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Pendik, Kartal ve Tuzla'da cami hoparlörlerinden
yükselen müziğe inceleme
Pend�k, Kartal ve Tuzla'da ses s�stemler�ne g�r�len cam�ler�n hoparlörler�nden müz�k
yayını yapılmasına �nceleme başlatıldı.

 

Facebook'ta paylaş (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.cumhur�yet.com.tr/v�deo/pend�k-kartal-ve-tuzlada-cam�-hoparlorler�nden-yukselen-muz�ge-�nceleme-18249

WhatsApp (https://web.whatsapp.com/send?text="Pend�k, Kartal ve Tuzla'da cam� hoparlörler�nden yükselen müz�ğe �nceleme" - https://www.cumhur�yet.com.tr/v�deo/pend�k-kartal-ve-tuzla

E-posta (ma�lto:?subject=Pend�k, Kartal ve Tuzla'da cam� hoparlörler�nden yükselen müz�ğe �nceleme&body=Merhaba,%0A%0ACumhur�yet.com.tr'dek� bu l�nk� s�z�nle paylaşmak �ster�m:%0

04�00

00�2500�25

04�0004�00

(https://news
Abone Ol

Tweetle Tak�p et: @cumhur�yetgzt

 (/) V�deo Haberler (/v�deo) Pend�k, Kartal ve Tuzla'da cam� hoparlörler�nden yükselen müz�ğe �nceleme

(/)

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber-kaynagi/cumhuriyetcomtr/1
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.cumhuriyet.com.tr/video/pendik-kartal-ve-tuzlada-cami-hoparlorlerinden-yukselen-muzige-inceleme-1824951
https://web.whatsapp.com/send?text=%22Pendik,%20Kartal%20ve%20Tuzla%27da%20cami%20hoparl%C3%B6rlerinden%20y%C3%BCkselen%20m%C3%BCzi%C4%9Fe%20inceleme%22%20-%20https://www.cumhuriyet.com.tr/video/pendik-kartal-ve-tuzlada-cami-hoparlorlerinden-yukselen-muzige-inceleme-1824951
mailto:?subject=Pendik,%20Kartal%20ve%20Tuzla%27da%20cami%20hoparl%C3%B6rlerinden%20y%C3%BCkselen%20m%C3%BCzi%C4%9Fe%20inceleme&body=Merhaba,%0A%0ACumhuriyet.com.tr%27deki%20bu%20linki%20sizinle%20payla%C5%9Fmak%20isterim:%0A%0APendik,%20Kartal%20ve%20Tuzla%27da%20cami%20hoparl%C3%B6rlerinden%20y%C3%BCkselen%20m%C3%BCzi%C4%9Fe%20inceleme%20%0Ahttps://www.cumhuriyet.com.tr/video/pendik-kartal-ve-tuzlada-cami-hoparlorlerinden-yukselen-muzige-inceleme-1824951
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMPS-lwsw9eeuAw?hl=tr&gl=TR&ceid=TR%3Atr
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=Cumhuriyet%20%23cumhuriyetgzt%20%40cumhuriyetgzt&original_referer=https%3A%2F%2Fwww.cumhuriyet.com.tr%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Pendik%2C%20Kartal%20ve%20Tuzla%27da%20cami%20hoparl%C3%B6rlerinden%20y%C3%BCkselen%20m%C3%BCzi%C4%9Fe%20inceleme&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fcmhr.yt%2FhOUR
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.cumhuriyet.com.tr%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=cumhuriyetgzt&tw_p=followbutton
https://www.cumhuriyet.com.tr/
https://www.cumhuriyet.com.tr/video
https://www.cumhuriyet.com.tr/


2021/4/2 Pendik, Kartal ve Tuzla'da cami hoparlörlerinden yükselen müziğe inceleme

https://www.cumhuriyet.com.tr/video/pendik-kartal-ve-tuzlada-cami-hoparlorlerinden-yukselen-muzige-inceleme-1824951 2/4

İstanbul Anadolu yakasında, özell�kle Pend�k, Kartal ve Tuzla'da dün gündüz ve akşam
saatler�nde cam� hoparlörler�nden müz�k ses� yükseld�. Yayına vatandaşlar tepk� gösterd�.
Gece saatler�nde yükselen sesler, b�r vatandaş tarafından cep telefonu kamerası �le
kayded�ld�.  

Güzelyalı Mahalles�'nde sak�nler�nden Osman Yılmaz, ?Yatsı namazı sırasında marş
şekl�nde b�r ses geld�. Hocanın ev� burada olduğu �ç�n s�stem� kapattı. B�z�m cam�,
Kadıköy Osmanağa Cam��'den alıyor ama bu sıkıntı olacak d�ye s�stem� kapattık. Daha
önce de küçük sıkıntılar oluyordu, bu sefer fazlalaştı. Hoca burada olduğu �ç�n kapattı,
çünkü ses� bütün mahalley� rahatsız ed�yor" ded�.  

Met�n Şeker �se, ?Dün öğle saat 10.30 g�b�, akşam ve yatsı �le gece saatler�nde aynı müz�k
b�z�m cam�m�zde de çalındı. Tab� cemaat olarak b�z bu durumdan rahatsız olduk. Neden
böyle b�r s�steme g�r�yorlar, nasıl g�r�yorlar, kasıtlı mı g�r�yorlar, bunların araştırılmasını
�st�yoruz tab�. Böyle b�r müz�kten hoşnut değ�l�z. Cam�ler�m�zden m�nareler�m�zden ezan
okunacak yerde böyle şeyler�n olması hoş değ�l" şekl�nde konuştu.  

İstanbul Müftülüğü'nden alınan b�lg�ye göre, Kartal, Pend�k ve Tuzla �lçeler�ndek�
cam�ler�n�n ses s�stemler�ne korsan b�r müdahale oldu. Olayla �lg�l� emn�yet yetk�ler�ne
b�lg� ver�lerek soruşturma başlatıldığı öğren�ld�.  
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