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CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU
Kartal’da Sosyalist Partiler Hareketli s.7

Kartal’da İşçi Emekçi Mitingi s7

Kartal Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı ‘Fener Alayı Cumhuriyet Yürüyüşü’ yapıldı. Cumhuriyet
Bayramı’nın 98. Yıldönümünü kutlamak için bir araya gelen Kartallılar,
Cumhuriyet Yürüyüşünü yine büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştirdi.

Kutlamalarda Çocuklar da Vardı s.5

Ak Parti Yerel Basınla Buluştu

Doğru Parti, basınla buluşup
ilçe binasının açılışını yaptı

Ak Parti Kartal İlçe Teşkilatı pandemi nedeniyle gecikmeli
olarak yerel basınla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Doğru Parti Genel Başkan Rifat Serdaroğlu “Birinci derece
problem AKP’den ve Tayip Erdoğan’dan kurtulmaktır”

Ak Parti Kartal yeni ilçe yönetimi görevi devralışlarının 9.
ayında ilçe binasında İlçe Başkanı Ebubekir Taşyürek
yönetim adına döneme ilişkin düşüncelerini sundu ve
ardından basının öneri ve görüşleri alındı.s.6

Doğru Parti Türkiye’nin 55 ilinde örgütlülüğünü
tamamlarken Kartal’da da Doğru Parti Kartal İlçe Başkanlığı
binasının açılışını Genel Başkan Rifat Serdaroğlu’nun
katılımıyla gerçekleştirdi.s.6
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Popülizm ve siyaset
Siyasetçiler “memleketin menfaati için yapılması
gerekenler”ile “oyların artması için yapılması
gerekenler”arasında kaldığında çoğunlukla oyu
tercih eder. Çünkü iktidarını kaybetmek siyasetçiler için memleketin zarar görmesine oranla çok
daha vahim bir sonuçtur.
*
Siyasetçiler,kendilerinin yönetmesi halinde memleketin daha çok fayda göreceği konusunda kendilerini muazzam derecede kandırabilme potansiyeline sahiptir. İşler kötü gitse dahi diğerlerinin
yönetmesi halinde çok daha kötü olabileceğini
düşünerek kendilerini avutabilirler.
*
Siyasetçilerden biri oy oranlarını düşünerek
memlekete faydası olmayan popülist politikalara
yöneldiğinde,diğerlerinin geri kalması mümkün
değildir. Böylece siyasetçiler arasında daha fazla
popülizm için adeta bir yarış başlar.
*
Çok nadiren,bir siyasetçi bu tablo içerisinde popülizme meyletmeyip halka gerçekleri anlatmaya
cesaret edebilir.
Fakat bunu yaptığında destek görmesi mümkün
değildir. Çünkü tatlı vaatler halk nazarında acı
gerçeklerden çok daha fazla önemsenir.
*
Memleketin bu döngüden kurtulabilmesi için
erdemli bir siyasetçinin gerçekleri anlatması
yeterli değildir. Bu döngüden çıkmak için ya tüm
siyasetçilerin popülizmi terk ederek memleketi
önemser hale gelmesi ya da halkın popülizme
kanmayı terk etmesi gerekir.

CUMHURİYET VE DEMOKRASİ

İBB Neyzen Tevfik Meydanı
için çalışmalara başladı
İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu Kartal Atatürk
Parkı açılışına katıldığında
“TCDD’nin Kartal’a verilecek bir hizmete dönük
hiçbir cevap vermemesini
şaşkınlıkla izliyorum”
diyerek “Ben bugün meydanla ilgili arkadaşlarıma
imalata başlamalarını
söyledim“ demişti.
İBB tarafından bu adım
atıldı ve Neyzen Tevfik
Meydanı çalışmaları
başladı.
“Neyzen Tevfik ve Şifa Hamamı Meydanları Yenileniyor” denilerek başlayan

çalışma kapsamında:
• 109.895 metre kare
alan
• 9.543 meter kare
yeşil alan
• 5.000 metre kare
meydan
• 1.250 metre kare
oturma dinlenme
alanı
• 30.400 metre kare
yaya alanı
• 35.400 metre kare
yol düzenleme alanı
1.000 metre kare
etkinlik ve seyir
basamakları alanı
yapılacak.
İmamoğlu süreci şöyle anlatmıştı;“Neyzen

Tevfik Meydanı için çok
güzel bir düzenleme
yapacağız,hatta projenin
son durumu hakkında
bilgi aldım. Ne yazık ki
Devlet Demiryolları,tren
yolunun alt kısmında
bulunan metruk alanlarla
ilgili düzenleme yapma
talebimize aylardır cevap
vermiyor. Bu beni üzdü.
TCDD’nin Kartal’a verilecek bir hizmete dönük
hiçbir cevap vermemesini
şaşkınlıkla izliyorum. Ben
bugün meydanla ilgili
arkadaşlarıma imalata
başlamalarını söyledim.
Biz bize ait kısımları bitireceğiz. Ondan sonra,takdiri
vatandaşa bırakacağız.

Mustafa Kemal, 28 Ekim 1923 günü, Çankaya köşkünde
toplanan silah ve dava arkadaşlarına “efendiler! Yarın
cumhuriyeti ilan edeceğiz” diye müjde vermişti. Sonra ilave
etti: “Türkiye devletinin hükümet şekli cumhuriyettir.”
Mustafa Kemal’in “Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz” dediğinde burjuva demokratik devrimlerin ve işçi-emekçi devrim
ve mücadelelerin yan yana ve iç içe geliştiği bir tarihsel
süreç yaşanıyordu.
Türkiye’de işgalci güçlere karşı mücadele eden Kurtuluş
Savaşı güçleri burjuva demokratik devrimler yolunda ilerleyerek 29 Ekim 1923’ te Türkiye Cumhuriyeti’ni ilan etti.
Osmanlı monarşisinin ve işbirliği yaptığı işgalci güçlerin
ülkeden kovulmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin
ilanı, çağdaş uygarlık, modernleşme ve birçok alandaki
devrilmelerle önemli kazanımlara alan açtı
Ancak Dünya ve Türkiye tarihinin gösterdiği üzere cumhuriyet demokratik bir nitelik kazanmadığı koşullarda kendi
niteliğini de gerçekleştirememektedir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. Yılında tartışmaların odak noktasını Türkiye’nin siyasi düzeninin yakın
gelecekte nasıl şekilleneceği oluşturmaktadır.
Seçim ve erken seçim tartışmaları Türkiye’nin siyasi düzeni
tartışmalarına dönüşmüş durumda.
Cumhur İttifakı başkanlık sistemini daha da pekiştirmeyi esas alırken 6 partili Millet İtifakı ise “Güçlendirilmiş
Parlementer Sisteme Geçiş” olarak bir restorasyon için
çabalamaktadır.
Gazetemizin haberlerine yansıdığı üzere Seçim tartışmalarının rejim tartışmalarına dönüştüğü bu süreçte işçi-emekçi
cephesinden demokratik halk seçeneğini öne çıkaran
sosyalist partiler de seferberliklerini artırmaktalar.
Dolayısıyla tüm bu tartışmalrın içeriğini demokrasi tartışmaları oluşturmaktadır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
kutlamaları cumhuriyet ve demokrasi tartışmalarına dönüşebildiği oranda günümüzün ihtiyacına cevap verecektir.

