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Kartal Haftayı Eylemlerle Geçirdi
KARTAL’DA SINIF TAVRI KÜRSÜ KURDU

Yüksel FIRAT

Sınıf Tavrı “Yeter 
söz işçinin” diyenler 
buluşuyor! Patronun, 
yandaşın değil, söz 
işçinin! çağrısıyla 
Kartal’da gerçekleştir-
diği mitingde kürsü 
kurdu.

 
Polisin çok yoğun 

önlem aldığı miting 
saat 17.00’de Kartal 
Meydanında yapıldı. 
Miting alanı kurulan 
platform ve dizilen 
sandalyelerle açık 
hava salonuna dönüş-
türüldü.

“Yeter söz işçinin” 
kürsüsünde açılış ko-
nuşmasını Sınıf Tavrı 

adına Kemal Parlak 
yaptı.

Kemal Parlak yap-
tığı konuşmada,” İşçi 
sınıfı ayağa kalkmalı 
sözünü söylemeli” 
dedi. Parlak deva-
mında, “İşçi sınıfının 
sözünü söylemesi için 
örgütlenmesi, işçi 
sınıfının sözünü söy-
lemesi için birleşmesi 
gerekiyor” dedi.

TKH Genel Başka-
nı Aysel Tekerek ise 
yaptığı konumada, 
“AKP 20 yıldır yalan 
söylüyor. AKP’yi maf-
ya babaları değil işçi 
sınıfı götürecek” dedi

İKD Genel Sekrete-

ri Nuray Yenil yaptığı 
konuşmada,

“Buradan bir kez 
daha ilan ediyoruz, 
Emeğimizden, hakla-
rımızdan ve İstanbul 
Sözleşmesinden vaz-
geçmeyeceğiz. İnsan-
ca bir yaşam eşitlikçi 
bir düzeni mutlaka 
kuracağız.”

Beyaz yaka işçisi 
Kerem Usluer, Tekstil 
işçisi işçisi Arzu Yıl-
başı, İYİ-SEN Genel 
Başkanı Ali Öztutan 
da katılımcılara kür-
süden seslendiler.

Beyaz yaka işçisi 
Kerem Usluer

“Bağlantıyı keserek 
prangayı kıracağız 

beyaz yakalı işçiyi 
mücadelenin en ön 
safına taşıyacağız” 
dedi.

Tekstil işçisi işçisi 
Arzu Yılbaşı

“Çocuğumu kreş 
olmadığı için evde bı-
rakmak zorunda kal-
dım. Sırf bu yüzden 
bu düzen yıkılmalı, 
sırf bu yüzden bunun 
için örgütlenmeli.”

Metal işçisi Hüseyin 
Gülşen;

“Bugün hırsızından 
mafyasına, yolsuzuna 
kadar herkes konuşu-
yor bir tek bizler yani 
işçiler yani emekçiler 
emeğiyle var edenler 
bizler susuyoruz sus-

turuluyoruz. Bunun 
için bugün burada 
kendi kürsümüzü 
kurduk .”

İYİ-SEN Genel Baş-
kanı Ali Öztutan;

“Pandemi boyunca 
kod-29 ile işçi sınıfı-
na ahlaksız dediler. 
Hırsızı, tecavüzcüsü, 
katili, uyuşturucu 
müptelası iktidarın ve 
patronların yanında. 
Bu düzen değişecek, 
işçilerle değişecek”

Konuşmalardan 
sonra Hilmi Yarayıcı 
katılımcıları selam-
ladı ve müzisyen 
arkadaşları ile sahne 
aldı.

KARTAL’DA 
DENİZ 
POYRAZ’IN 
KATLDİMESİ 
PROTESTO 
EDİLDİ

Yüksel FIRAT

HDP İzmir il bina-
sına gerçekleştirilen 
saldırı ve Deniz Poy-
raz’ın (38) katledil-
mesi üzerine Kartal 
Emek ve Demokrasi 
Güçleri çağrısıyla 

Kartal Meydanda 
bir basın açıklaması 
yapıldı.

HDP İzmir il bina-
sına gerçekleştirilen 
saldırı Kartal Emek 
ve Demokrasi Güçle-
ri çağrısıyla Kartal 

Meydanda saat 19’da 
yapılan basın açık-
laması ile protesto 
edildi.

Faşizme Kar-
şı Omuz Omuza 
pankartı arkasında 

toplanan kitle basın 
açıklamasını saygı 
duruşuyla başlattı.

