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Kartal’da 
‘Zafer Yü-
rüyüşü’nde 

bir araya gelen 
binlerce Kartallı, 
Kartallı Kazım 
Meydanı’ndan 
ilçe meydanına 
kadar marşlar 
eşliğinde 
yürüdü. 

Başkan Gökhan 
Yüksel, yürü-
yüş esnasında 
balkonlardan 
korteji izleyen 
vatandaşları 
selamladı. 

Kartal Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümünde; halk 
konserlerinden sergilere ve mahalle eğlencelerine kadar, 27 Ağustos günü başlayıp 
ve 31 Ağustos’ta sonlanan 6 gün 6 gece süren bir kutlama programına gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize 
edilen kutlama programında, Türkiye’nin önde gelen sanatçıları Ceza, Ceylan 
Ertem, Manga, Moğollar, Ümit Besen, Pamela ve İlyas Yalçıntaş sahne alarak, 
binlerce Kartallıya ve çevre ilçelerde gelenlere unutulmayacak konserler yaşattılar.

Kartal’da ‘Zafer ve Barış Haftası’
Çocukların ve Gençlerin Coşkusuna Dönüştü

Kartal Belediye 
Başkanı Gökhan 
Yüksel, 30 Ağustos 
Zafer Bayramı’nın 
99. yıl dönümü 
nedeniyle yayım-
ladığı mesaj ile 
tüm Kartallıların ve 
ülkemizin bayramı-
nı kutladı.
Başkan Yüksel’in 
Zafer Bayramı’nın 
önemine dikkat 
çektiği mesajı 
şöyle;
Değerli komşula-
rım;

Bugün, milleti-
mizin ordusu ile 
birlikte bağımsızlık 
uğruna verdiği 
büyük mücadele 
sonunda elde ettiği 
büyük zaferin 99. 
yıl dönümünü 
kutluyor olmanın 
mutluluğunu hep 
birlikte yaşıyoruz.
30 Ağustos, ya-
şadığımız top-
rakları tekrardan 
bize vatan kılan, 
bağımsızlığıyla 
beraber onurunu 

da koruyan bir 
milli mücadelenin 
kutlu günüdür. 
Zafer, milletin ken-
di kaderini tayin 
etme hakkından 
vazgeçmediğini 
gösteren, bağımsız 
Türkiye’ye giden 
yolu açmıştır.
Önderimiz Gazi 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ün liderli-
ğinde 26 Ağustos’ta 
başlayan ve 30 
Ağustos 1922’de 
vatan toprakları-

mızdan düşmanın 
mevcudiyetinin 
silindiği bir zaferle 
sonuçlanan Başko-
mutanlık Meydan 
Muharebesi, mil-
letimizin bağımsız 
yaşama onurunu 
elde etmesi açısın-
dan hayati önem-
dedir. 
Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
başkomutanlığın-
da yapılan Büyük 
Taarruz’un eşsiz 
bir zaferle sonuç-

lanması, Türk 
milletinin asla esir 
edilemeyeceğini, 
vatan toprağına 
göz dikenlerin, 
halkımızı esarete 
mahkûm etmek 
isteyenlerin ve 
büyük bir ulusu 
topyekûn ortadan 
kaldırmaya cüret 
eden emperyalist 
güçlerin ise hiçbir 
şartta emeline ula-
şamayacağını bir 
kez daha göster-
miştir.

Tüm bu duygu ve 
düşüncelerle başta 
Büyük Önderi-
miz Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk 
olmak üzere bizlere 
bu büyük zaferi 
yaşatan tüm kah-
ramanları, şehit ve 
gazilerimizi sevgi, 
saygı ve minnetle 
anıyor, siz kıymetli 
komşularımın 30 
Ağustos Zafer Bay-
ramı’nı yürekten 
kutluyorum.

Başkan Gökhan Yüksel’den
Zafer Bayramı Mesajı
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Ziraat Bankası tarafından uygulanan; Gençlerin 
tarıma olan ilgisini arttırmak ve başvuru koşullarını 
taşıyan gençlere belirli konularda tarımsal üretim ve 
yatırım yapmayı öğretmektir.

Eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek ve genç-
lere tarım alanında girişimcilik bilinci kazandırmak 
üzere, Ziraat Bankası tarafından geliştirilmiş olan, 
banka, üniversite, kamu ve özel sektör işbirliğine 
dayalı bir eğitim programıdır. 

Düzenlenecek programlar teknik eğitim ve staj aşa-
malarından oluşmaktadır.

 Azami beş hafta sürecek teknik eğitimler, eğitimin 
düzenleneceği yerde bulunan ve Ziraat Bankası’nın 
belirleyeceği üniversitelerin teknik bölümleri tarafın-
dan verilecektir. 

Azami üç hafta sürecek stajlar ise Ziraat Bankası ve 
ilgili üniversite tarafından belirlenecek çiftliklerde 
ve/veya ilgili üniversitenin uygulama işletmelerinde 
yapılacaktır. 

Her biri 20 kişilik sınıflar halinde düzenlenecek 
eğitimler haftanın altı günü devam edecek ve devam 
zorunluluğu bulunmaktadır. Teknik eğitim ve staj 
sırasında, sonunda katılımcılar sözlü, yazılı sınava 
tabi tutulacaktır.

 Genç Çiftçi Kredisi başvuru şartları nelerdir? 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Türkiye’de 
yerleşik olmak, 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından 
gün almamış olmaktır.

Eğitim verilecek konularda tarımsal faaliyet yapmayı 
veya mevcut tarımsal faaliyetini büyütmeyi ya da 
bir tarımsal işletmede çalışmayı istemek; Asgari lise 
mezunu olmak, Erkek adaylar için askerlik görevini 
tamamlamış ya da muaf olmak, Medeni haklarını 
kullanma hakkına sahip olmak. Kredi kullanmasına 
engel bir durumu olmamak. 

Çiftçi kredisi faizi ne kadar? 

Ziraat Bankası bu sene çiftçilerimize cari faiz oranı 
olarak %17 oranını uygulamaktadır. Ancak, özellik 
ile 40 yaş altı genç çiftçilerimiz ile kadın girişimcilere 
uygulana faiz destekleri ile bu oran birçok alan için 
faizsiz olarak dahi uygulanmaktadır.

Erol 
ALTUNOĞLU

MEVZUAT 
PENCERESI

erolaltunoglu@hotmail.com

Genç çiftçi kredisi nasıl alınır? 

Modifiye Araç Tutkunları Kartal’da Buluştu

30 Ağustos Zafer Bayramı 
kutlamaları kapsamında 
Kartal Belediyesi, Modi-
fiyeciler ve Otomobilciler 
Derneği ile birlikte bir ilke 
imza atarak eski Kartal 
Stadı’nda ‘Modfest 2021’ 
etkinliği düzenledi. Kartal 
Belediyesi ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen Mod-
fest 2021’de konser, DJ 
performansları ve çeşitli 
aktiviteler gerçekleştirildi.

‘Modfest 2021’ araç tut-
kunlarını buluşturdu

“Bazı Zaferler Sonsuza 
dek Kutlanır ”sloganı ile 
ilçe genelinden birbirin-
den renkli etkinliklerle 
coşkulu kutlamalara ev 
sahipliği yapan Kartal Be-
lediyesi, ‘Modfest 2021’ ile 
modifiye araç tutkunlarını 

Kartal’da bir araya getirdi. 
Modifiyeciler ve Otomo-
bilciler Derneği ile birlikte 
düzenlenen etkinliğe 
Türkiye’nin birçok ilinden 
yaklaşık 300 klasik araç 
sahibi özel olarak tasar-
ladıkları araçlarla katıldı. 
Kartal Stadı’nda yapılan 
‘Modfest 2021’ hem 
araç tutkunları hem de 
vatandaşların büyük ilgisi 
ile karşılandı. Birbirinden 
renkli ve farklı özellikler 
taşıyan klasik otomobil-
ler Kartal’da modifiye 
tutkunlarının beğenisine 
sunuldu. Araç sahipleri, 
ziyaretçilere modifiyeli 
araçlar hakkında bilgi 
verdi. Modifiyeli araçlar 
renkli görüntülere sahne 
oldu.

Konser, DJ performansları 

ve etkinlikler festivale 
renk kattı

Sanatçı Vedat Alçay’ın 
sahne aldığı etkinlikte 
sürpriz çekilişler ve çeşitli 
aktiviteler gerçekleştirildi. 
Türkiye’nin sosyal medya 
fenomenleri arasında yer 
alan Semih Varol, Hasan 
Yalçuva, Dj Janti ve Relaxi 
ise ‘Modfest 2021’de sahne 
alarak festivale katılanlara 
unutulmaz saatler yaşattı. 
Modfest 2021’in sunucu-
luğunu ise ‘Mikrofonu de-
lirten adam’ lakaplı ünlü 
sosyal medya fenomeni 
Mithat Günay yaptı.

Kartal Belediye Başka-
nı Gökhan Yüksel de 
modifiye araç tutkun-
ları ile bir araya gelerek 
araçlar hakkında bilgi 

aldı. Festivali ziyaret eden 
vatandaşlarla sohbet eden 
Başkan Yüksel, Kartal’da 
böyle bir organizasyona 
ev sahipliği yapmaktan 
dolayı mutlu olduklarını 
belirtti. Vatandaşların da 
büyük bir ilgi gösterdiği 
festivalde,  ‘En Modifiyeli 
Araç’ ve ‘En Basık Araç’ 
seçimi de yapıldı.

