı ve saygı duruşu 
ile başlayan program sinevizyon gösterimi i-
le devam etti. 

CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Alper 
Yeğin’in evsahipliğinde gerçekleşen progra-
ma CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Eski 
İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Nuret-
tin Sözen,  Milletvekilleri Ali Özcan ve Zey-
nel Emre, CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Mu-
rat Kantekin, Kartal Belediye Başkanı Altı-
nok Öz’ün yanı sıra STK Başkanları, Muh-
tarlar ve çok sayıda partili katıldı. 

BİZİM kÖklErİMİZ 
ÇANAkkAlE’Dİr

Açılış ve teşekkür konuşması yapmak i-
çin kürsüye gelen CHP Sancaktepe İlçe Baş-
kanı Alper Yeğin şunları söyledi. ““Sayın İl 
Başkanımız Canan Kaftancıoğlu’nun başlat-
tığı büyük İstanbul yürüyüşünün Sancakte-
pe buluşmasına hoş geldiniz. . CHP 1923’ten 
bugüne Cumhuriyetin tarihi, laikliğin, bili-
min, sanatın ve evrensel tüm insanlık değer-
lerinin yıkılmaz kalesidir. Bizim köklerimiz 
Çanakkale ve Kuvay-i milliyedir. Bu umut-
la ve azimle yeni bir dönemin kapılarını a-
ralıyoruz. 2019 bizim için 1919’dur. Vatan 
toprağı düşman işgali altında değildir ancak 
Cumhuriyetimiz, hürriyetimiz ve devrimleri-
miz daha büyük ve kapsamlı bir saldırı altın-

dadır. Bugün artık sözün bittiği yerdeyiz, ye-
ni bir yüzyılın arifesindeyiz” dedi.

“ 2019 bu milletin Cumhuriyetine, inancı-
na ve bin yıllık Anadolu’nun kardeşliğine sa-
hip çıkacağı yıl olacaktır.” diyen Başkan Ye-
ğin, “ Yeniden Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Türkiye’miz için laik, demokratik ve tam ba-
ğımsız Türkiye için önce Sancaktepe’yi son-
ra İstanbul’u alacağız söz veriyorum.” şeklin-
de sözlerini tamamladı.

BİZ YAN YANA VE 
oMUZ oMUZA ÇAlIŞIYorUZ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftan-
cıoğlu ise konuşmasında CHP’yi İstanbul’da 
iktidar yapacak güce sahip olduklarını vur-
guladı. Kaftancıoğlu, “Bugünkü korkuları-
nın sebebi, İstanbul’dan geldiler İstanbul’dan 
gidecekler. Bugün bizden korkuyorlar çün-
kü biz haklıyız ve yan yana omuz omuzayız. 
Bizlerin haklı ve güçlü milyonlar olduğumu-
zu gördükleri için bizi bölmek, ayrıştırmak i-
çin saldırıyorlar. Siz hiç korkmayın, çünkü 
onlar bizden çok korkuyorlar. En büyük inan-
cımız siz örgütümüzün geçmişten bugüne sü-
re gelen mücadelesidir” şeklinde konuştu.

Samandıra Kültür Merkezinde gerçekleş-
tirilen törende Parti’ye emeği geçenlere pla-
ket dağıtıldı.

Son yıllarda ülkemizin baş belası olan madde 
bağımlılığı geleceğimizi elimizden gitmesin 
diye öz verimli bir çalışma yapan Eyüpsul-

tan mahalle muhtarlığı “Bağımlı Olma Özgür Ol” 
programı düzenledi.

Eyüpsultan Mahallesi Muhtarlığının orga-
nize ettiği Temiz Toplum Derneği Genel Başka-
nı Bilal Ay’ın sunumunu ile “Bağımlı Olma Öz-
gür ol” konferansı 17 nisan Salı günü Sancaktepe 
Samandıra Kültür merkezide Eyüpsultan mahal-
le bulunan birim müdürleri ve mahallelilerin ka-
tılımı yapıldı.

