
SULTANBEYLİ GÖNÜL SOFRALARINDA BULUŞUYOR
Sultanbeyli’de Gönül Sofraları  bu yılda her mahallede 

kurulacak

Onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in gelmesiyle birlik-
te Sultanbeyli’de de 350 Bin vatandaşı bir araya ge-

tiren gönül sofraları kurulmaya başladı. İftar programları 
kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, ilk iftarını 
şehit aileleri ve gazilerle yaparken, Dünde Sultanbeyli 
protokolünü  ağırlayarak STK’lar, Kurum ve kuruluşların 
yöneticileriyle bir araya geldi. 15 mahallenin tamamında 
farklı tarihlerde kurulan ve bu sene yeniden kurulacak 
olan gönül sofraları mahalleliyi bir araya getiriyor. Bu iftar-
larda genç-yaşlı aynı sofranın etrafında buluşuyor. Pay-
laşma ve yardımlaşma kültürü gönül sofralarıyla devam 
ediyor. Ramazan Sultanbeyli’de bir başka güzel yaşanı-
yor. 

K a r d e ş l i k  i k l i m i  S u l t a n b e y l i ’ y i  s a r d ı
Belediye Başkanı Hüseyin Keskin Ramazan programlarıyla 
ilgili yaptığı değerlendirmede, Ramazan’ın kardeşlik iklimini 
mahallelerde de yaşayacaklarını, her mahallede gönül sofra-
ları kuracaklarını ifade etti.
15 mahallenin en büyük caddesinde farklı günlerde bin-
lerce komşuyu bir araya getireceklerini vurgulayan Baş-
kan Keskin, “Tüm İslam Alemi’nin Ramazan ayını tebrik 
ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. 
Ramazan ayı birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize 
vesile olsun. Sultanbeyli’de artık mahalle iftarları bir gelenek 
haline geldi. Havaların güzel olmasıyla birlikte başlattığımız 
mahalle iftarlarımızı bu sene de yapmayı planladık. Komşu-
lar iftarlarımızda bir araya geliyor, sohbet ediyor. Ellerimizi 
aynı anda binlerce komşumuzla semaya kaldırıyoruz. Güzel 
bir atmosferde oruç açıyoruz. Rabbimden bizleri Ramazan 

Bayramı’na eriştirmesini niyaz ediyor, 

BAŞKAN KESKİN MÜJDELEDİ
Belediye Başkanı Hüseyin Keskin müjdeler verdi. Yeni 

parsellerin askıya çıktığını kaydeden Başkan Keskin, 
“Mecidiye Mahallesi; 1410, 1410A, 1420, 1373, 1603 par-
seller ile Necip Fazıl Mahallesi’nde bulunan 1325 parselin 
askıya çıktı. Hayırlı olsun.” dedi.

Mülkiyet sürecinde Sultanbeyli’de yeni gelişmeler yaşa-
nıyor. Kadastro çalışmaları biten parseller hızla askıya 
çıkıyor, tebligatlarını alan hak sahiplerine de tapuları teslim 
ediliyor.

HÜSEYİN KESKİN ZEYNEP  NİSA’YA BORCUNU ÖDEDİBinali Yıldırım Sultanbeyli’de
Teravih Namazı Kıldı, Vatandaşlarla Sohbet Etti

Cumhur İttifakı AK Parti İBB Başkan Adayı Binali 
Yıldırım  Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahalle-

sinde oturan Adem Yılmaz ve ailesini iftarda kendş 
evinde misafir ettikten sonra eşi Semiha Yıldırım’la 
beraber teravih namazını kılmak üzere Sultanbey-
li’de Abdurrahmangazi Camii’ne geldi, Abdurrah-
mangazi Camii’nde kılınan Teravih namazı çıkışında 
Sultanbeyli’de vatandaşlarla gündeme ve Sultanbey-
li’ye dair sohbet etti. Ak Parti Sultanbeyli İlçe Başka-
nı Ali Tombaş’ın yaptığı selamlama konuşmasının 
ardından Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin 
Keskin söz aldı.

Başkan Hüseyin Keskin, ‘’ İki teşekkürle sözlerimi 
bitireceğim Birincisi 31 marttan yeni çıktık bana 

verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim rabbim 
hayırlı işler yapmayı nasip etsin. İkincisi Teşekkürüm 
ise İBB Başkan adayımız Binali Yıldırım’a İstan-
bul’da en büyük desteği Sultanbeyli olarak siz ver-
diniz Allah sizlerden razı olsun. Yıldırım’ı ilçelerinde 
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
seçimlerde kendisine ve Başkan Yıldırım’a verilen 
oylar için de teşekkür etti. ‘’ Dedi.

Kısa bir selamlama konuşması akabinde günde-
me dair açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım,  

“Bir olmamız, birlik olmamız, hep birlikte Türkiye 
olmamız lazım. Bunun en güzel güzidesiyiz. 31 
Mart’ta Hüseyin Keskin’i iş başına getirdiniz. Allah 
hepinizden razı olsun. O da bu dönem sizler için 
çalışacak, gayret edecek. Önümüzde bir seçin 
daha var Sultanbeyli bizim muhitimiz gereken 
desteği vereceğine inanıyoruz.

Aydos dağının eteğinde babamla birlikte 1980’li 
yıllarda oturuyorduk. Orada bir gölet vardı, 

hafriyat alanı bir çukurdan ibaretti. Şimdiki Sultan-
beyli’ye kadar çok şey değişti. Sultanbeyli Sultan 
ismiyle anılacak bir şehir oldu. Bizim birliğimiz, 
kardeşliğimiz zarar görmesin. Sizi mutlu görmek 
şevkimizi artırıyor. Memleketimiz için güzel hiz-
metler yapmamızı sağlıyor. Dualarınız ve destek-
lerinizi bekliyoruz. Yaklaşan Ramazan Bayramını-
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Hamidiye mahallesinde kurulan gönül 
sofralarında çocukların eğlene bilme-
si için kurulan Çocuk Şenliğimizde 
kazandığı oyuncağı başka bir çocuk 
tarafından elinden alınan Zeynep 
Nisa Altın’ belediye başkanı Hüseyin 
Keskin’e sarılarak olayı anlatması ve 
yeni oyuncak istemesi üzerine Başkan 