Yapılan açıklama-
da, HDP’nin kökleri 
bütün ülke toprakla-
rını sarmıştır, kor-

kuları düşmanlıkları 
bundandır. HDP 
halkların umudu-
dur. Barışın biricik 
savunucusudur. 
Bunu savaş baronları 
değiştirmez” denildi

Yüksel FIRAT

CHP Kartal Kadın Kolları Kartal’da CHP  Ka-
dın Kolları’nın 81 ilde eş zamanlı yaptı-
ğı basın açıklamasını Kartal’da gerçekleştirdi.

“CHP Kartal Kadın Kolları adına yapılan açıklama-
da, Bugün İstanbul Maltepe Sahil Miting Alanı’nda 
“İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz” mitingi 
yapılıyor. Günlerdir İstanbul Valiliği’nden beklenen 
izin yazısı, nihayet 17 Haziran akşamı çıkabildi, an-
cak miting 1000 kişinin katılımı ile sınırlandırıldı.

Maltepe’de en az 2 milyon kişilik alanın sadece 
1000 kişi ile sınırlandırılması, kadınlardan kork-
tuklarını gösteriyor.  “Kotalar Bize Dar” diyerek 
yola çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları 
olarak, “Sayılar Bize Dar” diyoruz ve Türkiye’nin 
her noktasından sesimizi yükseltiyoruz” denildi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN 
VAZGEÇMİYORUZ!

“CHP Kartal Kadın Kolları adına or-
tak açıklamayı okuyan Birgül Karababa:

“Biz kadınlar, kazanılmış haklarımızın gasp 
edilmesine izin vermeyeceğiz. Tek adam re-
jiminin 20 Mart 2021 tarihinde, gece yarısı 
açıkladığı İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kara-
rını tanımıyoruz, tanımayacağız” dedi.

Bizler, bu hukuksuz kararının iptali için Danıştay’a 
başvuruda bulunduk. Yürütmenin durdurulması 
kararını beklerken, 30 Nisan 2021’de Resmi Gaze-
te’de, ikinci bir Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. 
Kararda, İstanbul Sözleşmesi’nin fesih tarihinin 1 
Temmuz olduğu belirtildi. Bu karar, açıkça yargıya 
talimat niteliğindedir. Nitekim Danıştay, 1 Haziran 
2021 tarihinde açtığımız davaya yönelik, “idarenin 
savunması alındıktan sonra inceleme gerektiğine” 
hükmetti. Kadınlar için hayati öneme sahip İstanbul 
Sözleşmesi konusunda Danıştay’ın savunma almak 
için bile iki ay beklediği böylece ortaya çıkmış oldu.

İstanbul seçimlerinin tekrar edilmesine ve referan-
dumda mühürsüz oy pusulalarının kabul edilmesi-
ne “evet” diyen dönemin Yüksek Seçim Kurulu üyesi, 
bugünün Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’e sesleniyoruz:

İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin tek cümlelik 
kararda ne bir gerekçe, ne de bir açıklama bulunu-
yor. 1 Temmuz’a sayılı günler kaldı. Acilen hukukun 
üstünlüğünü gösteren bir karar alın! Meclis’teki tüm 
partilerin oybirliğiyle kanunlaşan İstanbul Sözleş-
mesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iradesi yok 
sayılarak feshedilemez. Anayasa’ya açıkça aykırı 
olan bu kararı derhal iptal edin. Danıştay bu hu-
kuksuzluğa “Dur!” demek için daha neyi bekliyor?

Şu da bilinmelidir ki; İstanbul Sözleşmesi hukuksuz 
bir şekilde fesih edilecek olursa, Genel Başkanımız 
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bize verdiği bir söz 
var:  İktidara geldiğimizde, ilk bir hafta içinde Söz-
leşmeyi tekrar yürürlüğe koyacak adımları atacağız.

Kimse biz kadınların örgütlü gücünü hafi-
fe almasın. Mücadelemiz 1 Temmuz’a kadar-
ki sıkışık zaman dilimi ile sınırlı değil. 1 Tem-
muz’dan sonra da mücadelemiz devam edecek.

Sözümüz açık, kararımız net: İstanbul Söz-
leşmesi’nden Vazgeçmiyoruz!” dedi.

Türkiye’nin her ilinde tek ses olarak haykırıyoruz:

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN 
DEĞİL, ÖNÜMÜZDEN ÇEKİLİN!