Mahalle muhtarlığı olarak ülkemizin başın-
daki son dönemlerin vebası olan madde bağım-
lılığı konferansımıza katılım herkese teşekkür e-
den Eyüpsultan mahalle muhtarı Muharrem Kı-
zılot yaptığı açılış konuşmasında şöyle devam et-
ti. Konferansımız özelliği yarınlarımıza sahip çık-
mak için düzenlediğimiz konferansımıza katılı-
mın az olması bizleri üzdü bugün burada bir pop 
star olsaydı salonda oturacak yer olamazdı dedi. 

Bağımlı Olma Özgür ol
Yarınlarımıza sarılalım yoksa yarın çok geç o-

lur diyen Temiz Toplum Derneği Genel başkanı 
Bilal Ay,Türkiye’de hayatında en az bir kez uyuş-
turucu madde kullanan kişi sayısının bir milyonu 
aştığını 2007-2016 yılları arasında 2 bin 148 kişi 
uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiğini ve Son 
iki yılda 680 bin 575 kişi uyuşturucu tedavisi gör-
düğünü dile getirdi.

Bilal Ay, Dünyada hayatında bir kez uyuştu-

rucu kullanan kişi sayısı 250 milyonu aştı. Bu sa-
yı 80 milyonluk ülkemizde ise 1,3 milyona ulaştı-
ğını ve bu durum neredeyse toplam nüfusun yüz-
de 2’si. Sadece  İstanbul‘da 500 bin uyuşturucu-
ya bulaşmış insan olduğunu öngörüyoruz. Bu çok 
vahim ve önlem alınması gereken bir tablo dedi.

 
GÖNüllü TEMİZ YürEklErE 
İHTİYACIMIZ VAr!

Uyuşturucu kullanımının önüne geçilebile-
ceğini ve uyuşturucuya iten sebeplere çok dik-
kat etmemiz gerektiğini dile getiren Bilal Ay Sa-
dece kanunlar yetmez top yekün bir mücadele i-
le omuz omuza verip sosyal hayatı şekillendiren 
temiz sokaklar, temiz okullar, temiz medya, te-
miz sinema gibi her alanda müspet adımlar atıl-
malı. Özellikle genç yaşlarda arkadaş ortamı ve 

özenti ile başlanan uyuşturucu madde bağımlılı-
ğı ülke, toplum ve bireyler olarak geleceğimizi 
tehdit ediyor. Uyuşturucu kullanımı giderek artı-
yor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Gençle-
ri uyuşturucuya iten etkenler ortadan kaldırılma-
lı ve o maddelere hiç bulaşmamaları sağlanma-
lıdır. Biz bir sivil toplum kuruluşu olarak bu ko-
nuda çeşitli eğitimler, seminerler ve sosyal med-
ya üzerinden kampanyalar gerçekleştiriyoruz. 
Çocuklar ölmesin demek yetmez yüreğini taşın 
altına koyacak 100.000 gönüllü temiz yüreğe ih-
tiyacımız var! Var mısın Diyerek her kezi temiz 
toplum çatısı altında buluşmaya davet diyoruz  
diye konuştu.

Program sonrası Eyüpsultan mahalle muhta-
rı Muharrem Kızılot Tarafından Temiz Toplum 
Derneği Genel Başkanı Bilal Aya tablo hediye 
etti. Program sonra toplu resim çekildi.

YARINLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM!..

“ÇoCuK ACİL” BÖLüMü 
HİZMETE AÇILDI

SANCAKTEPE’DE 
KRoS YARIŞMALARI

Şehit Prof.Dr.İlhan Va-
rank Sancaktepe Eğitim 
ve Araştırma Hastane-

si “ÇOCUK ACİL” Bölümü 
5 Nisan Perşembe günü ger-
çekleşen açılışa Sancaktepe 
Kaymakamı Adnan Çakıroğ-
lu, Sancaktepe Belediye Baş-
kanı İsmail Erdem, İstanbul İl 
Sağlık Müdürü Prof. Dr. Ke-
mal Memişoğlu ve çok sayı-
da davetli ve vatandaş katıldı.