Yani imkansıza yakın…

Kartal Belediyesi 2022 Performans Programı
ve Bütçesi Oy Çokluğu İle Kabul Edildi
Kartal Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının 4. birleşiminde
görüşülen 2022 yılına ait Bütçe
ve Performans Raporu,Kartal Belediye Meclisi’nde oy
çokluğu ile kabul edildi. 650
milyon TL olarak belirlenen
bütçenin,en doğru ve verimli
şekilde Kartal’ın ve Kartal
halkının yararına kullanılacağını belirten Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel,“Kartal’ımıza ve
Kartal halkına hayırlı uğurlu olsun. 2022 yılında,birçok icraatı
ralık bütçenin planlanan gelir-gidaha hızlı bir şekilde yapacağımız der kalemlerini tek tek meclis
günler olsun” dedi.
üyeleriyle paylaştı. Ardından
sırasıyla Meclis Üyeleri;Haydar
Kartal Belediye Meclisi,2022 yılı- Göksoy,Önder Turmuş,Nizana ait mali bütçe ve performans mettin Altıntaş ve İmam Aydın
raporunu görüşmek üzere Kartal bütçeyle ilgili görüşlerini dile
Belediyesi Meclis Salonu’nda
getirdi. Tüm konuşmacılar,21
toplandı. İki oturum halinde
Ekim dolayısıyla Dünya Gazetegerçekleşen 2022 Yılı Performans ciler Günü’nü tebrik etti. Lehte
Raporu ve 2022 Yılı Mali Yılı Gelir ve aleyhte yapılan konuşmaların
ve Gider Bütçesi Toplantısı,Kartal ardından parti grupları adına söz
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel alan Muhammer Bektaş ve Yusuf
başkanlığında gerçekleştirildi.
Altay,Kartal Belediye Meclisi’ne
grup kararlarını aktardı.
2022 yılı performans programı
ve bütçe görüşmelerinin ikinci
Kartal Belediye Başkanı Gökhan
oturumunda bütçe sunumu
Yüksel de grup konuşmalarıCumhuriyet Halk Partisi Meclis
nın ardından meclis üyeleri ile
Üyesi İlker Bakıoğlu tarafından
geçen süreçte yapılan hizmetleri
yapıldı. Bakıoğlu,650 milyon li-

projeler hakkında da bilgi verdi.
Şahıs adına ve parti adına
konuşmaların sona ermesinin ardından geçilen oylamada her bir
bütçe maddesi tek tek oylandı.
Müdürlüklerin de bütçelerinin
tek tek oylanması sonrasında Kartal Belediyesi’nin 2022 Mali Yılı
Gelir ve Gider Bütçesi oy çokluğu
ile kabul edilerek 650 milyon TL
oldu.
paylaştı. Başkan Yüksel,pandemi süreciyle birlikte başlatılan
Komşu İletişim Merkezi Saha
Hareketi’nin 350 binin üzerinde
Kartallı’ya ulaştığını ve yapılan bu
görüşmeler neticesinde Kartal’a
Aşevi ve Gıda Bankası kurulmasına karar verdiklerini ve projenin
şu an bitme aşamasına geldiğini
belirtti.
Yapımı devam eden Yalı,Yunus,Topselvi Kültür Merkezi,Eski Stat
Meydanı Projesi,Neyzen Tevfik
Meydanı düzenlemesi,AR-GE Bilişim Merkezi,Afet Koordinasyon
Merkezi ile alakalı geldikleri son
noktayı paylaşan Başkan Gökhan
Yüksel,Kartal Belediyesi tarafından çalışması sürdürülen diğer

“Kartal Halkımıza Hayırlı Uğurlu
Olsun”
Kabul edilen Bütçe ve Performans Programı oylamasının
ardından Başkan Gökhan
Yüksel genel bir değerlendirme
konuşması gerçekleştirdi. Yüksel
konuşmasında:“2022 yılı bütçesi
650 milyon Türk Lirası olarak
belirlendi. Bu bütçenin Kartal
halkımıza hayırlı uğurlu olmasını
diliyorum. Bütçeyi en doğru ve
verimli şekilde Kartal’ımızın ve
Kartallı komşularımızın yararına
kullanacak,Kartal’a artı değer
katmaya devam edeceğiz. 2022
yılında birçok icraatı daha hızlı bir
şekilde yapacağımız günler olsun
sevgili arkadaşlar.” dedi.

‘İMA!’ Adlı Resim Sergisi
Arif Tan, M. Kemal Arslan ve Sadık
Babayev’in “İMA!” adlı yağlı boya
sergisi, belediye ana hizmet binası
fuaye alanında düzenlenen tören ile
açıldı.
Doğadaki nesnelerin algılarımız
üzerindeki etkilerini göstermek

amacıyla ‘İMA!’ adı verilen sergide,
spatula ve noktasal çalışmalar, yağlı
boya tekniğiyle harmanlanıyor.
Kartallı sanatseverlerin yoğun ilgi
gösterdiği sergide Eski Bakan Mustafa Kul tarafından sanatçı Arif Tan’a
bir plaket takdim edildi.

