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GÜLAY ŞAKAR, DOĞRU PARTİ 
KARTAL İLÇE BAŞKANI OLDU

CHP Kartal ilçe binasına 
“Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi kim?” 
pankartı asılıdı

CHP’nin il ve 39 ilçe 
başkanlığı binasına 
asılan pankartta, 
“Mafyadan aylık 10 

bin dolar alan siya-
setçi kim?” sorusu 
yöneltildi.

İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu’nun, 
Organize Suç Örgütü 
Lideri Sedat Peker’in 

bir siyasetçiye “Her 
ay 10 bin dolar gön-
derdiği” açıklamasıy-
la ilgili tartışmalar 
sürerken, CHP’nin il 
ve 39 ilçe başkanlığı 
binasına “Mafyadan 
aylık 10 bin dolar 
alan siyasetçi kim?” 
pankartları asılıyor.

CHP’nin il ve 39 ilçe 
başkanlığına asılan 
pankartlarla ilgili 
Twitter hesabından 
açıklama yapan CHP 
İstanbul İl Başkanı 

Canan Kaftancıoğlu, 
“Sahi, Mafyadan 
aylık 10 bin dolar 
alan siyasetçi kim? 
İstanbul’da il başkan-
lığımız ve 39 ilçe 
başkanlığımızdan 
soruyoruz #10bin-
dolarkimaldı” ifadel-
erini kullandı.

CHP, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu’nun 
“10 bin dolar alan si-
yasetçi kim?” sorusu-
na yanıt vermesini 
istiyor.

Şiirinin unutulmaz  iki ustası 
Ahmet Arif ve Nazım Hikmet Kartal’da anılacak

Şiirin büyük  ustaları 
Ahmet Arif ve Nazım Hik-
met ölüm yıl dönümlerin-
de Kartal’da anılacak.  

Kartallı şair ve  sanatçılar-
la birlikte  her yıl düzen-
lenen anma programı bu 
yılda iki büyük usta, şiir 
ve tiyatral sunumlarla 
anılacak.

Kartallı sanatçılar tarafın-
dan yapılacak konuşma-
lar ve şiir okumalarının 
gerçekleştirileceği prog-
ramda; Şair-eğitimci-ya-
zar Dilruba Nuray Erenler, 
şair-eğitimci-yazar Ni-
yazi Yaşar, şair-yazar Ali 
Rıza Gelirli, şair Hüseyin 
Aslan, tiyatro ve sinema 
oyuncusu Cenan Çam-

yurdu, Türk Halk Müziği 
sanatçısı Taner Özsoy yer 
alacak. 

Tarih: 3 Haziran 2021 
Perşembe

Saat: 16:00

Yer: Hasat Sanat Atölyesi 
(Kartal eski İstasyon Cad-
desi – Uzunkaya İşhanı)

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) kuruluşu 
İSPARK, çevre dostu ve 
sağlıklı ulaşım aracı bisiklet 
kullanımını teşvik etmek 
amacıyla; Birleşmiş Mil-
letler tarafından “Dünya 
Bisiklet Günü” ilan edilen 
3 Haziran’da, binlerce 
kişiye bisiklet kullanmayı 
öğretecek ”İsbike Bisiklet 
Okulu’nu” hizmete açıyor.
İSPARK, “Haydi İstanbullu-
lar Bisiklet Okulu’na” slo-
ganıyla 7’den 70’e binlerce 
kişiye bisiklet kültürünü 
yaygınlaştırmak için eğitim 
verecek. 