“BÖlĞENİN 
İHTİYAClArINA 
CEVAp VErİYor”

Şehit Prof.Dr.İlhan Va-
rank Sancaktepe Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi “ÇO-
CUK ACİL” Bölümünün a-
çılış Töreninde konuşan 
Sancaktepe Kaymakamı Ad-
nan Çakıroğlu, Çocuk Acil 
Servisinin hizmete açılma-
sıyla birlikte önemli bir ih-
tiyacın giderildiğini belirte-
rek, Çocuk Acil Servisimiz 
Gayet modern ve her türlü  
müdahaleyi yapabilecek şe-
kilde düzenlenmiştir. 53.000 
metrekare alana kurulmuş o-
lan Hastanemiz 199 doktor, 
320 hemşire ve 397 Hizmet 
Alım Personeli olmak üze-
re 916 personelli ile hizmet 
sunduğunu dile getiten Ça-
kıroğlu; Sancaktepe’nin de-
ğil, çevre bölgelerin de ihti-
yaçlarına cevap veriyor dedi.

“ÇoCUk ACİl SErVİSİNİ 
AÇIlMASI İlÇEMİZ İÇİN 
Çok ÖNEMlİ”

Sancaktepe Belediye Baş-
kanı İsmail Erdem, yaptı-
ğı konuşmada geçtiğimiz yıl 
hizmete açılan Şehit Prof.
Dr.İlhan Varank Sancaktepe 
Eğitim ve Araştırma Hastane-
si Çocuk Acil Servis bölümü-
nün hizmete açılmasından do-
layı duyduğu mutluluğu di-
le getirerek,” Bugün açılışını 
gerçekleştirdiğimiz Çocuk A-
cil Servisi, gerek fiziki alan, 
gerek tıbbi cihaz ve ekipman, 
gerekse çalışan personel açı-
sından bölgemizin en iyi do-
nanımlı çocuk acil servislerin-
den birisidir.İlçemiz her yıl ar-
tan nüfusuyla İstanbul’un ge-
lişen bir ilçesi ve Çocuk acil 
servisini açılması ilçemiz i-
çin çok önemlidir . Nüfusunun 
yüzde 50’sinin çocuklardan o-
luştuğu bir ülkede onlara ö-
zel bir acil servisin bulunması 
çok önemli. Çocuklarımız Ö-
zel hastanelerden bulunan im-
kanların hepsine burada da sa-
hip olacaklar.Çocuk Acil Ser-
visimizin hizmete girmesinde 
emeği geçen tüm hocalarıma 
ve yöneticilerimize teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu.

Açılışın ardından Kayma-
kam Çakıroğlu, Başkan Er-
dem ve protokol çocuk acil 
bölümünü ve tedavi gören ço-
cukları ziyaret ettiler.

Sancaktepe Gençlik Hiz-
metleri ve Spor İlçe Mü-

dürlüğü tarafından organize 
edilen okullar arası Kayma-
kamlık kros yarışmaları ya-
pıldı. Sancaktepe Kaymakam-
lık kupası okullar arası Kros 
yarışmasında öğrenciler dere-
ceye girebilmek için ter dök-
tü. İlçedeki tüm okullardan ön 
seçmelerde kazanan öğrenci-
lerin katılımı ile gerçekleşen 
yarışmada, genç atletlerin re-
kabeti görülmeye değerdi.

 Sancaktepe Aydos Orma-
nında düzenlenen Ödül töre-
ninde sporcu öğrencilere ses-
lenen Kaymakam Adnan Ça-
kıroğlu: ‘’Gelecekte aranız-
dan çok başarılı sporcular çı-
kacağına inanıyorum. Dere-

ceye giren tüm sporcularımı-
zı kutluyor bundan sonraki ya-
rışmalarda da başarılar diliyo-
rum ‘’ dedi.

