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25 MART Pazar günü 
yapılacak olan Ümra-
niye Esnaf ve Sanat-
karlar Odası seçimi 
öncesi Mustafa Birol 
Kalyoncu’nun iddiala-
rına Oda Başkanı Meh-
met Özdil’den belge-
lerle yalanlama. /03
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MOBILYA SÖKÜMÜ VE 

KURULUM YAPILIR

Ümraniye Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Mehmet Özdil’den Mustafa Birol Kalyoncu’nun basın 
açıklamasında devralınan para ile 4 yılda elde edilen gelirlerle birlikte Oda’nın kasasında kaç li-
ranın olduğu ile ilgili iddialara cevap veren Özdil, Genel Kurul’da yeni bir bomba patlatacağım ne 
yapmış bu arkadaşlar görecekler! Bence onlar şimdiden uçak biletlerini alsınlar dedi.

Ümraniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet 
Özdil’in 23 Şubat Cuma günü oda merkezinde yaptığı 
basın açıklamasına katılan, Bayram Çavuşoğlu baş-

kanlığında odanın Denetim Kurulu Üyeliği yapan Şerife 
Özdemir, acı bir itirafta bulunarak aldatıldığını söyledi.

UÇAK BİLETLERİNİ 
ALSINLAR!.. 

Ümraniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Özdil, Bence onlar şimdiden uçak biletlerini alsınlar dedi.

     

ALDATILDIM!

  

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ…
TAKİP TV YAYIN 

HAYATINA BAŞLADI
Takip medya gurup bünyesinde kurulan TAKİP TV www.

takiptv.com internet adresizden yayın hayatına başladı.
Haber, Aktüel, Kültür, Sanat, Siyaset ve Müzik kanalı o-

larak yayın hayatına başlayan TAKİP TV de gazetemiz im-
tiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni Halit Soytürk CADDE 
AKTÜEL programıyla TAKİP TV ekranlarında sizlerle.

ww.takiptv.com ve www.caddenews.com adreslerinden 
yayınlana TAKİP TV de programlara  katılmak isteyenler i-
çin İrtibat Gsm: 0534 243 24 80 numaradan ulaşabilirler.  

HALİT SOYTÜRK
halitsoyturk34@hotmail.com
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ERBAKAN 
DUALARLA ANILDI
y Türkiye Cumhuriyeti 54. Başbakanı Milli Görüş Lideri 

Saadet Partisi Eski Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan Hocanın vuslatının 7. Yıl dönümünde Saadet Par-
tisi İstanbul İl Başkanlığı Eyüp Sultan Caminde okuttuğu 
mevlitte Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah 
Sevim, Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Ali 
Uğur Bulut, (YENİAD) Yeni Bir Dünya Sanayi ve İş Adamları 
Derneği Genel Başkanı Selman Esmerer, Saadet Partisi 
ve Anadolu Gençlik Derneği İl yöneticileri İlçe Başkanları 
yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.   /04

Sancaktepe, Adil 
Kandemir ile devam
y AK Parti İstanbul il başkanlığına Selim 

Temurci’nin yerine Bayram Şenocak’ı ataya-
rak İstanbul’daki kongre süreçlerinin startı 
verilmişti. Yeni il başkanı Bayram Şenocak; 39 
ilçeden, 14 ilçe ile yola devam, 25 ilçede ise 
değişim kararı almıştı. İlk adım olarak 18 Mart 
2018 Pazar günü saat 12:00 Çekmeköy, 14:30 
Sancaktepe ve 17:00’de  Sultanbeyli’de kong-
relerin yapılması için  karar aldığı bu kararı 
ilgili ilçelere tebliğ ettiği belirtiliyor.  /03

Sayfa  
04’de

18 Mart 1915 Çanakkale zaferinin 
(103) yıl dönümü nedeni ile Tarih-
çi Yazar Ekrem Şama Hocamızla 
Çanakkale’yi Konuştuk.
y Hilafeti kaldıramadılar, İstanbul’a gelemediler, 

Halifeliğe bir şey yapamadılar, 1924 yılında 
Lozan anlaşmasıyla Halifeliğin kaldırılmasına 
karar verildi. Son Halife yurttan sürülerek İslam 
dünyasını başsız bırakıldığı döneme gelindi. Bu 
haçlı dediğimiz sömürgeci batı, bütün emelleri 
İslam dünyasının halkını katletmek, kaynakla-
rını batıya taşımaktı, tarih boyunca hep bunu 
yapmışlardır.  /07

Sancaktepe Belediyespor 
PLAY-Off’A KOŞUYOR
y TFF 2.Lig Kırmızı Grupta play-off şansını 

sürdürmek isteyen Sancaktepe Belediyes-
por, evinde misafir ettiği İnegölspor’u üstün 
oynadığı karşılaşmada 3-1 mağlup ederek 
sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Müca-
deleye saha ve seyirci avantajı ile başlayan 
Sancaktepe Belediyespor, ilk dakikadan itiba-
ren baskılı bir oyun sergileyerek oyunu rakip 
yarı alana yığmaya başladı. 11
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Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandilinizi 
Tebrik Eder, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini ve Tüm 

Şehitlerimizi Rahmet ve minnetle anıyoruz.

MUSTAFA 
TUĞRUL

AKSOY
Saadet Partisi Sancaktepe 

İlçe Başkanı

Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandilinizi 
Tebrik Eder, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini ve Tüm 

Şehitlerimizi Rahmet ve minnetle anıyoruz.

Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandilinizi 
Tebrik Eder, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini ve 

Tüm Şehitlerimizi Rahmet ve minnetle anıyoruz.

Alper Yeğin
CHP Sancaktepe İlçe Başkanı

İbrahim Özkan
İYİ Parti Sancaktepe İlçe Başkanı

Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandilinizi 
Tebrik Eder, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini ve 

Tüm Şehitlerimizi Rahmet ve minnetle anıyoruz.

         Recai Demiryürek
Saadet Partisi İstanbul İl 

Yönetim Kurulu Üyesi

Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandilinizi 
Tebrik Eder, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini ve 

Tüm Şehitlerimizi Rahmet ve minnetle anıyoruz.

Yunus Başer
Saadet Partisi Çekmeköy İlçe Başkanı

Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandilinizi 
Tebrik Eder, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini ve 

Tüm Şehitlerimizi Rahmet ve minnetle anıyoruz.

Fetullah Bülbül
Saadet Partisi Sultanbeyli 

İlçe Başkanı

AKTAŞ, KAYMAKAM 
ÇAKIROĞLU’NU ZİYARET ETTİ
15 Temmuz 2016 gecesi FE-

TÖ terör örgütü tarafından 
gerçekleştirilen hain dar-

be girişimi sırasında İstanbul Or-
hanlı Gişelerinde yaralanarak ga-
zi olan Ayhan Aktaş, Kaymaka-
mımız Adnan Çakıroğlu’nu ziya-
ret etti.

15 Temmuz 2016 gecesini an-
latan Gazi Ayhan Aktaş, Olay ge-
cesi 23:15 sıralarında işten çıktı-
ğını, Orhanlı gişelerine geldikle-
rinde buranın hain darbeciler ta-
rafından kesildiğini ve burada 
darbecilere karşı koyarken çıkan 

olaylar sırasında iki bacağına da 
şarapnel saplandığını belirtti.

Özel bir hastanede tedavi gör-
düğünü ve halen diz kapağında 
demir parçasının bulunduğunu i-
fade eden Gazi Aktaş, ‘’ O gece 
Ülkeme, vatanıma bir şey olaca-
ğına bana olsun düşüncesiyle ha-
reket ettim. Vatanımız uğruna ca-
nımız feda ‘’ dedi.

Sancaktepe Kaymakamı 
Adnan Çakıroğlu, “15 
Temmuz’da ülkemizi ve 
milletimizi canları pahasına 
koruyan şehitlerimizi ve 

gazilerimizi her zaman minnet 
ve şükranla anacağız. Biz millet 
olarak şehitleriyle beraber 
yaşayan bir milletiz. Milletimiz, 
Vatanına, Demokrasisine, 
Devletine sahip çıkarak bu ülkeyi 
bölmek isteyen vatan hainlerine 
en güzel cevabı vermiş ve 
bağımsız yaşama arzusunu tüm 
dünyaya haykırmıştır.” dedi.

Ziyaret sonunda Sancaktepe 
Kaymakamı Adnan Çakıroğlu ta-
rafından Devlet Övünç Madalya-
sı ve Beratını Gazi Ayhan Aktaş 
tevcih etti.
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SANCAKTEPE’Yİ 
GEZİYORUZ!...

Sancaktepe’yi geziyoruz. Geçen 
ay Sancaktepe’nin üç beldeden 
birleşip halen ilçe olarak benim-

senmediğini dile getirmiştik. Bu ayda 
Sancaktepe’yi geziyoruz diyerek dola-
şıyoruz. Sancaktepe’nin Fatih mahal-
lesinde bulunan Ortadağ Tepesi ve 
Mevlana ve Sefa mahallerin ortasın-
da bulunan Sefa Tepesi muhteşem 
manzarası olan iki seyir tepesi var.

Sancaktepe 19 mahallesi olan gü-
zel bir ilçe. Her mahallesinde farklı 
güzelliği olan, seyir tepelerinden ba-
kıldığında güzelliğiyle kendini hayran 
bırakan Sancaktepe, Cadde ve Sokak-
ları yenilenen birçok yerde alt yapısı 
tamamlanan üst yapısında bir çok ye-
niliğin yapıldığı ilçe Sancaktepe.

Meclis mahallesinden başlayan 
Samandıra mezarlığından devam 
ederek, Sultanbeyli’de çekilmez hale 
gelen Trafik, her yıl nüfusunun arttı-
ğı mahallelerde yaşanan İETT sorun-
ları Sancaktepe’nin her mahallesinde 
sıkıntıların başında gelmekte İETT. 
Sabah ve akşam saatlerinde işlerine 
gidip gelen insanların yaşadıkları bü-
yük sıkıntıların başında geliyor.

Sancaktepe İstanbul’un Anadolu 
yakasının en çok göç alan ilçelerin 
başında gelmesi bazı sıkıntıları do-
ğuruyor. Yakı nen incelediğimiz za-
man İETT sorununu. Yenidoğan dan 
peronlardan kalkan bir araca diğer 
bölgelerden binilemiyor ve ya Sultan-
beyli den kalkıp Kartal, Otoban veya 
farklı bölgelere giden araçlara Fatih 
ve Eyüpsultan gibi mahallelerden 
binilemediği, mahallelerin büyük ol-
masından dolayı da mahalle içlerinde 
oturan kişilerin çok yürüdüğünü dü-
şünülürse kısaca kime dokunsak baş-
ta ulaşım sıkıntılarını dile getiriliyor. 

Evet söylüyoruz Sancaktepe’yi ge-
ziyoruz.

 Bizim maksadımız eleştirmek 
değil sadece güzel Sancaktepe’miz 
daha güzel şeyleri hak ediyor. Şunu 
da hatırlatalım Sancaktepe yeni ilçe 
olmasına rağmen çok kısa zamanda 
güzel hizmetler yapılmış ve yapılma-
ya devem ediyor.

Sancaktepe’de; Partilerde Hareket-
lilik. 

İktidar partisi AK Parti Sancaktepe 
ilçe başkanlığının 4. Olağan kongresi 
18 Mart Pazar günü Yapılacak. Cum-
hur Başkanı ve Adalet ve Kalkınma 
Partisi Genel Başkanı Recep Tayip 
Erdoğan’ın  onayı ile ikinci dönemine 
hazırlanan Adil Kandemir’in kongre 
hazırlıkları devam ettiriyor.

CHP de İlçe Başkanı Alper Yeğin 
Partim beni uygun görürse Sancak-
tepe Belediye Başkanlığına adayım 
diyor. 

Sancaktepe de Saadet Partisinin 
nasıl bir adayla meydanlara çıkaca-
ğı merak ediliyor. Son zamanlarda 
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel 
Karamollaoğlu’nu Türkiye gündemini 
belirlemesi gözler Saadet Partisinin İl 
ve İlçe Teşkilatlarına çevirmiş durum-
da. Bunun yanında yeni kurulmasına 
rağmen İYİ Parti faktörü da var. Tüm 
ülkede olduğu gibi Sancaktepe’de bu 
secim farklı olacak…

 Selam ve Dua ile…

HALİT SOYTÜRK
halitsoyturk34@hotmail.com

UÇAK BİLETLERİNİ 
ALSINLAR!.. 

Ümraniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Özdil, Bence onlar şimdiden uçak biletlerini alsınlar dedi.

25 MART Pazar günü yapılacak 
olan Ümraniye Esnaf ve Sa-
natkarlar Odası seçimi öncesi 

Mustafa Birol Kalyoncu’nun iddialarına 
Oda Başkanı Mehmet Özdil’den belge-
lerle yalanlama.

Ümraniye Esnaf ve Sanatkarlar O-
da Başkanı Mehmet Özdil’den Mustafa 
Birol Kalyoncu’nun basın açıkla-
masında devralınan para ile 4 
yılda elde edilen gelirler-
le birlikte Oda’nın kasa-
sında kaç liranın oldu-
ğu ile ilgili iddialara 
cevap veren Özdil, 
Genel Kurul’da ye-
ni bir bomba patla-
tacağım ne yapmış 
bu arkadaşlar göre-
cekler! Bence onlar 
şimdiden uçak bilet-
lerini alsınlar dedi.

M e h m e t  Ö z d i l , 
2014’te devredilen para ve 4 
yılda elde edilen gelirlerle ilgili i-
se şunları söyledi:

8 milyon bıraktıklarını söylüyorlar. 
Bıraktıkları para 549.000 TL’dir. Kendi 
Mali Müşavirlerinin imzaları da var. İd-
dia ettikleri şeyler o gün için alacaklı o-

lan 7. Parayı tahsil etmişiz gibi gösteri-
yorlar. O kadar iyi niyetli oldukları için 
teşekkür ederiz ama maalesef tahsil e-
demedik. Çünkü 5 yıl zaman aşımından 
sonraki alacakları kanunen tahsil edemi-
yoruz. Ve de vatandaş kapattıktan 5 se-
ne sonra gelirse onu da tahsil edemiyo-
ruz. Bunu en iyi kendileri de biliyor. Bu 

arada torba yasa çıktı. Aidat-
ları düşürdük. Alınan pa-

ranın bir lirasını yok 
edemezsiniz. Ka-

samızda paramız 
var. Genel kurul-
da bilançoları-
mızı okuyaca-
ğız. Üyelerimiz 
internet üzerin-
den  genel kurul 

kararlarından ge-
lir gideri görebilir 

dedi.