10 BİN KİŞİYE SÜRÜŞ 
EĞİTİMİ
İSPARK, hizmet verdiği İs-
bike akıllı bisiklet istasyon-
larında her geçen gün kul-
lanıcı sayısının artması ve 
ulaşımda bisikletin yaygın-
laşmaya başlaması üzerine 
“İsbike Bisiklet Okulu’nu” 
kurarak sürdürülebilir 
sosyal sorumluluk projesi-
ni hayata geçirdi. Bisiklet 
elçileri yetiştirmek üzere 
kadınların inisiyatif alarak 
oluşturduğu “Zincir Kıran 
Kadınlar” tarafından İsbike 
bisiklet eğitimine destek 
verilerek, bisiklet okulunda 
görev almak için belirlenen 
kriterlere göre özel olarak 
seçilen İSPARK personeller-
ine teorik ve uygulamalı 

eğitim verildi. Eğitim sevi-
yelerini başarıyla tamam-
layan ve sertifikalarını alan 
25 kişilik bisiklet eğitmen-
leri, 3 ay boyunca 10 bin 
kişiye bisiklet kullanmayı 
öğretecek.

 7’DEN 70’E BİSİKLET 
EĞİTİMİ 14 HAZİRAN’DA 
BAŞLIYOR
Eğitimlerini tamamlayarak 
sertifikalarını alan İSPARK 
eğitmenleri, Yenikapı ve 
Maltepe Orhangazi Şehir 
Parkı’nda oluşturulan “İs-
bike Bisiklet Okulu” sürüş 
parkurunda çocuklara, 
gençlere ve yetişkinlere 
kontrollü, dikkatli ve trafik 
kurallarına uygun bisiklet 
kullanmayı öğretecekler. 
14 Haziran’da başlayacak 
eğitimlerin ilk etabı, 6 -12 
yaş arası çocuklar, 12-16 
yaş arası gençler ve 18 

-70 yaş arası yetişkinleri 
kapsayacak ve 26 Eylül 
tarihine kadar devam ede-
cek. Bisiklet sürüş eğitimi 
almak isteyenler https://
bisikletokulu.isbike.istan-
bul/ adresinden başvuru 
yapacak. Tamamen ücret-
siz olarak verilecek eğitim 
bir kişi için 4 saat sürecek. 
Uygulamalı olarak ver-
ilen eğitimlerin ardından 
katılımcılara sertifikaları 
takdim edilecek.

MURAT ÇAKIR:  “İSTAN-
BUL, BİSİKLET DOSTU ŞE-
HİRLER ARASINA GİRECEK”
İBB’nin bisikletli ulaşımı 
yaygınlaştırmak amacıyla 
alt yapı yatırımlarıyla bir-
likte yeni bisiklet yollarını 
da hız kesmeden hizmete 
açmaya devam ettiğini 
belirten İSPARK Genel 
Müdürü Murat Çakır, “İBB, 

İstanbul’un bisiklet dostu 
şehirler arasında yerini 
alması amacıyla çevre 
dokusuyla uyumlu projel-
erini sürdürüyor. İSPARK 
olarak İsbike akıllı bisiklet 
paylaşım sistemimizle bu 
sürece katkı sağlıyoruz. 
İstanbul’da her yaştan 
vatandaşımızın bisiklet 
kullanabilmesi amacıyla 
“İsbike Bisiklet Okulu” 
kurduk. Bisiklet eğiti-
minde uzman ekibimiz 
tarafından 10 bin kişiye 

eğitim vererek, çevre dostu 
bisikletin ulaşımda daha 
yaygın olarak kullanılmasını 
destekleyeceğiz. 3 Haziran 
Dünya Bisiklet Günü’nde 
projemizi duyurduk. 14 
Haziran’dan itibaren tüm 
İstanbulluları bisiklet 
kullanarak daha temiz bir 
çevrede sağlıklı yarınlara 
pedal çevirmeye davet 
ediyoruz” dedi. İSPARK, 
şehir içi ulaşımda bisiklet 
kullanımını teşvik etmek 
amacıyla oluşturduğu “İs-
bike Bisiklet Okulu” ile her 
yaş grubundan insanlara; 
temel bisiklet sürme bec-
erisinin ve kültürünün ka-
zandırılmasını, çevre dostu 
bisiklet kullanımının yaygın-
laşmasını, trafikten kaynaklı 
kirliliğin azaltılmasına katkı 
sunmayı hedefliyor. 