 Kaymakamlık Kupası 
Kros Yarışmalarında dereceye 
giren öğrencilerimize Kupa ve 
madalyaları Kaymakam Ad-
nan Çakıroğlu, İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Hüseyin Aydoğdu 
ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve 
Spor Müdürü Mustafa Yıldız 
tarafından takdim edildi.

 Kros yarışmasında ferdi 
ilk 6’ya girenler, takım olarak 
da ilk 4’e giren okullar 26 ni-
san tarihinde Florya Atatürk 
Ormanı kros parkurunda yapı-
lacak olan, 48. Valilik kupası 
finallerinde ilçemizi temsil et-
meye hak kazandı.
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İstikrar abidesi Samet akaydın
Son dört sezondur trans-

fe r  o lduğu Sancaktepe 
Belediyespor’un değişmez 

oyuncusu Samet Akaydın, göster-
diği performansla kırmızı beyaz-
lı ekibin defansının en güvenilir o-
yuncularından birisi oldu.

Sancaktepe Belediyespor’un 
defansının sigortası olan Samet 
Akaydın, 13 Mart 1994 tarihinde 
Trabzon’da doğdu. Futbola Trab-
zon amatör takımlarından Trabzon 
İdmanocağıspor’da başlayan ye-
tenekli oyuncu, daha sonra Trab-
zonspor altyapısına oradanda Bo-
luspor altyapısına transfer oldu.

Transfer olduğu Boluspor’da 
gösterdiği müthiş performans-
la dikkatleri üzerine çeken başa-
rılı savunma oyuncusu, 2012 yı-
lında profesyonel sözleşme imza-
ladı. 2013 yılında transfer oldu-
ğu Arsinspor’da profesyonel ola-
rak forma giymeye başlayan Sa-
met Akaydın, 2014-2015 sezonun-
da Ümraniyespor kalecisi Burak 
Öğür’ün Teknik Sorumlusu Keskin 
Çetinkaya’ya önerisi ile Sancakte-
pe Belediyespor’un yolunu tuttu.

SANCAkTEpE 
BElEDİYESpor’DA 
VAZGEÇİlMEZ olDU

Sezon başı hazırlık çalışmala-

rında dönemin Teknik Sorumlusu 
Keskin Çetinkaya’nın vazgeçeme-
diği isimlerden birisi olan başarı-
lı oyuncu, ilk olarak 7 Eylül 2014 
Pazar günü iç sahada Yeni Diyar-
bakır A.Ş. karşısında Sancakte-
pe Belediyespor formasını giydi. 
Rakibinin yerden ve havadan ge-
len tüm ataklarına geçit vermeye-
rek başarılı bir performans sergile-

yen Samet Akaydın sonraki maç-
larda ilk onbirin değişmez oyun-
cusu oldu.

Dör t  sezondur  başar ı  i -
le formasını giydiği Sancaktepe 
Belediyespor’da çalıştığı tüm hoca-
ların defansta değişmez oyuncusu 
olan Samet Akaydın’ın kariyerinde 
U21 Liginde 54 maçı 8 golü, Türki-
ye Kupasında 9 maçı, TFF 3.Ligde 

103 maçı 7 golü ve TFF 2.Ligde 29 
maçı ve 1 g0lü bulunuyor.

EN Çok SürE AlAN 
fUTBolCU olDU

Sancaktepe Belediyespor for-
masıyla 4 sezonda kupalarda da-
hil olmak üzere 137 maça çıkan 
24 yaşındaki futbolcu, bu karşılaş-
maların tümünde ilk 11’de sahaya 
çıkma başarısı gösterdi.

Oynadığı 137 maçta defansın 
değişmez ismi olan Samet Akay-
dın, toplamda 11327 dakika forma 
giyerek kırmızı beyazlı takımın en 
çok şans bulan oyuncusu oldu.