Başkan Gökhan Yüksel : 
“Gençler Bu Tarz Buluş-
malara Hevesli”

Sosyal Medya fenomenleri 
ile bir araya gelen Kartal 
Belediye Başkanı Gökhan 
Yüksel yaptığı konuşma-
da, “Modfest ile birlikte 
bugün Kartal Meydanın-
dayız. İlçe dışından birçok 
misafirimiz var. Bu ailenin 
ne kadar büyük olduğunu 

bugün yine görmüş olduk. 
Aynı zamanda 30 Ağustos 
Zafer Bayramı etkinlik-
lerimiz devam ediyor. 
Bugün de Modfest’i 
ağırlıyoruz. Gençler bu 
tarz buluşmalara hevesli. 
Uzun zamandır pandemi, 
sel, yangılar gibi doğal 
afetler nedeniyle üzüntülü 
günlerden geçiyoruz. O 
yüzden de genç kardeşle-
rimiz buluşmaya hasretti. 
Bu hasret bugün giderildi. 
Biz de ev sahipliği yaptık. 
İstanbul’un en genç Bele-
diye Başkanı olarak genç 
kardeşlerimi anlıyorum. 
Gerekli önlemleri alarak, 
dikkat ederek ModFest 
ile buluştuk. Birbirinden 
güzel, renkli ve çeşit çeşit 
araçlar var. Onları da ziya-
ret ederek yarışmaları da 
izleyeceğiz” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesin-
den (İBB) yapılan açıklamaya göre; 
1 Eylül’de açılacak yeni tiyatro 
sezonunda tiyatroseverleri müzikal-
lerden klasiklere, tarihi oyunlardan 
yeni yazarların oyunlarına zengin 
bir repertuvar bekliyor. Antigone, 
Yaftalı Tabut, Veba, Maviydi Bisikle-
tim, İfigenya, Moby Dick’in yanı sıra 
Hastalık Hastası, Geçit, Ay Carmela!, 
Can Yeleği, Rüstemoğlu Cemal’in 
Tuhaf Hikâyesi, Zehir, Sen İstan-
bul’dan Daha Güzelsin, Matruşka, 
Çın Sabahta, Uzlaşma adlı oyunlar 
seyirciyle buluşacak.

ŞEHIR TIYATROLARI GAZHA-
NE’DE
Tarihi Hasanpaşa Gazhanesi, endüst-
riyel kültürel miras kapsamına alınıp 
dönüştürülerek İstanbul’un Müze 

Gazhane ismiyle Anadolu yakasında 
yeni bir kültür ve sanat kompleksi 
kazanmıştı. İBB Şehir Tiyatroları, 
Müze Gazhane’de iki yeni sahnesin-
de oyunlarını sahnelemeye başlıyor. 
Meydan sahnesi konseptinde Küçük 
Sahne’si ve İtalyan sahne konseptin-
de Büyük Sahne’siyle Şehir Tiyatro-
ları ailesine uzun bir aradan sonra 
iki yeni sahne katılmış oldu.

Tiyatro seyircisinin merakla bekledi-
ği Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava 
Sahnesi’ndeki Yaz Oyunları göste-
rimleri ise devam ediyor.

Pollyanna ile başlanılan Yaz Oyun-
ları’nın devamında, Rüstemoğlu 
Cemal’in Tuhaf Hikâyesi 7 Eylül 2021 
Salı, Hastalık Hastası 9 Eylül 2021 
Perşembe, Antigone 11 Eylül 2021 

Cumartesi sahnelenecek. Harbiye 
Açıkhava Sahnesi Yaz Oyunları’nı 
saat 21.00’de başlayacak.

EYLÜL 2021 PROGRAMI

Antigone (Yeni oyun): 1-4 Eylül, 15-
18 Eylül 2021 tarihleri arasında Har-
biye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

IFIGENYA (Yeni oyun): 29 Eylül- 2 
Ekim 2021 tarihleri arasında Harbiye 
Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

YAFTALI TABUT (Yeni oyun): 15-
18 Eylül 2021, 22-25 Eylül 2021 
tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri 
Sahnesi’nde.

GEÇIT: Oyun 29 Eylül- 2 Ekim 2021 
tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri 

Sahnesi’nde, 15-18 Eylül, 22-25 Eylül 
2021 tarihleri arasında Üsküdar 
Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

HASTALIK HASTASI: Oyun, 15-18 Ey-
lül 2021 tarihleri arasında Kağıthane 
Sadabad Sahnesi’nde, 23-25 Eylül 
2021 tarihleri arasında Sultangazi 
Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

AY, CARMELA!: İspanya’da Milli-
yetçiler ve Cumhuriyetçiler arasında 
geçen iç savaş dönemini anlatan 
oyunda, iki varyete oyuncusu 
Carmela ve Paulino, Franco önder-
liğindeki Milliyetçiler tarafından 
rehin alınır. Belçite şehrinin işgalini 
kutlayan Milliyetçiler tarafından is-
temedikleri bir gösteriye zorlanırlar.

PAULINO: Kentin dışına çık bakalım, 
‘gezinti’ye götürdükleri, sonra bir 
yolun kıyısına bırakıverdikleri insan-
ları say…

Jose Sanchis SINISTERRA: Oyun, 
22-25 Eylül 2021 tarihleri arasında 
Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde, 
15-18 Eylül 2021 tarihleri arasında 
Ümraniye Sahnesi’nde.

MAVIYDI BISIKLETIM (Yeni oyun): 
Oyun, 22-25 Eylül, 29 Eylül-2 Ekim 
2021 tarihleri arasında Ümraniye 
Sahnesi’nde.

CAN YELEĞI: Oyun, 15-18 Eylül 2021 
tarihleri arasında Gaziosmanpaşa 
Sahnesi’nde.

SEN ISTANBUL’DAN DAHA GÜZEL-
SIN: Oyun, 22-25 Eylül, 29 Eylül-2 
Ekim 2021 tarihleri arasında Gazios-
manpaşa Sahnesi’nde.

RÜSTEMOĞLU CEMAL’IN TUHAF 
HIKÂYESI: Oyun, 29 Eylül-2 Ekim 
2021 tarihleri arasında Kağıthane 
Sadabad Sahnesi’nde, 16-18 Eylül 
2021 tarihleri arasında Sultangazi 
Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

MOBY DICK (Yeni oyun): Oyun, 30 
Eylül-2 Ekim 2021 tarihleri arasın-
da Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi 
Sahnesi’nde.

MATRUŞKA: Bir kadın... bir erkek... 
bir ilişki... kavgalar, çatışmalar, ay-
rılıp barışmalar, kopamayışlar. Oyun, 
22-25 Eylül, 29 Eylül- 2 Ekim 2021 
tarihleri arasında Üsküdar Kerem 
Yılmazer Sahnesi’nde.

VEBA (Yeni oyun): Oyun, 15-18 
Eylül, 22-24 Eylül, 29 Eylül-2 Ekim 
tarihleri arasında Müze Gazhane 
Büyük Sahne’de.

ZEHIR: Oyun, 15-18 Eylül, 22-25 Ey-
lül, 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında 
Müze Gazhane Meydan Sahne’de.

İBB Şehir Tiyatroları, 
sezonu 6’sı yeni 
16 oyunla açıyor



   2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yı-
lı’nın başlamasına sayılı günler kal-
masıyla birlikte, ebeveynlerin vermek-
te güçlük çektikleri kararın içeriği ise 
içler acısı…

   On üç yaş üzeri tüm 
öğrencilerin aşılan-
ması tartışmaları, her 
ne kadar kamuoyuna 
fazlasıyla yansıtıl-
masa da, aileler için 
oldukça kaygılı bir 
süreç.
   Bu süreçte, bilgi kir-
liliğinin yanı sıra hü-
kümetin izlediği sağ-
lık politikasına karşı 
hissedilen güvensizlik 
söz konusu da olunca, 
çocuklarımızın kulak-
tan dolma duyumlarla 
içten içe korku yaşa-
maları, ebeveynlerine 

olan itimatlarının azalmaya başlama-
sı, kendilerini çaresiz hissetmeleri, 
gelecek kaygıları, hatta ölme ihtimali 
düşünceleri ile büyüyen bir nesil var, 
ne yazık ki…