ALDATILDIM!
Bayram Çavuşoğlu başkanlığında 

Ümraniye Esnaf ve Sanatkarlar Oda-
sı Denetim Kurulu Üyeliği yapan Şerife 
Özdemir, aldatıldığını söyledi.

Ümraniye Esnaf ve Sanatkarlar O-

dası Başkanı Mehmet Özdil’in 23 Şu-
bat Cuma günü oda merkezinde yaptı-
ğı basın açıklamasına katılan, Bayram 
Çavuşoğlu başkanlığında odanın Dene-
tim Kurulu Üyeliği yapan Şerife Özde-
mir, acı bir itirafta bulunarak aldatıldığı-
nı söyledi.

Özdemir, Bayram Çavuşoğlu başkan-
lığındaki odanın Denetim Kurulu Üyeliği 
yaptığı süreçle ilgili şunları söyledi Vic-
danen çok rahatım. Beş kuruş para yeme-
diğime namusum ve şerefi m üzerine ye-

min ediyorum. Denetim kuruluna ilk gir-
diğim zaman Bayram Çavuşoğlu’na Siz 
beni bu denetime aldınız ama ben bu dos-
yaları bir inceleyim dedim. Bayram bey 
bana, sana gelene kadar burada iki tane 
Mali Müşavir var önemli değil’ dedi. Ben 
sadece orada imza attığım için haksızım. 
Benim tek suçum cahilliğim. Denetleme 
yapabilmem için istediğim dosyalar bana 
verilmedi. Kısacası ben aldatıldım. Zaten 
esnafın mallarının vakfa devredilmesini 
de doğru bulmuyorum dedi.

Birol Kalyoncu’nun basın açıkla-
masında devralınan para ile 4 
yılda elde edilen gelirler-
le birlikte Oda’nın kasa-
sında kaç liranın oldu-

şimdiden uçak bilet-

M e h m e t  Ö z d i l , 
2014’te devredilen para ve 4 
yılda elde edilen gelirlerle ilgili i-

arada torba yasa çıktı. Aidat-
ları düşürdük. Alınan pa-

ranın bir lirasını yok 
edemezsiniz. Ka-

samızda paramız 

lir gideri görebilir 
dedi.

ALDATILDIM!

Birol Kalyoncu’nun basın açıkla-
masında devralınan para ile 4 
yılda elde edilen gelirler-
le birlikte Oda’nın kasa-
sında kaç liranın oldu-

M e h m e t  Ö z d i l , 
2014’te devredilen para ve 4 

arada torba yasa çıktı. Aidat-
ları düşürdük. Alınan pa-

ranın bir lirasını yok 
edemezsiniz. Ka-

lir gideri görebilir 
dedi.

ALDATILDIM!

Sancaktepe, Adil Kandemir ile devam
AK Parti İstanbul il başkanlığına Selim 

Temurci’nin yerine Bayram Şenocak’ı a-
tayarak İstanbul’daki kongre süreçlerinin star-
tı verilmişti.

Yeni il başkanı Bayram Şenocak; 39 ilçe-
den, 14 ilçe ile yola devam, 25 ilçede ise de-
ğişim kararı almıştı. İlk adım olarak 18 Mart 
2018 Pazar günü saat 12:00 Çekmeköy, 14:30 
Sancaktepe ve 17:00’de  Sultanbeyli’de kong-
relerin yapılması için  karar aldığı bu kararı il-

gili ilçelere tebliğ ettiği belirtiliyor.
AK parti Sancaktepe İlçe Başkanı Adil 

Kandemir 2009 da Sancaktepe Ak Parti Ku-
rucular Kurulu, , Halkla İlişkiler Birim Baş-
kanlığı, Yerel Yönetimler Birim Başkanlığı 
ve en son Teşkilatlanma Birim Başkanlığı gö-
revlerini ifa etti. Ak Parti Sancaktepe 3. Ola-
ğan Kongresi’nde İlçe Başkanı olarak görevine 
başlamış olan Adil Kandemir 4. Olağan kong-
resinde tekrar aday gösterildi.

SAADET PARTİSİNE 
ZİYARETLER DEVAM EDİYOR

İyi Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Dilaver Koç ve 
yönetimi Saadet Partisi Çekmeköy İlçe Başkanlı-

ğını 7 Mart Çarşamba günü ziyaret etti.
İyi Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Dilaver Koç ve 

yönetimi Saadet Partisi Çekmeköy İlçe Başkanı Yunus 
Başer’i makamında ziyaret etti.

Saadet Partisi Çekmeköy İlçe Başkanı Yunus Başer 
ve İyi Parti İlçe Başkanı Dilaver Koç yönetimleri Ziya-
rette Çekmeköy’ün dünü bugünü ve yarını konuşuldu-
ğu ziyaret samimi bir ortamda gerçekleşti. 

CHP DEN SAADET 
PARTİSİNE ZİYARET
CHP Ümraniye İlçe Başkanı 

Cafer Aktürk,23 Şubat 
Cuma günü Saadet Partisi 
Ümraniye İlçe Başkanı Yakup 
Kasımay’ı makamında ziyaret 
etti.

CHP Ümraniye İlçe 
Başkan Cafer Aktürk ve 
yönetimi 23 Şubat Cuma günü 
Saadet Partisi Ümraniye İlçe 

Bakanlığına Seçilen Yakup 
Kasımay’ı makamında ziyaret 
ederek hayırlı olsun dileklerinde 
bulundu. 

CHP Ümraniye İlçe Başkanı 
Cafer Aktürk ve Saadet Partisi 
Ümraniye İlçe Bakanı Yakup 
Kasımay Ümraniye gündemini 
ele alındı ve ziyaret samimi bir 
ortamda gerçekleşti.
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Kimdir Bilge Başkan?

Başarılı ve dürüst insanlar bazen geç fark edilir.  
Son bir iki haftaya kadar Saadet Partisi son Ola-

ğan Büyük Kongresi ne zaman yapıldı, Genel Başka-
nı kim seçildi diye merak etmeyenler, şimdi pür dik-
kat Saadet Partisi ve onun Bilge Genel Başkanı kim 
ve Temel Karamollaoğlu ne diyecek diye siyasetin 
en tepesinden en zeminine herkes merak içinde. 

Peki kim bu Temel Karamollaoğlu?
O, Afrikalı bir anne evladına, “O tabak bitecek!” 

diyerek kızacağı güne kadar çalışmaya devam ede-
ceğiz, diyen bir lider…

O, ilkeli bir lider…
O, dürüst bir lider…
O, kimseye minnet etmeyen bir lider…
O, devlet ve siyaset adamı olan bir lider…
O, “bizim hangi beklentimiz varmışta, kaç ba-

kanlık, kaç milletvekilli? Bu millet, 20 tane değil, 
120 tane değil, 250 tane milletvekilliğine bile satıl-
maz, bunu herkes bilsin.” Diyebilen bir lider…

0, Yaşanabilir bir Türkiye, Yeniden büyük Tür-
kiye ve Yeni bir dünya düşüncesi ile meselelere ba-
kan bir lider…

O, Elli yıl lideri olan Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan’a sadık kalmış bir dost ve yoldaş…

O, kendi menfaatleri için oynattıkları kalem kar-
şılığında aldıkları para ve makamlarını daha da sağ-
lamlaştırmak için, kendisine ve ailesine fütursuzca 
saldırılan bir liderdir…

0, 1941 Doğumlu, liseyi Kayseri lisesinde oku-
muş, lisans ve yüksek lisansını İngiltere de tamam-
lamış, devletin üst düzey ve önemli kademelerinde 
görev yapmış, 1977 Milli Selamet Partisinden Mil-
letvekili seçilmiş, sonrasın da 1980 askeri darbesi 
ile hapis yatmış, daha sonra 1989 ve 1994 yılların-
da 2 dönem Sivas belediye başkanlığı yapmış, daha 
sonrasında ise 1995 Genel Seçimlerinde Refah 
Partisinden ve 1999 Genel Seçimlerinde ise Fazilet 
Partisinden Milletvekili seçilmiş bir lider…

Bugün ülkenin geldiği noktada farklı ve uzun 
zamandan beride milletin duymak istediği bir sestir 
Karamollaoğlu. 

Hükümetin aleyhinde açıktan ve aleni konu-
şanlar ya işinden oluyor ya da tecrit ediliyor. Ama 
iktidar milletvekilleri ve partililer bir araya geldikle-
rinde muhalefetten daha fazla kendilerini eleştiri-
yorlar.

Şimdi hükümet yetkililerine sormak lazım me-
tal yorgunu olmuş, ülkeyi limitlerine kadar borç-
landırmış, tarımı yok etmiş, faiz lobisine nerede ise 
kapıları ardına kadar açmış, ülkenin şeker üreticisi 
olan “Şeker Fabrikalarını” bir Amerikan şirketi için 
yok parasına satmak için bir tüccar gibi yoğun mü-
cadele veren sizler mi bu ülkeyi Cumhurbaşkanlığı 
Başkanlık Sistemi ile yönetecek, düzeltecek ve kur-
taracaksınız.?

Peki ülkeyi 16 yıldır kim yönetiyordu da bu hale 
geldi.?

İşte siyaset dilinin bu kadar ağırlaştığı, yozlaş-
tığı, ülke ve devlet birikimlerinin haraç mezat sa-
tılmak istendiği bir zaman diliminde tüm trollerin 
edepsizce ve ahlaksızca saldırmalarına rağmen 
doğru bildiğini ifade etmekten çekinmeyen bir li-
der ortaya çıktı ve partili partisiz herkesin dikkatini 
çekti.

Bu ülke ve millet için doğruları çekinmeden söy-
leyen Saadet Partisi kadroları ve Bilge Başkan Temel 
Karamollaoğlu herkesin, sessiz çoğunluğun sesi ve 
umudu oldu. 

Öyle anlaşılıyor ki ülkede başkanlık sistemi ile 
koalisyonlar devri bitti diyenler, pek de doğruyu 
söylememiş. Baksanıza şimdiden 3 parti bir araya 
geldi bile. Gelmeyenleri de bir tarafa atmak ve biz-
den değilsen karşı taraftansın dedirtmek için hum-
malı bir çalışma var.

Er veya geç bu ülke ne ABD’nin stratejik ortağı 
ne İsrail’in gizli pazarlıkçısı, nede AB’nin kapısında 
bekleyen olacaktır.

İşte arzu edilen Yaşanabilir bir Türkiye, Yeni-
den büyük Türkiye ve Yeni bir dünya için aldanan 
ve aldatan değil ilkeli ve dirayetli bir Bilge Başkana 
ihtiyaç vardır. O da kimdir? taraflı, tarafsız herkesin 
kabul ettiği Temel Karamollaoğlu’dur.
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ERBAKAN ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU

Saadet Partisi Sultanbeyli İl-
çe Teşkilatı, Milli Görüş Li-
deri Merhum Başbakan Prof. 

Dr. Necmettin Erbakan’ı vefatının 
7. seneyi devriyesinde rahmetle ve 
dualarla yad etti

Sultanbeyli Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen anma programına Saadet 
Sultanbeyli İlçe Başkanı Fetullah 
Bülbül, Sultanbeyli Belediye Baş-
kanı Hüseyin Keskin, Saadet Par-
tisi Belediye Meclis üyesi İsmail 
Yılmaz, BBP İlçe Başkanı Abdur-
rahman Açıkgöz, STK Başkanla-
rı, Mahalle Muhtarları, Basın men-
supları ve çok sayıda vatandaş ka-
tıldı.

Milli Görüş Lideri Merhum 
Başbakan Prof. Dr. Necmettin 

Erbakan’ı vefatının 7. seneyi dev-
riyesinde Saadet Partisi Sultanbey-
li İlçe Teşkilatı, “Erbakan Haftası” 
etkinlikleri çerçevesinde Sultan-
beyli Kent Meydanın da resim ser-
gisi, Sultanbeyli Merkez Caminde 
Erbakan Hoca ve şehitler için ku-
ran ziyafeti, ve Sultanbeyli Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen sempoz-
yum ve ödül törenleri ile yad etti.

Sultanbeyli Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen “Erbakan’ı anma ve anla-
ma” sempozyumunda Saadet Parti-
si GİK Üyesi Atik Ağdağ ve Refah 
Partisi eski Milletvekili Fetullah 
Erbaş, Erbakan hoca ile yaşadıkla-
rı anıları anlatarak salonda bulunan 
davetlilere anlattılar..

 
PROF. DR. NECMETTİN 
ERBAKAN ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU

Erbakan Haftası etkinliklerinde bu 
yıl bir yenilik yapan Saadet Partisi Sul-
tanbeyli İlçe Teşkilatı, ‘Prof. Dr. Nec-
mettin Erbakan Ödülleri’ başlığı altında 
altı dalda ödüller verdi. Spor, Kültür, E-
ğitim, Sanat, Vefa ve Onur ödülleri ve-
rildi. Merkezinde Sultanbeyli’ye yapı-
lan katkı, başarı, hizmet ve değer katkısı 
baz alınarak yapılan ödüllendirilme süre-

ci sonunda Spor dalında ödül, Akça Spor 
Kulübü Antrenörü Niyazi Akça’ya, Sa-
nat Ödülü İsmail Avşin’e, Eğitim Ödü-
lü Hamdi Çolak’a, Kültür ödülü Özcan 
Karkuş’a, Vefa Ödülleri Sultanbeyli’de 
Milli Görüş Partilerinde İlçe Başkanlığı 
ve Belediye Başkanlığı yapmış Ali Nabi 
Koçak, Orhan Ekşi, İsmail Yılmaz, Halil 
İbrahim Arıkan’a verilirken onur ödülü 
geçtiğimiz yıllarda vatan için şehit olan 
Üsteğmen Rahman Çelik’in babası Gün-
gör Çelik’e verildi.

Gecenin sonunda fotoğraf çekimi i-
le sona erdi.

HANZALA İLE GENÇLER 
HOCASINI TANIYOR…
Anadolu Gençlik Derneği 

tüm Türkiye’de devam e-
den Sancaktepe Anadolu Genç-
lik Derneği  Sarıgazi Orta Okul 
okuma gurubu Şubat ayı Şe-
hitler ayı ve Milli Görüş Lide-
ri Merhum Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan hocanın hayatını anla-
tan Hanzala Dergisi ile Şartlara 
teslim olmayan adam, Mücahit 
Erbakan’ın hayatını okuyarak 
öğreniyorlar.