Keskin Zeynep Nisa Altın’a sarılarak söz vermişti. 
Zeynep Nisa Altın’ın Başkan Keskin’in kendisini 
unuttuğunu düşünmesinden dolayı başkan Keskin’e 
kendini hatırlatan ve borcunuzu ödeyin diyen bir 
video yollamasıyla
Hamidiye mahallesinde kurulan gönül sofraların-
da çocukların eğlene bilmesi için kurulan Çocuk 
Şenliğimizde kazandığı oyuncağı başka bir çocuk 
tarafından elinden alınan Zeynep Nisa Altın’ belediye 
başkanı Hüseyin Keskin’e sarılarak olayı anlatması 
ve yeni oyuncak istemesi üzerine Başkan Keskin 
Zeynep Nisa Altın’a sarılarak söz vermişti. Zeynep 
Nisa Altın’ın Başkan Keskin’in kendisini unuttuğunu 
düşünmesinden dolayı başkan Keskin’e kendini 
hatırlatan ve borcunuzu ödeyin diyen bir video yolla-
masıyla Başkan Keskin Zeynep Nisa Altın’a Oyun-
cağını göndererek küçük kızı sevindirdi. 
Başkan Keskin Zeynep Nisa Altın’ın gönderdiği 
video’da ‘’ Çocuk Şenliğimizden kazandığı oyuncağı 
başka bir çocuk tarafından elinden alınan Zeynep 
Nisa Altın yavrumuzun haberini aldım. En kısa sü-
rede hediyesini evine göndereceğim.’’ Diyerek 
videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. 
Daha sonra Zeynep Nisa Altın’a Oyuncağının gitme-
siyle Başkan Keskin ‘’ Zeynep Nisa Altın yavrumu-
zun yolladığı video üzerine,bugün evine hediyesini 
yolladık.’’ Dedi.

Alışveriş merkezleri bizi 
hasta mı ediyor? - SAYFA 2

AGD’DEN AKİLE ÖĞRENCİ
YURDU YARARINA İFTAR 
YEMEĞİ  SAYFA 6

Mecidiye Mahallesi iftarında mahalle sakinlerine müjde 
veren Başkan Keskin, “ Mecidiye Mahallemizde bulu-
nan 1410, 1410A, 1420, 1373 ve 1603 parseller askıya 
çıktı. Necip Fazıl Mahallemizde bulunan 1325 parse-
linde çalışmaları tamamlandı ve orada da askı süreci 
başladı. Bir aylık askı sürecinden sonra tebligatlarınızı 
alacaksınız. Rabbime hamdolsun, Sayın Cumhurbaş-
kanımızın güçlü destekleriyle ilçemizin mülkiyet sorunu 
çözüldü. Sultanbeyli artık bambaşka bir gelişim evresi-
ne girecek.” dedi.
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A L I Ş V E R İ Ş  M E R K E Z L E R İ  B İ Z İ  H A S TA  M I  E D İ Y O R ?

N
ezle, grip, boğ-

maca, kızamık, 
difteri, kabakulak, 

kızamık, menenjit, 
verem, grip, bademcik 

iltihabı gibi solunum yolu 
hastalıklarının sıkça görüldüğü 

yaz aylarında alışveriş merkezle-
rinde vakit geçirmek, bu hastalıkla-

ra yakalanma riskini artırıyor.
Günümüzde şehir hayatının önemli bir 

parçası haline gelen alışveriş merkezleri, 
özellikle  bolca vakit geçirdiğimiz mekanlar 

arasında yer alıyor. Ancak yaz  ayları aynı za-
manda  avm’lerdeki  yoğunluktan dolayı solunum 

yolları hastalıklarının da zirve yaptığı aylardır. 
Kalabalık veya toplu halde bulunulan mekanlarda bu 

hastalıkların da bulaşma riski artıyor. Kalabalık veya toplu 
halde bulunulan mekanlarda bu hastalıkların da bulaşma 

riski artıyor.

Nezle, grip, boğmaca, kızamık, difteri, kabakulak, kızamık, menenjit, 
verem, grip, bademcik iltihabı gibi solunum yolu hastalıklarının sıkça 
görüldüğü yaz aylarında alışveriş merkezlerinde vakit geçirmek, bu 
hastalıklara yakalanma riskini artırıyor.
Günümüzde şehir hayatının önemli bir parçası haline gelen alışveriş 
merkezleri, özellikle  bolca vakit geçirdiğimiz mekanlar arasında yer 
alıyor. Ancak yaz  ayları aynı zamanda  avm’lerdeki  yoğunluktan dola-
yı solunum yolları hastalıklarının da zirve yaptığı aylardır. 
ASIL TEHDİT ONLAR!
Bulaşıcı hastalıklar için önem arz eden ve mikropların en büyük yaşam 
merkezinin kapalı yani dış ortamla direkt teması olmayan, kendi 
havalandırmasına sahip AVM’ler olduğunun altını çizmekte fayda var. 
Sosyal medya fenomenlerine reklam yaptırarak kendilerini vatandaş-
lara şirin gösteren avm’ler hastalık saçıyor. Süslü programlar, konserler 
ve etkinliklerle insanları avm’lere çeken işletmeler aslında sizleri ölüme 
sürüklüyor. 
LEJYONER HASTALIĞINA DİKKAT!
Alışveriş merkezlerinde havalandırma sistemlerinde üreyen mikrop-
ların insanlara yayılması ve dışardan gelen enfeksiyonlu hastaların or-
tama bıraktığı mikrop ile virüslerin başka müşterilere yayılması olmak 
üzere solunum yoluyla geçen yani havadan bulaşan hastalıklardır.
 Birinci duruma en iyi örnek lejyoner hastalığıdır. İlk defa 1976 yılında 
emekli Amerikan askerlerinin Philadelphia’da bir otelde yaptıkları 
toplantı sonrası toplu ölümlerle ortaya konulan, oldukça küçük bir 
mikrobun yol açtığı solunum yolu hastalığıdır. 

Hastalığın etkeni olan bakteri; su depo-
ları, süs havuzları, klimalarda birikintiler 
gibi durgun sularda üreyip suyu aerosol 
haline getiren cihazlarla insanlara hava 
yoluyla bulaşır. Lejyoner hastalığı mik-
robunun yerleşmesini önlemek için ha-
valandırma sistemlerinin düzenli olarak 
bakım yaptırılması ve su birikmeyecek 
şekilde akışın sağlanması gerekir.

AVM’LERE GİDERKEN DİKKAT EDİLMELİ

- Organ nakli, kemoterapi veya bir ameli-
yat sonrası gibi enfeksiyonlara yatkın bir 
durumda olan kişilerin sağlıklı yaşam için 
AVM’lere gitmemesi gerekir.
- Gribal hastalıkların fazla olduğu 
dönemlerde asansörler yerine yürüyen 
merdivenleri tercih etmek önerilir.
- Açık AVM’ler kışın soğuk, yazın sıcak 
olsa da doğal hava sirkülasyonu sebebiyle 
biraz daha avantajlıdır.