   Online eğitim sistemi ile heba edil-
mek zorunda kalınan öğrenim süreci-
ni de hesaba katarsak, ki katmalıyız; 
zira ferah bir ülke olmadığımızı göz 
önünde bulundurursak, online eğiti-
min ulaşılabilirliğinin yüzdelik dili-
mi de önemli…
   Ekonomik zorlukların tam da gö-
beğinde geçim zorluğu içinde olan 
sayısız ailenin, bilgisayar ve internet 
yoksunluğu yaşadığı gerçeğini de in-
kar edemeyeceğimize göre, durum-
dan çıkarabildiğim tek sonuç;
   Kaygılı, akademik eğitimden yok-
sun ve hatta gelir düzeyi gittikçe dibe 
batan ebeveynlerin sağlıklı besleye-
mediği binlerce yetişkin adayı büyü-
yor. Hem de, ülke nüfusunun yakla-
şık yüzde yirmi beşi oranında…
   Yaptığım küçük bir kamuoyu araş-
tırması sonucunda;
   Her on çocuktan dördünün, aşı ol-

madıkları takdirde haftada iki gün 
yaptırılması zorunlu kılınan PCR 
testinden geçmektense, çaresizce aşı 
olmayı kabul ettiklerini, kendilerini 
evde kaldıkları sürece daha güvende 
hissettiklerini, okul kalabalığından 
ve hatta tüm kalabalıklardan kork-
tuklarını, ama en çok da bu korkunun 
ömür boyu sürebileceğinin kaygısını 
yaşadıklarını dile getirirlerken, 
   Her on çocuktan üçü, kesinlikle aşı 
olmak istediklerini ancak ailelerinin, 
aşı olmuş olan çocukların akıbetleri-
ni gözlemledikten sonra aşı yaptırıp, 
yaptırmayacaklarının kararını vere-
ceklerini ve bu karşıt düşünceler ne-
deniyle kişisel çatışmalar yaşandığını 
vurguladılar. Ölmekten çok korktuk-
larını ve korktukları başlarına gelirse, 
tek sorumlusunun aileleri olduğunu 
söylüyorlar.
   Bebeklik süreçlerinden itibaren, 

öngörülen tüm aşıları uygulamış ol-
malarının hiçbir zararını görmedik-
lerini ve bu aşının da diğerlerinden 
farkının olmadığını savunarak, aşıya 
zorlanan her on çocuktan ikisi ise, 
kişisel kararlarına karşı çıkılmasına 
üzülüyor. Ve istemeden de olsa, ilk 
dozlarını olmuşlar. 
   Kalan onda birlik yekundan bahset-
mek bile istemezdim ancak, bilme-
nizde fayda var diye düşünüyorum:
   “Allah ne isterse, o olur! Ölecek-
sek, vademiz dolmuş, nefesimiz bit-
mişse, aşı ne fayda…” 
   Evet, evet… Yanlış okumadınız. 
Yorum sizlerin…
   Ebeveynlerine güvenmeyen çocuk-
lar, hükümete güvenmeyen ebeveyn-
ler; bir de, işimizin Allah’a kaldığına 
inanan taze beyinler…
   Her şeye rağmen, sevgiyle…
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Kartal Belediyesi tarafından 2 
aylık periyotlarla çıkarılan edebi-
yat, kültür, sanat dergisi KE, 11. 
(Eylül-Ekim 2021) sayısında çocuk 
ve gençlik edebiyatının önemli ismi 
Gülten Dayıoğlu’nu ağırlıyor.
Gülten Dayıoğlu’nu kapağa taşıyan 
dergi, Kartal Belediye Başkanı 
Gökhan Yüksel’in “Edebiyat Mutlu-
luktur” başlıklı sunumuyla okurunu 
selamlıyor.

Gülten Dayıoğlu dosyasında imzası 
bulunan yazarlar ise; Sunay Akın, 
Melih Yıldız, Ömür Kurt, Hülya 
Soyşekerci, Abdullah Ezik, Sevtap 
Ayyıldız, Koray Avcı Çakman, İbra-
him Varelci, Demet Ekmekçioğlu, 
Sedat Sever ve Fatih Erdoğan.

Derginin dosya dışı çalışmaların-
da şiir, öykü, deneme, çeviri ve 
röportajları ile yer alan isimleri 
ise sırasıyla; Haydar Ergülen, 
Mertcan Karacan, Halil İbrahim 

Özbay, Leyla çapan, Kader Menteş 
Bolat, Rezzan Akçatepe, Hale Çelik, 
Neslihan Yalman, Volkan Altınbaş, 
Tarhan Gürhan, Gökhan Arslan, 
Kadir İncesu, Ayşe Övür, Ayça Erdura, 
Adalet Temürtürkan, Ebru Çaloğlu, 
Elif Erdoğan, Mehmet Fırat Pürselim, 
Hatice Nisan, Utku Yıldırım, Murat 
Kahveci, Erkan Küçük, Melike Uzun, 
Demet Eker, İsmail Biçer, Samet 
Karahasanoğlu, Serkan Türk, Ercan 
y Yılmaz, Ramazan Parladar, Murat 
Tenetoğlu, İlyas Tunç, Havva Yılmaz, 
Nurdane Özdemir Sağkan, Burak 
Kara ve Serdar Tunç’tan oluşuyor.
KE’nin özgün sayfaları “Çizginin 
Dilinden ‘Covid-19’ Karikatürleri” ve 
“Kitaplar Arasında”, her sayıda oldu-
ğu gibi bu sayıda da yerlerini almış 
durumda.

KE dergisiyle ilk kez buluşacak ede-
biyatseverler, derginin basılı haline 
ulaşamadıkları takdirde,  https://
www.kartal.bel.tr/ adresinden dergi-
yi “pdf” olarak edinebilirler.

KE DERGİSİ 11. SAYISINDA GÜLTEN DAYIOĞLU’NU AĞIRLIYOR

Ünlü Rapçiler, Kartal’da 
Şarkılarını Barış Için Söyledi

Kartal’da, 6 gün 6 gecedir festival 
tadında devam eden ‘Zafer ve 
Barış Haftası’ kutlamaları, 1 Eylül 
Dünya Barış Günü’nde ‘Barışa 
Rap’ konseriyle zirveye çıktı. Tür-
kiye’nin önde gelen rap şarkıcıları-
nın sahne aldığı konserde, sadece 
Kartallılar değil, İstanbul’un farklı 
noktalarından gelen binlerce in-
san doyasıya eğlendi.

Kartal’da, Zafer ve Barış Haftası 

kutlamaları, 1 Eylül Dünya Barış 
Günü’nde de devam etti. 27 Ağus-
tos günü ünlü Rapçi Ceza ile baş-
layan; Manga, Ceylan 
Ertem, Moğollar, 
Ümit Besen-Pamela 
ve İlyas Yalçıntaş 
konserleriyle devam 
eden etkinliklerin 
6’ıncı gününde, 
‘Barışa Rap’ konseri 
düzenlendi. Konserde 
rap müziğinin güçlü 
bir dinleyici kitlesine 
sahip müzisyenleri; 

Şanışer-Sokrat, Asil, 
Keişan ve Mert Şenel 
aynı sahneyi paylaşarak 
Kartallı sevenlerine unu-
tulmaz bir akşam yaşattı.

Dünya Barış Gü-
nü’nde ‘Barışa Rap’ 
Konseri 
Damga Vurdu 

Kutlamalarda, günün 
ilk etkinliği, DJ Murat 
Gemlik ve Bükre Sena 
Sait’in sahne performan-
sı oldu. Ünlü DJ Murat 
Gemlik’in ve Bükre Sena 

Sait’in sahne performansıyla 
eğlenen binlerce insan kendinden 
geçti. Konserin sonunda, Kartal 

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i 
temsilen, Kartal Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Adem Uçar ile Kültür ve 

Sosyal İşler Müdürü Umut Develi, 
DJ Murat Gemlik ve Bükre Sena 
Sait’e bir teşekkür plaketi ile çiçek 
takdim etti.

Kutlamaların devamında, Tür-
kiye’nin önde gelen rap şarkı-
cıları; Asil, Keişan, Mert Şener, 
Şanışer ve Sokrat sahne aldı. 
Yaklaşık 4 saat süren konser-
de, sevilen şarkılarını söyleyen 
ünlü rapçiler, dinleyenlere 
unutulmaz bir gece yaşattı. 
Özellikle gençlerin katılımı-
nın yoğun olduğu konserde, 
binlerce insan rap şarkılarına 
coşkuyla eşlik etti.

“Umut Burada, Gençlik Burada!”
Konser programında konuşan 

Kartal Belediye Başkanı Gökhan 
Yüksel, “Barışa Rap için buradayız. 
Barış; kardeşliği getirir, dayanış-
ma ve birlikteliği getirir. Bizler bu 
konuda örnek olmak zorundayız. 
Zafer ve Barış Haftası’nda başta 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşları olmak üzere, tüm 
şehitlerimizi saygıyla yâd ettik. 
Gençlik burada, umut burada! 
Sizleri çok seviyorum” ifadelerini 
kullandı. Konserin devamında, 
Kartal Belediye Başkanı Gökhan 
Yüksel, gecede sahne alan tüm 
rap şarkıcılarına plaket ve çiçek 
takdim etti. 

RAP BARIŞ İÇİN SÖYLENDİ
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Kartal’da Zafer Haftası Kutlamaları ‘Ceza’ Konseri ile Başladı

Eylül 2021

Kartal Belediyesi tarafından Bü-
yük Taarruz ve 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nın 99. yıl dönümüne 

özel hazırlanan “Bazı Zaferler Sonsu-
za Dek Kutlanır” etkinlikler ünlü rap 
sanatçısı Ceza’nın Kartal Meydan’ında 
düzenlen  konser ’de sahne alması ile 
başladı.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
ve 6 gün sürecek olan “ Bazı Zaferler 
Sonsuza Dek Kutlanır” etkinliklerinin 
ilk günü, binlerce Kartallının Kartal 
Meydan’ında doyasıya coşkulu bir 
gece yaşadı.
Konser’in en büyük kitlesi; 2020 Mart 
ayından beri  tüm dünyada olduğu 

gibi ülkemizde de etkili olan COVİD 
-19 Pandemisi sonrası uzun süre evde 
kalan ve sosyal ve kültürel etkinlik-
lerden uzak kalan gençler olurken 
Rap Müziği’nin  ünlü sesi Ceza’nın 
Kartal Meydan’ında verdiği konserle 
üzerlerine sinmiş olan kaygı ve stresi 
müziğin coşkusu ile attılar.