Geçen yıllara oranla Kartal’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları daha heyecanlı ve kitlesel geçmektedir.
Her yaşta Onbinlerce kadın ve erkeğin bu heyecanının demokrasi tartışmalarına yansımayacağı açıktır. Ancak buna
rağmen hatırı sayılır bir kitle bu tartışmalara ilgi duyacaktır.
Cumhuriyet ve demokrasi tartışmalarına ilgi duyan vatandaşların bilgi, bilinç ve örgütlülüğünü geliştirmek için çaba
harcayan sosyalist partilerin gayretine tüm diğer kurumlarda katılmalıdır.
Henüz Kartal’da bir araya gelme ve birlikte toplum karşısına çıkma becerisini gösteremeyen Millet İttifakı’nın 6 partisi
bu gayreten oldukça uzaklar. Birlikte hareket etmenin
ötesinde her biri açısından da durum çok farklı değildir.
Bu partilerden Doğru Parti Genel Başkan Rifat Serdaroğlu
ve parti merkez yöneticileri Kartal’da yerel basınla bir araya
gelerek parti proğramları ve güncel acil görevler üzerine bir
sunum gerçekleştirdiler. Konunun içeriği ve Kartal halkına
verdikleri önemin bir göstegesi olarak Kartal yerel basınla
bir aray gelmeleri önemliydi. Ancak bu düzeyde de olsa
henüz diğer partilerden bir hareket görülmemektedir.
Kartal Belediyesi kutlamlar için gösterdiği yoğunluğuna
çeşitli panel, sempozyum vb. etkinlikleri de ekleyerek
toplumun aydınlanmasına hizmet edebilir. Her yönetici
kurum demokrasi tartışmalarında ateşe dokunmaktan
korktuğu gibi korkmaktadır. Kartal Belediyesi tüm tartışmalarda kendisinin de tatışalacağından korkmamalı. Çünkü
toplumun geleceği örgütlü bir güç olarak demokrasiyi işletip
işletmemesine bağlıdır.
Siyasi partiler ve tüm diğer kurumlarda demokrasi tartışmalarının aynı zamanda parti içi demokrasi tartışmalarını da
kapsadığının farkındalar. Dolayısıyla demokrasi tartışması
süreci kendi dışınızda tarif edeceğiniz ve kendi karanlığınıza ışık tutmayacağınız bir tartışma değildir.
Tam da böylesi bir süreçte Emek Partisi, Sol Parti ve Türkiye Komünist Hareketi bu hafta Kartal’da ayrı ayrı çeşitli
toplantılarda Kartal halkıyla Türkiye’nin siyasi düzeninin yakın gelecekte nasıl şekillenmesi gerktiği üzerine tartışmalar
sürdürecekler. Sosyalist partiler işçi ve emekçileri Türkiye’ni siyal düzeninin ve demokrasisinin esas belrileyicisi
olmasını istemektedirler. Bundal dolayı da işçi ve emekçileri etkinliklere sadece dinleyici olarak çağırmamaktadırlar.
Çağrılarının esasını birlikte tartışmak, birlikte karar almak
ve demokrasi mücadelesine örgütlü güçler olarak katılma
çağrısı yapmaktadırlar.
Seçim tartışmalarının Türkiye’ni siyal düzeni tartışmalarına
dönüştüğünden bu sorumluluk artık tüm toplumundur..
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haber
ragrafta da romanın kahramanının
ismini çok kullanmışsın gibi… Yani
şeyyy… Ben öyle
düşünüyorum. Sen
daha iyi bilirsin
elbette…”
“Dedim ya
güzel kızım, bu
elle yazılmış bir
taslak… Tüm cümleler kimbilir kaç kez
değişime uğrayacak.”
“Yoooo, o kadar da kötü değil… Bazı paragr…” diyemeden, benim kahkahamla irkildi. İşte o anda
kararımı verip teklifte bulundum.
“Roman, tarafımdan bitirildiğinde dosyayı sen elden geçireceksin. Eğer benim de içime sinerse,
yazdığım diğer iki kitabı da sen
redakte edeceksin ve kitapların
künyelerinde editör olarak yer
alacaksın.”
Aslında Elif ’in bu teklifim karşısında bocalayacağını, çekineceğini,
hatta onunla
dalga geçtiğimi
zannedeceğini
düşündüm ama
tam aksine:
“Gerrrçekkktennn
miii?” diye
sevinç nidasıyla
telefona sarılıp
annesine müjde
olarak verdiğinde, içime birden
büyük bir kaygı
yerleştiğinin
farkında değildi.
Bir anda aldığım
bu cesur karar
sonrasında
düşündüğümde
ise, belki de
dünyanın en
genç asistanına
ve editörüne
sahip olmanın
ayrıcalığını
yaşamanın güzel
olabileceğine
kanaat getirdim.
Evet… Karşımda haftada en
az bir kitap okuyan(derslerinin en
yoğun olduğu zamanlarda bile) ve
dil bilgisi kurallarına tamamen hakim olan bu çocukla yola çıkmanın, ve hatta Elif ’in eleştirileri ile
dosyalarıma çekidüzen vermenin
hazzını tatmak istediğimden
emindim artık.
Henüz liseye yeni başlayacak olan üç yaşındaki bu yetişkin
çocuğun gözlerindeki ışıltının
bana yol göstermesi kadar leziz

Merahaba Sevgili Kartal
Yaklaşık üç yıl önce yazdığım
Parmağımı Bırakma adlı romanın ardından, yeni yılın ilk ayında
raflarda yerini alacak olan ikinci
romanı dosyaya aktarırken, sevgili
asistanım(kendisi henüz on üç yaşında) Elif Almina yazım hatalarına
dair tüm detayları utana sıkıla dile
getirmeye başladı:
“Yanlış anlama ama burada
noktalı virgül kullanman gerektiğini
düşünüyorum. Tabi sen daha iyi
bilirsin…”

“Şu anda taslak okuyorsun
Elif ’cim. Kağıtta yazılanlar, hızlı bir
şekilde kalemime düşmüş olanlar
sadece…”
Birkaç dakika geçmeden:
“Karışmak gibi olmasın ama bu
cümle hem çok karmaşık, hem de
çok uzun… Bence yani, bence…”
“Haklısın Elif ’cim… Şimdi dosyaya aktaralım, sonrasında toparlarım.”
En fazla beş dakikanın ardından
titrek bir sesle:
“Eeeee… Şeyyyy… Bak, bu pa-

bir duygu olamazdı. Öğretmenin
ve öğrenmenin hazzını birlikte yaşadığım bu çocuğa dosyayı teslim
ettikten sonra bekleme sürecim
hayli heyecanlı geçti.
Veee yeni romanım artık
basıma hazırdı… Sevabıyla,
günahıyla raflarda yerini alacak
olan romanımın baş kahramanı
artık Halime değil, Elif Almina
Demir’di.
Bir süre sonra beni telefonla
arayıp ziyaretime gelmek isteyen
Feiza ile hasret giderirken, ileriye
yönelik kararlarından bahsedince edebiyata aşık olduğunu ve
eğitimini de bu dalda sürdürmek
istediğini öğrenince, aniden devreye girip de sonrasında tedirginlikle
muhasebesini yaptığım karar verme içgüdüm yine devreye girdi ve:
“Feiza’cım, yeni ve konuları
oldukça dikkatini çekecek iki
roman projem var ve genç yazım
danışmanları ile yola çıkmak istiyorum. Elif ile birlikte(ki, Elif ’in
henüz haberi yoktu) benimle yola
çıkmak ister misin? Derslerinden
arta kalan zamanlarda, yapacağın
kaynak ve görsel kökenli araştırmalarınızı değerlendirerek yazacağım romanların kahramanları
olmaya ne dersin?”
“……………………………
……………………………………
……………………”
“Feiza? Feiza’cım?”
Feiza gözlerini kocaman
açmış, yüzüme boş boş bakıyordu.
Yüzündeki ifade durdurulmuş bir
film karesi gibiydi. Birden, yüksek
bir sesle:
“Şaka mı bu? Şaka di mi?”
“Hayır, değil… Var mısın,
yok musun?”
“Varım tabi! Ama üniversite
sınavına çok az kaldı ve seni hayal
kırıklığına uğratmaktan korkarım.
Zaman ayırabilir miyim bilmiyorum.” derken, hem sevinç hem
de kaygı vardı yüzünde… Birkaç
saniyenin ardından gözlerinde bin
bir ışıltı ile:
“Zamanımı dikkatli kullanmayı öğrenirsem sorun kalmaz
diye düşünüyorum. Yine de aileme
danışmak, fikirlerini almak zorundayım.” deyince, kabul edeceğine
dair içimde hiçbir şüphe kalmadı çünkü Feiza’nın ailesinin de,
Elif ’in ailesi kadar çocuklarının
alacakları kararları uygulama aşamalarında ne denli destek olduklarını biliyordum.
Ve o günden sonra, üç kafadar yola koyulduk. Heybelerimize
neler koyacağımızı, yolun sonuna
geldiğimizde devam edip edemeyeceğimizi zaman gösterecek.