İstanbul’da
Evden Hırsızlık Olayları Azaldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da yılın 

ilk dört ayındaki evden hırsızlık olayları-
nın, geçen yılın aynı dönemine göre azaldığı-
nı bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı 
paylaşımda, “İlimizde yapılan başarılı operas-
yon ve denetimler sonucunda, 2019 yılının 
ilk 4 ayında yaşanan ‘evden hırsızlık’ olayları, 
2018 yılının ilk 4 ayına kıyasla polis sorum-
luluk bölgesinde yüzde 30, jandarma sorum-
luluk bölgesinde yüzde 14 azaldı.” ifadelerini 
kullandı.

Söz konusu verilere göre, polis sorumluluk 
bölgesinde geçen yılın ilk 4 ayında 7 bin 420 
evden hırsızlık olayı yaşanırken, bu yılın aynı 
döneminde 5 bin 143 olay yaşandı.

Jandarma sorumluluk bölgesinde de geçen 
yılın ilk 4 ayında 68 olay yaşanırken bu yılın 
ilk 4 ayında 58 evden hırsızlık olayı meydana 
geldi.

NEBE NAS YARIŞMASINDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
SULTANBEYLİ Abdurrahman gazi camii imam hatibi Doğan 
temizin kuran tilavetiyle başlayan programda 19 okuldan 

8020 öğrencinin katıldığı nebe nas yarışmasının sultanbeyli 
ayağında ödül programı gerçekleştirildi.  SULTANBEYLİ 

Ensar vakfının organize ettiği program Nebe nas kitabının 
tanıtım filmlerinin izletilmesiyle başladı. SULTANBEYLİ 
Ensar Vakfı başkanı Nizamettin Arslan’ın Açılış konuşmasını 
yapmasıyla başlayan programa vatandaşlarca da yoğun ilgi 
gösterildi.
SULTANBEYLİ ENSAR VAKFI BAŞKANI ARSLAN ko-
nuşmasına Programa katılan vatandaşlara teşekkür ederek 
başladı,
 “Bu gün burada ki birlik ve beraberliğimizi hayranlıkla 
görüyoruz. Bu gün burada nebe nas Bilgi yarışmasınının 
ödül törenini icra etmek için toplanmış bulunmaktayız. Milli 
eğitim müdürlüğü öncülüğünde yapılan bilgilendirme neti-
cesinde 18100 öğrenciden 8020 öğrenci katıldığı yarışmamız 
İstanbul’da en çok katılım olan ilçe ünvanınıda bize kazandır-
dı. Yarışmaya katılan 8020 öğrenci Katılım sayısını 5-6. Sınıf 
ve 7-8. Sınıf olarak kategorilere ayrışarak ilk 50 ye giren 100 
öğrenciye toplam 500 öğrenciye 800 tl yıllık burs vereceğiz. 
Her okulun 5-6-7-8. Sınıflarının birincisine Toplamda 103 
öğrenciye bisiklet vereceğiz. “Dedi.
ENSAR VAKFI GENEL MÜDÜRÜ HÜSEYİN KADER 
Katılımcıları selamlayan Hüseyin Kader yarışmaya katılan 
gençlerin sadece Allah rızasını kazandıklarını ve Allah’ın 
onlara ödül olarak cennetini vereceğini söyleyerek sözlerine 
başladı.“ Nebe nas kitabıyla 41 sure 44 kavramı sizlerle payla-
şıyoruz peygamber efendimiz s.a.v.’İn Kuran öğrenen ve öğre-
ten ol hadisine uygun öğrenim yapıyoruz, bu gün karşınızda 
konuşmayı nasip eden Allah’a hamd olsun. İstanbul’da sınava 
giren 55400 öğrencimiz var siz bu kitabı okudunuz, sınavdan 
geçtiniz diye size bisikletler, burslar, hediyeler verilecek ama 
hediyelerin en büyüğünü Allah size verecek cennet verecek 
kuran okumanın sevabına vardıracak inşallah sizleri

” sözlerinin akabinde yarışmaya katılan öğrencileri yetiştiren anne babalara 
dua ederek “Allah yetiştiren herkesi cennete alsın inşallah” diyerek sözlerine 
devam etti...  “Kuran okuyoruz, bu güne kadar hep okuyoruz , hepi okuduk. 
Bu gün bir şey yaptık indirilen ayetlerin meal ve tefsirlerini okuduk ve anla-
dık. Allah’ın bizlere verdiği ömrü kuranla kavuşturup, sünnetle buluşturup ha-
yatımızı idame ettireceğiz inşallah bu yarışmanın kaybedeni yok kazananı çok 
buraya gelen herkesin affedilmiş bir şekilde buradan gitmesinin yüce Allah’tan 
niyaz ediyorum Allah’a emanet olun .” Diyerek sözlerini sonlandırdı.
SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN KESKİN, 
Katılımcıları ve yarışmacıları selamlayarak sözlerine başlayan Sultanbeyli be-
lediye başkanı Keskin, yarışmacı gençleri yetiştiren Anne ve Babalarıda ayrıca 
tebrik ederek konuşmasına başladı. 
“ Sevgili Gençler Bu gün Burada hz. Muhammed S.A.V. ‘Mi anlamak, ta-
nımak, tanıtmak için büyük bir mücadelenin içerisindesiniz bu yarışmaya 
girmek ve kitabı okumak her şeyden kıymetli yarışmaların tabiattı gereği bi-
rinciler, ikinciler, üçüncüller var ama bu yarışmanın kaybedeni yok, kazananı 
çok.” Diyerek Söke’lerini sonlandıran Başkan Keskin Tüm SULTANBEYLİ 
halkının da Gelecek Kadir Gecesini kutlayarak sözlerini noktaladı. 
SULTANBEYLİ KAYMAKAMI METİN KUBİLAY 
Katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan SULTANBEYLİ kaymakamı 
Kubilay Bu programı düzenleyen Ensar vakfına ve Ensar vakfı SULTANBEYLİ 
şube başkanı Nizamettin Arslan ve yönetimine teşekkür eder çalışmalarından 
dolayı tebrik ederim.