Milli Görüş Hareketi’nin Li-
deri Prof. Dr. Necmettin Erba-
kan, ahirete hicretinin 7’ncı yı-

lında çeşitli etkinliklerle anılı-
dı.  Erbakan Haftası kapsamın-
da Ömrünü vakfettiği Milli Gö-
rüş davasının son siyasi temsil-
cisi Saadet Partisi Genel Başka-
nıyken ahirete irtihal eden Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan, vefa-
tının 7. seneyi devriyesinde A-
nadolu Gençlik Derneğinin or-
ganize ettiği büyük anma prog-
ramı kapsamında İstanbul da 2 
Mart 2018 Cuma akşamı Fener-
bahçe Ülker Arenada “Şartlara 
teslim olmayan adam Mücahit 
Erbakan” programı ile anıldı. 

ERBAKAN DUALARLA ANILDI
Türkiye Cumhuriyeti 54. Başbakanı 

Milli Görüş Lideri Saadet Partisi Es-
ki Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Er-
bakan Hocanın vuslatının 7. Yıl dönü-
münde Saadet Partisi İstanbul İl Başkan-
lığı Eyüp Sultan Caminde mevlit okuttu.

Türkiye Cumhuriyeti 54. Başbaka-
nı Milli Görüş Lideri Saadet Partisi Eski 
Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erba-
kan Hocanın vuslatının 7. Yıl dönümün-
de Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı 
Eyüp Sultan Caminde okuttuğu mevlit-

te Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. 
Abdullah Sevim, Anadolu Gençlik Der-
neği İstanbul İl Başkanı Ali Uğur Bulut, 
(YENİAD) Yeni Bir Dünya Sanayi ve İş 
Adamları Derneği Genel Başkanı Sel-
man Esmerer, Saadet Partisi ve Anadolu 
Gençlik Derneği İl yöneticileri İlçe Baş-
kanları yöneticileri ve çok sayıda vatan-
daş katıldı.

Eyüp Sultan Caminde yapılan prog-
ramında kuranı kerim ve dualar ile so-
na erdi.
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Cadde News Gazetemiz mahallelerimi-
zi tanıyalım kapsamında her sayımızda dört 
mahallemize yer vereceğiz.

5. Sayımızda başlattığımız mahalleleri-
mizi tanıyalım kapsamınsa Atatürk Mahalle 
Muhtarı, Eyüp Sultan Mahalle Muhtarı, Fa-

tih Mahallesi ve Mevlana Mahallesi Muhta-
rı ile Mahallelerin dünü bugünü yarınını ko-
nuştuk.

MAHALLERİMİZİ 

TANIYALIM…

UYSAL CADDESİNE DÜZENLİ 
İETT HATTI İSTİYORUZ

“NİYET HAYIR 
AKIBET HAYIR” 
Mevlana Mahallesi Hilal, Merve, Paşaköy, 

Sefa, Yunus Emre Mahallelerine Sınırı 
Olan 1.415.886 M2 Yüz Ölçümü 15.823 

Nüfusu 14 Cadde, 151 Sokak Muhtarlık Binası 
15 Nolu Sağlık Ocağı Mevlana İlk ve Ortaokulu 
Rıdvan Dilmen Spor Kompleksi Sefa Tepesi ve 
PTT si olan bir mahalle. 

Cadde News Gazetesi, Mevlana Mahallesi 
Muhtarı ile yaptığımız söyleşide, Necmettin 
Kılıççeken şunları söyledi. 30 Mart 2014 yılında 
yapılan yerel seçimlerle Mevlana Mahallemizin 
ileri gelenleriyle konuştuk, Gençlerle görüştük, 
hepsinden olumlu cevap aldıktan sonra bu yola 
çıktık. Komşularımızın teveccühü ile Mevlana 
Mahallesi Muhtarı seçildim.

Mevlana Mahallesi Muhtarı Necmettin 
Kılıççeken; 30 Mart 2014 yılında yapılan yerel 
seçimlerinde Mevlana mahallesi nüfusu 13 bin, 
yaptığımız secim kampanyasında söylediğimiz 
her sözün arkasında durduk ne söylediysek 
hepsini fazlasıyla yaptık. Çünkü burada niyet çok 
önemlidir. İbrahim Hakkı Hazretlerinin bir sözü 
var şöyle diyor, “Niyet Hayır Akıbet Hayır” eyer 
niyetiniz Allah rızası içinse niyetiniz de hayır olur 
akıbetinizde, vatandaşlarımıza ne söz verdik. Biz 
dedik ki bu göreve gelirsek ilk fırsata mahallemize 
Sağlık Ocağı ve Muhtarlık binamızı yapacağız 
mahallemizde bulunan eksikleri tamamlayacağız.

Mevlana Mahallesi Muhtarı olduğumdan 
bu yana başta Sayın Belediye Başkanımız, 
Kaymakamımız, Bürokratlarımızla beraber yapmış 
olduğumuz çalışmayla mahallemize, Sağlık 
Ocağı, Muhtarlık Binasını yaptık. Mevlana İlk 
Okulunu baştan aşağı yeniledik. Okulumuza bir 
tüp geçidi, Hazreti Ebu Bekir Camimizi yıktık 
yerine 4 katlı bir Cami, Derenin öbür tarafında 
bulunan iki çeşmemiz var buraya köprü yaptırdık. 
PTT Şubesini ve yeni bir İETT durağı getirdik. 
Mahallemize Bağlı Bulunan Derenin Öbür 
Tarafında Öztepe bölgesinde Elektrik, Ulaşım, 
İbadet,   Sokak Lambaları sorunu çözdük. Yağmur 
kanalları düşendi cadde, sokaklarımız ve Ensar 
Camisi, 4 Katlı Kuran Kursu, Taziye evini 
mahallemize kazandırdık.

ŞİMDİ MAHALLEMİZDE YAPILMASI 
GEREKEN İŞLERİMİZ ŞUNLAR:

Başta Avcı, Birgün, Eken, Evren ve Koçbey 
Sokaklarının kaldırımlarının yapılması. Öztepe 
Bölgesinde Elektrik Trafosu için yer ve Trafo yapımı 
en önemlisi de İmar sorununun çözülmesi öncelikler 
arasında yer almaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sancaktepe 
Belediye Başkanı ve İETT ile yaptığımız görüşmeler 
sonucu 131 T hattını Öztepe bölgesinde bulunan 
Prefabrik Cami yanına kadar gelecek sözünü 
aldık. Yenidoğan Peronlardan kalkıp Marmara 
Hastanesinden gecen 132 V hattının Sefa Tepesinin 
etrafını dolaşması Yenidoğana faydası olacağına 
inanıyorum. Belediyemizin başlattığı Yenidoğan 
peronlardan kalkıp Taşdelen merkeze RİNG seferleri 
başlattı komşularımızın sorunu geçici olarak çözüldü 
biz bunu bir an önce kalıcı hale getirilip İETT hattı 
konulmasını temenni ediyoruz. Seçildiğim günden 
beri mahallemiz için yapılan tüm çalışmalarda 
her türlü desteğini esirgemeyen başta Belediye 
Başkanımız İsmail Erdem ve tüm herkese ayrı ayrı 
teşekkür ederim dedi. 

Atatürk Mahallesi, Çekmeköy İlçesi, İnö-
nü, Kemaltürkler ve Yenidoğan Mahallele-
rine Sınırı Olan Yüzölçümü 961.506 M2, 

Nüfusu 28.867, 6 Caddesi, 101 Sokağı,  Muhtar-
lık Binası, Biruni Aile Sağlığı Merkezi, Fehmi Yıl-
maz Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, Hacı Bek-
taşi Veli Bilgi Evi, Hisar Yapı İlkokulu, İbrahim A-
ğa Cami, Sancaktepe 1 Nolu Aile Sağlığı Merke-
zi ve Sultanbeyli Devlet Hastanesi Sarıgazi Semt 
Polikliniği bulunan mahalle. Cadde News Gazete-
si, Atatürk Mahallesi Muhtarı Cennet Taçyıldız ile 
yaptığımız söyleşide; Atatürk Mahallemiz 2008 yı-
lında Sancaktepe İlçe olmasıyla kurulan bir mahal-
le ve mahallemizin kurucu muhtarıyım.

İLKOKUL SIKINTIMIZ VARDIR
Atatürk Mahallemiz İnönü ve Kemaltürkler 

Mahallerinden ayrılan yeni bir mahalle olması do-
layısıyla alt yapısı tamamlamış ve üst yapıda çoğu 
tamlamış durumda.  Mahallemizde yeni bir Orta-
okulumuz da bitme aşamasına gelindi. 2018-2019 
eğitim ve öğretim yılında hizmete girecek olan o-
kulumuz mahallemizde Ortaokula giden öğrenci-
lerimizin büyük bir kısmı kapsayacak. Mahallemi-
zin nüfus oranına göre İlkokul sıkıntımız vardır. İl-
kokul öğrencilerimizin diğer mahallelerde bulunan 
ilkokullara gitmesi sıkıntılara neden oluyor. Sabah 
ve akşam küçük yaşta ki çocuklarımızın okula gi-
dip gelmeleri başta trafi k olmak üzere güvenlik so-
runlarını ortaya çıkarıyor. Mahallemizin tam or-

tasında bulunan Uysal Caddemizde düzenli İETT 
hattı ve Minibüs hattı bulunmamaktadır. Bu durum 
komşularımızın ve öğrencilerimizin sıkıntı çekme-
sine sebep oluyor. 

Ayrıca uysal caddesi üzerinde kurulan Pazar 
yeri konusunda esnafımız şikâyetçi hafta sonu ku-
rulan Pazar ilçemize ve mahallemize büyük sıkın-
tı oluyor. Mahallemizin tam ortasından geçen cad-
de olması nedeniyle kurulan pazarın başta güven-
lik ve yangın konusunda sıkıntı oluyor önemli bir 
olay olduğunda mahalleye girmek mümkün olmu-

yor. Dere İslahı sonrasında oluşan alana Park, Pa-
zar, kurulabilecek şekilde bir proje yapılabilir. Ay-
rıca mahallemize çalışan bayanların çocukları için 
Anaokulu ve Kreş ihtiyacımız var dedi. Önümüz-
deki günlerde açılışı yapılacak olan Sağlık Oca-
ğı ve Muhtarlık binasından sonra mevcut muhtar-
lık binamızın yerine 112 Acil Ambulans servisi ge-
lecek. Muhtar Cennet Taçyıldız Atatürk Mahallesi 
kurulduğu günden beri yapılan tüm hizmetlerde e-
meği gecen başta Belediye Başkanı İsmail Erdem 
ve Emeği geçen Herkese teşekkür ederim dedi.

Eyüp Sultan Mahallesi Ataşehir ve Maltepe il-
çeleri, Akpınar, Abdurrahmangazi, Emek, Os-

mangazi, Fatih Mahalleleri ve Askeri Kışlaya sınırı 
olan 6.212.269 M2 yüzölçümü, 18.918 nüfusu, 27 
Cadde, 134 Sokak, 1.780 binası olan Eyüp Sultan 
Mahallesi Muhtarlık Binası 9 Nolu Sağlık Ocağı, 1 
Ortaokulu, 1 İmam Hatip Okulu, Samandıra Kül-
tür Merkezi ve PTT si olan bir mahalle.   

Cadde News Gazetesi, Eyüp Sultan Mahallesi 
Muhtarı Muharrem Kızılot ile yaptığımız söyleşi-
de, Muharrem Kızılot şunları dile getirdi. 

Eyüp Sultan Mahalle Muhtarı Muharrem Kı-
zılot; Mahallemizin 6.212.296 M2 yüzölçümüyle 
Sancaktepe’nin ikinci büyük mahallesi. Eyüp Sul-
tan Mahallemizde bu güne kadar yapılanlar ve ya-
pımına devam edenler sırasıyla şöyle 75. Yıl Cum-
huriyet Ortaokulu, Aziz Bayraktar İ.H. Lisesi, Bi-
lim Deney ve Gözlem Evi, Damatris Sarayı, Emni-
yet Müdürlüğü, Hacı Ahmet Kahraman Cami, Ha-
ci Sofi  Cami, Veysel Karani Cami, İGDAŞ Şefl iği, 
İSKİ Binası, Jamdarma, Mehmet Akif Ersoy Bilgi 
Evi, PTT, Samandıra Kültür Merkezi, 9 Nolu Sağ-
lık Ocağı, Teknik Lisesi, Polis Karakolu ve Şakir 
Demir İlkokulu olan bir mahallemiz.

Ulaşım sorunu…
Muhtar Muharrem Kızılot; Sancaktepe mer-

kezden hareket eden ve Samandıra merkezden ge-
çerek mahallemizin Mehmet Akif Caddesi, Büyük 

Bakkal Köy, Yeditepe Üniversitesi, Süreyya Pa-
şa Göğüs Hastanesi, Kartal Adliyesi, Kartal Eğitim 
ve Araştırma Hastanesine bir otobüs hattı istiyoruz. 
Bu istikamette minibüste olmadığı için komşula-
rımız için büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Diğer ilçe-
lerden kalkarak mahallemiz den gecen İETT hat-
ları sabah ve akşam saatlerinde yolcu yoğunluğun-
dan dolayı bu araçlara binemediklerini dile getiren 
muhtar bu konuda yetkililerden bir an önce gereği-
ni yapmalarını istedi.

Kızılot; Mahallemizi otoban ikiye bölüyor. 
Mehmet Akif Caddesi bölgesinde ilkokulumuz 
yok.  Nurcan, Ümran, Sima, Türkan, Vadi ve El-
maksan Sokaklarında alt yapı olmadığından rögar 
hizmetlerini büyük şehir tarafından vidanjörler-
le karşılanmaktadır. Belediyeden aldığımız bilgiler 
buradan imar geçmediği için alt yapı çalışmaları 
yapılamadığını ve burada bu konuda sıkıntının bü-
yük olduğunu bu durumun bir an önce giderilmesi-
ni bekliyoruz dedi.