Romanlarımız, birkaç
yıl sonra
görücüye
çıktığında, ikram
kahvelerimizde hayli
İstanbul,
bir tutam
aşk, bol bol
tarih, bir
çay kaşığı
eleştiri, iki
su bardağı
gülümseme
ve sonsuz
gram da
sevgi olacak… Diye
düşünüyoruz.
Ne
dersin
Feiza?
“Evet
canım
Süpürgeli’m… Ve teklifini kabul
ettiğim için çok mutluyum çünkü
araştırmalara başladığım günden
itibaren öyle çok şey öğrendim
ki… Beni en çok şaşırtan ve
etkilemiş olanı ise Ümit Yaşar
Oğuzcan’ın yirmi beş kez intihar
teşebbüsüne, oğlunun Galata
Kulesi’nden atlayarak tepki göstermesi oldu. Ve daha nice bilgiler
edindim, hayata ve yaşadığım
şehre dair. Çalışmalarımın her
aşamasında aslında hiçbir şey
bilmiyormuşum hissinin bende
bilgi açlığına yol açtığını fark
ettim. Akademik ders konularının
dışında bir dünyanın olduğunu ve
geçmişinden itibaren günümüze
kadar ne çok gizemlerin farkına vardığımı hissediyorum. Bu
olağanüstü, hatta bitmek bilmeyen
bir sonsuzluk gibi… On altı yaşındayım ve iyi bir okurum. Ama
dayatılanların dışında bir şeyleri
öğrenmek bana çok şey kattı.
Kendini geliştirmenin formülünü
ilk kez ben keşfetmiş gibiyim. Ve
diyorum ki, yolumuz ne kadar
karmaşalı ve ne kadar uzun olursa
olsun, yanındayız… Öyle değil mi
Elif?”
“Kesinlikle… Okuma yazmayı öğrendiğim günden bu yana
çok kitap okudum. Ama okuma
kültürünün en gelişmiş halini
yaşıyorum bu projeler sayesinde…
Biz çocuklar, en fazla kitapların yazarlarını ve kaçıncı baskı
olduğunu öğrenmekle yetinmiş,
kalmışız. Ben, her yazılı eserin bir
künyesi olduğunu bu yıl öğrendim
mesela… Meğer yazarının dışında

ne çok kişi varmış emeği geçen.
Kapak tasarımından tutun da
yayın yönetimine kadar kaç elden
geçiyormuş halbuki… Durumun
içinde yer aldıkça, bir eserin değerini daha çok kavramaya başlıyor
insan. Açık söylemem gerekirse,
aldığım teklifi kabul ettikten sonra, beni hayli bir telaş sardı. Nasıl
ve nereden başlayacağımı düşünememenin karamsarlığı vardı.
Ama şimdi öyle değilim. Çünkü
gözlemlemeyi öğrenmişim farkına
varmadan. Hani çok sevdiğiniz
bir pastayı kendiniz tedirginlikle
pişirmeye çalışırken aileniz sabırsızlıkla bekledikten sonra, olumlu
yüz ifadelerini görünce rahatlar
ve gururlanırsınız ya; işte öyle bir
duygu… Bu duyguyu sonlandırmak istemediğime eminim. Yolu
yarıda bırakıp, pastadan mahrum
kalmayı düşünmüyorum.”
Efendim, biz üç kafadar
hummalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakalım, kahvelerimizin
yanındaki ikram edeceğimiz pastalarımızı beğenecek misiniz?
En ışıklı ve gelecek vaat eden
en güzel yol, öğrendiklerimizi
öğretmeyi öğrendiğimiz yoldur.
Aydınlanmanın ve aydınlatmanın
tamahı, çıkarı olmaz. Kendinizi
birer sokak lambası olarak hayal
ediniz ve ışık dağılımı kapasitenizi
ölçünüz. Heh, işte o kapasite kaç
genç ya da çocuk alır, hesaplayınız
ve düğmeye basınız ki, dünyanın
bütün sokakları aleni olsun. Aleniyet giz, kir değil, medeniyet tutar.
Sevgiyle….

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Yetenek Sınavlarına Rekor Başvuru
Kartal Belediyesi Sanat
Akademisi Yetenek Sınavlarına Rekor Başvuru
Kartal Belediyesi tarafından, çocukların erken yaşta sanatsal yeteneklerini
geliştirmek ve müzikle
tanışmasını sağlamak
amacıyla kurulan Kartal
Belediyesi Sanat Akademisi’nin, ‘Müzik Bölümü’
için yetenek sınavları
gerçekleştirildi. Sınavlara,
hem Kartal’dan hem de
İstanbul’un birçok ilçesinden rekor sayıda başvuru
yapıldı.

Yıl:3

Sayı:19

Kartal Belediyesi Sanat
Akademisi, Kartal’ın kültür
ve sanat hayatında, Kartallı
çocuk ve gençleri geleceğe
hazırlamaya devam ediyor.

vuru yapıldı. Sınav boyunca
onlarca çocuk ve genç, akademiye kabul edilmek için
jüri üyelerine yeteneklerini
sergiledi.

Piyano, keman, gitar, çello,
yan flüt, perküsyon, keman,
viyola ve koro branşlarında
eğitimlerin verildiği Müzik
Bölümü’nün, yetenek
sınavları gerçekleştirildi.

“Başvuruların Yoğunluğu,
Doğru Bir İş Yaptığımızın
Kanıtı”

7-15 yaş aralığındaki
çocukların başvurduğu
yetenek sınavlarında bu
sene, sadece Kartal’dan
değil İstanbul’un birçok
ilçesinden rekor sayıda baş-
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Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel, Kartal’ın
kültür sanat merkezi olması
hedefine emin adımlarla
ilerlediğini kaydederek;
“Kartal Belediyesi Sanat
Akademimiz heyecanlı bir
gün yaşıyor. Çocuklarımız
bugün, akademiye girebil-
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Kartal’ın Sesi Gazetesi,
Kartal Gazeteciler Derneği Üyesidir.

mek için yetenek sınavına
giriyor. Kartal Belediyesi
olarak, genç yeteneklerimizi geleceğe hazırlamayı ve
Kartal’ın kültürel hayatını
canlandırmayı çok önemsiyoruz. Bu sene, akademiye olan rekor başvuru
ne kadar doğru bir yolda
olduğumuzu gözler önüne
seriyor. Yetenek sınavlarına giren adaylarımıza bir
kez daha başarılar diliyor,
kültür ve sanat hayatlarında yaşamları boyunca
başarıdan başarıya koşmalarını temenni ediyorum.”
ifadelerini kullandı.

Dergah Ofset
Kağıt San. ve Ltd. Şti.
Ömerli Mahallesi
Nusret Cd. No: 11-13 Kat: 2
Hadımköy Arnavutköy / İSTANBUL
Tel: 0212. 489 33 33

Kasım 2021

www.kartalinsesi.org
info@kartalinsesi.org

4

haber

Kartal’da Cumhuriyet Bayramı Tören ve Kutlamaları

Cumhuriyet Bayramı Resmigeçit Töreni
Kartal’da, 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı
28 Ekim günün Atatürk
Anıtı’na çelenk sunumu
ile başladı.
29 Ekim günün ise
Saat 09.00’da Kaymakamlık Makamında
protokol sırasına göre
kutlamaların kabulundan
sonra Mimar Kubilay
Köse Stadyumu’na
geçildi.
İlçe protokolünün katı-

lımıyla Mimar Kubilay
Köse Stadyumu’nda
başlayan Kartal’da,
Cumhuriyet Bayramı’nın
98. Yıl dönümü kutlamaları ve Resmigeçit töreni
İstanbul Vali Yardımcısı
Şevket Atlı, Deniz Teknik
Komutanı Cihat Eryiğit,
Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel ve ilçe
protokolünün katılımıyla
Mimar Kubilay Köse Stadyumu’nda ( Kartal Bulvar
spor Stadı )gerçekleştirildi. 29 Ekim Cumhuriyet

Bayramı Resmi Kutlama
Töreni, saygı duruşu ve
İstiklal Marşı’nın ardından Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullardaki
öğrencilerin hazırladıkları
gösterilerle devam etti.
Kartallı öğrencilerin özenle hazırladıkları gösteriler
göz doldurdu. Birbirinden
renkli gösterilerin ardından resmi geçiş töreniyle
öğrenciler protokolü
selamladı.