TArAfTArIN SEVGİlİSİ
Geldiği günden beri saha içi ve 

saha dışı yaşantısının yanında gös-
terdiği müthiş performansıyla ta-
raftarlar arasında en çok ilgi gören 
futbolcuların başında gelen Samet 
Akaydın, maç bitimiyle arkadaş-
ları ile beraber tribünlere giderek 
taraftarlarıyla galibiyeti kutluyor.

Bu sezon gösterdiği üstün per-
formansıyla bir çok takımın yakın-
dan takip ettiğini bildiğimiz Samet 
Akaydın’ın gelecek sezon Süper 
Ligde bir takımın formasını giy-
mesi en büyük arzumuz.

MUrAT NAZİk

İstanbul Liglerindeki birçok takımın tersine yeni 
kurulan Atlaspor, hedefleri, idari ve sporcu kadrosu 
ile fark yaratıyor. Atlasspor’da hali hazırda Kulüp 

Genel Menajeri, Kondisyoner, Kaleci Antrenörü, Ana-
liz Uzmanı, Diyetisyen, Spor Psikoloğu, İletişim Uz-
manı, İdari ve Finans İşleri direktörü ve Sosyal Med-
ya Uzmanı gibi birçok Profesyonel Kulüpte bile olma-
yan bir kadro var.

İstanbul 2.Amatör Lig 16. Grup takımlarından At-
lasspor, kurumsal yönetimi, projeleri ve destekleri ile 
dikkatleri üzerine çekerken, yeni kurulmuş olmasına 
rağmen futbolcularına sunduğu profesyonel imkânları 
ile kısa sürede adından söz ettirmeye başladı.

Bu projenin baş mimari ve aynı zamanda Atlass-
por Kulübünün Teknik Direktörü Mehmet Berk Gün-
gör ile kulübün geleceği kurulma aşaması ve hedefleri 
ile ilgili söyleşi yaptık.

Mehmet Berk Güngör kimdir?
1986 Kütahya Tavşanlı ilçesinde doğdum. UEFA 

B Lisansına sahip olarak Atlasspor Kulübünün Tek-
nik Direktörü ve aynı zamanda bu projenin fikir sahi-
biyim. Farklı kurumsal işler yaptıktan sonra deneyim-
lerimiz ve birikimlerimizle bu projeyi hayata geçirme-
ye karar verdik.

Atlasspor’un kuruluşunu ve gayesini öğrene-
bilir miyiz?

Dernek sicilimizi 17 Kasım 2017’de aldık. Ocak 
2018 içerisinde de Futbol Federasyonundan tescilimi-
zi aldık. Bu kadar kısa sürede her iki tescil sürecinin de 
tamamlanması kolay değil ancak sağlam bir altyapı ve 
kararlı bir ekiple yola çıktığımız için işlerimiz kısa sü-
relerde olumlu sonuçlandı. Kuruluş hikayesi ise uzun 
yıllardır üzerinde çalıştığım projenin hayata geçmesi 
için köklü bir kurum ile yaptığımız sponsorluk anlaş-
ması büyük bir vesile oldu.

Neden Atlasspor?
Atlas; dünyayı sırtında taşıyan mitolojik bir ka-

rakter. Burada da aslında ince bir mesaj vermek iste-
dik. Türk futbolunun durumunu görüyoruz, bu duru-
mu sırtlayıp ayağa kaldırmak için biz de varız demek 
istedik. İsmin fikir babası da sponsor firmamızın yöne-
tim kurulu başkanıdır.

Atlasspor Kulübünün yönetim kurulu ve tek-
nik heyetinde kimler yer alıyor?