Fatih Mahallesi Maltepe, Kartal İlçele-
ri Akpınar ve Eyüp Sultan Mahallesine 

sınırı 2.903.127 M2 yüzölçümü, 28.000 Nü-
fus, 7 Cadde, 116 Sokak, 7 Okulu, 1 Sağ-
lık Ocağı, 5 cami, Fenerbahçe Sosyal Tesis-
leri ve Orta Dağ Sosyal Tesisleri olan bir 
mahalle. 

Fatih mahallesinde bulunan kurum bi-
naları Muhtarlık Binası, Hüseyin Temizel 
İlk ve Orta Okulu, Sabeddin Türker İlko-
kulu, Sancaktepe Rabia Kız İmam Hatip 
Lisesi, Sancaktepe Sultan 2. Abdulhamid  
Anadolu İmam Hatip Lisesi, Karanfi l Aile 
Sağlık Merkezi, PTT, Akif Demirci Cami, 
Mevlana Cami, Yunus Emre Cami, , Hacı 
Bayram Veli Cami, Ortadağ Sosyal Tesisle-
ri Ve Zübeyde Hanım Sanat ve Meslek E-
dinme Kurs Merkezi bulunmaktadır.    

Fatih Mahallesi Muhtarı Sadık Belkıs; 
2004 yılında muhtar oldum muhtar oldu-
ğumda Fatih Mahallemizde 1 Okul, 3 Ca-
mi Prefabrik ve Doğalgaz, Sağlık Oca-
ğı PTT yoktu bunların gelmesi için benim 
muhtarlığım döneminde çok uğraştım ve 
bugün bunların tümü tamamdır dedi.

2004 yılında Doğalgaz için şartlı abone 
yaparak ve diğer mahalleleri de bu konu-

da çalışmaya teşvik ederek bizzat abonelik 
işlemlerini Üsküdar da tek tek yaptık ve 
doğalgazı bölgemize getirdik.

SORUN İETT.
Mahallemizde en büyük sıkıntı ulaşım 

bu konuda belediyemiz ücretsiz olarak 
Kartal Metro ya sabah akşam servisler 
koydu ama yetersiz servis sayısının 
artırılması için çalışmamız var. Diğer 
semlerden kalkan araçlar mahallemize 
geldiğinde dolu oluyor bu durumda 
sabah akşam işe giden komşularımızı zor 
durumda bırakıyor İETT nin bu konuda 
çalışma yapması gerektiğini dile getiren 
Belkıs, bu konular aşılmayacak konular 
değil dedi.

Mahallemizde okul sorunu yok sadece 
planlama sorunu var.

Fatih Mahallemizde 7 tane okulumuz 
var. Yalnız bir okulumuzdan örnek 
vereyim 30 sınıf okulumuz var bunun 
sadece 6 dersliği dolu 24 sınıf boş 
mahallemizde derslik olarak var yalnız 
planlama yok bu konuda ilçe milli eğitim 
müdürlüğümüzün planlamayı tam olarak 
yapılırsa sınıfl arda yüksek mevcudu 
28 öğrenci ders yapan sınıfl arı haline 
gelebilir dedi. 

MAHALLEMİZDE OKUL SORUNU YOK, 
SADECE PLANLAMA SORUNU VAR

EYÜP SULTAN MAHALLEMİZİ TANIYALIM…



CADDE NEWS
www.caddenews.com

6 HABER

SANCAKTEPE’DE BAĞIMLIK DANIŞMA 
BİRİMİ ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

  

İstanbul Valiliği tarafından yürütülen Bağım-
lılıkla Mücadele Projesi kapsamında Sancak-
tepe İlçesinde belirlenen 8 pilot Mahalle’de 

Sancaktepe Kaymakamlığı Mahalle Çalışma Bi-
rimleri tanıtım ve değerlendirme toplantıları ya-
pıldı.

İstanbul Valiliği tarafından yürütülen Bağım-
lılıkla Mücadele Projesi kapsamında Atatürk, 
Fatih, Eyüp Sultan, Merve, Veysel Karani, Mev-
lana, Osmangazi ve Safa Mahallelerinde San-
caktepe Kaymakamlığı Mahalle Çalışma Birim-
leri tanıtım ve değerlendirme toplantıları Kay-
makam Adnan Çakıroğlu başkanlığında yapıldı. 

Sancaktepe ilçesinde ikamet eden çocuk, 
genç ve yetişkinler açısından madde bağımlılı-
ğı riski oluşturan durumlarda vatandaşlarımızın 
başvurabilecekleri, başvuruların güvenilir, hız-
lı bir şekilde ilgili kurum ve kuruluşlara yön-
lendirilerek müdahalesinin sağlanacağı tek el-
den takibinin yapılması 
ve işlemlerin gizlilik 
ilkeleri çerçevesin-
de yürütülebilme-
si amacıyla kuru-
lan Sancaktepe 
bağımlılık danış-
ma birimi öncü-
lüğünde mahalle 
çalışma birimleri 
tarafından düzenle-
nen toplantılara; San-
caktepe Kaymakamı Ad-
nan Çakıroğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mete 
Güngör, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ay-
doğdu, İlçe Müftüsü Muammer Turan, Sancak-
tepe Kamu Kurumları Müdür ve amirlerinin ya-
nı sıra Mahalle Muhtarları, Okul Müdürleri, Öğ-
retmenler, STK Temsilcileri ve çok sayıda va-
tandaş katıldı.

Sancaktepe’de belirlenen pilot mahalleler-
de Mahalle Çalışma Birimleri ile ortaklaşa yü-
rütülecek çalışma ile ilçe de ikamet eden çocuk, 
genç ve yetişkinler açısından madde bağımlılığı 

riski oluşturan durumlarda vatandaşları-
mızın nasıl hareket etmesi gerektiğinin 
anlatıldığı toplantılarda konuşan San-
caktepe Kaymakam Adnan Çakıroğ-
lu, ‘’İnsanlığın önündeki önemli me-
selelerden birisi olan madde bağımlı-
lığı özellikle gençleri ve çocuklarımızı 
etkisi altına almaktadır. Ülkemizde mad-
de bağımlılığı yüzde 2,7 oranındadır. Bu o-
ran dünya ortalamasının altında olmasına rağ-
men bize göre çok yüksek. Bu birimin kurulma-
sının da amacı bu oranı azaltabilmektir. Toplum 
yapısını derinden tehdit eden madde bağımlılığı-
na karşı kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör 
ve  toplumun tüm kesimleri ile birlikte mücadele 
etmemiz bu noktada önem arz etmektedir’’ dedi.

Madde bağımlılığı ile mücadelemiz artarak 
devam edecek diyen Kaymakamımız Adnan Ça-
kıroğlu, 2018 Yılının İlçemizde Bağımlılıkla 
Mücadele Yılı ilan edildiğini, Kamu kurumları 
ve özel sektörle birlikte Sivil Toplum Kuruluş-
larıyla da işbirliği içerisinde koruyucu ve önle-
yici  proje çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Toplantılar sırasında mahalle sakinlerinin ta-
lep ve şikâyetlerine ilişkin sorular Kaymakam 
Adnan Çakıroğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mete 

Güngör ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Hüseyin Aydoğdu 
tarafından cevaplandı.

Talepler doğrultusunda 
vatandaşlarımızın ilgili ku-
rum amirleriyle irtibat kur-

maları ve yönlendirilmeleri 
sağlandı. Bağımlılıkla müca-

dele konusunda tüm birimlerin 
uyum ve işbirliği içinde çalışması-

nın ve mahalle sakinlerinden oluşan gö-
nüllü kişilerin desteklerinin öneminin vurgulan-
dığı toplantılarda Mahalle Çalışma Birimlerin-
den beklentiler de ifade edildi.

AİLE İÇİ İLETİŞİM KONUSUNDA ÇOK 
YETERSİZİZ BİR TOPLUM OLDUK

Darul Erkam Derneği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Oktay Soran; bu işin geçmişi 15 yıla 
dayanıyor. Son 10 yılda cidi manada çeşit-

li kurum ve STK larda yönetici olmamız nedeniy-
le görüyoruz ki yılardır bu konuda yetkililere çağ-
rı da bulunuyoruz. Devletin istihbarat teşkilatı her 
hangi bir vatandaşımızı dahi en ince ayrıntısına 
kadar takip ettiği bir dönemdeyiz. Devletimizin 
bu konuda başarılı olduğunu düşünüyorum yalnız 
okulların önünde 1 tl ye madde satılırken görmez-
den mi gelindi, göz mü yumuldu bunların da irde-
lenmesi lazım. Çocuklarımız okul harçlıklarıyla 
rahatlıkla ulaşabildiler. Milli eğitim politikaların-
da kendi değerlerimiz İslami değerlerimizin baz 

alınmadığı, Ahlak ve Maneviyattan yoksun bir ne-
sil oluşturuldu. Allah korkusu olmayan Ahlak ve 
Maneviyattan yoksun bir Gençlik farklı arayışla-
ra giriyor. Gencimizin bu boşluğa düşmesinin bi-
rinci etgen, aile ailelerde bu konuda yoksun. Ai-
le içi iletişim için Aile Ve Sosyal Bakanlığı çalış-
malar yapıyor ama yetersiz. Sabah erken saatler-
de çıkıp gece geç saatlerde eve gelen bir baba bel-
ki çocuğunun okulunun kapısını hiç açmamış Öğ-
retmen ve Müdürüne çocuğunun durumunu sor-
mamış binlerce aile var. Sancaktepe yerelinde bi-
zim gördüğümüz bu nerden biliyoruz diye soru-
lursa bizde yurt işi yapıyoruz. Yurda gelen Çocuk-
larda da ailelerinde ciddi problemler olduğunu gö-

rüyoruz. Aile içi iletişim konusunda çok yetersiziz 
bir toplum olduk. İçişleri Bakanlığından Valilik-
ler ve Kaymakamlıklarda oluşturulan komisyon-
lar bir çaba içerisine girildi fakat yetersiz oldu-
ğunu görüyorum çünkü bu milli bir mesele duru-
muna geldi geleceğimizi emanet edeceğimiz nes-
lin ciddi bir problemle karşı karşıya olduğunu gö-
rüyoruz. 15 Temmuzdan Afrin den daha mühim o-
larak görüyorum çünkü nesli olmayan bir toplum 
batıda gördüğümüz ahlaki değerlerin çöküşü nes-
lin bozulması bura dada olacak gibi görünüyor ce-
nabı hak geleceğimizi hayreylesin bütün STK lar, 
Vatandaşlarla Milli bir seferberlik başlatılması ge-
rektiği kanaatin deyim dedi.

GENÇLİK, 
GELECEĞİMİZİN 
TEMİNATIDIR

Yunus Emre Ca-
mi İmam Hatibi 
Mehmet Keskin 

(YECDER)Yunus Emre 
Cami Derneğinin Genç-
ler Üzerinde yaptığı ça-
lışmalar hakkında bil-
gi verdi. Yunus Emre Ca-
mi İmam Hatibi Mehmet 
Keskin; orta ve lise tale-
belerine yönelik çalışma-
larımız var. Ortaokul ta-
lebelerimize yönelik ola-
rak akademisyenlerle bu-
luşturarak kitap okuma ve 
gençlik spor bakanlığımı-
zın kamplarına getirerek 
kamplar yapıyoruz.

 Yunus Emre Cami İ-
mam Hatibi Mehmet Kes-
kin; Pazar sabah namazı 
programı, binamızın al-
tında bulunan spor salo-
numuzdan halk eğitimden 
görevlendirilmiş Güreş-
çi ve Judocu hocalarımı-
zın nezaretinde çocuklar-
la Spor aktiviteleri yapı-
yoruz. Çeşitli etkinlikler 

altında çocuklarımızı et-
ki altında bırakarak fark-
lı noktalara çekildiklerini 
görüyoruz. Tüm çabamız 
Gençlerimizin Allah’a 
Peygamberine İtaatkar va-
tanını milletini seven gü-
zel değerler sahibi ilim ir-
fanla donanmış Gençlerin 
yetişmesini arzu ederek, 
Gençlerimize nasıl sahip 
çıkabiliriz diyerek çalış-
malarımızı sürdürüyoruz.  
YEÇDER olarak “Ufuk 
şahsiyetlerin izinde” Ufuk 
projemiz var. Liseden alıp 
ders ve aktivite kampla-
rı yaparak hem Üniversite 
hem de Liselerde  Ahlak-
lı bir Gençlik yetiştirmek 
için gayret ediyoruz. Ba-
ğımlılıkla ilgili 44 okulu-
muzda seminerler düzen-
ledik. Mağdur olan Aileler 
le bire bir ilgilenme fırsa-
tımız oldu. Asker uğurla-
ma projemizi hayata ge-
çirmek için çalışma yürü-
tüyoruz dedi.

Yeşilay’ın, 
b u g ü -
n e  k a -

dar toplumla ve 
gençlikle kucak-
laşmayı,  onla-
rı her türlü zarar-
lı alışkanlıktan ve 
bağımlılıktan ko-
rumayı ve kur-
tarmayı hedefle-
yen birçok faa-
liyete imza attı-
ğını belirten Ye-
şilay Sancakte-
pe  Şube Başka-
nı Dr.Abdullah İ-
nan, “Her yıl 1-7 
Mart tarihleri a-
rasında kutladığımız Ye-
şilay Haftasını da vesile 
kılarak halkımızın ba-
ğımlılık konusunda far-
kındalık düzeyini arttır-
mak için Sancaktepe’de 
de çeşitli faaliyetler ger-
çekleştiren Yeşilay 98 
yıldır bağımlılıklarla 
mücadele ediyor, toplu-
mu ayırt etmeden önle-
yici, koruyucu hizmet-
lerini her yere ve herke-
se ulaştırmaya çalışıyor. 
Bizler de ilçemizde o-
kullar başta olmak üze-
re, halk eğitim merkez-
lerinde, gençlik ve kül-
tür merkezlerinde yerel 
yönetimlerin desteğiy-
le önleme, bilgilendir-
me çalışmalarını yapı-
yoruz, etkinliklerimiz-
de farkındalık oluştur-

maya çalışıyoruz. Bu yıl 
da “Yeşilaycı olmak i-
çin, bağımlılıklardan u-
zak durmak için, sağlık-
lı yaşamak için bir ne-
denim var” diyerek kut-
layacağımız haftada, ba-
ğımlılıkla ve zararlı a-
lışkanlıklarla mücade-
le için toplumu hareke-
te geçirmeyi amaçlıyo-
ruz” dedi. 