ONBİNLER CUMHURİYET
KONSERLERİNDE BULUŞTU

Kartal’da Cumhuriyet
Bayramı kutlamalarının
kapsamında 4 gece sanatçılar Muzaffer Özdemir,
Selda Bağcan, Cem Adrian Gazapizm, Elis Dubaz,
Haluk Levent konserler
verdiler. Kartal ve civar
ilçelerde gelen onbinlerce
vatandaş konselere katılarak şarkilara eşlik etti.

binlerce vatandaş katıldı.
Selda Bağcanı şarkılarıyla
büyüyen ve şarkılarıyla
büyümekte olan binler
alanı hınca hınç doldurarak eşlik ettiler şarkılara.

Gecede,ünlü sanatçı;‘Sarı
Saçlım Mavi Gözlüm’,‘Yaz
Gazeteci Yaz’,‘Adaletin Bu
Mu Dünya?’ gibi sevilen
ilk gün Muzaffer Özdemir şarkılarını seslendirdi.
ve Selda Bağcan sahne
aldı.
Cem Adrian’ın
Selda Bağcan konserine

Konserlerin üçüncü günü
Elis Dubaz konserinde
buluştu Kartallılar.
Sahneyi önce sanatçı
Özgür Kıyat aldı. Sevilen
pek çok eseri seslendiren Kıyat, Kartal Meydanı’nda binlerce Kartallıya
tam bir müzik ziyafeti
çekti.
Ardından Kartal Meydanı’nda Gazapizm büyük

Konserlerin ikinci günüCem Adrian, verdiği konserle Kartallıları coşturdu.
Romantik şarkılarının yanı
sıra söylediği türkülerle
de dinleyenleri mest
eden Adrian’a, meydanı
dolduran binlerce Kartallı
eşlik etti. Yaklaşık 1 saat
sahnede kalan Cem
Adrian, sevilen türkü
ve şarkılarını meydanı
dolduran Kartallıların
eşliğinde söyledi.

şarkılarına on
binlerce Kartallı eşlik etti

bir sevgi seliyle sahneye
çıktı. Gençlerin ağırlıklı
olduğu konserde Gazapizm, sevilen eserlerini
ardı ardına seslendirdi.
Konserlerin dördüncü
son günü Haluk Levent
Kartal’da sahne aldı.
Konser esnasında sevilen
sanatçı Kartal için bir
de şarkı besteledi.

“Önümde tren, yukarıda
martı, arkamda deniz,
neredeyiz? Kartal’da”
dizelerini taşıyan şarkıya,
Kartallılar da büyük bir
heyecan ile eşlik etti.
Sahneden aşağı inerek
hayranlarının yanına
giden ve bazı şarkılarını
burada söyleyen Haluk
Levent’e, vatandaşlar
yoğun ilgi gösterdi.

Kartal Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
“Fener Alayı”
Kartal Belediyesi’nin geleneksel
hale getirdiği 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı kutlamaları Fener Alayı
Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldı.
Cumhuriyet Bayramı’nın 98. Yıldönümünü kutlamak için bir araya
gelen Kartallılar, Cumhuriyet Yürüyüşünü yine büyük bir heyecan ve
coşkuyla gerçekleştirdi.
Kartal’da her yıl büyük bir heyecan
ve coşkuyla kutlanan Cumhuriyet
Bayramı kutlamaları, vatandaşların Kartallı Kazım Meydanı’nda buluşması ile başladı. Cumhuriyet’in
98. Yıl dönümü için bir araya gelen
Kartallı binlerce vatandaş, ellerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
posterleri ve Türk bayraklarıyla
Kartal Meydanı’na kadar meşaleler eşliğinde yürüdü.
Fener Alayı Cumhuriyet Yürüyü-

şü’nü Kartal Meydanı’nda noktalayan Kartallılar Kartal Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
tarafından hazırlanan “Cumhuriyet’e Giden Yol” adlı belgeseli
izledi. İzleyicilere doygu dolu
anlar yaşatan ve büyük bir beğeni
alan belgeselin ardından Kartal
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel
çocuklarla birlikte sahneye çıkarak
meydanda toplanan binlerce
vatandaşı selamladı.

Başkan Gökhan Yüksel:
‘Cumhuriyet’in bekçileri
bizleriz’
29 Ekim heyecanını ve coşkusunu
Kartallılarla birlikte yaşayan Başkan Yüksel; “Kuvayi Milliye kahramanı Kartallı Kazım Meydanı’ndan
ülkenin kurucusu Gazi Mustafa

Kemal’in Anıtı’nın bulunduğu
meydana on binlerle yürüdük.
Burada gözleri pırıl pırıl parlayan
Cumhuriyetin genç evlatları var.
Burada cesaretini özgürlüğünden
alan kadınlarımız var. Burada
geleceğimiz ve gözümüz gibi bakmamız gereken çocuklarımız var
ve özellikle de kız çocuklarımız var.
Bu Cumhuriyet bizim, bu saydığım
bütün insanların. Bundan tam 98
yıl önce Cumhuriyet’in ilan edilmesinde emeği geçen başta Gazi
Mustafa Kemal olmak üzere, silah
arkadaşlarını ve şehit olmuş tüm
büyüklerimizi şükranla, minnetle
anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet
diyorum. Cumhuriyetin bekçileri
de bizleriz, bu Cumhuriyeti gençler daha ileriye taşıyacak. Biz de o
neferlerden biriyiz. İyi ki Cumhuriyet Kartal’da coşkuyla kutlanıyor.
Yaşasın Cumhuriyet” diye konuştu.

Kartal’da Cumhuriyet Kupası Basketbol Turnuvası düzenlendi
kulu tezahüratla
gerçekleştirildi.
Takımların 3’er
oyuncu ve tek
pota ile oynadıkları 3x3 Basketbol Turnuvası gençler ve
büyükler olmak
üzere 2 kategoride düzenlendi.
Turnuvaya her
kategoriden
toplam 21 takım
katılarak ter
döktü. Turnuvada mücadele
eden sporcularla
buluşan Başkan
Kartal Belediyesi, 29 Ekim CumhuGökhan Yüksel, sahada gençlerle
riyet Bayramı kutlamaları kapsabirlikte basket
mında “3x3 Cumhuriyet Kupası
atışı da yaptı.
Basketbol Turnuvası” düzenledi.
Kartal’da spoCumhuriyet’in 98. yıl dönümü kutra ve sporcuya
lamaları kapsamında gerçekleştiridaima destek
len turnuvaya büyükler ve gençler
olduklarını beolmak üzere 2 kategoride toplam 21
lirterek sportif
takım katıldı. Kıyasıya geçen müfaaliyetlerin
cadelelerin ardından birinci olan
devam edeceğini
takımlar kupa ve madalyanın yanı
söyledi. Karşılaşsıra hediye çekiyle ödüllendirildi.
manın başlama
Başkan Yüksel’den basket atışı
vuruşunu yapan
Başkan Yüksel,
Kartal Belediyesi Spor İşleri
tüm sporculara
Müdürlüğü tarafından Kartal
başarılar diledi.
Özgürlük Parkı’nda düzenlenen
basketbol turnuvası katılımcılar
Turnuvayı kazakadar izleyenler tarafından da coş-