SULTANBEYLİ HABER
SULTANBEYLİNİN İLK ELEKTRONİK GAZETESİ



SULTANBEYLİ’DE ENDERUN GELENEĞİ YAŞATILIYOR
Osmanlı saray geleneği ‘enderun usulü teravih’ programı, Ramazan Ayı’nda İstanbul camilerinde yaşatılacak. 
Uzun teravih namazlarını ilahi, salavat ve tekbirlerle güzelleştiren, beş ayrı makam icra edilerek kılınan kadim 
gelenek uygulanacak.  Osmanlı iç teşkilatında, sarayda, Hırka-i Saadet’te, saray camileri ve mescitler ile se-
latin camileri başta olmak üzere büyük camilerde, dergahlarda uygulanan hatta Anadolu’ya yayılan dini bir 
gelenek olan enderun teravihe İstanbulluların ilgisi giderek artıyor. Uzun teravih namazlarını ilahi, salavat 
ve tekbirlerle güzelleştiren, beş ayrı makam icra edilerek kılınan teravihte en çok “hicaz”, “segah”, “isfahan”, 
“uşşak” ve “acemaşiran” makamları kullanılırken, vitir namazı “segah” makamında kılınıyor. Sultanbeyli’de 
Katipoğlu Camisinde yapılacak olan Enderun geleneğiyle teravih namazı ramazan boyunca devam edecek
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YANAN BİNADAN GERİYE DRAM KALDI
Sultanbeyli'de geçtiğimiz günlerde yanan 4 katlı apartmanın sakin-

leri olayın üzerinden iki hafta geçmesine rağmen yaralarını 
saramadı. Yangında mağdur olan aileler ramazan ayında 

yangından geriye ellerinde sağlam kalan tek göz odada yaşam 
mücadelesini sürdürürken onları en çok üzen olaysa  Yan-
gında mağdur olan toplam 5 öğrencinin okula gidememesi 
olurken acılı aileler belediye ve yetkilerden bir yardım eli 
uzatılmasını bekliyor.
27 Nisan akşamı 4 katlı bir apartmanın çatı katında 
çıkan yangın 4-5 daireyi kullanılamaz hale getirirken  
yangından maddi olarak etkilenmeyen diğer daireler ise 
yangından kaynaklı enkazın kaldırılmamasından dolayı 
oluşan kokudan yoğun bir şekilde etkilenen dairelerde 
vatandaşlar duramıyor ve akrabalarına gidiyorlar.

VERİLMİŞ SADAKALARI VARMIŞ
Yangının başladığı dairede şans eseri kimsenin olmaması olası bir 
can kaybını engellerken yangının başladığı dairede oturan beş kişinin 
hemen yan dairede oturan akrabalarına misafirliğe gitmeleri olası bir faci-
ayı önledi.  Yangın çıkan iki dairedeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken evdeki 
eşyalar kan dondururcasına korku filmlerinden kalmış manzaralarla halen olayın 
tazeliğini koruyor.

Evdeki eşyalardan Televizyondan beyaz eşyaya kadar birçok ev aletinin kül 
olduğu binada halen enkaz kokusu bulunuyor.  

Apartman sakini Tahsin Bingöl, toplam 8 dairenin 4'ünün bu 
yangından etkilendiğini söyleyerek 8. dairenin mutfağında 

yangının meydana geldiğini ifade etti. Bingöl, "Bu dairede 
normalde 5 kişi oturuyor o esnada kimse oturmuyordu 

Yemek için bizim misafirimizdiler. Bir şey olmadan 
buradan kurtulduk" dedi.
 
"Beklentimiz belediyemizin bu enkazı kaldırması ve 
bize yardım etmesidir "
 

Hemen hemen her doğal afet vb. her olayda bu olay-
da olduğu gibi ilk etkilenen yine çocuklar oldu, Binada 

ikamet eden çocukların okula gidemediğinden yakınan 
acılı vatandaş, yaralarının sarılmasını beklediklerini kaydetti. 

Öğrenciler için de yardım çağrısında bulunan Bingöl, "Beklen-
timiz belediyemizin bu enkazı kaldırması ve bize yardım etmesidir. 

Bugüne kadar halen bekliyoruz. Çocuklarımız okula gidemiyorlar. Ders 
kitapları, materyalleri hep yandı. Bu durumdan ötürü kiracılarda çıkmak istiyorlar. Enkaz 
kokusu halen var ve rahatsızlık veriyor. İBB yetkilileri de olayın neyden meydana geldiği-
ni tespit edemediklerini raporlarına eklediler" şeklinde konuştu.

Eğitim ve Kültürde Öncü İlçe Sultanbeyli
 

Sultanbeyli ilhan varank kütüphanesinde Rus, İtalyan, Ameri-
kan,Fransız, Alman edebiyatının yanı sıra tüm dünya edebi-
yatının önde gelen eserlerinin yanı sıra teknoloji, edebiyat, 

doğa bilimleri, matematik, yerli yabancı şiir, Tarih ve Dergileren 
oluşan 17,912  kitap ve  25 dergi aboneliğiyle kapılarını sultanbeyli-
deki  kitap severlere açan 15 Temmuz şehiti Prof. DR.İlhan Varank 
kütüphanesinde her gün yüzlerce öğrenci araştırmalarını yaparak 
ders çalışıyor.

Sultanbeylide ikinci olan ve istanbuldaki sayılı çocuklar içinde oku-
ma bölümü ve kitapları bulunan Sultanbeyli şehit Prof. DR. İlhan 
varank kütüphanesinde toplam 17.912 kitaplık bir arşiv bulunur-
ken aynı zamanda 25 dergiyede aboneliği bulunmakta. Kütüphane-
den yararlanan kitap severler tek seferde en fazla 3 kitap ödünç ala 
bilirken kütüphane üyeliği ve ödünç kitap alma işlemide ücretsiz 
yapıla biliyor. Hafta içi 09:00 ile 20: 00 aradı açık olan kütüphane 
hafta sonu 09:30 ile 18:00 saatleri arasında kitap severlere hizmet 
vermekte

EKMEK ALMAK İÇİN FIRINA GİREN 
KADIN ÇIKTIĞINDA ŞOK YAŞADI.

 
Sultanbeylide Fırından Ekmek Almak için bebek 
arabasını fırının önüne bırakan kadın çıktığında 
bebek arabasının fırının önünde olmadığını gör-
dü telaşla etraftakilerden yardım isteyen kadına 
çevredeki esnaf yardım ederek güvenlik kame-
ralarına bakıldı, Güvenli kameralarından bebek 
arabasını olay yerinden geçen kimliği belirlene-
meyen kadının alarak fırının önünden uzaklaştı-
ğını görünce şok geçirdir.

Polise intikal eden olay hakkıda soruşturma de-
vam ediyor.

Libadiye Caddesi'nde yol çöktü. Çökme nedeniyle 
trafikte aksamalar meydana gelirken, çöken alanı 
onarmak için çalışma başlatıldı.

Bulgurlu Mahallesi, Libadiye Caddesi'nde saat 17.00 sı-
ralarında yolda çökme meydana geldi. Yoldaki göçüğü görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine 
gelen trafik polisleri, çökmenin olduğu alanda güvenlik önlemi aldı. Çökme nedeniyle trafikte aksa-
malar meydana geldi. Çöken alanı onarmak için çalışma başlatıldı.

