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Dünya Kadınlar Bocce
Volo Şampiyonası’nda birinci
olan İnci Ece Öztürk ve
Buket Öztürk kardeşler, Ni-
lüfer Belediye Başkanı Turgay
Erdem’i ziyaret ederek şam-
piyonluk sevinçlerini paylaştı.

Mersin’de 2-4 Kasım ta-
rihleri arasında gerçekleştiri-
len Dünya Kadınlar Bocce
Volo Şampiyonası’nda rakip-
lerini geçerek şampiyon olan
İnci Ece Öztürk ve Buket Öz-
türk, Nilüfer Belediye Baş-
kanı Turgay Erdem’i
makamında ziyaret etti. Halk
Evi’nde gerçekleşen ziyarette
Milli Takım Antrenörü Yıl-
maz Güzelocak da yer aldı.
Nilüfer Belediyesi’nin de
destekleriyle şampiyonaya ka-
tılan İnci Ece Öztürk ve

Buket Öztürk, katkılarından
dolayı Başkan Erdem’e teşek-
kür etti. Şampiyonluk sevinç-
lerini Başkan Erdem’le
paylaşan Öztürk kardeşler,
şampiyonluğa giden süreci de

anlattı. 
Şampiyonanın basamak

maçında 41 sayıyla dünya
ümitler basamak rekoru kır-
dığını da belirten İnci Ece
Öztürk, “2018 yılında Çin’de

gerçekleştirilen şampiyonada
da birinci olmuştuk. Bu yıl al-
dığımız dereceyle, geçen sene
yapılan dünya şampiyonasın-
daki başarımızın tesadüf ol-
madığını herkese gösterdik”
dedi. 

Nilüfer Belediye Başkanı
Turgay Erdem de, Milli
Takım ile katıldıkları Dünya
Şampiyonası’nda Nilüfer’i,
Bursa’yı ve Türkiye’yi en iyi
şekilde temsil ettikleri için
Milli Takım Antrenörü Yıl-
maz Güzelocak ile İnci Ece
ve Buket Öztürk’e teşekkür
etti. Başarılarından dolayı
sporcuları kutlayan Başkan
Erdem, gelecek turnuvalarda
da aynı başarıyı göstermeleri
temennisinde bulundu.
(İHA)

alPaGUT DUnYaYı 
BaKU’DE TiTRETECEK

“Bursa’nın Ovasından, Bakü’nün Bağrına” Uluslararası Alpagut
Şampiyonası için Bursa’dan yola çıkan ekip Bakü’ye ulaştı. 

Türkiye Alpagut Federasyonu Baş-
kanı Cemal Ersoy, bu yıl 2’cisi yapıla-
cak Dünya Şampiyonası için iddialı
konuşarak; “Milli Takımımız bugüne
kadar bizleri madalyasız bırakmadı.
Sporcularımız hem oyunları hem de
ahlakları ile şampiyonluğu Türkiye’ye
getireceklerdir.” Dedi.

TEK YÜREK, TEK mİllET…
Ersoy; “Ateşin şehri adıyla bilinen

Bakü’de gerçekleşecek olan 2.Dünya
Alpagut Şampiyonası'nda; Bayrağımızı

göndere çekmeye, İstik-
lal Marşımızı okumaya,
Ülkemizi temsil etme
yüceliğiyle, Ay-Yıldız sev-
dalısı Alpagutlarımızla
gidiyoruz. Takımımızın
Bursa birimi yola ko-
yuldu. Türkiye'nin Türk
köklü tek dövüş sporu
olan Alpagut Ulusal Ta-
kımı 2.Dünya Alpagut
Şampiyonası için Azer-

baycan'ın başkenti Bakü'ye ulaştı. Ulu-
sal Takımımıza Tüm Türkiye'nin
desteği ile bayrağımızı en iyi biçimde
taşıyıp bizleri onurlandırmalarını dili-
yorum.” Dedi. 

ElDE SEnSİn, 
DİlDE SEn...

Ersoy; “Gidiyoruz, bayrağımızı dal-
galandırmaya. Gidiyoruz, şehit verdiği-
miz topraklara. Gidiyoruz, kardeşi
kucaklamaya. Duaları ardımıza aldık.
Asker selamını durmaya gidiyoruz.
Türkiye Alpagut Takımı olarak 23-24
Kasım günleri 20 ülkenin katılımıyla
gerçekleşecek Dünya Şampiyonasında
geçen yıl olduğu gibi yine bayrağımızı
en iyi biçimde taşıyacağız. Bu andan

itibaren, buralarda bizleri koruyan
Türk Devletine, Türk Ulusuna ve
Türk Bayrağına taşıdığınız bu büyük
görevin sorumluluk bilinciyle davran-
manızı isteyeceğiz. Bu andan itibaren
sizler artık Ahmet, Mehmet, Ayşe,
Fatma değilsiniz. Sizler artık tam anla-
mıyla taşıdığımız Türk Bayrağını, yurt-

taşı olduğumuz Türk Ulusunu ve oca-
ğımız olan Türk Yurdunu temsil et-
meye başladınız.” Dedi.

Bİn aTlı çOCUKlaR
GİBİ şEnDİK…

Ersoy; “Bayrağa leke getirecek bir
hareketten, ulusa söz söyletecek bir ey-

lemden, yurda alnı ak dönmemizi en-
gelleyecek her hangi bir taşkınlıktan
uzak durarak. Kanını taşıdığınız birer
Türk genci olarak sizlere hep öğütledi-
ğimiz gibi; Olgun bir duruş, uygar bir
birey, başı dik bir tavır takınarak yurdu-
nuza, ulusunuza, bayrağınıza ve son
olarak sizleri bizlere emanet eden aile-

lerinize yaraşır olmanızı istiyoruz. 2
gün sonra yarışacak olduğunuz
2.Dünya Alpagut Şampiyonası'nda he-
pinize şimdiden başarılar diliyoruz.
Sonuç ne olursa olsun sizler bizim yav-
rularımız, yarınlarımız ve onur kayna-
ğımız olacaksınız. Yaradan yar ve
yardımcınız olsun.  Ak tolgalı beyler-
beyi haykırdı: İlerle! Bir yaz günü geç-
tik Tuna’dan kafilelerle. Şimşek gibi
bir semte atıldık yedi koldan. Şimşek
gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. Bir
gün dolu dizgin boşanan atlarımızla.
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o
hızla. Cennette bugün gülleri açmış
görürüz de. Hâlâ o kızıl hatıra titrer
gözümüzde! Bin atlı, akınlarda çocuk-
lar gibi şendik; Bin atlı o gün dev gibi
bir orduyu yendik!” dedi. 

SAFA FURKAN
AYDIN
HABERİ

Bugün oynanacak olan Tofaş -
Beşiktaş Sompo Sigorta maçını öğ-
retmenler ücretsiz izleyecek. ING
Basketbol Süper Ligi’nde 23 Ka-
sım’da evinde Beşiktaş Sompo Si-
gorta ile karşılaşacak olan Tofaş,
öğretmenleri maça davet ediyor. 24
Kasım Öğretmenler Günü müna-

sebetiyle gerçekleştirilen etkin-
likte, salon gişesinden kimliklerini
gösterecek olan öğretmenler mü-
cadeleyi ücretsiz bir şekilde sey-
retme şansına sahip olacak. Tofaş
Spor Salonu’nda oynanacak karşı-
laşma saat 15.15’te başlayacak.
(İHA)

Tofaş’tan öğretmenlere jest

Erdem dünya şampiyonlarını ağırladı