Şube Başkanı İnan 
açıklamasına şu şekil-
de devam etti: “Bağım-
lılıklar sadece ülkemi-
zin değil, tüm dünya-
nın geleceğini tehdit e-
diyor. Sorumluluğumuz 
büyük, omuzlarımızda-
ki yük ağır. Geleceğimi-
zi bağımlılıklardan ko-
rumak için her yerde za-
rarlı alışkanlıklarla mü-
cadelemize devam ede-

BAĞIMLILIKLARLA 
MÜCADELE İÇİN BİR 

NEDENİMİZ VAR
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ÇANAKKALE GEÇİLMEZ…
18 Mart 1915 Çanakkale zaferinin 

(103) yıl dönümü nedeni ile Tarih-
çi Yazar Ekrem Şama Hocamızla 

Çanakkale’yi Konuştuk.
Hilafeti kaldıramadılar, İstanbul’a 

gelemediler, Halifeliğe bir şey yapama-
dılar, 1924 yılında Lozan anlaşmasıyla 
Halifeliğin kaldırılmasına karar verildi. 
Son Halife yurttan sürülerek İslam dün-
yasını başsız bırakıldığı döneme gelin-
di. Bu haçlı dediğimiz sömürgeci batı, 
bütün emelleri İslam dünyasının halkını 
katletmek, kaynaklarını batıya taşımak-
tı, tarih boyunca hep bunu yapmışlardır. 

TEK HEDEF HİLAFETİ 

YOK ETMEKTİ
Bu emellerinin karşısında Osmanlı 

1517 yılına kadar büyük bir set oluştur-
muştur. Kosova, Varna ve Niğbolu, sa-
vaşlarındaki zaferler batının İslam dün-
yasını istila etme emellerinin üstüne set 
çekmek için kazanılmış zaferlerdir. 1517 
yılında Halifeliği de İstanbul’a getiren 
Osmanlıdaki padişahlar artık Halife sı-
fatlarıyla da anılmaya başlandı.  Yavuz 
Sultan Selim Hanın 71. İslam halifesi ol-
duğu dönemden itibaren bütün İslam ül-
kelerinin hamisi, koruyucusu haline gel-
di Osmanlı.  İslam dünyasını uzun sü-
re korumayı başaran Osmanlı Batılıların 
istila emellerinin okyanus ve karada bü-
yük ölçüde durdurmayı başarmıştır. Os-
manlı ve Hilafet zayıflamaya başladığın-
dan batı ve haçlılar kıyısından kenarın-
dan Osmanlının elinin yetişemediği yer-
lerde İslam dünyasını istilaya başladılar. 
Afrika’nın tamamı Asya, Orta Asya ve 
Uzakdoğu sömürgelerine alet etmek için 
işgal ettiler. Zenginlik kaynaklarını talan 
etmeye başladılar. Halifelikten Osmanlı 
padişahlarından korkuyorlardı. Yeniden 
güçlenirlerse yeniden İslam birliğini ku-
rarlarsa, bütün İslam ülkeleri, yek vücut 
olursa bizim sömürge emellerimiz boşa 
gider diye hep hilafeti yok etmek üzere 
planlar yaptılar. Siyasetler geliştirdiler. 
Çanakkale’de bir numaralı hedefleri İs-
lam dünyasını birleştirecek olan Halife-
liğin yok edilmesidir. Ayrıca Osmanlıyı 
yıkmak, İstanbul’u ele geçirmek, petrol 
bölgelerinin ele geçirmek, su yolları ve 
Süveyş kanalını ele geçirmek, dünyanın 
kontürolünü elinde tutmak gibi emelle-
ri de Hilafeti yok etmek için gelmişlerdi.

“ASKERLERE DE 
SAHABELER GİBİ”

Hilafeti yok etmek İslam birliğini 
yok etmek demek oluyordu. Osmanlı bu 
durumda Cihat fetvası çıkardı. Birinci 
dünya savaşında her cephede ve Çanak-
kale de saldırmalarının tek nedeni önce-
likle Hilafeti yok etmekti. Osmanlı da 
Şeyh-ül İslam’ın tastiki ile bir fetva çı-
karıldı. Çanakkale Savaşının içinde bu-
lunduğu birinci dünya savaşını Osman-
lı açısından kutsal bir savaş haline dö-
nüştürdü. Çünkü hilafet demek, Kura-
nı savunmak demek, Kuranı savunmak 
demek, bütün Müslümanları savunmak 
anlamına geliyordu. Çanakkale savaşı 
başlamadan önce bu fetva yayınlanmış-
tı. Askerlerimizde bu fetvaya göre eğitil-
meye başlanmıştı. Cepheye gidecek o-
lan askerlerimizi cihat eğitiminden ge-
çiriyorlardı. Yüzbaşı Mehmet Hilmi be-
yin, Cepheden Cepheye adlı yayınlan-
mış kitabında aktarıyor. Askerlerimi-
zin Bedir ruhuyla eğitildiğini görüyoruz. 
Bedir’i hatırlayalım, müşrikler yeni dev-
let kurmuş bulunan İslamiyeti, Peygam-
berimizi ortadan kaldırmaya ant içtiler. 
Bu maksatla Bedir’e gelmişlerdi. 313 
sahabe ve başlarında efendimiz yokluk-
lar içinde, açlıklar içinde, silah ve vası-
tadan mahrum çölde, yiyecek, giyecek-
ten mahrum bir haldeyken onlar 1500 
kişilik büyük bük bir ordu kurdular. Si-
lahları, Atları ve Develeri vardı. Moral-
leri düzgündü her şeyleri vardı. Müslü-
manlar gereğini yaptıkları için Paygam-
berimizin emrine uyarak her türlü olum-
suzluğu bahane etmeden gereğini yaptı-
lar. Allah’ın yardımı orada geldi. 313 ki-
şilik sahabe ordusu, 1.500 kişilik müş-
rikleri perişan etmişlerdi. Enfal süresi-
ni 17. Ayetini okuyordu, Mehmet Hil-
mi bey askerlere söyle diyordu; siz at-
tığınız zaman Allah atmış olacak. Siz 
düşmana vurduğunuz zaman Allah vur-
muş olacak. Bu ayet böyle söylüyor. Biz 
kutsalları savunuyoruz. Sahabe ahlakıy-
la ahlaklanıyoruz, biz Allah’ın yardımı-
na mazhar olacağız diyordu. Mehmet 
Hilmi biz bu şekilde askeri eğittik. As-
kerlere de sahabeler gibi Ahlakı, İbadeti 
ve bütün görevlerini yapmalarını emret-
tik. Moralleri bozuk olan eskimiş silah-

ları olan Askerlerimiz öyle bir şahlandı-
lar ki; bütün görevlerini yerine getiriyor-
lar Kuran okunuyor tekbirler getiriyor-
lardı. Beni gördükleri zaman kumanda-
nım şu düşman ne zaman gelecek, gel-
sinler de bir an önce bitirelim diyordu 
askerlerimiz.  Yüzbaşı Mehmet Hilmi 
Bey hatıralarında. 

TÜRKLERE 
YAPABİLECEĞİMİZ BİR 
ŞEY YOKTU.

İngiliz Yazar Elen Morehead; “Ge-
libolu Askeri Harekatı” kitabında şöy-
le anlatıyor. Biz 18 Mart günü Çanak-
kale de cehennemi bir saldırı başlattık. 
Toplarımızın döğmediği yer kalmadı. A-
teş üstünlüğü bizdeydi. Türk topçusu var 
ya onlar, adeta peygamberlerini savu-
nuyorlarmış gibi savunuyorlardı. Bizim 
mermilerimize karşı göğüslerini açarak 
Tekbir, Ezan, Kuran okuyorlardı. Onlar 
o gün büyük harikalar yarattılar diyor-
du. Bunun bir mukaddes savaşı olduğu-
nu kendileri de gözleriyle görmüş tesbit 
etmişlerdi. Savunmaları bu kadar muaz-
zam olan Türklere yapabileceğimiz bir 
şey yoktu ve yapamadık diyor.

ŞEHİTLİĞE GÖNÜLLÜ 
GİTTİLER…

 Çanakkale zaferimize baktığımız 
zaman Mehmetçiğimizin Çakar almaz 
silahları vardı. Bütün silahlarını iki sene 
önce balkan savaşlarında düşmana kap-
tırmıştık. Mehmetçiğin topu, tüfeği çok 
eksikti giyeceği de yoktu. Üzerlerinde 
çuldan yamanmış elbiseler, bir tane ipini 
çekseniz çıplak kalacak şekilde düşecek 
olan elbiseleri, ayakkabılarından par-
makları çıkmıştı. Moralleri bozuk asker-
lerimiz bütün yokluklara, yiyecek sıkın-
tısına bütün eğitim noksanlarına rağmen 
Bedir ruhu, Kuran ruhu ile eğitildiklerin-
den dolayı canlarını dişlerine taktılar ve 
şehitliğe gönüllü gittiler…  

ALLAH (CC.) ÖYLE RAST 
GETİRDİ Kİ DÜMENİ 
VURDU SEYİT ONBAŞI… 

Askerlerimiz önce 18 Mart 1915 
büyük Deniz Zaferini kazandı. Üç dev-
letin İngiliz, Fransa ve Rusya ait 20 ye 
Yakın gemileri vardı. Ateş üstünlüğü 
tamamen o gemilerdeydi. Enfal süresi 
17. Ayeti kerimesinde olduğu gibi Al-
lah (cc.) öyle rast getirdi ki dümeni vur-
du Seyit Onbaşı, onların gözünü kula-
ğını Allah (cc.) öyle etti ki bizim Nus-
ret mayın gemimizin döşemiş olduğu 
26 adet mayınları görmediler. Mayın-
lar suyun 3 metre altında idiler. Uçak-
lar bir ay boyunca suyun üzerinden uç-
tular. Uçaklardaki cihazlar 6 metreye 
kadar derinliği tesbit edebiliyordu. 26 
tane sadece 3 metre de olan mayınları 
göremediler. Mayınlar devreye girdiler. 
Silahı olmayan Mehmetçik tıpkı bedir-

deki kahramanlar gibi zaferi kazandı.

ÜÇ GÜNDE GEÇECEĞİMİZ 
YERİ ÜÇ AYDA 
GEÇEMEDİK…

 Bu zaferin üzerinden 37 gün son-
ra 25 Nisanda Denizden geçemedikle-
ri Çanakkale’yi karadan geçmek için i-
kinci bir istilaya başladılar. 25 Nisan-
da geldiklerinde burayı üç günde geçe-
rek İstanbul yolunu açacağız diyorlardı. 
Üç ayda geçemediler. Defalarca savaş-
malarına rağmen birkaç yüz dönümlük 
yere ancak çıkabildiler. Güney cephe-
sinde Zıhındere savaşları, Kereviz de-
re savaşları, kuzey cephesinde 57. ve 
27.alayın muhteşem direnişleri oldu. 
Kanlı sırt muharebeleri oldu ve hepsin-
de zafer kazandı. Kazanılan zafer o ka-
dar pahalı olmuştu ki her zafer bize on 
bin, yirmi bin, on beş bin, yedi bin, se-
kiz bin, şehide mâl oluyordu. Onlardan 
da ölenler vardı. Büyük zayiat verdiler. 
Mehmetçiğimiz büyük tehlikelere rağ-
men geçirmedi. Dediler ki biz üç günde 
geçeceğimiz yeri üç ayda geçemedik. 
Yeni bir ordu getirelim dediler. 6 Ağus-
tos 1915 yılında 60.000 kişilik bir aske-
ri birlik getirdiler. 

19 Şubat 1915 te geldiler. 19 Şubat-
tan 18 Marta kadar uğraştılar. 25 Nisan-
da tekrar kara ve deniz ordularıyla be-
raber 6 Ağustos’a kadar geçemediler. 6 
Ağustos’a yeni gelen orduları bu sefer 
Gelibolu yarım adasının kuzeyinde Sur-
la Körfezi, Anafartalar sahillerine çıktı-
lar. Osmanlı ordusunun kalitesini gör-
dük ve buna göre hazırlandık. Bu sefer 
üç günde geçeceğiz dediler. 9 Ağustos 
ta 1. Anafartalar zaferini kazandık. 10 
Ağustos günü Conk Bayırı zaferini ka-

zandık. 21 Ağustos günü 2. Anafartalar 
zaferini kazandık. Kazandığımız zafer-
leri de çok şehit vererek kazanıyorduk. 
Conk Bayırında 21 Ağustos günü üç sa-
atte 18 bin şehit verdik. Conk Bayırın 
da birkaç dönümlük yerde 18 bin şe-
hidimizin kanı vardır. 12 bin ölüde on-
lardan vardı. Toplam 30 bin gencin ka-
nı döküldü taşların altında. M2 de 5 lit-
re kan vardı. 21 Ağustos günü ikinci A-
nafartalar zaferini kazandığımızda düş-
manın morali bozulmuştu. Tekrar 100 
bin asker istediler. 

ANCAK YARIM ADAYI 
BOŞALTIRKEN BİZE 
YARDIM ETTİ...

 1915 yılını Ekim ayından itibaren 
Gelibolu yarım adasından kaçmanın 
planlarını yaptılar. Onların geri kaçma-
ları da zordu çünkü yukarda Türk aske-
ri vardı. 15 günde pey der pey cepheleri 
geceleri boşaltılar. Asker ordaymış gibi 
hissi vermek için suyla ve kumla çalı-
şan tüfekler, görüntü aldatmaları, cep-
heyi boşaltırken silahların sesi birden 
kesilirse boşalttığımızı anlarsa Türk-
ler peşimize düşer diyerek siperlerim 
muhtelif yerlerine tüfekler koydular. 

Tüfeklere kum ve su tertibatı dü-
zenleyerek belli sürelerle tüfekler ateş 
ederek askeri siperdeymiş gibi  göster-
diler. Siperlere asker görümünde man-
kenler yerleştirdiler. Askerimiz siper-
lerde düşman askeri var zan etti. 1915 
yılının 20 Aralığın da yarısını, 1916 yı-
lında son kalanını tahliye ederek kaç-
tılar.

 Hamilton’un Yardımcısı Kurmay 
Subayı Aspinall savaşın başından sonu-
na kadar Allah (cc.) hep Türklere yar-

dım etti.  Ancak yarım adayı boşaltır-
ken bize yardım etti diyor. Hatıratında.