16 üyeden oluşan güçlü bir yönetim kurulumuz 
var. Yönetim kurulu başkanımızı şu an paylaşmamız 
stratejimiz ile ters düştüğü için isim veremiyorum. İn-
giliz kulüp yönetim modeli, Alman sporcu yetiştirme 
disiplini, İspanyol futbol modelinden harmanlanan bir 
Türk ekolü yaratmak hedefindeyiz. Tüm bunları başa-
rabilecek bir yönetim ve teknik kadroya sahibiz. Bu 
kadroda Genel Menajerimiz Cengizhan Dumrul, Ge-
nel Kaptan Tuncay İnce,Yardımcı Teknik Direktör ve 
Kondisyonerimiz Selçuk Marangoz, Kaleci Antrenö-

rümüz Ömer Uzun, Analiz uzmanımız Çağdaş Akkaş, 
Spor Diyetisyenimiz Şeyma Sıla Bilgili, Spor Psikolo-
ğu Ömer Ateş, 2  Fizyoterapistimiz Saygın Arslan ve 
Furkan Güven, İletişim Uzmanı Mehmet Özçağlayan, 
İdari ve Finans İşleri direktörümüz Burhanettin Taş-
kent, Sosyal Medya Uzmanı M. Fatih Değirmen yer 
almaktadır. Ayrıca Acıbadem Sağlık Grubu ile anlaş-
mamız var sporcularımızın sakatlık ve sonrası aşama-
ları için, Hukuk ve muhasebe departmanımız da çalış-
malarına başlamıştır.

Kulübün vizyonu misyonu ve hedefleri neler-
dir?

1-3-5 ve 10 yıllık bir proje şemamız var. Spor-
tif anlamda vizyonumuz, 6-19 yaş aralığında tüm ta-
kımları kurmak ve hedef takım haline getirmek. Ken-
di altyapısında yetiştirdiği oyuncuları kendi A takı-
mında oynatan bir kulüp olma hedefindeyiz. İdari an-
lamda tesis projemiz var. Kulübümüzün kendi ayakla-
rı üzerinde durabilmesi ve finansal fair play hedefleri-
ne uyabilmemiz için geniş bir vizyona sahibiz. UEFA 
’nın yaptığı work shoplar’da da önce tesis, sonra eği-
tim modeli, sonra bunları görsel ve yazılı olarak anla-
tabilecek bir tanıtım programı, en son yetenek geliyor. 
Bu nedenle iki tesis kurmayı planlıyoruz. Tıpkı ticari 
bir şirket gibi idari yapılanma planlıyoruz, bunun için-
de Çekmeköy’de yaklaşık 10 dönümlük bir arazi için 
inceleme ve proje sürecindeyiz. İnşallah yakında güzel 
haberleri sizinle de paylaşırız.

Sponsor desteğiniz var mı? Sporculara maddi 
kaynak sağlıyor musunuz?

Amatör kümede ne yazık ki kulüpler belediyele-
rin yardımına muhtaç durumda. Ancak biz bu durumu, 
arkamıza çok büyük bir sponsor desteği alarak tolere 
ettik. Bu konuda çokta güzel geri dönüşler aldık. Se-
zon öncesi Antalya‘da bir kamp dönemi geçirdik. Bu-
nunla birlikte sporcularımızın yazlık-kışlık tüm mater-
yal ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Düzenli bir maaş siste-
mimiz var. 16 ila 20 yaş arası sporcularımız ve 20 yaş 
üstü sporcularımız için belirlediğimiz sabit maaş siste-
mimiz bulunuyor. İş sözleşmesi benzeri, resmi sözleş-

melerimiz var. Yine bunların dışında özel maç ve şam-
piyonluk primlerimizde bulunuyor.

Yeni kurulan bir takım olmanız uyum sorunu 
yaşamanıza neden oldu mu?

En büyük handikaplardan biri olabilir bu durum 
hem yeni kurulan, hem de genç oyunculardan oluşan 
bir takımız. Öncelikle bu durumun önüne geçmek i-
çin antrenman sıklığımız ile birlikte kamp dönemle-
rine giriyoruz. Profesyonel takımlarla birlikte Antalya 
kampına katıldı. Bunların dışında sosyal programları-
mız var sinema, tiyatro, doğum günü kutlamaları gibi. 
Bu organizasyonlarla birlikte takımın birbirine uyumu 
üst düzeylere çıkmış durumda.