‘Büyük Zafer Karma Resim 
Sergisi’

‘Bazı Zaferler Sonsuza Dek Kutlanır’ 
sloganıyla hazırlanan etkinliklerin ilki 
Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası 
Fuaye Alanı’nda düzenlenen ‘Büyük 
Zafer Karma Resim Sergisi’ oldu. 

13 sanatçının, yağlı boya ve akrilik 
tarzıyla oluşturduğu, 37 eserinin 
sergilendiği etkinlik, 5 Eylül’e kadar 
Kartallı sanatseverleri ağırlamaya 
devam edecek.

Çocuklar, Kendileri Için Hazır-
lanan Etkinliklerde Gönüllerin-
ce Eğlendi

Kartal Belediyesi, Kartallı çocukları 
da unutmadı. Yunus Mahallesi’nde 
bulunan Atatürk Parkı’nda düzenle-
nen bir birinden eğlenceli oyun ve 
aktivitelerle çocuklar gönüllerince 
eğlenmenin tadını çıkardı. Park ala-
nına kurulan stantlar, oyun alanları 

ve eğitici-öğretici aktivitelerle kartallı 
minikler eğlenirken, aileleri de keyifli 
bir gün geçirme fırsatı buldu.

Ceza Kartal’da ‘Fark’ Yarattı

Kartal Meydanı’na kurulan dev 
sahnede kartallılarla buluşan ilk 
isimler İtiraf ve Myco oldu. Rap müzik 
alanında çalışmalarını sürdüren 
Kartallı iki isim ile Ceza konseri öncesi 
dinleyenlere keyifli anlar yaşadı.
Zafer Haftası’nın ilk gün ki konse-
rin finalinde; Kartal Meydanı’nda 
toplanan  başta özellikle büyük bir 
kalabalığın sahibi gençlerin görkemli 
tezahüratı eşliğinde sahneye Ünlü 
Rap Şarkıcısı Ceza çıkarak geçmişten 

günümüze bestelediği rap şarkıları-
nı her yaştan hayranının  eşliğinde 
söyledi. Konsere gelen dinleyicileri 
selamlayan ve ufak bir konuşma 
yapan  Ceza; “Bu akşam burada oldu-
ğum için hem çok şanslıyım, hem çok 
mutluyum hem de heyecanlıyım. Bizi 
buluşturan herkese sonsuz teşekkür-
ler. Başta belediyemiz olmak üzere 
Kartal Belediye Başkanımız Sayın 
Gökhan Yüksel’e ve bütün emeği ge-
çenlere sonsuz teşekkürler. İnşallah 
her zaman denir ya bir daha zaferler 
yaşamak zorunda kalmayalım… Ama 
kazanacağımız tek zafer özgürlük ve 
barış olsun.” dedi.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen 
‘Zafer ve Barış Haftası’ etkinlikleri ikinci 
gününde de önemli bir konsere ev sahipliği 
yaptı. “Bazı Zaferler Sonsuza Dek Kutlanır” 
sloganı ile Kartal’da tüm gün süren etkin-
likler akşam Kartal Meydanı’nda şarkıcı ve 
besteci kimliğiyle beğeni toplayan Ceylan 

Ertem konseri ile zirveye taşındı. Kartallı 
sevenleriyle buluşan Ertem, sevilen şarkıla-
rını seslendirdi. 

“Konsere hasretlik son buldu”
Tüm gün süren etkinliklerde saatler akşam 
dokuzu gösterdiğinde Kartal Meydanı bir 

büyük konsere daha ev sahipliği yaptı. Ilk 
gün gerçekleşen Ceza konserinin ardından 
ikinci gün sahne alan isim şarkıcı ve besteci 
Ceylan Ertem oldu. Ünlü DJ Kadir Çetin’in 
sunumuyla gerçekleşen etkinlikte Ceylan 
Ertem birbirinden güzel şarkı ve bestelerini 
seslendirerek Kartallı sevenleriyle buluştu. 

Pandemi nedeniyle ertelenen konserle-
re hasret olan Kartallılar günün kapanış 
etkinliğinde müziğin ve eğlencenin keyfini 
yaşayarak Zafer Haftası coşkusunu yaşadılar. 
Konser sırasında Ceylan Ertemle engelli bir 
bayan dinleyicisi ile beraber yapmış olduk-
ları düet geceye damgasını vururken konser 
alanında duygusal anlar yaşattı.

Kartal’da  Ceylan Ertem Rüzgarı Esti

Ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş,
 kutlamalarda sevilen şarkılarıyla sahne aldı

Kartal’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kut-
lamalarında Ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş, 
kutlamalarda sevilen şarkılarıyla sahne alarak 
binlerce Kartallıya unutulmaz bir gece yaşattı.

27 Ağustos günü ünlü Rapçi Ceza ile başla-
yarak Manga, Ceylan Ertem, Moğollar, Ümit 
Besen-Pamela ile devam eden konserler 
dizisi ile Kartallılar, Zafer Bayramı coşkusunu 
doyasıya yaşadı. Kutlamaların 5’inci günün-
de ise İlyas Yalçıntaş sevilen şarkılarını Zafer 
Bayramı için seslendirdi.

Mahalle Etkinliklerinde Çocuklar 
Doyasıya Eğlendi
Kutlamalar boyunca, her gün ayrı bir noktada 
gerçekleşen ve Kartallı çocuklara keyif dolu 
anlar yaşatan ‘Mahalle Etkinliği’, bu kez Esen-
tepe Mahallesi Mehmet Ali Büklü Parkı’nda 
düzenlendi. Kartallı çocuklar, aileleri ile be-
raber oyun platformları ve sokak oyunlarıyla 
doyasıya eğlendi. 

Ilyas Yalçıntaş Kartal’ı Salladı
Kutlamaların devamında, sevilen sanatçı 
İlyas Yalçıntaş, ilçe meydanında düzenlenen 
konserde binlerce Kartallı ile buluştu. Konser 
boyunca, ‘Olur Olur’, ‘Kalbimin Kapısı’, ‘Dünya 

Senin’ gibi sevilen şarkılarını seslendiren ünlü 
sanatçı, dinleyenlere unutulmaz bir gece ya-
şattı. Binlerce Kartallı, gece boyunca seslendi-
rilen şarkılara büyük bir coşkuyla eşlik etti.

“Bu Vatan Kolay Kurulmadı.”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kon-
ser programında yaptığı konuşmada:
“Bu vatan kolay kurulmadı. 26 Ağustos’ta 
başlayan ve 30 Ağustos’ta biten savaşla bu 
topraklardan tekrar çıkmamak üzere, burada 
kalıcı olmak üzere büyük bir zafer kazanıldı. 
Bu zaferi bizlere yaşatan Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’e ve tüm şehitlerimize minnetlerimizi 
sunuyoruz. 

Enerji burada, gençlik burada. Bu enerjiyi 
Kartal’dan İstanbul’da, İstanbul’dan Türki-
ye’ye yayacağız.” ifadelerini kullandı. Konuş-
manın ardından, Başkan Gökhan Yüksel, ünlü 
sanatçı İlyas Yalçıntaş’a teşekkür plaketi ve 
çiçek takdim etti.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Mü-
dürlüğü tarafından hazırlanan Zafer ve Barış 
Haftası kutlamaları, 1 Eylül Dünya Barış Gü-
nü’nde, 20.00’da Murat Gemlik ve 21.00’da 
Barışa Rap konseriyle devam edecek.
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ÜCRETSİZ

Eylül 2021

KARTAL’DA, 30 AĞUSTOS 
ZAFER BAYRAMI COŞKUSU!

Kartal’da Ağustos Zafer Bayramı ‘Zafer Yürüyüşü’ gerçekleştirildi. ‘Zafer Yürüyüşü’nde bir 
araya gelen binlerce Kartallı, Kartallı Kazım Meydanı’ndan ilçe meydanına kadar marşlar 
eşliğinde yürüdü. Başkan Gökhan Yüksel, yürüyüş esnasında balkonlarından korteji izleyen 
vatandaşları selamladı. 
 
Kartal, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümünde, unutulmaz bir kutlamaya 
sahne oldu. Kutlamalarda, ünlü sanatçılar Pamela-Ümit Besen ile Moğollar grubu sevilen 
şarkılarıyla sahne alarak Kartallıları coştururken, binlerce vatandaş Covid-19 salgınından 
dolayı uzun süredir yapılamayan ‘Zafer Bayramı Yürüyüşünde bayram coşkusunu doyasıya 
yaşadı. 
Kartal’da, Zafer ve Barış Haftası kutlamaları tüm heyecanıyla devam ediyor. Dört gündür sü-
ren kutlamalarda, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümünde, Kartallıların uzun 
yıllar unutamayacağı bir bayram coşkusu yaşandı. 
 