Üsküdar’da Yol Çöktü

SULTANBEYLİNİN İLK ELEKTRONİK GAZETESİ
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İDRİS GÜLLÜCE SULTANBEYLİDE YETİMLERİ ZİYARET ETTİ

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce kurucu genel başkanı olduğu yetim derneğinin Sultanbeyli’de bulunan 
şubesini ziyaret etti. Ziyareti esnasında İdris Güllüce’ye yetim derneği  İstanbul Bölge Başkanı Bekir Kuzuoğlu ve Şam 
yetimler derneği başkanı Şeyh Muhammet Ravi’de eşlik etti.

İdris Güllüce yetim çocuklarla iftar açarak akşam namazını yetim  derneğin-
de  kıldıktan sonra çocuklara başarı belgesi ve oyuncaklar hediye ederek yetim 
çocuklarla ilgilendi.

İSTANBUL BÖLGE BAŞKANI BEKİR KUZUOĞLU, 
Yetimlerle yardımlaşma derneği olarak ramazanın her günü burada iftar prog-
ramımız devam ediyor. Bugün derneğimizin kurucu onursal genel başkanı  ve 
eski bakanımız İdris Güllüce de bize eşlik ediyor kendisine teşekkür ediyoruz’’ 
dedi.

BABAMIN ANISI BANA TESİR ETTİ
Yetimlikle ilgili bir anısını anlatan Güllüce, ‘’  Babam dedemi daha doğmadan savaş-
ta kaybetti, dedem vefat ettikten 4 ay sonra babam  dünyaya gelmiş. İki yaşındayken 
de Rus işgali varmış. Bir gün evdeyiz yaşlılığında verdiği duygusallıkla babam içeride 
ağlıyor baba ne oldu diye ısrar ettikçe bize yok bir şey deyip durdu ısrar edince dedi ki 
‘’Yetimliğime ağlıyorum’’ deyince  bende gayri ihtiyari güldüm dedim bu yaşta yetimlik 
mi olur. Ben öyle deyince bana dedi ki Siz duymadınız biraz önce sokaktan bir ses geldi 
Baba Baba diye o an aklıma geldi ben ömrümde hiç baba demedim ve ağlamaya devam 
etti.  Bu anının bendeki tesiri o kadar yüksek oldu ki Belediye başkanı olunca ramazan 
ayının son haftasında toplar bayram için kendi çocuklarıma dahi giydirmediğim marka 
ve kaliteli giydirir beraber iftar yapar eğlence düzenler evlerine yollardım.’’
 

SULTANBEYLİ’DE 19 MAYIS BÜYÜK COŞKUYLA KUTLANDI 
Atatürk’ün Samsun’a çıkış yıl dönümü olan 19 Mayıs Sultanbeyli’de coşkuyla kutlandı. Milli mücadele-

nin 100. yılı için Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde özel etkinlik yapıldı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Sultanbeyli’de kutlandı. Kutlama töreni kent 

meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunmayla başladı. Ardından Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor 
Müdürü Sami Kuşçu, “Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan mücadelemizin 100. yıldö-
nümü. Büyük anlam ve öneme sahip olan bugünde, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 19 Mayıs 1919 bağımsız-
lık meşalesinin yakıldığı gündür. 19 Mayıs sadece kurtuluş mücadelesinin başlangıcı değil, bir kahramanlık 
destanıdır.” dedi. Gençlerin en iyi şekilde yetişmesi gerektiğinin altını çizen Kuşçu, “Gençlerin nitelikli eğitim 
alması birinci vazifemizdir. Ülkemizi çok daha yükseklere taşıyacak olan gençlerimizdir. Gençlik gelecek 
demektir. Binlerce şehit vererek sıkıntı ve yoksulluk içinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir.” 
dedi. Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Söğütçü de yaptığı konuşmada gençlere önemli mesajlar vererek, 
gençlerin yarının mimarları olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 2023, 
2053 ve 2071 vizyonunun gençlere olan güveninden kaynaklı olduğunun altını çizen Söğütçü, “19 Mayıs’ın 
üzerinden 100 yıl geçti. Biz bin yıldır bu topraklarda hür ve bağımsız yaşadık ve yaşıyoruz. Ülkemizi büyü-
terek güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Milli mücadele çok büyük fedakarlıklarla verildi. Biz genç-
lerimize güveniyoruz.” dedi. İlçe Kaymakamı Metin Kubilay da gençlere hitaben bir konuşma gerçekleştirdi. 
Milli mücadelenin 100. yılını yaşamanın coşkusu içinde olduklarını ifade eden Kubilay, “Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ün Türk Milletinin birliği ve beraberliği için başlattığı bağımsızlık hareketi zaferle sonuçlanmıştır. 
Hiç kuşkusuz geleceğimizin teminatı olan sizler, içinizde taşıdığınız azimle ülkemize ve milletimize yararlı, 
milli manevi değerlerle donanmış bireyler olarak yetişeceksiniz. Sultanbeyli’de özellikle gençlerimize yönelik 
çok sayıda faaliyet yapiyoruz.” dedi ve gençlerin bayramını kutladı. Konuşmaların ardından öğrencilerin 
hazırladığı gösteriler sahnelendi.

SULTANBEYLİNİN İLK ELEKTRONİK GAZETESİ

Ahirete göçünce bana ne yaptın derlerse yetimlerle ilgilendim diyeceğim diye ekleyen 
Güllüce yetimlerle ilgili diğer bir anısında ise yetiştirdiği bir anısını anlattı,  Bir gün 
Elazığ milletvekili Faruk Fettahoğlu  yanıma geldi ve dedi ki İdris abi sana çok alındım 
’’ dedim ne oldu neden ‘’ Abi senin oğlan Elâzığda göreve başlamış bize haber vermiyor-
sun o çocuk orada gariplik çeker deyince ne çocuğu benim bir tane oğlum var

oda İstanbul’da dedim meğerse bizim yetimlerden birisi Türk hava 
yollarında işe girmiş. Faruk Fettahoğlu’na da demiş ki babama 
selam söyle bu sanmış ki benim oğlum bu ben ayrılırken 1750 tane 
yetimimiz vardı.’’ dedi.

Y E T İ M L E R L E  İ L G İ L E N D İ M  D İ Y E C E Ğ İ M
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POLİS ŞÜPHELİNİN ARACINA CAMDAN ATLADI
Diğer polislerin çabalarına rağmen içinde bir polis olduğu halde araçlarını sürerek 
bir süre kaçmayı başaran 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. 