Birlikte çalıştığınız sporcuları nasıl belirlediniz, 
oyuncu izleme ekibiniz var mı?Evet bir oyuncu izle-
me ekibimiz var. Genel kaptanımız ve genel menaje-
rimiz bu görevi üstlenmiş durumdalar. Zaten futbolcu-
larımın birçoğuyla, daha önce çalıştırdığım takımlarda 
birlikte çalışma fırsatımız oldu. Genç milli takım seç-
melerinde de izleyerek sözleşme yaptığımız oyunları-
mız var. 24 yeni transfer ile başladık bu sezona.

Futbolcu olmak isteyen gençlere bir tavsiye-
niz olur mu?

Hangi branş olursa olsun sporcu olmak çok zah-
met ve fedakarlık isteyen bir süreç gerektiriyor. Dı-
şardan baktığımızda özellikle profesyonel sporcular i-
çin büyük paralar kazandığı görülüyor ama arka plan-
da nasıl fedakârlıklar olduğunu bilmiyor insanlar. Bu 
doğrultuda altyapıdan başlayarak ciddi disiplin, düz-
gün bir karakter ve bilgi gerektiriyor. En güzel örnek-
lerinden biri Cengiz Ünder… 20 yaşında dünyanın 
en zor liglerinden birinde kendini kanıtlamış durum-
da. Gençlere çok kitap okumalarını, yeme ve içmele-
rine dikkat etmelerini, eğitimlerine çok önem verme-
lerini tavsiye ediyorum. Bunlara inanarak yola çıkan 
herkes büyük sporcu olmasa bile karakter sahibi bi-
rer birey olacaklardır. Atlasspor’u izlemeye devam e-
din, çok yakın gelecekte çok güzel yerlerde göreceği-
niz bir takım geliyor.

Murat NAZİK

2. AMATÖR LİGİN PRoFESYoNEL TAKIMI

samed berkaY Çil 
ÇekmeköY ÇarŞıspor’un 

gururu oldu
Yeni kurulmasına rağmen altyapıdaki sistemli çalış-

maları, başarıları ve şampiyonlukları ile dikkatle-
ri üzerine çeken Çekmeköy Çarşıspor’dan bir başarı ha-
beri daha geldi.

Siyah Beyazlı ekibin 2006 doğumlu minik yeteneği 
Samed Berkay Çil, TÜFAD İstanbul Karmasını kazana-
rak takımını gururlandırdı.

Bu sezon göstermiş olduğu performans ve oynadı-
ğı güzel futbol ile TÜFAD İstanbul karmasını hak eden 
Samed Berkay Çil, Çekmeköy Çarşıspor’un gurur kay-
nağı oldu.

12 yaşında olmasına rağmen top tekniği, hava haki-
miyeti mükemmel olan, stoper, ön libero ve sağ kanat-
ta başarılı oyunu ile kendinden bahsettiren Samed Ber-
kay Çil takımının da en çok sevilen oyuncusu olarak ta-
nınıyor.

Çekmeköy Çarşıspor Teknik Sorumlusu Murat Şen-
gün ” Kısa sürede düzenli bir çalışma sonucunda büyük 
aşama kaydeden yetenekli oyuncumuz Samed Berkay 
Çil’in Tüfad İstanbul karmasına seçilerek Antalya’ya git-
mesi bizleri çok mutlu etmiştir. Çekmeköy Çarşıspor’u 
en iyi şekilde temsil edeceğine inandığım oyuncuma ba-
şarılar dilerim ” dedi.

Şile Yıldızspor 3. lige Yükseldi
Bölgesel Amatör Lig Play-Off maçında Şile Yıldızs-

por ile Alibeyköyspor Sancaktepe 15 Temmuz Sta-
dında karşı karşıya geldi. İki takım seyircisinin de müt-
hiş destek verdiği karşılaşmayı Şile Yıldızspor 2-0 galip ta-
mamladı. Karşılaşmayı Şile Kaymakamı Salih Yüce,Şile 
Belediye Başkanı Can Tabakoğlu,Eyüp Belediye Baş-
kanı Remzi Aydın,Sancaktepe Belediye Başkanı İsma-
il Erdem,Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet 
Genç ,Şile Yıldızspor Kulüp Başkanı Hasan Çiftçi ve San-
caktepe Basın danışmanı Mehmet Ergün birlikte izlediler. 