 Çanakkale savaşının onlarca sebebi 
var yalnız en önemlisi halifeliğin kal-
dırma emeli idi. Çanakkale zaferimizin 
tek sebebi vardı Mehmetçik bütün gö-
revlerini Bedir savaşındaki gibi yaptığı 
için Allah (cc.) yardım etti. Kısaca Ça-
nakkale budur. Hilafeti kaldıramadılar, 
İstanbul’a gelemediler, Halifeliğe bir 
şey yapamadılar, 1924 yılında Lozan 
anlaşmasıyla Halifeliğin kaldırılmasına 
karar verildi. Son Halife yurttan sürüle-
rek İslam dünyasını başsız bırakıldığı 
döneme gelindi işte Çanakkale budur.

500 BİN ASKERİNİN 
YARISI ÖLMÜŞ

İngiliz Savaş Bakanı Lord 
Kitchener cepheye gönderdi-
ğimiz askerler yok oluyor ne 

var bura da  diyerek Çanakkale 
ye geldi. Seddulbahir, Suvla Kör-
fezi ve Anafartalar sahiline ka-
dar keşif yapan İngiliz Savaş Ba-
kanı Lord Kitchener buradan geç-
mek mümkün değil bir an ön-
ce ordumuzu geri çekmemiz la-
zım diyerek karar verdiler. Gene-
ral Lan Hamilton  hatıra defterin-
den 5 Eylül günü ben hurafelere 
inan bir adam değilim. Müspet il-
me gönül vermiş birisiyim. Gök-
çe adada çadırda ki karargahım 
da bugün öyle bir şey geldi ki ba-
şıma, akşam başımı yastığa koy-
dum uyumak mümkün değil bir 
el gelip gırtlağıma sarıldı.  Rüya 
veya kabus olduğunu anlayamı-
yorum. Beni kaldırarak Seddul-

bahir önündeki denize kadar ge-
tirerek kafamı denize sokup ge-
ri çıkarıyor ne boğuluyorum ne-
de kurtulabiliyorum. Defalarca bu 
durum tekrarlanıyor bende inan-
dım ki burası lanetli bir yer. Bu 
durum niçin başına geldi. 500 bin 
askerinin yarısı ölmüş 500 bin as-
kerde Osmanlıda var bizim de as-
kerimizin yarısı şehit olmuş bu i-
ki durumun sebebi de kendisi ol-
duğu için kabus görmeye başla-
mış. Onlarca Generalleri, Subay-
ları binlerce askerlerinin delirdi-
ğini görüyoruz. Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Amiral Carden, 19 Şu-
battan 17 Marta kadar denizden 
geçemeyerek bütün dünyaya re-
zil olup kabuslar görerek delirdi. 
Lan Hamilton’u da alarak askerin 
başına General Monro diye biri-
ni koydular.

ÇANAKKALE 
DİYARINDA

Denize takılan kilit,
Dünyayı kaldıran yiğit,
Alaylar var toptan şehit,
Çanakkale diyarında.

Kahraman şehit çavuşlar,
Şehitliğe uçan kuşlar,
Savaşta yeni buluşlar,
Çanakkale diyarında.

Modern silahlı askerler,
Dersini alan liderler,
Geri kaçarak giderler,
Çanakkale diyarında.

İmandır çelikten engel,
Şehidin üstünde heykel,
Kafatasında şarapnel,
Çanakkale diyarında.

Kızıla boyanan deniz,
Vardır her aileden iz,
Benzerini görmediniz,
Çanakkale diyarında.

Harikaları çok somut,
Sırrı bilinmeyen bulut,
Yeni nesillere umut,
Çanakkale diyarında.

Abdülhamid’in dehası,
Tabya-batarya sahası,
Göçtü göçecek dahası,
Çanakkale diyarında.

Farzet dibe baktığını,
Denizler demir yığını,
Dedene ver kulağını,
Çanakkale diyarında.

Mermi çarpışmış havada,
Tek yumruk aynı davada,
Şehit var, dağda ovada,
Çanakkale diyarında.



CADDE NEWS
www.caddenews.com

 8 HABER

SOYTÜRK; KAYMAKAM 
ÇAKIROĞLU’NU ZİYARET ETTİ
Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu’nu 

14 Şubat Çarşamba günü Cadde News Gaze-
tesi İmtiyaz Sahibi Halit Soytürk makamında 

ziyaret etti. 
Cadde News Gazetesi imtiyaz sahibi Halit Soy-

türk Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu’nu 

ziyaretinde Cadde News Gazetesi hakkında bilgi 
verdi.

Cadde News Gazetesi olarak Sancaktepe Kay-
makamı Adnan Çakıroğlu’na Sancaktepe için yap-
mış olduğu çalışmalarında başarı ve misafirperver-
liklerinden dolayı teşekkür etti.

SANCAKTEPENİN 
BÜYÜK ÇİLESİ!..
Sancaktepe’nin bitmeyen çilesi 

trafik çekilmez durumda. 
Sancaktepe’de sabahın ilk 

saatlerinde başlayan trafik çilesi 
gecenin geç saatlerine kadar devam 
ediyor.

Sancaktepe Lojmanlar İETT 
durağından başlayan Trafik 
Sancaktepe Kaymakamlık önü, 
Yenidogan sapağı Samandıra 
mevkiinde doğru ve Samandıra’dan 
Şile otobanına doğru olan bölgeler. 
Samandıra Kültür Merkezinden 
başlayıp mezarlığa kadar olan 
bölgeler gün içirişinde çekilmez 
durumda bu konuda ilgili yetkililerin 
bir çalışma yapmaları gerektiğini 
dile getiren vatandaşlar bu sorunun 
çözülmesi konusunda gerekenin 
yapılmasını isteniyor.

MECLİS MAHALLESİ MUHTARLIK 

BİNASI YENİLENİYOR
Meclis Mahallesi Muhtarlık binasının 

bulunduğu alana Muhtarlık, Taziye 
Evi, Belnet, Kültür Merkezi ve 

Konferans Salonu projesi, önümüzdeki 
günlerde inşaat çalışması başlayacak.

Sancaktepe Meclis Mahallesi Muhtarı 
Hasan Ağtepe; Gazetemize yaptığı açıklamada 
2014 yılında Muhtarlık binası yenilenmesi 
için Sancaktepe Belediye Başkanlığına 
dilekçemizi verdik.

Sancaktepe Belediye Başkanımız İsmail 
Erdem Meclis Mahallesi Muhtarlık binamızın 
yerine yeni projelendirdiğimiz Muhtarlık, 
Taziye Evi, Belnet, Kültür Merkezi ve 
Konferans Salonu olarak projeyi uygun buldu. 

Meclis mahallesi muhtarlık binasının 
yenilenmesi konusunda emeği geçen başta 
Belediye Başkanı sayın İsmail Erdem ve 
ekibine teşekkür ederim dedi.

Meclis Mahallesi Muhtarlık hizmetleri 
Cemal Gürsel Caddesi No:78 C Şok Marketin 
yanında devam etmekte.

VATAN SANA 
KANIM FEDA…
Adalet Ve Kalkınma Par-

tisi Sancaktepe İlçe 
Başkanlığı ve Sancak-

tepe Kızılay ile birlikte “Zeytin 
Dalı Harekatı” na destek ver-
mek amacıyla Vatan Sana Ka-
nım Feda Kampanyası Düzen-
ledi.

23 ve 24 Şubat tarihlerinde 
Gerçekleşen Kan bağışı kam-
panyasına ilgi yoğundu.

Ülkemizin güvenliği ve 

milletimizin huzurunu tehdit e-
den terör örgütlerini bertaraf 
etmek üzere, Kahraman Ordu-
muz tarafından Afrin’e yöne-
lik gerçekleştirilen “Zeytin Da-
lı Harekatı” na destek vermek 
amacıyla Adalet ve Kalkınma 
Partisi Sancaktepe ilçe Başkan-
lığı ve Sivil Toplum Kuruluş-
ları ile ortak düzenlediğimiz 
kan bağışı kampanyası gerçek-
leştirdi. 

ANNELER, MEHMETÇİK 
İÇİN  BERE ÖRDÜ 

Üsküdarlı anneler ve nineler 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 

Suriye’nin Afrin ilçesinde terör ör-
gütü PKK/YPG’ye yönelik düzen-
lediği Zeytin Dalı Harekâtına katı-
lan askerlere örmüş oldukları bere-
leri teslim etti. Askerlerimizle da-
yanışma sergilemek ve Üsküdarlı 
annelerin, anne sıcaklığını onlara 
hissettirmek amacıyla örülen bere-
ler, 22 Şubat Perşembe günü Kilis 

Askeri Harekât Dairesi’ne teslim 
edildi. Üsküdarlı anneler teslim e-
dilen kolilerin içerisine yazdıkları 
duygu dolu mektupları da ekledi.

Bereleri teslim etmek için 
Kilis’e giden Üsküdarlı anneler, 
“Gece gündüz demeden her türlü 
hava şartlarında kahramanca mü-
cadele eden Mehmetçiğimizi Rab-
bimiz muzaffer eylesin,” diyerek 
duada bulundular.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ  ÇÖP 
KAMYONLARININ YENİLİYOR…
Ümraniye Belediyesi resmi 

çöp kamyonlarının Ümra-
niye Belediyesi resmi çöp kam-
yonlarının renkleri kırmızı i-
ken, eskiyen kamyonların üst 
ekipmanları komple sıfırlanıp 
revize edilerek, turkuaz rengi-
ne boyandı.

Ümraniye Belediyesi resmi 
çöp kamyonlarının renkleri kır-
mızı iken, eskiyen kamyonla-
rın üst ekipmanları komple sı-

fırlanıp revize edilerek, turkuaz 
rengine boyandı.

Ümraniye Belediyesine a-
it 2010 model çöp kamyonları, 
yenileniyor. Bu kapsamda es-
kiyen çöp kamyonlarının üst e-
kipmanları yenilenerek, şasele-
ri revize edildi. Ayrıca yenile-
nen araçlar belediyenin kurum-
sal turkuaz rengine boyanarak 
ilçedeki vatandaşların hizmeti-
ne sunuldu. 

ÜSKÜDARA YENİ HASTANELER
Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanlığı İs-

tanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte 
yeni hastane ve sağlık merkezlerinin il-

çeye kazandırılması için çeşitli mahallelerde a-
lanlar oluşturdu.  Başta Ünalan  ve Yavuztürk 
Mahalleleri olmak üzere  pilot bölgeler belirle-
yen Üsküdar Belediyesi sağlık hizmetlerini va-
tandaşın ayağına götürmek amacıyla önemli bir 
yatırıma imza attı.

Üsküdar Belediye Binası’nda gerçekleşen 
imza törenine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen ile Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağ-
lık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu katıldı.

Protokolün imzalanması sırasında konu-
şan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 
sağlık hizmetlerini Üsküdarlıların ayağına ka-
dar getirdiklerini söyledi:

“Üsküdar Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlü-
ğü olarak bugün Üsküdar’ımızda çok önemli 
projeleri birlikte yürütme adına imza attık. Bu 
protokollerle birlikte Üsküdar’da 3 tane önem-
li hastane açıyoruz. Bir tanesi Ünalan Mahalle-

mizde.  Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Fizik 
Tedavi Hastanesinin bir şubesi olacak. Sadece 
Ünalan Mahallesi değil Cumhuriyet Mahallesi 
ve hatta Ataşehir olmak üzere bölgedeki vatan-
daşlarımızın hizmetine sunulacak bir hastane. İ-
kinci önemli hastanemiz de Yavuztürk Mahal-
lesinde. Halen yapımı devam eden Yavuz Se-
lim Cami’nin alt katında da geniş bir alanda A-

ğız ve Diş Sağlığı Merkezi yapıyoruz. Bu da yi-
ne Üsküdar’ımız için güzel bir hastane olacak. 
Toplamda 50’nin üzerinde ünitesi ve ameliyat-
hanesi olan hastanemizi de mart ayının başın-
da açacağız.”

Türkmen, hastanelerin oluşumu ve işletilme-
si için Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü’ne 
verdiği destek için teşekkür etti:
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AYGAD, YENİ MERKEZİNDE 
ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Kısa bir süre önce Sultanbeyli’ye 
taşınan AYGAD, yeni yönetim 
merkezinde ziyaretçilerini kabul 

etmeye başladı. İstanbul Anadolu Yaka-
sında basın mesleğini yürüten kişi ve ku-
rumlardan oluşan AYGAD, çalışmaları-
na hız verdi. Sultanbeyli’deki yeni ad-
resinde çalışmalarına başlayan AYGAD, 
ziyaretçi akınına uğruyor.     

AYGAD YENİ YERİNDE
AYGAD yeni merkezinde misafirle-

rini kabul etmeye başlaması ile birlik-
te ziyaretçi akınına uğradı. Anadolu Ya-
kası Gazeteciler Cemiyeti AYGAD Sul-
tanbeyli’deki yeni hizmet merkezinin ta-
mamlanmasının ardından İstanbul ili ve 
İlçelerinden bir çok ziyaretçinin hayır-
lı olsun ziyaretlerine sahne oldu. Siya-
si Parti İl ve İlçe başkanlarının yanı sıra 
Bölgenin önde gelen iş adamları, fikir ve 
kanaat önderleri de AYGAD’a hayırlı ol-
sun ziyaretinde bulundular. 

AYGAD HAK ETTİĞİ YERE 
EN KISA SÜREDE GELECEK

Anadolu Gazeteciler Cemiyeti AY-

GAD üyeleri ve yönetim kurulunda 
görev yapan gazetecilerinde ev sahip-
liğini yaptığı ziyaretlerde gazetecile-
rin mevcut durumları, yaşadıkları zor-
luklar ve hizmet kaliteleri de değer-
lendirildi. Misafirleri, AYGAD yöne-
timi adına karşılayan Ahmet Işıkdağ, 
misafirler ile yaptığı sohbetlerde ga-
zetecilerin hizmet şartlarının zorluk-
larına değinerek gerekli iyileştirilme-
lerin yapılabilmesi adına çalışmalarda 

bulunduklarını, “ Tüm gazeteci mes-
lektaşlarımız adına kurumsal faaliyet-
lerimizi daha etkin bir biçimde sürdü-
rebilmek için gerekli hazırlıkları yapı-
yoruz. Yeni hizmet merkezimiz bu ça-
lışmaların başlangıç noktası olmuştur. 