nanlara kupa ve madalyaları takdim
edildi
Sabah saat 10:00’da başlayan turnuva saat 16.00 sıralarında sona erdi
ve gençler kategorisinde “Ciğersizler”, büyükler kategorisinde ise
“Balkan 3x3” takımları rakiplerini yenerek birinci oldu. Kartal
Belediyesi Spor İşleri Müdürü
Arda Savaş tarafından madalya ve
kupanın yanı sıra hediye çekiyle
ödüllendirilen şampiyon takımlar
sevinçlerini arkadaşlarıyla paylaştı.
Turnuvada 2. ve 3. olan takımlara
da kupa ve madalyaları takdim
edildi. Turnuva sırasında sporcuların su, havlu, yiyecek ve forma
gibi ihtiyaçları da Kartal Belediyesi
tarafından temin edildi.
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KARTAL BELEDİYE BAŞKANI GÖKHAN YÜKSEL’DEN
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Kıymetli komşularım;
Cumhuriyet, bağımsızlık uğruna hayatını
ortaya koyan, bütün imkânsızlıklara rağmen
bir araya gelip eşsiz bir mücadele örneği
gösteren yüce milletimizin, sarsılmaz bir
iradeyle elde ettiği büyük zaferin ardından,
yükselen bir değer olarak bizleri kucaklamıştır.

emel tutunamayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerini ve bölünmez bütünlüğünü tartışmaya açmak gayretinde olanlar,
mutlak surette hüsrana uğrayacaktır.

Bu anlamlı gün, özellikle koronavirüs
pandemisi nedeniyle yaşadığımız bu zor zamanlarda milletçe el ele kenetlenmemize ve
dayanışmayı büyütmemize, demokrasimize
ve Cumhuriyet’imizin değerlerine sahip
“Efendiler yarın Cumhuriyet’i ilan edece- çıkmamıza vesile olmalıdır. Unutulmasın ki
ğiz” sözleri ile Cumhuriyet’in ilanını müj98. Yılında Cumhuriyet’imiz, derinlere kök
deleyen Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal
salmış ve aynı zamanda ilk günkü kadar da
Atatürk, bugün ülkemizde özgür ve bağımsız gençtir.
bir şekilde yaşamamızın temelini de atmıştır.
Bundan tam 98 yıl önce, 29 Ekim 1923’te
Cumhuriyet’imizin ilanının 98. yıl
milletimizin ilelebet hiçbir gücün buyruğuna dönümü vesilesiyle başta Büyük Öndegirmeyeceği, Cumhuriyet’in ilanı ile tüm
rimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak
dünyaya duyurulmuştur.
üzere bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve
şükranla anıyorum. Bizleri aydınlık yarınlara
Ne bugün ne de yarın, Cumhuriyet’in
taşıyan Cumhuriyet’imizin 98. kuruluş yıl
ilkelerinden ödün verilmesi söz konusu bile dönümünü ve tüm komşularımın 29 Ekim
edilemez. Milletimizin yüreğindeki yurt
Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle
sevgisi karşısında, bundan sonra hiçbir kötü kutluyorum.

Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarında Çocuklar da Vardı
ÜCRETSİZ

Kartal Belediyesi
Kreşlerinde
Cumhuriyet
Bayramı
Kutlaması

K

artal Belediyesi’ne
bağlı 15 kreşte eğitim gören çocuklar,
hazırladıkları gösterilerle
29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı’nı kutladı. Pandemi şartları nedeniyle
çoğunlukla açık havada
gerçekleştirilen kutlamalara Kartal Belediye
Başkanı Gökhan Yüksel,
Kartal Belediyesi Başkan
Yardımcısı İmam Aydın ve

Kartal Belediye Meclisi
Başkan Vekili Özlem
Bulut’un yanı sıra Kartallı
vatandaşlar ve veliler
katıldı.

Kreş
Öğrencileri, Gösterileriyle Herkesi
Büyüledi
Kartal Belediyesi’nin

ilçede hizmet veren kreşlerinde eğitim öğretim
gören kreş öğrencileri,
hazırladıkları gösterileri
sundu. Korodan, halk
oyunlarına pek çok farklı
gösteri gerçekleştirilen
çocuklar, kutlamaların
adına yakışır bir şekilde
geçmesini sağladı. Miniklerin gösterisi kutlamalara
katılan yetişkinlerin de
büyük beğenisini topladı.

Çocuklar Cumhuriyet Bayramını Mahallelerde Eğlenerek Kutladı

Kartallı çocuklar
‘Mahalle Etkinliği’ ile
Esentepe Çamlık Parkı’nda Kartallı Kazım
Meydanı’nda ,
Bayram Demirkol Parkı
ve Uğur Mumcu Kültür
Merkezi’nde doyasıya
eğlendiler.

Kartal Belediyesi’nin düzenledip ‘Mahalle Etkinliği’ ile çocuklar Animasyon
Gösterileri,Sihirbaz,Yüz
Boyama Atölyesi,Karikatür Atölyesi,Balon Şişirme
Atölyesi,Grafiti Atölyesi,İkramlar,Çuval Yarışı,Yumurta Taşıma,Sandalye

Kapmaca,mendil Kapmaca Halat Çekme Yarışı
gibi etkinliklere katılarak
eğlendiler.
Kartallı çocuklar, oyun
platformları ve sokak
oyunlarına katılarak, aileleriyle beraber keyif dolu
anlar yaşadı.

Çocuk Meclisi Özel Oturum Gerçekleştirildi
Kartal Belediyesi Çocuk
Meclisi,29 Ekim
Cumhuriyet
Bayramı’nın
98. yıl dönümü nedeniyle
Belediye Meclis
Salonu’nda ‘29
Ekim Cumhuriyet Bayramı
Özel Oturumu’
gerçekleştirildi.
Kartal Belediye
Başkanı
Gökhan
Yüksel’in
katılımıyla
gerçekleştirilen
oturuma
Kartal’ın
20 mahallesini
temsilen
çocuklar katıldı.

artırılması,çocuk odaklı programlara daha
fazla yatırım yapılması,“Çocuk
dostu bütçe”uygulamalarını
düzenlemek ve
başlatmak adına
2020 yılında
kurulan Kartal
Belediyesi Çocuk Meclisi,‘29
Ekim Cumhuriyet Bayramı
Özel Oturumu’,Kartal Belediye
Başkanı Gökhan
Yüksel’in katılımıyla gerçekleştirildi.
‘Çocuk Meclisinde alınan
kararlar çok
kıymetli ve
önemli’
İki ayda bir
düzenli olarak
toplanması
öngörülen
Çocuk Meclisi’nin 2021-2022
dönemi ilk
toplantısı Meclis
Komisyonlarının oluşturulmasıyla başladı.

Kartallı çocukların belediye
yönetimine
katılması ve söz
sahibi olmaları
için,çocuklara
yönelik Belediye Kartal Çocuk
hizmetlerinin
Meclisi’nde ko-

nuşan Başkan
Yüksel,meclisten çıkacak
kararların
takipçisi
olduğunu
belirterek
sözlerine başladı. Kartal
Belediyesi
Çocuk Meclisi’nin tüm
toplantılarının kayıt altına alındığını
belirterek,yapılan işin
çok kıymetli ve
önemli olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz yıl
Çocuk Meclisi’nin 4 kez
toplandığını ve
bu yıl yenilenen meclis
üyeleri ile yıl
boyunca 4
oturum yapılacağını belirten Başkan
Gökhan Yüksel,2021-2022
yılı meclis toplantısında alınacak kararların
hayırlı olmasını
diledi.