Bu sonuçla 3.Lige çıkan Şile Yıldızspor tarihinde ilk kez 
profesyonel lige yükselmiş oldu.

Şile Yıldızspor’u galibiyete taşıyan golleri 11 ve 39. da-
kikalarda Birol Öztürk kaydetti.

3. Lige şansını ilk maçta kaybeden Alibeyköyspor ile 
Altınova Belediyespor ilerleyen günlerde karşı karşıya ge-
lecek.

STAT : Sancaktepe 15 Temmuz
HAKEMLER: Emre Kargın – Emir Eray Eyisoy – Ersin 

Erbay / Direnç Tonusluoğlu
ŞİLE YILDIZSPOR: Erşen Çilingir, Erkan Kavak, Vij-

dan Aladağ, Ersen Savaş, Aykut Taşkınfurat, Yetkin De-
mir, Broulaye Camara, Ali Fırat Horasan, Cenk Sarıtaş, Bi-
rol Öztürk, Burak BalabanYEDEKLER: Muhamme Ka-
zım Önal, Drissa Keita, Hayrullah Yusufoğlu, Berkan İstan-
bul, Murat Erdi Yeşiltepe, Muhammet Raşit Yöndem, Fur-
kan Külekçi

ALİBEYKÖYSPOR: Ufuk Şimşek, Yağızhan Biber, 
Veysel Gökcan, Suat Mede, Sertaç Aydın, Selim Gödebil, 
Amirhossein Epakchi, Kerim Diler, Fatih Tolga Öztürk, E-
ser Şen, Raşit Gür

GOL: 11 ve 39.dakika Birol Öztürk

ataŞeHirgücü raHat kazandı
İstanbul 2. Amatör Lig 15. Grup lideri Ataşehirgücü, 4 ceza-

lı futbolcusundan yoksun çıktığı karşılaşmada FK 1864 takı-
mını 5-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Sarıgazi Sta-
dında oynanan mücadeleyi Oğuzhan Muhammed Yatçi, Bu-
rak Bakırtaş ve Furkan Akdoğan hakem triosu yönetirken, Sa-
ha Komseri olarak Volkan Arslantürk görev yaptı. Liderlik kol-
tuğunu kaptırmamak için mutlak galibiyet parolası ile mücade-
leye başlayan grubun şampiyonluk adayı Ataşehirgücü, raki-
bi karşısında ilk dakikalarda tutuk bir oyun sergilesede ilerle-
yen dakikalarda oyunun kontrolünün eline alarak baskılar yap-
maya başladı.

Ataşehir temsilcisi 20 ve 40. dakikada Burak 
Değirmenci’nin golleri ile ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda etkili futbolunu sürdüren Ataşehir temsilci-
si 51 ve 61. dakikada Mehmet Karasu’nun golleri ile farkı a-
çarken 75.dakikada Orhan Karabay’ın golü ile skoru 5-0 yaptı. 
Mücadelenin sonlarına doğru Sinan Ağce ile bir gol bulan Pen-
dik temsilcisi maçın sonucunu belirledi 5-1.

Osmangazi Mah. Hilal Cad. No: 3 Samandıra- Sancaktepe/iST
Tel: 0216 377 27 78 -  377 34 78 Fax: 0216 377 23 29 M: 0532 353 61 20

www.dengeyapias.com - abdullahbayram@dengeyapi.com

ABDUllAH BAYrAM
Yönetim Kurulu Başkanı

BERAT 
kANDiLiNiZ 

MÜBAREk OLSUN

aTLaSSPOR



CADDE NEWS
www.caddenews.com

8 Haber