AYGAD bir meslek birliği ve Sos-
yal Toplum Örgütü olarak hem mes-
lektaşlarımız için, hem de toplumu-
muzun özgür, tarafsız ve doğru haber-
cilik ile doğru yönlendirilip bilgilen-

dirilmesi açısından üzerine düşen tüm 
görevleri eksiksiz olarak yerine getire-
cektir. Bunun için Tüm siyasi partile-
rimizden kanaat önderlerimizden ve iş 
adamlarımızdan gereken desteği göre-
ceğimizden şüphemiz yoktur. Bölge-
mizdeki tüm siyasi ve toplum kuru-
luşları hizmet merkezimizde basın a-
çıklaması yapabilirler. Toplumumu-
zun bilgi alma özgürlüğünü sonuna 
kadar kullanmasından yanayız. Bu a-

maçla hizmet etmeye devam edeceğiz. 
İnanıyorum ki AYGAD yapacağı fay-
dalı hizmetler ile hak ettiği yere en kı-
sa sürede ulaşacaktır. Birlik ve bera-
berliğimizi muhafaza ettiğimiz süre-
ce güçlü hayırlı hizmetlerde bulunabi-
liriz. Teveccüh göstererek bizleri ziya-
ret edip hayırlı olsun dileklerinde bu-
lunan bizleri yalnız bırakmayan tüm 
misafirlerimize şükranlarımı sunuyo-
rum.” Dedi

CHP’DEN İBB’YE TEPKİ…
Geçtiğimiz günlerde Çekmeköy Hamidi-

ye Kültür Merkezi’nin bulunduğu alan-
da Kültür Merkezinin yıkılması ve alan-

da bulunan onlarca ağacın sökülmesi vatandaş-
lar tarafından tepki ile karşılanmıştı.

 CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Hüseyin Kı-
zıldaş ve Belediye Meclis üyelerinden oluşan 
bir gurup yıkım yapılan alanda konu ile ilgili bir 
basın açıklaması yaptı. Kızıldaş şunları söyledi. 

 “Ağaçlar söküldü ve bir kısmı başka bir ala-
na taşındı. Hamidiye mahallesinin ortasında ço-
cuklarımızın oynadığı, insanlarımızın nefes al-
dığı bir parkımız daha yok oluyor. Bu hassasi-
yetimizi Belediyeye ilettiğimizde, bize İBB’nin 
bu alana otopark yapacağı söylendi. Evet, oto-
park mahalle için bir ihtiyaç fakat mahalle sa-
kinleri paralı otopark istemiyor. Otopark yapı-
lacaksa madenler metro durağına yakın Bele-
diyeye ait bir alanda büyük bir otopark yapıla-
bilir. Ağaçları yok etmek, yeşili ortadan kaldır-
mak şehircilik uygulamalarına ter düşen davra-
nışlardır dedi.

Basın açıklamasının ardından gurup sessiz-
ce dağıldı.

TOPLUMSAL HUZUR 
VE MUTLULUK ANCAK, 

ADALET İLE GERÇEKLEşİR

Saadet Partisi İstan-
bul İl Kadın Kol-
ları Başkanı Nage-

han Gül Asiltürk 8 Mart 
dünya Kadınlar günü 
nedeniyle basın açıkla-
ması yayınladı.

Nagehan Gül Asil-
türk; Medya ve reklam 
dünyasında cinsel bir 
meta” olarak kullanıla-
rak istismarın” en acı-
masızını yaşandığı bu 
dönemde kadınlarımızın 
Çeşitli ailesel ve çevre-
sel nedenlerle, eğitim ve 
sağlık hizmetlerinden, 
hak ettiği gibi yararla-
namamaktadır. Töre ci-
nayetleri, çocuk yaşta, 
zorla yapılan evlilikler, 
ülkemizin en derin yara-
larıdır. Siyasal, hukuk-
sal, sosyal düzenleme-
lere rağmen,  şiddet her 
geçen gün artarak bin-
lerce can almıştır. Bu 
gün kadınlar olarak, an-
neler olarak bir araya 
geldiklerini dile getiren 
Asiltürk; Evlatlarımız. 
Memleketimiz için, U-
mutları tekrar yeşerte-
bilmek, İnsanca onurlu 
yasabilmek için bir ara-
ya geldik dedi.

Nagehan Gül Asil-
türk; Kocaeli’nde da-
ha 17 yaşındayken öl-
dürülen Ecem Balcı, 
Sakarya’da karnında-
ki bebeği elindeki çocu-
ğuyla katledilen Emani,  
Helin Palandöken, 3 ya-
şındaki yavrunun hakkı-
nı sormak için ve İsmi-
ni sayamadığımız öldü-
rülen kardeşimiz için bir 
araya geldik dedi. 

Saadet Partisi İs-
tanbul İl Kadın Kolla-
rı Başkanı Nagehan Gül 

Asiltürk; Onlar bizim 
kardeşimiz, ablamız, 
evladımız, annemiz biz-
ler Onların hakkını ara-
mak, adalet istemek için 
Biz, küçük yaşta, zorla 
evlendirilen çocukları-
mız için Biz, bir evladı 
askerde, bir evladı dağ-
da olan annemizin, ça-
resizliği için, 

Biz, ağır ekonomik 
şartlar altında ezilen ka-
dınlarımız için, Batının 
bize dayattığı, çözüm-
süzlük getiren uygula-
malar yerine Kadının, a-
ile ve toplumsal hayat-
taki yerine ait zihniye-
tin, Kadına yönelik ba-
kış açısının, inancımızın 
ve medeniyetimizin bil-
dirdiği referanslar çer-
çevesinde değişmesinde 
görüyoruz. Asiltürk; e-
şitlik kavramının uygu-
laması kadının mağdu-
riyetini giderememiş, a-
dalet tesis edilememiş-
tir. Toplumsal huzur ve 
mutluluk ancak, Adalet 
ile gerçekleşir. Bu yüz-
den; 

H a k  Ve  A d a l e -
te dayalı ‘’Yeni Bir 
Dünya’’nın kurulumu-
nu keyfiyet değil, zaru-
ret görüyoruz. Bizlere 
düşen görev, bu hassasi-
yeti gösteren bütün kar-
deşlerimizle bir araya 
gelmektir. Bu ülkenin,  
özlediği gibi kucaklaşa-
biliriz. Tüm farklılıkla-
rımıza rağmen ellerimi-
zi tutabiliriz. Yarınları-
mız için önyargılarımı-
zı bir kenara bırakabili-
riz dedi.

Kadınlar olarak önce 
biz, huzur ve barışı Ma-
yalayabiliriz…

ÇOCUKLAR ARTIK 
ÜŞÜMÜYOR

Sancaktepe, Kars, Ardahan, Iğdır Kültür 
ve Dayanışma Derneği yoksul öğrencilere 

Bot ve Mont yardımında bulundu. 
Sancaktepe, Kars, Ardahan, Iğdır Kültür 

ve Dayanışma Derneğinin başkan ve yöneti-
mi yapmış oldukları Çalışmada başta Arda-
han Valisi Mehmet Emin Bilmez, Kars Valisi 

Rahmi Doğan, Kars Belediye Başkanı Mür-
teza Karaçanta, Digor Kaymakamı Mustafa 
Güngör ve Ardahan Belediye Başkanı Faruk 
Köksoy ziyaret edildi.

Dernek başkanı Erbay Yağışan ve yöneti-
mi belirlenen il ve ilçelerdeki okulardaki öğ-
rencilere bot ve montları taktim edildi.

ERDEM’DEN, FETÖ 
DAVALARINA YAKIN TAKİP
Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Siliv-

ri 28’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesine 
devam edilen, 65’i tutuklu 66 sanıklı 6 kişinin şehit, 
42 kişinin de gazi olduğu, 15 Temmuz Orhanlı Gişe-
leri Davası’nı takip etti.

Davaları AKP Sancaktepe İlçe Başkanı Adil 
Kandemir ve kalabalık heyetle takip eden Sancak-
tepe Belediye Başkanı İsmail Erdem yaptığı açıkla-
mada; Çünkü haince bir kalkışmaydı 250 şehidimiz 
ve 2 bini aşkın gazimiz var. Defalarca burada duruş-
malara katıldık bugün de aynı tiyatro ile bir nevi kar-
şı karşıya kalıyoruz. ‘Yapmadım, etmedim, görme-
dim, duymadım, ben yoktum’ diyorlar. Ama 250 şe-
hit var bunların faili nerede. Burada biz Türk yargısı-
na tarafsız yargıya güveniyoruz. Adaletin tecelli ede-
ceğine de inanıyoruz. Davaların sonuna kadar takip-
çisi olacağız” dedi.

Daha önceki duruşmalarda olduğu gibi aynı sa-
nıkların aynı şeyleri tekrarladıklarını söyleyen Er-
dem, “Savunma tarzları aynı gerekçeler aynı meto-
du aynı sistematik bir savunma mekanizması kurul-
muş. Bu da üst aklın ortaya koyduğu bir gerçek, yok-
sa bunlar fevri, bunu yapabilecek ne kapasite ne de 
yetenekleri var” dedi.
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POLİS VE ÇOCUK BÜRO AMİRLİĞİ 

MERKEZİ HİZMETE AÇILDI
Sancaktepe Polis Amirliği ve 

Çocuk Büro Amirliği hiz-
met binası 16 Şubat Cuma 

günü düzenlenen törenle hizme-
te girdi.

Açılış törenine AK Parti İs-
tanbul Milletvekilleri Ravza Ka-
vakçı Kan, Osman Boyraz, San-
caktepe Kaymakamı Adnan Ça-
kıroğlu, Sancaktepe Belediye 
Başkanı İsmail Erdem, El Bab 
Şehidi, Selim Topal’ın ailesi, 
Milli Eğitim Bakanlığı Müste-
şarı Yusuf Büyük,  İlçe Emniyet 
Müdürü Kenan Kurt, İlçe Mil-
li Eğitim Müdürü Hüseyin Ay-
doğdu, İlçe Müftüsü Muammer 
Turan, Siyasi Parti Temsilcileri, 
STK Temsilcileri ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. 

Açılış töreninin de konuşan 
Sancaktepe  İlçe Emniyet Müdü-
rü Kenan Kurt; “Sancaktepe İl-
çemizin güvenliği ve huzuru i-
çin Emniyet Teşkilatımız 24 sa-
at görevinin başındadır. Bu mo-
dern Polis Merkezi amirliğinin 
İlçemize kazandırılmasında eme-
ği geçen herkese teşekkür ede-
rim’’ dedi.

Belediye Başkanı İsmail Er-
dem; yaptığı konuşmada “Bu-
gün hizmete açtığımız Emni-
yet Amirliği Binamız, gelişen ve 

büyüyen, aldığı göçlerle nüfu-
su 400 binleri geçen  ilçemizin 
güvenliğini ve huzurunu sağla-
yan polisimizin, insanımıza mo-
dern şartlarda hizmet verebilece-
ği bir mekân ilçemize hayırlı ol-
sun dedi. 

Sancaktepe Kaymakamı Ad-
nan Çakıroğlu yaptığı konuşma-
da Yenidoğan ve Sarıgazi böl-
gelerinde de Polis Merkezleri-
nin açılacağını dile getiren Çakı-
roğlu; Vatandaşlarımızın Can ve 

Mal güvenliği en önde gelen ön-
celiğimizdir. Bunu sağlamak için 
395 polis, 14 Mahalle bekçisi 24 
saat görevlerinin başındadır. Ya-
kın bir tarihte 55 mahalle bekçi-
si de göreve başlayacaktır ‘’ dedi.

Çakıroğlu, ‘’ Ülkemizin ve il-
çemizin Huzur ve Güvenliği için 
görevlerini özveriyle yerine ge-
tiren Emniyet teşkilatımızın de-
ğerli personellerine görevlerin-
de başarılar diliyor, herkesi saygı 
ve sevgiyle selamlıyorum ‘’ dedi.

Protokol konuşmalarının ar-
dından İlçe Müftüsü Muammer 
Turan’ın yaptığı dualarla birlik-
te Sancaktepe Polis Merkezi hiz-
mete açıldı.

Açılış töreninin bitimiyle bir-
likte Sancaktepe Belediyesi va-
tandaşlarımızın can ve mal gü-
venliğinin sağlanması ve dene-
timlerin daha hızlı yapılmasını 
sağlamak amacıyla Sancaktepe 
İlçe Emniyet Müdürlüğüne top-
lam 20 araç tahsis etti.

KUDÜS UNUTULMADI
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür 

Merkezi’nde “Kudüs ve Şehitler 
Gecesi” etkinliği düzenlendi.

Sultanbeyli Belediyesi ile Sultanbeyli 
Kardeşlik Platformu’nun ortaklaşa 
düzenlediği “Kudüs ve Şehitler Gecesi” 
programı Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Dr. Muhammed Receb ve Hafız Zekai 
Salman’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle 
başlayan programda sinevizyon 
gösteriminin ardından İnsani Yardım 
Vakfı (İHH) Genel Başkanı Av. Bülent 
Yıldırım konuştu. Kudüs’ün öneminden 

ve direnişinden bahseden Yıldırım, 
Kudüs’e yönelik gerçekleştirilen 
sistematik saldırılara dikkat çekti.

Programda konuşma yapan 
Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin 
Keskin, “Sultanbeyli Kardeşlik 
Platformu’na teşekkür ediyoruz. 

Kudüs’ün, Mescid-i Aksa’nın bu 
salona gelen siz değerli kardeşlerim için 
ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. 
Başta Cumhurbaşkanımız olmak 
üzere devletimizin Kudüs’ü ne kadar 
önemsediği malumunuz. 

Biz şühedamızı, Kudüs’ü 

unutturmamak adına çeşitli programlar 
yapıyoruz. 

Evlatlarımızın Kudüs’ü anlaması için 
de bu programlarımızı yapmaya devam 
edeceğiz. Tüm şehitlerimizi rahmetle, 
minnetle anıyor, gazilerimize şifa 
diliyorum.” açıklamasında bulundu.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin 
Kubilay ise Kudüs’ün öneminden 
bahsederek selamlama konuşması 
gerçekleştirdi.

Program, Grup Kıyam’ın ezgilerini 
seslendirmesinden sonra sona erdi.