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil önleyici ekipleri, muameleci 
olarak iş takibi yaptıkları araç muayene istasyonunda, silahlı ve bıçaklı kavga olay-
larının failleri oldukları tespit edilen 2 kardeşi takibe aldı. M.A.'nın cezaevi firarisi 
olduğu ve kardeşi E.N. ile birlikte, farklı suçlardan çok sayıda poliste kayıtları bulun-
duğu belirlendi.

Polis, muayene operasyonu girişinde otomobilleriyle bekleyen M.A.yı yakalamak 
için harekete geçti. Polisleri fark eden M.A., otomobili sürerek kaçmaya başladı. Bu 
sırada polislerden bir otomobilin ön kapı camından içeri atladı. Bu sırada şüpheli 

kardeşi E.N. de otomobile bindi. Diğer polislerin tüm durdurma çabalarına karşın şüpheliler, içinde bir polis olduğu halde araçlarıyla kaçmaya başladı.

 

K
öprü

Cezaları-
na Af Getiren   

Teklif, Komisyon
Gündeminde

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçiş yapan sürücülere uy-
gulanan cezaların affı ile hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin 
liradan 15 bin liraya yükseltilmesini de öngören 20 maddelik yasa teklifi, yarın 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif ile '6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün 
Hizmetleri Hakkında Kanunu'na geçici madde eklenerek, İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'n-

den hatalı geçiş yapan sürücülere uygulanan cezalara af getiriliyor. Buna göre; 1 Ocak 2019 tarihinden 
geçerli olmak üzere, hafif ticari araçlar başta olmak üzere, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak 
olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen araçların sürücülerine ceza verilmeyecek, verilmiş 
cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmiş cezaların tahsilatından vazgeçilecek, açılan davalar düşecek, 
yargılama giderleri taraflar üzerinde kalacak. Bu cezalar nedeniyle daha önce yapılmış tahsilatlar, yasa 
yürürlüğe girdikten sonra 2 ay içinde başvuru yapılması halinde iade edilecek.   

HURDALARA TEŞVİK
Düzenleme ile 16 ve daha büyük yaştaki otomobil, panelvan, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, 
TIR çekicisi gibi araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 15 
bin liraya kadar ÖTV indirimi uygulanacak. Söz konusu rakam üst sınır olarak belirlenirken mevcut 
durumda 10 bin lira olarak uygulanıyor.

KÖMÜR FİYATLARI BAZ ALINACAK
Ekonomik paketin içeresinde Maden Kanunu'nda da değişiklik öngörülüyor. Buna göre; Maden Tetkik 
Arama'nın (MTA) ruhsatları bölerek aynı alan için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden bir-
den fazla yeni ruhsat talep edebilmesi ve talebin yerine getirebilmesine yönelik düzenlemeler yapılıyor. 
Kamunun yer altındaki maden işlerine ilişkin sözleşmelerde mevzuat değişikliği nedeniyle meydana 
gelen maliyet artışlarının tamamının ödenmesi yerine maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek 
verilebilmesi sağlanacak. Destek tutarlarının belirlenmesinde kömür fiyatlarının değişimi baz alınacak.

YENİ ÜNİVERSİTE KURULUYOR
Teklif ile yeni bir üniversite de kuruluyor. Bulut Eğitim Vakfı'nca, İstanbul Galata Üniversitesi adıyla 
yeni bir vakıf üniversitesinin kurulması öngörülüyor.

Teklif ile kamuda görev yapan kariyer uzman, müfettiş, denetmen, denetçi gibi kamu hizmetine özel 
yarışma sınavı ile kabul edilen personelin kurumlar arasında naklen atanmasına imkan sağlanacak.

SULTANBEYLİ’DE EKSPERTİZİN GÜVENLİ ADRESİ 
Uluslararası standartlara uygun olarak bağımsız ve tarafsız hizmet sunan Speed 
Auto Expertiz, Sultanbeyli'de hizmet vermeye devam ediyor. Detaylı bir eks-
pertiz raporunda aracın her durumu değerlendirilmektedir.   

İşte Speed Auto Expertiz bünyesinde verilen hizmetler; 
                
1-) Yanal Kayma Testi - 2-) Fren Testi 3-) Süspansiyon Testi
4-) Motor Mekanik Testi  5-) Diagnostic Testi  6-) Kaporta Boya Testi
7-) Dyno Testi      
                                           
İletişim Bilgileri;  Mehmet Akif Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 46/F Sultan-
beyli / İstanbul  TELEFON +90 216 419 13 48 - +90 546 855 78 45

CEMİL KAÇMAZOĞLU

İstanbul'un tarihi 300 bin yıl önceye kadar 
uzanır. Bu güzel topraklardan kimler geldi 

kimler geçti bilinen insanlık tarihinin en eski 
yerleşim yerlerinin beklide başında İstanbul 
geliyor. Peygamber Övgüsüne mahzar olan  bu 
şanlı şehir aynı zamanda  kadim medeniyetlere 
ev sahipliği yapmış bir şehir bu gün 15 milyon nüfusuyla Türkiye’nin lokomotif şehri 
olma özelliği taşıyor.
Yıllarca 80 il çalışır İstanbul’u doyurur İstanbul çalışır 80 ili doyurur söylemi bu kadim 
şehrin ne denli güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu göstermektedir.
Bu şehri imparatorlar, Krallar, Padişahlar yönetti ve nihayetinde cumhuriyet tarihinin 
başlamasıyla beraber belediye başkanlarının yönetiminde merkezi hükümete bağlandı.
Bu gün bu kadim şehrin çehresini değiştirecek donanım ve beceriye sahip tecrübesiy-
le il ve ilçelerin çehresini geliştire bilecek bir adam bu kadim şehre belediye başkanı 
olmak yolunda aday. 81 ilin 81’inde de imzası olan bu siyasetçi hepinizin de tahmin 
edeceği üzere Binali Yıldırım’dan başkası değil.
Binali Yıldırım Tecrübe ve donanımıyla tüm İstanbulluları heyecanlandırırken bu heye-
can duygusunun daha fazla yaşandığı bir yer varsa orası da Sultanbeyli’dir.
Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’le uyumlu çalışmasıyla Sultanbeyli’nin bir 
çok sorununu tarihin karanlık sayfalarına yollarken ki bunun başında tem giriş çıkışı 
dahil olmak üzere bir sürü sorunlarımızın çözümü ve  ilçemizin asırlık sorunu olan 
Mülkiyet sorununun çözümü konusunda da yardımları emekleri küçümsenmeyecek 
seviyedir.
Binali Yıldırım’la Sadece İstanbul Değil Sultanbeyli’de Kazanacak.
Hüseyin Keskin ve Binali Yıldırım’ın adaylıklarının açıklanmasının hemen akabinde 
Binali Yıldırım ve Hüseyin Keskin mega projelerini ardı ardına açıkladı .
Sultanbeyli’yi geleceğe taşıyacak olan mega projeleri görenler gözlerine de inanamasa 
da Binali yıldırım’ın  Sultanbeyli’yi ziyaret edip bütün gününü Sultanbeyli’ye ayırması 
da Sultanbeyli’de artık her şeyin farklı olacağının sinyalini verdi.
Bu sinyal bize İstanbul Ehline Emanet , Sultanbeyli Ehline Emanet dedirtti.

