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15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 
51. yılı

15-16 Haziran büyük 
işçi direnişinin 51. yılın-
da Ekmek ve Onur İşçi 
Derneği Kartal meyda-
nında direniş fotoğraf 
sergisi açarak basın 
açıklaması yaptı.

Ekmek ve Onur İşçi 
Derneği saat 18 civarın-

da açtığı direniş fotoğraf 
sergisi saat 19’a kadar 
açık kalırken dernek 
üyeleri 15-16 Haziran 
büyük işçi direnişine 
ilişkin açıklamalarda 
bulundular.

Sergi sonrası gerçekle-
şen basın açıklamasında, 

1 Bugün burada, yani 
15-16 Haziran işçi dire-
nişinin merkezlerinden 
olan, hala o dönemlerde 
yaşamış yüzlerce insanın 
hafızalarında ve sokakla-
rında dolaşan Kartal’da 
yan yana geldik! “15-16 
Haziran Direnişi’nden 
Günümüze Direniş 

Fotoğraf Sergisi”ni 51 
yıllık kesintisiz müca-
dele deneyimi olan bir 
ilçede yapmak daha bir 
anlamlı. Sergimiz sadece 
tek bir direnişi değil, bu 
direnişten bu yana gelen 
bütün büyük direnişleri 
gösteriyor. Çünkü bizler 
her direnişin, her slo-

ganın ve her heyecanın 
direnişten direnişe geç-
tiğini biliyoruz. Çünkü 
bizler 15-16 Haziran’da 
yıkılan barikatın Te-
kel’e yol açtığı, Tekel’de 
atılan sloganın Gezi’de 
yankılandığını biliyoruz!” 
denildi.

        Ailece İstanbul’dayız.
        Kartal’da oturuyoruz, Karlıktepe mahal-

lesinde.
        Kartal, Pendik, Kaynarca, Gebze fabrikalar 

diyarıdır.   
        Parsan, Tezsan, Akkardan ağır sanayi 

fabrikaları.
        Adel, Arçelik birkaç adım ötede.        
        Mutlu akünün zehrini, Yunus çimentonun 

tozunu soluyup dururuz, sanayi sitesi komşu-
muz.

   İsmail IŞILSOY

Ekmek Gailesi

15-16 Haziran 1970
       
 İşçiler, sendikal örgütlenmenin ve grev 

hakkının devlet eliyle kısıtlanmasına 
karşı isyan ettiler.   

        Anadolu Yakası’nda Ankara Asfaltı 
üzerinde bulunan fabrikaların işçileri 
yürüyüşe geçtiler.   

        Burjuvaziye, tüm sömürüye karşı 
yüz elli bin nasırlı el.

        Anadolu yakasından Singer, 
Haymak, Otosan; İstanbul yakasından 
Derby Lastik, Emayetaş, Demir-Döküm, 
Sungurlar, Elektro-Metal, Profilo, Auer ve 
Grundig işçileri.

         Neredeyse elli yıl önce.

         Tekliyor işte çağın çarkına okuyan 
çark

         Ve durdu muydu bir gün bu kör, 
avara kasnak

         Bir zincir yitirenler bir dünya 
kazanacak

         Sen de o dünyadansın sınıfın bil 
safa gel

         Hava döndü işçiden, işçiden esiyor 
yel (1)

(1) Can Yücel
    İsmail IŞILSOY

Maltepe’de basketbol 
ve karate kursu

SGK’ye kayıtlı olan tüm çalı-
şanlar yarından itibaren aşı 
randevusu alabilecekMaltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 

yaklaşık 250 çocuğun keyifli vakit geçirmesini 
sağladı.

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, “Covid 19” 
sebebiyle sokaklardan uzak kalan ve sosyalleşemeyen ço-
cuklar için ücretsiz spor etkinlikleri düzenlemeye başladı. 
Daha önce kadınlar ve gençler için de sabah sporu başta 
olmak üzere sportif etkinlikler hazırlayan belediye, şimdi 
de çocuklar için organize ettiği basketbol ve karate kur-
sunda ortalama 250 çocuğa eğitim verdi.  

Maltepe Pars Karate Spor Kulübü’nün hocası Tahsin 
Çalışkan antrenörlüğünde, Yalçın Kızılay Kapalı Spor Sa-
lonu’nda verilen karate kursuna 50, Girne, Başıbüyük ve 
Feyzullah mahallelerinde, belediyenin deneyimli eğitmen-
lerince haftanın 2 günün verilen basketbol kursuna ise 200 
çocuk katıldı. 

İsmail IŞILSOY

SGK’ye kayıtlı olan tüm çalışanlar yarından itibaren 
Kovid aşısı randevusu alabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SGK kaydı olan tüm 
çalışanların yarından itibaren Kovid aşısı randevusu 
alabileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sosyal Güvenlik Kuru-
muna (SGK) kaydı olan tüm çalışanların yarından iti-
baren Kovid-19 aşısı randevusu alabileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 
yaptığı bilgilendirmede “İŞÇİ VE MEMURLARIN 
TAMAMI için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı 
tüm çalışanlar… YARIN İLK İŞİMİZ aşı randevusu 
almak olsun!” ifadelerini kullandı.