İspark Otopark 
Görevlileri Meslek 

STANDARDI
Otopark Görevlilerini 

kapsayan meslek 
standartları Resmi 
Gazetede yayımlandı. 
Valeleri de kapsayan 
kararda iş sağlığı ve 
güvenliği ön planda 
tutuldu. Vale hizmeti 
verenlerin, sürücü 
belgesine sahip olmasının 
belirtildiği kararda, 
görevlilerin iş kuralları 
da açıklandı. Buna göre, 
otopark görevlileri de 
sözlü ve yazılı sınava 
tabi tutulmadan iş 
yapamayacak.

Otopark 
görevlilerine mesleki 
standart geldi. Resmi 
Gazetede yayımlanan 
karara göre otopark 
görevlisi kendisini ve 
çevresindekileri riske 
atmayacak şekilde 
çalışacak, uyarı 
işaretlerini talimatlar 
doğrultusunda kullanacak, 
tehlikeli olaylar varsa 
konuyu ilgililerle 
paylayacak, acil durumları 
ilgililere bildirecek, kendi 
yetkisindeki müşteri öneri 
ve şikayetlerini çözecek; 
yetkisinde olmayanları 
ilgili kişilere bildirecek, 
kişisel temizliğine dikkat 

edecek, iş kıyafetlerini 
giyecek, otoparkın 
düzenini sağlayacak, 
araçların düzenli park 
edilip edilmediğin, 
kontrol edecek.

ARAÇ TESLİM 
FORMU VERİLECEK

Ayrıca müşterilere 
otopark ücreti konusunda 
bilgi verecek, otoparkta 
kaza olursa hasar durumu 
ve plaka bilgisini 
kayıt edecek, şüpheli 
durumları ilgili kişilere 
bildirecek, aracı müşteriyi 
karşılayarak durdurup 
aracı almadan önce hasar 
olup olmadığını kontrol 
edecek. Bunun yanında, 
araç teslim formuna 
plaka, km, hasar bilgisi ve 
giriş saati bilgilerini yazıp 
müşteriye teslim edecek. 
Müşteriden de araç teslim 
formunu ruhsat ve onay 
karşılığı alıp verecek.

Otopark görevlilerine 
de mesleki yeterlilik 
belgesi verilecek. Bu 
belge de bir ölçme 
ve değerlendirme 
merkezinde sözlü, yazılı 
ve uygulamalı olarak 
gerçekleştirilecek.

GÖL-DEF şEHİTLER 
İÇİN MEVLİT OKUTTU
Göl-Def Ordu 

Gölköy Dernekler 
Federasyonu, Sancaktepe 
Fatma Fitnat Hanım 
Caminde 22 Şubat 
Perşembe akşam namazı 
sonrası Afrin Şehitleri için 
mevlit okuttu.

Göl-def Ordu Gölköy 
Dernekler Federasyonu, 
22 Şubat Perşembe akşamı 
Sancaktepe Fatma Fitnat 
Hanım Camiinde Afrin 

Şehitleri için Mevlit de 
Sancaktepe Belediye 
Başkan yardımcısı Hasan 
Kamal, CHP Sancaktepe 
İlçe Başkanı Alper Yeğin, 
Göl-def Ordu Gölköy 
Dernekler Federasyonu 
yönetimi ve Sancaktepe 
halkı katıldı.  

Programda okunan 
kuranı kerimlerin ardından 
Ariftin Şehitleri için 
dualarla son buldu. 
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Sancaktepe Belediyespor 
PLAY-Off’A KOŞUYOR
TFF 2.Lig Kırmızı Grupta play-off şan-

sını sürdürmek isteyen Sancakte-
pe Belediyespor, evinde misafir ettiği 

İnegölspor’u üstün oynadığı karşılaşmada 3-1 
mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrılan taraf 
oldu. Mücadeleye saha ve seyirci avantajı ile 
başlayan Sancaktepe Belediyespor, ilk dakika-
dan itibaren baskılı bir oyun sergileyerek oyu-
nu rakip yarı alana yığmaya başladı.

Kanatları etkili kullanarak İnegölspor ka-
lesinde pozisyon arayan Kırmızı Beyazlılar 
9.dakikada baskılarının sonucunu alarak İlker 
Avşar’ın golü ile 1-0 üstünlüğü yakaladı.

Galibiyet golünün morali ile rakip kaleye 
ataklarını sürdüren ev sahibi ekip 32.dakika-
da Melik Derin’in golü ile ilk yarının sonucu-
nu belirledi 2-0.

İkinci yarıya skor avantajı ile çıkan San-
caktepe temsilcisi baskılı oyununu sürdürdü. 
Umut Koçin, ilker Avşar ve Melik Derin’le net 
fırsatlardan sonuç alamayan Sancaktepe Bele-
diyespor, 79.dakikada Serhat Koruk’un golü i-
le skoru 3-0 yaptı. Mücadelenin 90.dakikasın-
da İnegölspor’dan Cengiz Ötkün attığı golle 
maçın sonucunu belirledi 3-1. Bu galibiyetle 
48 puana yükselen Hikmet Sevim’in talebele-
ri, önümüzdeki hafta deplasmanda Bucaspor i-
le karşılaşırken, 46 puanda kalan İnegölspor e-
vinde Amedspor’u misafir edecek.

SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 
SEYİRCİSİ HİÇ SUSMADI

Sancaktepe Belediyespor taraftarlarının 

büyük destek verdiği ve hiç susmadan 90 ta-
kımını desteklediği karşılaşmada, futbolcu-
lar maç sonu taraftarlarına giderek galibiye-
ti doyasıya kutladılar.

STAT : Sancaktepe 15 Temmuz
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan – Abdu-

rahman Atabay – Abdülkadir Döner / Feri-
dun Daldaş

SAHA KOMSERİ : Ali Ak
SANCAKTEPE BELEDİYESPOR : 

Mehmet Doğan***, Süleyman Olgun***, 
Yener Demirci***, İlker Avşar****, Me-
lik Derin****, Umut Koçin****, Selim Ka-
yacı***, Recep Burak Yılmaz***, Baha-
dır Erol****, Erbay Eker***, Samet Akay-
dın****

YEDEKLER : Ceyhun Demircan, Ab-
dullah Çoban, Gökhan Çetinus, İrfan Ak-
gün, Mertcan Aktaş, Serhat Koruk, Hamza 
Küçükköylü

TEKNİK SORUMLU : Hikmet Sevim
İNEGÖLSPOR: Şener Özcan**, Ke-

mal Hastürk**, Gökhan Kurumuş**, Emrah 
Dağ**, Raif Demir**, Cengiz Ötkün***, E-
mirhan Aydoğan**, Enes Bayır**, Anıl Şa-
hin**, Sinan Üstün**, Kaan Aygün**

YEDEKLER : Mustafa Güngör, İsa Ak-
göl, Enes Ata, Faruk Çalışkan, Burhan Ba-
hadır, Murat Şimşek, Hakan Şahin

TEKNİK SORUMLU : Murat Yoldaş
Murat Nazik

MİNİK YETENEK 
SANCAKTEPE 
BELEDİYESPOR’DA

1877 ALEMDAĞSPOR’DAN 
‘BAL’ GİBİ GALİBİYET

Son yıllarda profesyonel ta-
kımların altyapılarına verdi-
ği futbolcularla dikkatleri ü-

zerine çeken Ümraniye temsilcisi 
Karabekirspor’dan bir transfer habe-
ri daha geldi.

Mavi Beyazlıların 2005 Doğum-
lu minik yeteneği Ahmet Enes Men-
teşe Spor Toto 2.Lig takımlarından 
Sancaktepe Belediyespor altyapısına 
transfer oldu.

Son olarak Antalya’da düzenle-
nen ve 36 takımın katıldığı Ulusla-
rarası Kemer Cup Turnuvasında 4.o-
lan Karabekirspor’un büyük başarı-
sında performansı ve oynadığı fut-
bolla ön plana çıkarak gelecek vaat e-
den oyuncu ödülü alan Enes Mente-
şe, aralarında profesyonel takım olan 
Göztepespor ve Altınorduspor gibi 
bir çok takımın transfer listesine gir-

meyi başardı.
Karabekirspor’da U11, U12 Li-

ginde şampiyonluk yaşayan ve geçti-
ğimiz sezon U12 Milli takım seçme-
lerine davet edilen yetenekli oyuncu 
24-25 Mart’ta başlayan U13 Liginde 
Sancaktepe Belediyespor’un en bü-
yük kozlarından biri olacak.

Karabekirspor Altyapı Sorum-
lusu Özcan Demir yaptığı açıkla-
mada ” Takım kaptanım 2005 do-
ğumlu Ahmet Enes Menteşe’de ku-
lübümüzde eğitim alarak gösterdi-
ği performansla herkesi kendine hay-
ran bırakan bir yetenek. Hücum fut-
bolunu en iyi uygulayan ve takımı-
na yaptığı büyük katkılarla Sancak-
tepe Belediyespor’da rahatlıkla for-
ma giyerek bizleri gururlandıracak-
tır. Dost kulübümüz Sancaktepe 
Belediyespor’a hayırlı olsun ” dedi

İstanbul Süper Amatör Lig Klas-
man A Grubunda haftaya 12 puan-

la namağlup lider giren 1877 Alem-
dağspor, ligin güçlü takımlarından 
Araphanspor’u 1-0 mağlup ederek 
bal gibi bir galibiyete imza attı.

Paşabahçe Stadında oynanan kar-
şılaşmayı Bahtiyar Birinci, Mehmet 
Yıldırım, Emre Tuz hakem triosu yö-
netirken 4 hakem olarak da Serkan 
Çukur görev yaptı. Saha Komiseri o-
larak da Mehmet Saim Kara ve Fuat 
Demir görev yaptılar.

Karşılaşmaya 1877 Alemdağspor 
Seyhun, Aziz Aykırı, Sinan, Erdem, 
Mahmut, Samet, Batuhan, Aziz, Si-
nan, Gani, Kaan on biriyle başlarken 
Araphanspor Göktuğ, Adnan, Talha, 
İdris, Murat, Gökhan, Furkan, Cen-
gizhan, Soner, Burak, Emre kadrosu 

ile sahaya çıktı.
Karşılaşmaya Araphanspor etki-

li başladı, atak oyunu sonunda iste-
diği golü bulamadı ve ilk yarı 0-0 e-
şitlikle tamamladı. İkinci yarıya Çek-
meköy temsilcisi daha derli toplu çık-
tı çok istediği golü 56. dakikada Si-
nan Yıldırım’ın ayağından bularak 1-
0 öne geçti. Kalan dakikalarda her i-
ki takım girdikleri pozisyonlarda so-
nuç alamayınca karşılaşmayı Kes-
kin Çetinkaya’nın takım 1-0 kazan-
masını bildi. Bu galibiyetle 15 puana 
yükselerek yenilgisiz lideliğini sür-
düren 1877 Alemdağspor önümüz-
deki haftayı maç yapmadan Bay ge-
çecek. 5 puanda kalan Araphanspor 
Büyükçekmece Belediyespor ile kar-
şılaşacak.

ŞİLE YILDIZSPOR 
ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR
Bölgesel Amatör Lig 9. Grubun li-

deri Şile Yıldızspor, ligin 22.haf-
tasında deplasmanda Kartalspor’un 
misafiri oldu. İlk yarısı berabere biten 
karşılaşmayı ikinci yarıda attığı gol-
le 2-1 kazanan Şile Yıldızspor şam-
piyonluk yolunda bir engeli daha aştı.

Kartal Bulvar Stadına oynanan 
mücadeleyi İstanbul Bölgesi hakem-
lerinden Oktay Koçak yönetirken, 
Mehmet Taştekin ve Akın Aydemir 
yardımcı hakem olarak görev yap-
tılar.

Şile Yıldızspor maça golle başladı
Karşılaşmaya başlayan Şile Yıl-

dızspor 2. dakikada golü buldu. Kul-
lanılan korner atışına iyi yükselen 
Kaptanı Vijdan Aladağ şık bir kafa 
vuruşuyla topu filelere yollayarak ta-
kımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Bu golden sonra açık futbol oyna-
yan iki takımın yakaladığı sayısız fır-

satlardan gol sesi çıkmadı. Mücadele-
nin 44.dakikasında ev sahibi Kartals-
por beraberliği yakaladı. Sol çapraz-
dan kazandığı serbest vuruşta Rıdvan 
Aykan mükemmel bir vuruşla kale-
ci Erşen Çilingir’in bakışları arasında 
topu ağlara yollayarak ilk yarının so-
nucunu belirledi 1-1.

İkinci yarıya dengeli başlayan 
Şile Yıldızspor 61.dakikada Cenk 
Sarıtaş’ın golü ile 2-1 öne geçti. Ga-
libiyet golünden sonra maç sonuna 
kadar skor avantajını koruyan Şile 
temsilcisi sahadan 3 puanla ayrılma-
yı bildi.

Adnan Özbağcı’nın talebeleri bu 
galibiyetle 41 puanla zirvedeki yeri-
ni korurken önümüzdeki hafta evinde 
Alaşehir Belediyespor’u misafir ede-
cek. 21 puanda kalan Kartalspor dep-
lasmanda Belediye Derincespor’un 
misafiri olacak.

ATAŞEHİRGÜCÜ 
FIRTINASI 

KARTAL’DA ESTİ
İstanbul 2. Amatör Lig 15. Grup lideri 

Ataşehirgücü, deplasmanda karşılaştığı Kartal 
temsilcisi Atalarspor’u 6-2 mağlup ederek 
galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Grupta üst sıraları yakından ilgilendiren 
mücadele Kartal Yunus Stadında oynanırken 
karşılamayı Volkan Tezcanlılar, Yunus Atalay 
Sümer ve Nusret Kabasakal hakem triosu 
yönettiler.

Karşılaşmanın ilk yarısını 4-1 önde 
tamamlayan Ataşehirgücü ikinci yarıda attığı 
gollerle mücadeleyi 6-2 kazanmasını bildi. Mavi 
Atmacaları galibiyete taşıyan golleri Maçın 
yıldızı Murat Akcan (3), Mehmet Karasu, Burak 
Değirmenci ve Orhan Karabay atarken ev sahibi 
ekibin sayılarını Özgür Akıntı ve Samet Duysak 
kaydetti.

Bu galibiyetle 18 puana yükselerek zirvedeki 
yerini koruyan Nurettin Sayan’ın talebeleri 
önümüzdeki hafta evinde İstanbul Ataşehirspor’u 
misafir ederken, 9 puanda kalan Atalarspor 
deplasmanda Anadolu Kartallarıspor’un misafiri 
olacak.