Kartallı Çocuklar Bu Etkinliği Çok Sevdi 
 
Kutlamalar kapsamında, günün ilk etkinliği Kartallı çocukların doyasıya eğlendiği, ‘Mahalle 
Etkinliği’ oldu. Kartallı Kazım Meydanı’nda gerçekleşen etkinlikte, Kartallı minikler; oyun 
platformları ve sokak oyunları ile aileleriyle beraber keyif dolu anlar yaşadı. Kartal Belediye 
Başkanı Gökhan Yüksel de etkinlik alanını ziyaret ederek, minikler ve aileleri ile bir araya 
geldi. 
Kartallı Kazım Meydanı’nda gerçekleşen bir diğer etkinlik, sanatçı Cenan Çamyurdu’nun, 
ünlü şair Nazım Hikmet’in ‘Kurtuluş Savaşı Destanı’ eserinden sevilen şiirlerini seslendirdiği 
sahne performansı oldu. Sanatçı Çamyurdu’nun performansı izleyenlerden tam not aldı. 
 
Moğollar, Sevilen Şarkılarıyla Binlerce Kartallıyı Coşturdu 
 
Zafer Bayramı kutlamalarında, günün en coşku dolu anlarından biri de, 1960’lı yıllarda 
Türk müziğine damgasını vuran, Moğollar grubunun sahne performansı oldu. Kartallı 
Kazım Meydanı’nda gerçekleşen konserde, dillerden düşmeyen; ‘Dinleyiverin Gari’, ‘Bir 
Şey Yapmalı’ gibi şarkılarını seslendiren grubun sahne performansı izleyenler tarafından 
çok beğenildi. Binlerce Kartallı, konser boyunca Moğollar’ın sevilen şarkılarına eşlik ederek 
doyasıya eğlendi. 
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konser programında yaptığı konuşmasında; “Büyük 
ustaları ağırladığımız için çok mutluyuz. Yarım asırdır, müzik yapmak, ayakta kalmak kolay 
değil. Şu anda Kuva –yi Milliye Ruhu’nun yaşadığı bir meydandayız. Selam olsun o ruhu 
yaşatanlara. Kartallı Kazım’a ve Kartallı Kazımlara ve onlara önderlik eden Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk’e selam olsun. 30 Ağustos coşkusunu yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı. Başkan Gökhan Yüksel, konuşmasının ardından Moğollar grubuna plaket ve çiçek 
takdim etti. 
 
Kartallılar Uzun Zaman Sonra Zafer Yürüyüşü’nde 

Konserden sonra, Covid-19 salgınından dolayı uzun süredir yapılamayan ‘Zafer Yürüyüşü’ 
gerçekleştirildi. ‘Zafer Yürüyüşü’nde bir araya gelen binlerce Kartallı, Kartallı Kazım Mey-
danı’ndan ilçe meydanına kadar marşlar eşliğinde yürüdü. Başkan Gökhan Yüksel, yürüyüş 
esnasında balkonlarından korteji izleyen vatandaşları selamladı. 
 
Bayram Coşkusu Pamela ve Ümit Besen Konseriyle Zirveye Çıktı 
 
Zafer Yürüyüşü’nden sonra, bayram coşkusu Pamela ve Ümit Besen konseri ile zirveye çıktı. 
İlçe meydanında gerçekleşen konsere; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet 
Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, İYİ Parti İlçe Sekreteri Nalan Pehlivan, Kar-
tal Belediye Başkan Yardımcıları, Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş, Atatürkçü Düşünce 
Derneği Kartal İlçe Başkanı Kemal Aslan ve binlerce vatandaş katıldı. 
Konserde, ilk olarak sevilen sanatçı Ümit Besen sahne aldı. Ünlü sanatçı, ‘Nikâh Masası’, 
‘Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi?’ gibi sevilen şarkılarını seslendirirken, binlerce vatan-
daş sanatçının şarkılarına hep birlikte eşlik etti. Konserin devamında, Pamela’nın sahne 
almasıyla beraber, iki ünlü sanatçı dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirerek, Kartallılara 
unutulmaz bir gece yaşattı. 
 
“Sizin Gibi Genç Başkanlar Görmek Istiyoruz” 
 
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konser programında yaptığı konuşmada; “Bugün 
burada umut var. Bugün burada enerji var. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. 30 
Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.” ifadelerini kullandı. 
Sanatçı Pamela ise, Başkan Gökhan Yüksel’in teşekkür konuşmasına cevaben; “Daha çok 
sizin gibi genç Başkanlar görmek istiyoruz. Bizler de size teşekkür ediyoruz” derken, Ümit 
Besen ise; “Kartallılar çok şanslı. Böyle bir başkanları olduğu için. Çok teşekkür ederiz” ifa-
delerini kullandı. Konuşmaların ardından, Başkan Gökhan Yüksel, iki ünlü sanatçıya plaket 
ve çiçek takdim etti. 
Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Zafer ve Barış 
Haftası coşkusu, 31 Ağustos, 21.00’da ilçe meydanında sanatçı İlyas Yalçıntaş konseriyle 
devam edecek.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Zafer ve Barış Haftası’ etkinliklerinin üçüncü gününe ünlü 
alternatif rock müzik grubu Manga damgasını vurdu.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü nedeniyle hazırlanan programların üçüncü gününde de 
Kartal birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yaptı. Tüm gün boyunca süren etkinliklerde satranç 
turnuvası ve ödül töreni, günün finalinde de Manga konseri ile Kartallılar keyifli bir pazar günü geçirme 
fırsatı buldu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süredir kültürel etkinliklerden uzak kalan vatan-
daşlar müziği ve eğlenceyi doyasıya yaşadı.

Satranç Turnuvası’nda Kazananlar Belli Oldu

‘Zafer ve Barış Haftası’ programı kapsamında günün ilk etkinliği Mehmet Ali Büklü Parkı’nın kültürel 
etkinlikler için ayrılan açık alanında düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası oldu. İki 
gün süren turnuvada farklı yaş kategorilerinde genç sporcular yarıştı. İkinci günün sonunda kazanan 
sporcular için ödül töreni düzenlendi. Satranç turnuvasında dereceye girenler kupalarını Kartal Beledi-
ye Başkanı Gökhan Yüksel’in elinden aldılar.

Kartal Meydanı’nda Unutulmaz Manga Konseri
Akşam saatlerinde Kartal Meydanı günün merakla beklenen dev konserine ev sahipliği yaptı. Ülke-
mizi 2010 yılında Eurovision şarkı yarışmasında başarıyla temsil eden ünlü alternatif Türk rock müzik 
grubu Manga sahnedeydi. Bu önemli konser için Kartal ve civar ilçelerden gelen on binlerce kişi alanı 
doldurdu. 20 yılı aşkın süredir aktif müzik yaşantısına devam eden Manga Grubu, Kartal’da sevenle-
riyle birlikte muhteşem bir konsere imza attı. İlk albümünden günümüze kadar besteledikleri şarkıları 
seslendiren grup, dinleyicilerin büyük beğenisini topladı.

ÜNLÜ ROCK MÜZİK  GRUBU MANGA KONSERİ
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ŞAİR HİLAL KARAHAN, “KADIN VE EDEBİYAT”

Eylül 2021

Şair Hilal Karahan’nın  Kartal 
Edebiyat Günleri’nde “Edebiyatın 
Penceresinden Kadın, Sanat ve Ik-
tidar” konusunda tarihsel-toplum-
sal-siyasal süreçler ve bu süreçlerde 
kadın şairler konusuna ışık tuttuğu 
“Kadın ve Edebiyat” sunumunu 
özgünlüğü ve önemi nedeniyle 
olduğu gibi yayımlıyoruz.

Kadın ve Edebiyat
Sayın başkanlarım, değerli ko-

nuklarımız ve sevgili arkadaşlarım, 
bu akşam “Kadın ve Edebiyat” 
ekseninde yapacağım konuşmayı, 
şair olduğum için, algıda seçicilik 
yaparak “kadın ve şiir”i detaylandır-
arak yapacağım.

Kaynakça olarak, Sevgili şair 
arkadaşım Aydan Yalçın’ın yapmış 
olduğu tarihsel “Edebiyatımızda 
Kadın Şairler”1 çalışmasını ve birkaç 
akademisyenin makalesini kullan-
acağım. Eşi benzeri bulunmayan bu 
istatiksel ve akademik çalışmanın bir 
an evvel kitaplaşmasını bekliyorum. 
Hepimiz için yararlı bir kaynak 
olacağı kanaatindeyim. Sevgili Ay-
dan’ın da bu gece aramızda olması, 
gurur verici; onu davet eden Vedat 
Başkan’a teşekkür ediyorum.

Toplumumuzdaki patriarkal 
aile yapısı göz önüne alındığında, 
kadınların erkeklere göre maça 3-0 
geride başladığını düşünüyorum… 
Çünkü gelenek, örf ve adetler, 
eğitim sistemindeki eşitsizlik kadar, 
kadının anneliği ve çocuk yetiştirme-
deki primer rolü de kültürel aktiv-
itelere ayırdığı zamanı azaltır. Bir 
çocuğun, kadının boş zamanını en 
az beş yıl doldurduğu düşünülürse, 
ortalama 2-3 çocuklu aile yapısı olan 
toplumumuz için, durumun önemi 
daha iyi kavranabilir. Bu durum 
maalesef her alanda olduğu gibi 
edebiyat ve şiir için de geçerli. Gerçi, 
Gülten Akın gibi çok çocuklu şairler, 
bu öngörü için bir istisnadır.