Hattı müdafaa
yoktur, sathı

müdafaa vardır.
O satıh, bütün
İstanbuldur.

SULTANBEYLİNİN İLK ELEKTRONİK GAZETESİ
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İşgalci İsrail sözde devletinin sözde başkenti Tel Aviv'de organize ettiği sözde Avrupa 
şarkı yarışması olan ama Ortadoğu ülkesi İşgalci israil’de düzenlenen Eurovision Şarkı 
Yarışması'nın yapıldığı binaya Yürekli Yiğitler tarafından dev Cumhur Başkanı Erdo-

ğan posteri asıldı. İşgalci Teröristler posteri kaldırdı.

İşgalci İsrail'de gerçekleşen Eurovision Şarkı Yarışması bir çok protestoya da sahne oldu. 
İzlanda adına yarışan Hatari Grubu şerefsiz israil’i protesto için Filistin atkısıyla sahneye 
çıkarken, İşgalci İsrail yarışmanın yapıldığı salonda protestoculardan nasibini aldı.

ESC Halle Kongre Merkezine sabah saatlerinde İsrail sözde Başbakanı Terörist Netanyahu 
için crime minister "suç başkanı" yazan bir poster asıldı. Salonun üst katına ise İsrail'i pro-
testo etmek ve Filistin'e destek vermek için Cumhurbaşkanı  Edoğan'ın dev  posteri asıldı.  
İsrail’in kamuflajlı teröristleri  Cumhurbaşkanı Erdoğan posterini görmeyi sindiremeye-
rek bu posteri kaldırdı...

Eurovision’da İsrail'e
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şoku

Sancaktepe'de bir kişi, iddialara göre eski kayın pederinin baskıları sonucu  
boşandığı eşinin çocuğunu göstermemesinden dolayı, eski kayınpederinin 
imam olarak görev yaptığı caminin çatısına çıkarak çocuklarını görmek is-
tediğini aksi takdirde intihar edeceğini söyledi. İntihar girişiminde bulunan 
kişi, uzun süren ikna çabaları sonucunda intihardan vazgeçti.

İntihar girişiminde bulunan kişiyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. 
Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. İntihar 
girişiminde bulunan şahıs, polisin yaklaşık iki saat süren ikna çabaları sonrasında 
intihardan vazgeçti ve sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sultanbeyli Şubesi tarafından dü-
zenlenen Geleneksel İftar Yemeği Buluşmaları bu Rama-
zan ayında da gerçekleştirildi. Programda yapımı 

devam eden Akile öğrenci yurdu için yardım toplandı, 
ayrıca siyer-i nebi yarışmasında derece giren ilk 3 öğren-
ciye de çeşitli ödüller verildi.  AGD Sultanbeyli Şubesi 
tarafından yapımı devam eden Akile Öğrenci Yurdu 
yararına iftar yemeği programı düzenlendi. Prog-
ramda ayrıca siyer-i nebi yarışmasında dereceye 
giren öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.

AGD Sultanbeyli Şube Başkanı Bilal İnce, iftar 
yemeğinin ardından yaptığı konuşmada gençliğe 
sahip çıkılması vurgusu yaptı. Gençlerin İslam 
terbiyesiyle yetişmesi gerektiğini söyleyen İnce, 
“Milli görüş ezelden gelen bir görüş. Önce ahlak 
ve maneviyat diyerek yola çıktık” dedi.

İftar programımızı icra ettik” diyen İnce, “Siyer-i 
Nebi sınavında derece yapan ortaokul öğrencilerimi-
ze de ödüllerini vereceğiz. Tüm katılımcılara teşekkür 
ediyorum. Allah Ramazan-ı şerifi en güzel şeklide idrak 
edip bayrama kavuşanlardan olmamızı nasip eylesin” diye 
konuştu.

"ÇALIŞMALARIMIZI GENÇLER İÇİN YAPIYORUZ"
Ardından konuşan AGD İstanbul İl Başkanı 

Yunus Genç,   AGD'nin vizyonuna değindi. Genç, 
bütün çalışmalarını gençlik yararına yaptıklarını dile 

getirdi. Genç, "Bu yurtlarımızın yapımı için tüm 
işadamlarımızı, vatandaşlarımızı elini taşın altına 
koymaya davet ediyorum" dedi.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL 

Konuşmaların ardından AGD İstanbul İl 
Başkanı Yunus Genç, Sultanbeyli İlçe Müftüsü 
Hasan Erdoğan ve Kırşehir Belediye Başkanı  
Selahattin Ekicioğlu siyer-i nebi yarışmasında 

dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim 
ettiler.

Programa İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan, AGD'li 
yöneticiler, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri 

ile çok sayıda davetli katıldı.

Sultanbeyli’de şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen ve Sultanbeyli kaymakamlı-
ğıyla organize edilen iftar programında konuşan Sultanbeyli belediye başkanı Hüse-
yin Keskin YSK’nın seçim tekrarı kararının ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün yaptığı açıklamalarına Tepki Gösterdi...

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Ak Parti Kurucularından olan ve 2007–2014 
yılları arasında Cumhurbaşkanlığı yapan  Abdullah Gül’ün, “Anayasa Mahkemesi’nin 2007 
yılındaki haksız “367 Kararı” karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yük-
sek Seçim Kurulu’nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu 
yol alamamışız” şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen iftarda konuşan Başkan Keskin Abdullah Gül’ün 
açıklamaları için  , “İnsan gerçekten hayret ediyor” şeklinde yorum yaparak tepki gösterdi.

İZGİ OTO MOTOR MEKANİK
GÜMRÜKÇÜLER SAN. SİT. B BLOK NO 20 

ÜMRANİYE İSTANBUL
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Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), oruç tutan 
tiryakilere “iftar ve sahur arasında aşırı sigara tüket-
mek çok daha zararlı” uyarısında bulunurken, Rama-

zan ayının bu bağımlılıktan kurtulmak için bir fırsat olarak değerlendirilmesi tavsiyesinde 
bulundu.