İSPARK, “Dünya Bisiklet Günü” ilan edilen 3 Haziran’da, binlerce kişiye 
bisiklet kullanmayı öğretecek ”İsbike Bisiklet Okulu’nu” hizmete açıyor

Genel Başkanlığını Rıfat Serdaroğ-
lu’nun yaptığı Doğru Parti Kartal’da 
ilçe başkanlığına Gülay Şakar getirildi.

Gülay Şakar daha önce de DP çatısı altında po-
litik faaliyet içinde olan deneyimli bir siyasetçi 
olarak Kartal’da parti teşkilatını örgütleyecek.

Doğru Parti İl Başkanı Arda Ateş tarafından 
Kartal ilçe başkanlığı görevine uygun görülen 
Gülay Şakar aynı zamanda kadın ilçe başka-
nı olarak Kartal’da 5. Kadın ilçe başkanı oldu.

Gülay Şakar yaptığı açıklamada;

31.05.2021 tarihi  itibariyle Doğru Parti Kar-
tal İlçe Başkanlığı görevim resmileşmiştir. 
Başta Doğru Parti Kurucu Başkanlarım Sedat 
Özkanve Hasan Okhan Okumuş başkanları-
ma,İl Başkanımız Sayın Arda Ateş ve İl yöne-
timine,Doğru Parti Kartal İlçe yönetiminde 
mevcut başkanlarıma sonsuz teşekkür ederim. 

Doğru parti Genel Başkanımız Sayın Rifat 
Serdaroğlu  Ateşi hareketiyle başlayıp Doğru 
Parti adını aldığı güne kadar tüm süreci takip

ettim.Kendisine ve ekibine inancım tamdır. 

Farklı siyasi partilerde  aktif görevli veya 
üye  olan arkadaşlarım bulunmakta. Bu yüz-
den daha  önce siyasi çalışmalarda yapmış 
olduğum gibi,  olmazsa olmazımız Atatürk 
ilke ve İnkılaplarına bağlı kalarak çalışaca-
ğımı,  dün, bugün ve bundan sonra da kişi-
lerle değil,onun bunun ne yaptığı ne yediği 
nerede oturduğu ile değil yapılan icraatlerle 
ilgili konuşacağımı, siyaseti kişiselleştirme-
den insanları ayrıştırmadan yapacağımı,-
geçmişte özen gösterdiğim üslup,sevgi,say-
gı,hoşgörü çerçevesinde dikkat edeceğimi 
bilmenizi isterim. Siyasetin yalandan ibaret 
olduğunu düşünenlerin aksine doğru,dürüst 
ve ilkeli olduğunuz sürece siyasetede anlam 
katılacağına inananlardanım.Amacımız 
ülke menfaatine doğru olanı, ilçemize fay-
dalı olanı yapmaksa söylediğim konularda 
özenli olursak, ortak akıl ile hareket edebi-
lirsek, hangi parti üyesi olursanız olun emi-
nim çok güzel çalışmalar ortaya çıkacaktır. 

Amacım,  girmiş olduğum bu siya-
si ortamda, benim fikirlerim hakkın-
da kısa bilgi sahibi olunmasıdır.çün-
kü tanımadan bilmeden ön yargı ile 
konuşmayı çok sevenlerimiz elbette var. 

Bugüne kadar yanımda olan aileme, siz  
arkadaşlarıma, kartal Demokratlar Bir-
liğinde bulunan başkanlarıma, can dost-
larıma, güçlü kadın arkadaşlarıma, iyi ki 
varsın dediklerime,beni destekleyen yürek-
lendiren herkese, kartalımızın ve onların 
paylaşımda bulunduğu yerel basın men-
suplarımıza teşekkürlerimi sunarım.”dedi.