CHP Yürüyüşünde Çocuklar Kortej Oluşturdu
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kartal Maydanı’na gerçekleştirdiği “Kimsesiz Değilsiniz” Cumhuriyet yürüyüşünde çocuklar ayrı bir kortej oluşturarak yürüyüşe
katıldılar.
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AK PARTİ YEREL BASINLA BULUŞTU

DOĞRU PARTİ YEREL BASINLA BULUŞTU

K

K

artal/ Yüksel FIRAT
Ak Parti Kartal İlçe Teşkilatı
pandemi nedeniyle gecikmeli
olarak yerel basınla kahvaltılı
toplantıda bir araya geldi.
Ak Parti Kartal yeni ilçe yönetimi görevi devralışlarının
9. ayında ilçe binasında İlçe
Başkanı Ebubekir Taşyürek
yönetim adına döneme ilişkin
düşüncelerini sundu ve ardından basının öneri ve görüşleri
alındı.

sadakat ve azimle hizmet
bayrağını taşıyan bütün ilçe
başkanlarımıza ve yönetimlerinde görev alan bütün dava
kardeşlerimize, AK Parti’nin
adına ve şanına yakışır şekilde
yaptıkları hizmetlerden dolayı
teşekkür ediyor, vefat edenlere de Yüce Allah’tan rahmet
niyaz ediyorum” dedi.

Ebubekir Taşyürek yenilenen
yönetimin nitelikli bir yönetim
olduğunu belirterek, “Bugün
yenilenen bir İlçe yönetimiyle
Basının yoğun ilgi gösterdiği
karşınızdayız. Yeni yönetimitoplantıda Başyürek konuşma- mizde, partimizde kuruluşunsına 21 Ekim Dünya Gazetedan bu güne çeşitli görevlerde
ciler Günü’ne dikkat çekerek
bulunmuş arkadaşlarımızın
“ Kartal halkı adına verdiğiniz
yanı sıra, siyasete bu dönememek ve kattığınız değerler
de kazandırdığımız pırıl pırıl
için hepinize ayrı ayrı teşekyepyeni Kartalın evlatları olan
küre ediyor, 21 Ekim Dünya
kardeşlerimiz var. Hepsi birbiGazeteciler Günü’nüzü bir kez rinden değerli, nitelikli, vasıflı,
daha kutluyorum” dedi.
mesleklerinde başarılı, sivil
toplum örgütlerinde önemli
“Kartal halkına ses ve nefes
görevler almış bu dava karolmaya çalışıyorsunuz”
deşlerimizle birlikte” göreve
Taşyürek, Pandemi şartları ne- yaptıklarını belirtti.
deniyle birkaç kez bu toplantıyı ertelediklerini ifade ettikten Basın ile sürekli yakın ilişki
sonra, “Öncelikle varlığınız ve içerisinde olacaklarını belirten
yaptığınız işi çok önemsediği- Taşyürek; “Sizleri her fırsatta
mizi altını çizerek belirtmek
bilgilendirmeye, çalışmalarıistiyorum. Çeşitli zorluklara
mızı sizin şahitliğinizde Kartallı
göğüs gererek yayın hayatınızı dostlarımıza duyurmaya çalıdevam ettirdiğinizi gazeteşıyoruz. Yerel basının gücüne
leriniz ve haber sitelerinizle,
ve önemine olan inancımızla,
halkın haber alma hakkını
yanınızda olmaya çalışacak ve
önceleyerek, Kartal halkına
her zaman pozitif hizmetlerle
ses ve nefes olmaya çalışıyor- ve doğrularla gündeminizde
sunuz. Bu anlamlı çabanızdan yer almayı gaye edineceğiz.
ve azminizden dolayı sizlere
Kapımız ve gönlümüz her
bir kez daha teşekkür ediyozaman sizlere açıktır. Dürüst,
rum” dedi.
güvenilir ve doğru habercilik
anlayışınıza olan inancımızla;
“Bugün yenilenen bir İlçe
her zaman iletişim halinde ve
yönetimiyle karşınızdayız”
her konuda karşılıklı olarak
Bugün yenilenen ilçe yödoğruların yanında olmayı
netimiyle karşınızdayız
çok önemsediğimizi bilmenizi
diyen Taşyürek; “Kurucu İlçe
istiyoruz.Bizleri eleştirme hakBaşkanımız merhum Hasan
kınıza sonuna kadar saygılıyız.
Altuntaş abimizden başlamak Eleştirilerin bu güne kadar
üzere, partimizde samimiyet,
olduğu gibi bundan sonra da

dürüst, vicdanlı, hakkaniyetli
ve iyi niyetli olmasını hassaten
istirham ediyoruz.”
“2024 yılında da Kartal Belediyesi’ni ve İstanbul Büyük Şehir
Belediyesi’ni geri alarak tarih
yazacağız”
Ebubekir Taşyürek önümüzdeki yerel seçimleri alacaklarını
belirterek; “2024 yılında da
Kartal Belediyesi’ni ve İstanbul
Büyük Şehir Belediyesi’ni
geri alarak tarih yazacağız.
Belediyesini borç batağına
sokan ve şişirilmiş kadroların
maaşını zor şer ödemekten
başka hiçbir gündemi olmayan
biçare yönetimle mücadele ve
halka hizmet yolunda sizleri
yanımızda görmek, bize güç ve
motivasyon katacaktır” diyerek tamamladı açıklamasını.
Ebubekir Taşyürek’in açıklamalarının ardından toplantıya
katılan gazetecilerin çoğunluğu söz alarak eleştiri ve
önerilerini sundular. Gazeteciler sunumlarında özellikle
Kartal’a ilişkin sorunlara dikkat
çektiler.
Ebubekir Taşyürek’ gazetecilerin ardından söz alarak tek tek
her gazetecinin konuşmasına
özet cevaplar sunumunun
ardından toplantı sona erdi.
Toplantıya Ak Parti Kartal İlçe
Teşkilatı üyeleri, Teşkilat Başkanı Nimet Gündoğdu, Sosyal
Politikalar Başkanı Fikret
Polat, Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Hande Eymen
Altuntaş, Kadın Kolları Başkanı
Hatice Taslak Albayrak, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet
Bulut’un yanı sıra Ak Parti Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri
Muhammer Bektaş, Nizamettin Altındaş, Haydar Göksoy,
Ömer Uluyurt ve yöneticeler
katılım gösterdi.