Sigara bağımlılığı, Türkiye’de önemli bir halk sağlığı sorunu olmayı sürdürüyor. Verilere 
göre ülkemizde yaklaşık 17 milyon sigara bağımlısı bulunuyor. Sigara kullanan kişilerin 
yüzde 70’inin sigarayı bırakmak istediğini hatırlatan Türkiye Solunum Araştırmaları 
Derneği (TÜSAD), Ramazan ayının bu isteği gerçekleştirmenin “tam zamanı” olduğunu 
vurguladı.

TÜSAD Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Şule Akçay, “Rama-
zan ayında günün büyük bir bölümünü yeme-içme eyleminden uzak geçiren 
sigara bağımlıları için önemli bir fırsat doğuyor” diyerek, şu bilgileri paylaştı: 
“Bağımlılıktan sorumlu olan nikotin maddesinin kandaki seviyesinde oluşan 
düşme, sigara yakma dürtüsü yaratıyor. Ramazan ayında bu dürtü beynin 
geçici de olsa, ağızdan alımı yasaklayan kodlanması ile dakikalar içinde kolayca 
durdurulabilir. Nikotin yoksunluğuna bağlı şikayetler ilk günlerde yoğun olsa 
da genellikle iki hafta içinde fiziksel nikotin bağımlılığı azalır. Fiziksel bağım-
lılık nedeniyle ortaya çıkan sinirlilik, huzursuzluk, konsantrasyonda azalma, 
iştah artışı, kilo alma ve kabızlık gibi nikotin yoksunluğu şikayetleri, Ramazan 
ayı boyunca çok daha az hissedilebilir.”

İFTAR SONRASINA DİKKAT

İftardan hemen sonra peşpeşe sigara içilmesinin, zararlı etkileri daha fazla 
ortaya çıkacağına dikkat çeken Prof. Dr. Akçay, “İftar ile sahur arasındaki kısa 
sürede, bir tam günde içilen sigara miktarı tüketilirse zehirli etkiler katlanarak 
artar” uyarısında bulundu. Prof. Dr. Akçay’ın sigarayı bırakmak isteyenlere 
tavsiyeleri ise şöyle oldu: “Öncelikle yiyecek ve içeceklerin lezzetinin daha iyi 
alınması için sigaranın kötü tadı ile ağız tadının bozulmamasını öneriyoruz. 
İftar sonrası diş fırçalamak sigara içme isteğini söndürülebilir. Sigarasız ortam-
larda bulunmak, iftarın ardından bol su içmek, meyve dilimleri, kuruyemiş gibi 
sağlıklı atıştırmalıklar tüketmek sigara bırakma isteğini perçinleyebilir. Ayrıca 
Ramazan ayının bahar-yaz mevsimine rastlaması, iftar sonrası bol yürüyüş 
yapma şansı da veriyor. Bunların yanı bu yıl 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü 
de, Ramazan ayına denk geliyor, bu da bir fırsata dönüştürülebilir.”

BIRAKMANIN İYİLEŞTİRİCİ ETKİLERİ

Sigaranın sağlığa zararlarının yanı sıra bırakmanın iyileştirici etkilerinin 
de bilinmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Akçay, bunları “Bırakmayı 
takiben ilk saatlerde/günlerde kan basıncı, nabız, nefes alıp verme düzene 
giriyor. Birinci yılda kalp krizi riski, 5’inci yılda kanser riski yarıya iniyor. 
10’uncu yılın sonunda ise hastalık riskleri hiç sigara içmemiş kişilerle eşit 
seviyeye ulaşıyor” şeklinde özetledi. “Sigara bırakmada amaç; geçici süre 
değil, hayat boyu sigara içilmemesidir” diyen Prof. Dr. Akçay, “Bu ne-
denle sigara bağımlısının izlemi bir yıla tamamlanmalı. Çünkü ilk bir yıl 
içmemeyi başaran bağımlı, sonraki yıllarda da yüzde 95 olasılıkla içme-
meyi sürdürecektir” dedi.

Bu arada sigara bırakma konusunda profesyonel destek almadan yapılan 
bırakma girişimlerinin maalesef yüzde 80’inin başarısız olduğu, ancak 
profesyonel destek ile başarı oranının artırılabildiği hatırlatması da yapan 
Prof. Dr. Akçay, önerilerini şöyle tamamladı: “Ülkemizde 500’ü aşkın 
sigara bırakma polikliniği bulunuyor. Bu polikliniklerde tütün kontrolü 
eğitimlerini tamamlayarak, Sağlık Bakanlığı’ndan sertifika almış he-
kimler hizmet veriyor. Tüm il ve bazı ilçe merkezlerinde sigara bırakma 
poliklinikleri mevcut. Tedavi olmak isteyen herkes 171 Sigara Bırakma 
Hattı ve Sağlık Bakanlığı’nın resmi web sitesinden, bulundukları yere en 
yakın polikliniğinin adresini öğrenebilir ve bu merkezlere başvurarak 
destek alabilir.”

35 Çocuğu Sevindirdi, Bayrama Hazırladı
Gelecek Sultanbeyli’de Platformu tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla 35 
çocuk bayrama hazırlandı.
Gönüllü insanların kendi aralarında organize olup bir araya geldiği Gelecek Sultan-
beyli’de Platformu tarafından örnek bir davranışa imza atıldı. 35 çocuk hayırseverler 
tarafından tepeden tırnağa giyindirildi.

“Bayram Mutlu Edince Güzel”
Platform yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Platform olarak farkındalık 
yaratmak adına bir araya gelen gönüllü insanların kendi aralarında organize olarak 
neler yapılacağını göstermek ve diğer STK’lara örnek olmak amacı ile Ramazan ön-
cesi Ramazan kumanyası ve şimdi de 35 çocuğumuzu bayrama hazırlayarak onların 
yüreklerine dokunmayı hedeflemiştik. Hamdolsun çocuklarımızın bir kısmını kendi 
ellerimizle giydirdik. Kalan çocuklarımıza ise hediye çeklerini vererek kendilerinin 
almasını sağlayacağız. “Bayram Mutlu Edince Güzel” diyerek çıktığımız yolda bu tarz 
etkinliklerin çoğalmasını temenni ediyoruz. İnşallah tüm yüreklere dokunacak toplu 
organizeler olur ve sahipsiz kimse kalamaz. Gelecek Daha Güzel Olacak” denildi.

İMTİYAZ SAHİBİ : GÖKHAN İZGİ
GENEL YAYIN MÜDÜRÜ : CEMİL KAÇMAZOĞLU

HABER EDİTÖRÜ : ADEM TALAN
TASARIM : İZGİ MEDYA 
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İLETİŞİM: 0530 976 28 36
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