Kanadalı yazar, şair, eleştirmen ve 
feminist Margaret Atwood, kadın 
şair olmaya dair şunları söyler: 
“Şiir konusunda, eğer kadınsanız 
kuralların farklı olduğunu bilmiyor-
dum. ‘poetess’ (şaire) sözünün bir 
hakaret olduğunu ve benim de bir 
gün böyle adlandırılacağımı bilmi-
yordum. Kendi cinsiyetimi aştığımın 
söylenmesinin bir iltifat sayıldığını 
bilmiyordum.”2

Metamodern çağ, postmodern-
izm, siber toplum, simulasyon, 
nanoteknoloji, metroseksüel, diji-
talleşme, karbon izinin yok edilmesi, 
nickname, sanal yaşam, 5G iletişim, 
algının manipülasyonu, bireysellik 
bilinci, değerlerin içinin boşaltılıp 
anlamsızlaşması, robotlaşma, ino-
vasyon, LGBT, queer aktivizm, anksi-
yete, depresyon, facebook, twitter, 
google, facetime, durum atmak, 
live paylaşım …vb. önceki yüzyıla 
nazaran daha sanal, daha kavramsal 
ve muğlak terimlerin insan zihnini 
kuşattığı bir dönemdeyiz. Cinselliğin 
bir meta ve para kazanma aracı olar-
ak kışkırtıldığı, kadın ruhunun seks 
imgesiyle neredeyse aynı düzleme 
indirgendiği, erkek egemen, kapital-
ist bir dünyada yaşıyoruz. Kadınların 
böyle bir yaşamın her alanında, 
edebiyatın her türünde feminen 
saygınlığını koruyarak başarılı olması 
bence bir mucizedir. Bu bağlamda 
öncü sanatçı kadınların, büyük be-
deller ödeyerek, biz geriden gelen-
lere kapıları açtığına ve konuşacak 
bir alan sağladığına inanıyorum.

Bildiğiniz gibi Türkçenin tarihi 
çok eskidir, Türkçe şiirinse ondan 
da eski… Oysa böyle büyük bir şiir 
geleneğine sahip olmamıza rağmen, 
maalesef şair kadınlar hep geri 
planda kalmıştır. Aşağıdaki alıntı, 
İspirli’nin “Osmanlı Kadını ve Şiir”3 
makalesinden:

“Divan şairliğinin yolu âşıklık rol 

ve hüviyetini kabullenmektir doğru. 
Bu durum bu vadide eserler verenin 
kadın olmasını hemen hemen im-
kânsız kılar. İfade edilecek aşk beşerî 
ise kadın, bu vadide eserler verme-
de peşinen saf dışı kalacaktır. Çünkü 
kadın, hemen her çağda ve her 
edebiyatta şiirin öznesi değil nesnesi 
konumundadır. Şair olunca seven 
konumunda karşımıza çıkmasını 
beklediğimiz kadın, muhafazakâr 
bir toplumda ancak ve ancak ilahî 
aşkı terennüm edebilir. Şiir yazan, 
aşka düşen bir kadına iyi gözle 
bakılamayacağı muhakkaktır(!) Aşk, 
erkeklere yakışır, aşkı erkekler bilir, 
şu halde ‘şiir yazmak da erkeklerin 
işi’dir.

Adını bildiğimiz ilk kadın şairimiz 
Zeyneb Hatundan (15.yüzyıl), Rabia 
Hatun’a kadar bugün 46 kadın 
divan şairi tespit edebiliyoruz. 
Kadın şairlerimizin bir kısmı çeşitli 
çirkinliklere maruz kalmıştır. İsimleri 
çerçevesinde hayli çirkin rivayetler 
üretilmiş kadın şairlerimiz olduğu 
gibi kocalarının kıskançlıklarıyla 
kirpikleri zorla kestirilen kadın şairl-
er de olmuştur. Kadın divan şairl-
erimizle ilgili bir eksiklik, şiirlerinde 
kadın ruhunu aksettirememeleri, 
aksettirmede güçlük çekmeleridir. 
Bunda sosyal şartların etkisi vardır, 
ancak toplumun çizdiği belli bir 
edebiyat geleneği içerisinde erkekçe 
şiirler söylemeleri de güç olur.

Kimi zaman da kadın san-
atçılarımızın yazdıkları eserlerin 
onlara ait olmadıkları düşünülür. 
19. yüzyıldan sonra yetişmiş 
kadın sanatçılarımızın bir kısmı 
ise, takma isimlerle eserlerini 
verirler, kendi isimlerini kullanma 
cesareti gösteremezler. Bazen 
edebiyat araştırmacılarımızın da 
kadını şair olarak önemsemediğine 
tanık oluruz: Örneğin Abdülba-
ki Gölpınarlı, ‘Divan Şiiri (15-16. 
Yüzyıllar)’ kitabında, (Varlık Yayın-
ları, İstanbul 1954, s.18) Mihrî 
Hanım’ı eserine alış sebebini: ‘…
adı tezkirelerde geçtiği, Necâtî’yi 
taklit ettiği ve nihayet bir kadın 
şair olduğu için aldık’ şeklinde dile 
getiriyor(!) Oysa Mihrî şiirlerinde 
bir farklılığı gerçekleştiriyor, duygu-
larını, aşklarını divan edebiyatının 
izin verdiği ölçülerde azamî olarak 
ifade ediyordu. Diğer kadın şairl-
erimizin hemen hemen hiç birinde 
görülmeyen bu rahatlık ve samimi-
yet Mihrî’ye kadın his ve duyuşlarını 
şiire getirebilme, kadını nesne konu-
mundan özne konumuna, seven 
konumuna getirebilme ayrıcalığını 
veriyordu.”4

Bu tespitlere ek olarak, Bekiroğ-
lu, “Osmanlı’da Kadın Şairler”5 
makalesinde şunları söyler: “Os-
manlı’nın geleneksel döneminde 
kadın şair yok denecek kadar az. 
Çünkü kadınların şiir biçiminde 
bile duygularını ifade etmesi, hatta 
‘vuslat, aşk, muhabbet, sevda, yâr’ 
gibi sözcükleri kullanması ayıp sayıl-
maktadır. Kadının en önemli mezi-
yetinin ‘kendisinden bahsettirme-
mek’ olduğunun kabul gördüğü 
bir toplumsal psikoloji içinde, şiir 
biçiminde olsun kendisinden söz et-
mek, duygularını, aşklarını, acılarını, 
ümitlerini, kısaca manevi cazibesini 
sergilemek yani kendisinden bah-
sedilmesine izin vermiş olmak kadın 
şair için sakınılması gereken bir 
durumdur. Bir başka deyişle manevî 
cazibe de en az maddî cazibe kadar 
setri gerektirir. Bu durumda kadın 
şair ya manevî cazibesini şiirin ifade 
vasıtaları ile sergilemiş olmanın 
getireceği toplumsal baskıyı göze 
almak zorundadır, ya da susmalıdır. 
Toplumsal baskıyı göze alamadığı 
ancak yaradılışın kendisine yükle-
diği şairlik yeteneğinin büyüleyici 
zorlamasından da vaz geçemediği 
yani susamadığı anda kadın şairin 
yolu basit bir temkin programı 
geliştirmekten geçer.. Bunun en kes-
tirme ifadesi de kendi kalbini, kendi 
ruhunu şiir haline geçirmek değil; 

ifade klişeleri önceden belirlenmiş 
bir erkek söylemini üstlenmekten, 
bir başka deyişle ödünç bir kalbi şiir 
biçiminde deşifre etmekten geçer.”

Görüleceği gibi patriarkal ve 
muhafazakar bir toplumsal baskı 
altında şair kadınlar hissettiklerini 
yazamamış, yazmışsa bile yayım-
latamamıştır. Yazabilenler ise 
sadece kendini güvende hisseden 
(patronaj bağlılığı!!!) ve güvenli 
konularda (dinî-tasavvufi mecrada) 
yazabilmiştir. Kadınların şiir alanında 
adının duyulması tazminatla birlikte 
başlamış, Atatürk ilke ve inkılâpları, 
cumhuriyetin kurulması, Latin 
alfabeye geçilmesi,  kadın okur-
yazarlığının artması ile birlikte ivme 
kazanmıştır.

Cumhuriyet Dönemi şair kadın-
larımız geç yaşta da olsalar, sayıları 
az da olsa, Divan kadın şairlerine 
göre en azından yaşadıkları süreçte 
kitap çıkarabilmişler, dergi ve gaze-
telerde yer alabilmişlerdir.” Bunların 
arasında sayabileceğimiz Yaşar 
Nezihe, Şükûfe Nihâl, Halide Nusret 
Zorlutuna birbirinden farklı şiir an-
layışları ortaya koymuştur.1

1950’de Demokrat parti iktidara 
gelmiş, çok partili sisteme geçilmiş 
olsa da, hâlâ tek parti döneminin 
anayasası geçerlidir. Demokrat Parti 
döneminde ABD’ye kucak açılmasıy-
la, düne kadar dostça geçindiğimiz 
güçlü komşumuz Sovyetler Birliği’ne 
karşı Soğuk Savaş’ın ön cephesi 
olduk. Bu dönemin ilk şiir kitabı 
1956’da çıkan Rüzgâr Saati ile 
Gülten Akın’ındır.1

Modern şiirimizin büyük atılımı 
olarak kabul gören II. Yeni şairleri 
arasında şiirimize yeni bir duy-
arlılık getiren Gülten Akın, sonraki 
kuşakların kendini ifade etmesi 
noktasında bir ‘yol açıcı’ olmuş-
tur. Gülten Akın her şair için bir 
idoldür. Toplumsal gerçekçi şiirin 
ivmesi, ikinci yeninin imgeleri, kadın 
olmanın ayrıcalığı ve duyarlılığı ile 
sentezlenince olağanüstü bir şiir 
çıkar ortaya. Her insanın belleğinde 
ondan bir-iki dize mutlaka vardır. 
Şairliğinin yanı sıra beş çocuk büyüt-
müş Gülten Akın’a “Türk şiirinin 
annesidir” denilebilir, denilmelidir 
de…

27 Mayıs 1960 darbesinin et-
kisiyle şiir kitaplarında iki üç yıl bir 
duraklama yaşansa da 1963’ten 
itibaren kadın şairlerimizin hızla 
kitap çıkarmaya başladıkları görülür. 
1960 sonrası ‘sol’un yükselme 
döneminde kadın şairler geniş bir 
coğrafyayı içine alan, bireysellikten 
uzak, çağının sorunlarını irdeleyen 
ve sorgulayan şair kimliği taşıyarak, 
bu doğrultuda eserler vermişlerdir. 
Bu toplumcu şair kadınlar arasında 
Sennur Sezer (Gecekondu, 1964), 
Melisa Gürpınar (Umut Pembeleri, 
1962) ilk akla gelenlerdir.1

1970’li yılların başında dünyada 
yaşanan ekonomik kriz Türkiye’yi 
de vurmuş, bu yıllarda %66 or-
anında devalüasyona gidilmiştir. 
Ekonomik krize, terör ve iç çatışma-
lar da eklenince şiir kitaplarının 
yayımlanmasında önemli bir 
duraksama yaşanmıştır. Bu arada 
verilen 12 Mart 1971 muhtırası 
edebiyatımızı oldukça etkilemiş, 
birçok aydın, gazeteci ve yazar 
cezaevlerine tıkılmıştı. “İçeridekiler 
” ve “Dışarıdakiler” olarak yaşanan 
bu dramatik dönemin sancılarını, 
insanlık dışı muameleyi ve işkenceyi 
anlatan, başta roman dalında çok 
güzel eserler verilmiştir: Örneğin 
Fürüzan’ın 47’liler, Sevgi Soysal’ın 
Şafak adlı eserleri sayılabilir… Şiirde 
ise Gülten Akın, 1971’de yayımladığı 
Kırmızı Karanfil ile kadınlar arasında 
Sosyalist Gerçekçi şiirin ilk ayak ses-
lerini duyuracaktır. 1971’den sonra 
birçok edebiyat dergisinin yayım-
landığını görürüz. Ancak güzellikler-
in çok uzun sürmediği, her on yılda 
bir dümdüz edilmiş ülkemizde bir de 

12 Eylül 1980 faşizmi yaşanacak ve 
başta aydınlar olmak üzere, devlete 
muhalif her kesim içeriye atılacak-
tır. 1980-81 yılları şiirin sustuğu 
yangın yıllarıdır adeta. Hiçbir kadın 
şairimiz bu dönemde kitap yayım-
layamamıştır.1

Evet, 1980 darbesiyle derin bir 
yara alan sosyalist kadın hareketi, 
1982’den sonra artık farklı bir 
alanda mücadelesine başlaya-
caktır: Kadın sorunlarını ele alan 
feminizm, muhalif kimlikli yeşiller 
hareketi, ekosisteme ve çevreye 
duyarlılık etkili olmaya başlar. 1982 
ve sonrası dönem, kadının birey-
sel kimliğini aradığı, özel alandan 
kamusal alana hızla geçtiği, erkek 
egemen duruşa dur dediği ve örgü-
tlenip toplumun dikkatini çekmeye 
başladığı bir dönemdir. Kitlelere 
ulaşma başarısını gösteren ürünler 
hızla yayılır ve bu dönemde roman 
dalında Duygu Asena’nın Kadının adı 
Yok adlı yapıtı başı çeker. Darbeler-
in onar yıllık kırıklar oluşturduğu 
edebiyat zemininden elbette şiir de 
yara alacaktır. Yeni duyarlılıkların 
ortaya çıkmasına neden olan bu 
döneme, II. Yeni akımın da eklen-
mesiyle şiirimiz farklı bir dönemece 
girmiştir artık. 80 sonrasında şiir, 
gerçekliğe yaslanan bir kurgusallığa 
dönüşmeye başlamış, imgenin de 
yoğun kullanımıyla somuttan soyuta 
yönelmiş, bireysel bir hâl almıştır. 
Nilgün Marmara, Lale Müldür, 
Gülseli İnal, Ayten Mutlu, Birhan 
Keskin bu dönemde öne çıkan şair 
kadınlardır.1

1971 ve özellikle 80 darbe-
si sonrasında yaşanan kültürel 
yozlaşmanın ve toplumsal bellek 
yitiminin ne yazık ki bu gün hâlâ 
yaşandığı görülmektedir. Şiirde san-
at kaygısının öne çıkmasıyla farklı 
dünya görüşlerine sahip şair kadın-
larımız 1980 yılından sonra adeta 
bir söz patlaması yaparak, 1990’dan 
sonra ise daha da katlanarak şiir 
dünyasına adım atmışlardır.1

2000’li yıllara geldiğimizde, aslın-
da bir dönemden ya da insan grubu-
ndan değil, şiirde yeni bir anlayıştan, 
yepyeni bir zihinsel koddan bahset-
mek gerekir. 1980’lerin sonlarında 
ilk denemeleri başlayıp, 1990’ların 
ortalarında bize kadar ulaşan inter-
net mucizesinin dilimize, zihnimize 
yerleştirdiği, şiirimizi değiştirdiği, 
dönüştürdüğü yeni bir algoritmadır 
bu. Farklı bir dilsel mekân; Human 
Sapiens’in bitip Human Sensori-
um’un başladığı zaman…6

Kadın şairler artık her yerdedir. 
Üstelik de hayatın her alanında, 
yaratının her platformunda seslerini 
yükseltmektedir. Ekonomik gücünü 
elinde tutan, kadın olmanın bilincine 
varmış bu kadınlar artık kendine 
güvenlidir, keskindir, taviz vermez; 
kadına atfedilen sıfat ve sembolleri 
zerre umursamaz. Şiir onlarla ilk 
kez menstrüasyon, orgazm, erken 
boşalma, ensest, cinsel kimlik, vb. 
“hassas” konularla tanışmış; kadın 
pedine yazılan şiiri okumuştur 
Türkçe.6

1980 darbesinin etkisiyle yahut 
küreselleşmenin, globalleşmenin 
ülkemize, dilimize yansımasıyla 
şiirin temaları da değişmiştir. Bu şiir 
anlayışında her şey, hiç koşulsuz, 

aynı anda var olabilir. Coğrafyanın 
ve milliyetin sınırları, dilin kısıtlama-
ları ortadan kalkmıştır. Metinler 
arasılık, türler arasılık, görsel ve 
deneysel teknikler, kolaj, imge ve 
simülasyon sanki insanın maruz 
kaldığı değişimi, hız ve çarpışmayı 
şiire taşımıştır. Slogancı toplumcu 
şiirden hızla uzaklaşan, yine de 
hayatın ve insanın sorunlarıyla ilgile-
nen, kapitalizmi nükteli bir şekilde 
eleştiren, egosu ve bireysellik bilinci 
yüksek, iyi eğitimli bir kültür şiirine 
dönüşmüştür şiir. Çeşitlilik artık her 
yerdedir. Onun inceliğini, gönder-
melerini anlayabilecek eğitimli bir 
okur kitlesi gerekmektedir. “Face-
book”, “twitter”, “google translate”, 
“facetime” gibi teknolojik aletlerle 
dünya bir avuç köye dönüşmüştür. 
Herkes birbirinin şiirini okuyabil-
mekte, birbirini takip edebilmekte, 
şiir festivalleri ve sempozyumlar 
aracılığıyla tanışabilmektedir. Bu 
da şiirimizin diğer dünya dillerine 
çevrilmesini  kolaylaştırıp yay-
gınlaşmasını sağlamakla birlikte 
maalesef zihnimizi daha çok çöpe 
maruz bırakmaktadır.6

“2000’ler şiiri” salt 2000 yılında 
başlamış, bu dönemle sınırlı bir 
dönem şiiri değil, daha çok interne-
tin 1990’ların ortalarından itibaren 
ülkemizde yayılmasıyla birlikte 
değişen ‘milenyum anlayışı’nın 
şiiridir. İyiyle kötünün ayrımı, belki 
de hiçbir zaman, değerlerin iyice 
esnetildiği bu dönemdeki kadar zor 
olmamıştır! Yine de, şair kadınların 
önünü çektiği, bu yeni dil ve zihin 
platformunda, şiirin diğer sanat 
dallarıyla el ele geçirdiği estetik 
dönüşüm, takdire şayandır; tarihe 
not düşülmesini gerektirir.  6
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Değerli dostlarım Öz saygısını yitiren in-
sanlar hayatlarında düzen huzur ve mutluluğu 
nasıl oluşturabilir?

Kendinizi haksız yere suçlamak bir yerde 
kendini onaylamamak küçük görmek ve önem-
sememektir. Kendini onaylamayan. Kendine 
karşı hoşgörülü affedici toleranslı sevgi dolu ve 
anlayışlı olmayan biri sürekli kendini suçluyor 
olacaktır. Kendini suçlamak öfke, nefret hırs ve 
karamsarlık hislerini besleyerek çoğaltacaktır.

Suçluluk hissi tek başına bir hayatı karartma-
ya yetecek kadar kuvvetli bir yanılsama. Ken-
dimize karşı barışçı olmamız lazım kendimize 
karşı barışçı olmak zorundayız.

Kendimizdeki hatayı görüp düzeltmek 
kendimizi suçlayarak köreltmek başka. İkisi de 
dışardan bakıldığında birbirine benziyor gibi 
görünse de iki ayrı konudur. Herkesi hataları 
vardır. Yanlış seçimler, yanlış tutumlar, yanlış 
sözler, yanlış tepkiler söz konusu olabilir. Bun-
ları görüp sağ duyu ile değiştirmeyi seçmek de 
güzel ve doğru bir hamledir.

Fakat kendini suçlamak küçümsemek 
aşağılamak köreltici yıpratıcı olumsuz bir 
tepkidir. Başkalarına karşı kolayca affedi-
ci olduğun halde kendine karşı neden bu 
kadar acımasız ve katı olduğunu düşün. 
Kendini neden sevmiyorsun. Sende hata 
yapabilir bu hatayı sevgi ile düzeltebilirsin.

Başkalarını kolayca affederken kendine 
neden bu kadar katısın. Başkalarına bu 
kadar fedakarken kendine karşı neden bu 
kadar umursamazsın. Değerli dostlarım,  
başkalarına gösterdiğiniz sevgi hoşgörü ve 
toleransı kendinizde göstermeniz ümidi ile 
kalın sağlıcakla.

ÖZ SAYGI

“Hak örgütleri, sendikalar ve kitle örgütlerinden 
Dünya Barış Günü açıklamaları

Eylül 2021

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla açıklama yapan insan hakları örgütleri, 
sendikalar ve kitle örgütleri, “Barış hakkını savunarak barışı getirebiliriz” dedi.

1 Eylül Dünya Barış 
Günü dolayısıyla in-
san hakları örgütleri, 
sendikalar ve kitle 
örgütleri açıklamalar 
yaptı. Açıklamalarda 
“Barış hakkını savu-
narak barışı getirebi-
liriz” denildi.

Türkiye’nin etnik, 

dilsel, dinsel ve 
kültürel özellikleri 
bakımından çoğulcu 
bir dokuya sahip 
olduğunun belirtildi-
ği İHD açıklamasında 
“Çoğulculuk, İHD’nin 
pek çok kez vurgu-
ladığı ve yansıttığı, 
‘herkes farklı, herkes 
eşit’ sloganında ifa-

desini bulur. Çoğul-
culuk aynı zamanda 
demokrasinin de te-
melidir. İHD demok-
rasi ile insan hakları 
arasında koparılamaz 
bir bağ bulunduğu 
düşüncesindedir. O 
nedenledir ki, İHD 
Türkiye’nin temel 
sorununun insan 

hakları ve demokrasi 
sorunu olduğunun 
altını çizmiş ve bu 
temel sorununun en 
önemli halkasının da 
Kürt sorunu olduğu 
tespitinde bulunmuş-
tur. Türkiye’nin insan 
hakları ve demokrasi 
sorununu çözebil-
mesi için yeni barış 

sürecine ve böylelik-
le çatışma çözümü-
ne ihtiyacı vardır.” 
ifadeleri kullanıldı.

İHD, 2015-2020 yılla-
rını kapsayan 6 yıllık 
bilançoda Kürt soru-
nunun çözümsüzlüğü 
ve yeniden başlayan 
silahlı çatışmalar 

nedeni ile yaşamını 
yitirenlerin toplam 
sayısının 5.773 
olduğunu belirtti. 
Açıklamada “Bütün 
bu olumsuzluklar-
dan kurtulmamız 
barışla mümkündür.” 
denildi.

DİSK Yö-
netim 
Kurulu 
adına 
DİSK 
Genel 

Başkanı Arzu Çerke-
zoğlu da bir açıklama 
yaptı. Çerkezoğlu 
“Nazi Almanya’sı-
nın Polonya’ya 
saldırarak 2. Dünya 

Savaşı’nı başlattığı 
1 Eylül 1939’un yıl 
dönümünde bir kez 
daha temel bir ilke 
olarak savaşa karşı 
olduğumuzu, barışı 

savunduğumuzu 
tekrar edeceğiz. 
İşçi sınıfının barışa 
özlemi güncelliğini 
koruyor. Demokratik 
haklara, eşitliğe, 

adalete kavuşmak 
için barışı savunma-
ya devam edeceğiz. 
Barış içinde kardeşçe 
yaşayabileceğimiz bir 
ülke ve bir dünya için 

emperyalist politika-
lara karşı uluslararası 
sınıf dayanışmasını 
yükseltmeyi sürdüre-
ceğiz.” dedi.

DİSK 
Genel 
Yöne-
tim 
Kurulu 
Üyesi 

ve Gıda-İş Genel Baş-
kanı Seyit Aslan da 
bir açıklama yaparak 
“2021 1 Eylül Dünya 
barış gününde, dün-
yada ve hemen yanı 

başımızdaki Orta-
doğu coğrafyasında 
yaşanan savaşların 
kazananları uluslara-
rası tekeller kaybe-
dense işçi ve emekçi 

halk oluyor. Tüm 
dünyadaki bu savaş 
ortamını bitirip barış 
ile dünyayı refaha ka-
vuşturabilecek olan 
da işçi sınıfı. Dünyayı 

huzur ortamına çevi-
rebilecek kilit nokta 
işçi sınıfının kendi 
çıkarları için emper-
yalist hegemonya 
savaşlarına dur 

diyebilecek birlikleri-
ni örüp sağlamlaştır-
ması, barış talebi için 
mücadele etmesidir.” 
dedi.

Türk 
Tabipleri 
Birliği 
(TTB) de 
1 Eylül 
açıkla-

ması yaptı. 

Açıklamada “Tüm 
dünyada barışa 
en çok ihtiyacımız 
olan bu günlerde, 

ülkemizde de sürdü-
rülebilir demokratik 
hayat için barışçıl 
bir ortam dışında 
seçeneğimiz yoktur. 
Sivil silahlanma, 

paramiliter güç-
lerin beslenmesi, 
şiddet ortamının 
sürdürülmesi tüm 
insanlık için tehdittir. 
Unutmayalım ki; 

savaş ve çatışmanın 
kaybedeni her zaman 
halklardır. Toplumsal 
sağlığımız için barış 
dışında bir seçeneği-
miz yoktur. Savaşsız, 

sömürüsüz bir dünya 
bizlerin ellerinde, 
dayanışmayla kuru-
lacaktır.” ifadeleri 
kullanıldı.

ÇERKEZOĞLU: BARIŞIN KAYBEDENI OLMAZ

GIDA-IŞ: BARIŞ EMEKÇILERIN IHTIYACI

TTB: BARIŞ OLMADAN SAĞLIK OLMAZ

İLAN-DUYURU
AŞCIBAŞI MESCIDI CAMII VE 
TÜRBESINI KORUMA YAŞATMA 
DERNEĞI
18.09.2021 TARIHLI OLAĞANÜSTÜ 
GENEL KURUL TOPLANTI ILANI

Aşcıbaşı Mescidi Camii Ve Türbesini Koruma 
Yaşatma Derneği Yönetim Kurulunca 18.09.2021 
tarihinde Zeynep Kamil Mah. İnadiye Camii 
Sokak No:12-13 ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresinde saat 
11.00 da aşağıdaki gündem gereğince olağanüstü 
Genel Kurul toplantısı yapılmasına, gerekli çoğun-
luk sağlanamadığı takdirde 26.09.2021 tarihinde 
aynı adres ve saatte gerekli çoğunluğa bakılmaksı-
zın  Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

Yön.Kur.Başk. : Adnan Memiş                                                   
Yön.Kur.Başk.Yard.:  Hüseyin Gülahmetoğlu                                     
Yön.Kur.Başk.Yard.: Yaşar Tellioğlu 

                                                                        
GÜNDEM 
-----------------------
1-Açılış Ve Yoklama Yapılması  

2-Divan Heyetinin Seçimi Ve Toplantı Tutanakla-
rınıın İmzalanması İçin Divan Başkanlığına Yetki 
Verilmesi.

3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması 
Ve Yönetim Kurulunun İbra Edilmesi.

4-Denetim Kurulu Raporunun okunması ve Dene-
tim Kurulunun İbrası Edilmesi.

5-DerneğinTasfiye Edilmesi ve Dernek Tasfiye 
Kurulunun Seçilmesinin Görüşülmesi Ve Karara 
bağlanması . 

6- Dilek Cve Temenniler. 

7-Kapanış 
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