Doğal gaza sanayide yüzde 48, elektrik
üretiminde yüzde 46 zam yapıldı

Doğal gazda kasım ayı için
mesken tarifesi sabit kaldı; sa-

nayi abonelerine yüzde metreküp doğal gaz için 1488
48, elektrik amaçlı
lira olarak sabit kaldı.
tarifeye yüzde 46 zam
yapıldı.
Kasımda yıllık tüketimi 300
bin metreküpün üzerinde olan
Doğal gazda kasım ayı
serbest tüketicilerin kullandığı
için mesken tarifesi
1000 metreküp doğal gazın
sabit kalırken sanayi
fiyatı ekim ayına göre yaklaşık
aboneleri için geçerli
yüzde 48 artarak 3 bin 500
olacak tarifeye yaklaşık liraya çıktı.
yüzde 48, elektrik üretim amaçlı tarifeye ise Söz konusu ayda organize sanyaklaşık yüzde 46 zam ayi bölgesi veya kullanıcı birliği
yapıldı.
abonelerinin tükettiği 1000
metreküp doğal gazın fiyatı ise
Boru Hatları ile Petrol
yaklaşık yüzde 48 artarak 3 bin
Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) 482 liraya yükseldi.
internet sitesinde
kasım ayına ilişkin tar- Ayrıca elektrik üretim sanife tablosu yayımlandı. trallerinin kullandığı 1000
Buna göre, BOTAŞ’ın
metreküp doğal gazın fiyatı
konut tüketicileri için
yaklaşık yüzde 46 artışla 4 bin
gaz dağıtım şirketlerine lira oldu. Doğal gazda fiyat
kasımda uygulayatarifeleri aylık olarak hesapcağı satış fiyatı mevcut
lanıyor.
tarifede olduğu gibi 1000

artal/Yüksel FIRAT
Doğru Parti Genel Başkan
Rifat Serdaroğlu “Birinci derece problem AKP’den ve Tayip
Erdoğan’dan kurtulmaktır”
Doğru Parti Genel Başkan
Rifat Serdaroğlu “Türkiye’nin
birinci derece problemi, –
hangi düşüncede olursanız
olun, isterseniz bize hiç oy
vermeyin, sempati duymayın
ama – AKP’den ve Tayip Erdoğan’dan kurtulmaktır”
Doğru Parti Türkiye’nin 55 ilinde örgütlülüğünü tamamlarken Kartal’da da Doğru Parti
Kartal İlçe Başkanlığı binasının
açılışını Genel Başkan Rifat
Serdaroğlu’nun katılımıyla
gerçekleştirdi.
Doğru Parti Genel Başkan
Rifat Serdaroğlu ve parti
merkez yöneticileri Kartal’a ve
çalışmalara verdikleri önemin
göstergesi olarak hep birlikte
Kartal’a geldiler.
Doğru Parti Kartal İlçe Başkanlığı binasının açılışı öncesi,
Doğru Parti Kartal İlçe Başkanlığının düzenlediği kahvaltıda
basın ve muhtarlarla bir araya
gelen heyet parti programı ve
güncel siyasete dair önemli
açıklamalarda bulundular.
Açılış konuşmasını yapan
Doğru Parti Kartal İlçe Başkanı Gülay Şakar, daha önce
basınla bir araya geldiklerinde
’muhtarlar üzerinden Kartal’ın
temel sorunlarını birlikte
tanımlayıp alana ineceklerine’
dair söylediklerine dikkat çekerek; “Muhtarlarla yaptığımız
çalışmalarda gördük ki aslında
mahallelerin sorunlarından
çok kendi özlük hakları ile
alakalı sorunlar olduğunu öğrendik. Bunlarla ilgili bir rapor
hazırladık ve bu raporumuzu
ilçeler ile ve genel merkezimize gitmek üzere hazırladık ve
sunduk. Burada muhtarlarımıza yardımcı olacağımızı bir kez
daha ifade etmek istiyorum”
dedi
İlk konuşmayı yapan İstanbul

İl Başkanı Arda Ateş, basın
ve muhtarlarla bu düzeyde
yüksek katılımla gerçekleştirdiği organizasyon için Kartal
örgütüne teşekkür etti. Ateş,
devamında, Ülkemiz için
Cumhuriyet için çok kolektif
bir çalışma yapılması gerekiyor. Bu kolektif çalışmayı
memleket sevdamızla birlikte
büyüterek sürdüreceğiz” dedi.

yim. Bizim partimizin adı neden “Doğru” biliyor musunuz?
Çünkü biz Türk milletine asla
yalan söylemeyeceğiz” dedi.

Serdaroğlu muhtarların
katılımından ve kadın muhtarların çok olmasından duyduğu memnuniyeti belirterek
kadınların politikaya el atması
gerektiğini belirtti. Doğru Parti
Kartal İlçe Başkanlığının çok
Ekonomiden sorumlu Genel
güzel bir çalışma yaptığını ve
Başkan Yardımcısı Meriç Köya- sizlerin sorunlarınız üzerintası yaptığı konuşmada Doğru den söylediklerinizi kitapçık
Parti’nin ekonomi alanındaki
haline getirmişler. Başkanımız
programına dikkat çekti ve
Gülay Şakar bunu bana da
somut proje öneriler sundu.
verdi ve inceledim. Yarın bizim
başkanlık divanı toplantımız
Köyatası, “Ekonomi progravar. Yarın başkanlık divanında
mımızın temel hedefi refah
bunu tartışacağız. Sayın Kılçsağlamak ve sağlanan bu
daroğlu’nun bu konuda çok
refahı da hakça bölüş-mektir. güzel çalışmaları var. Kendisini
Ekonomide bir yapısal progkutluyorum muhtar sorunların
ram değişikliğine ihtiyaç var.
sahip çıktığı için” dedi.
Bu değişiklik temel ilke olarak
belirlediğimiz Mustafa Kemal Serdaroğlu, 55 ilde örgütAtatürk’ün 1920’li yıllarda or- lenmeyi tamamladıklarını
taya koyduğu“Karma Ekonomi ve kongreleri yapacaklarını
Modeli’dir” dedi. Köyatası, bu belirtti.
temel değişimin dört temel
ayağını olacağını belirti. Bu
Serdaroğlu tüm güncel sorundört temel ayağı ise, eğitim,
lara ilişkin yaptığı açıklamanın
planlama, sosyal devlet, devri ardından, “ “Türkiye’nin bisabık yaratarak tüm yolsuzrinci derece problemi,( hangi
lukları araştırmak ve yeniden düşüncede olursanız olun,
devletleştirmeyi gündeme
isterseniz bize hiç oy vermegetirmek olarak tanımladı.
yin, sempati duymayın ama)
Türkiye’nin birinci derecedeki
Dış Politikalardan sorumlu
problemi AKP’den ve Tayip ErGenel Başkan Yardımcısı Prof. doğan’dan kurtulmaktır” diye
Dr. Haluk Günuğur ise yaptığı tamamladı konuşmasını.
konuşmada, Türkiye’nin dış
politikasının eleştirerek “Avru- Soru ve cevap biçiminde
pa Birliği sürecinin bitmiştir”
devam eden kahvaltının ardındedi
dan Doğru Parti Kartal İlçe
Başkanlığı binasının açılışını
Günuğur, Demirtaş ve Kayapmak üzere ilçe binasına
vala davalarına ilişkin yargı
geçildi. Kalabalık bir katılımla
kararlarının uygulanmadığı
Kordonboyu Mahallesi Ankakoşullarda Avrupa Birliği süre- ra Caddesi Çağlar İşhanında
cinin devam etmesi mümkün bulunan Doğru Parti Kartal
olmayacağını söyledi.
İlçe Başkanlığı binasının açılışı
gerçekleştirildi.
Daha sonra Doğru Parti Genel
Başkan Rifat Serdaroğlu söz
Doğru Parti Genel Başkan
aldı. Serdaroğlu konuşmasına Rifat Serdaroğlu ve parti
yaşamını yitiren Kartal Topsel- merkez yöneticileri Kartal’a ve
vi Muhtarı Ramazan Keklik’i
çalışmalara verdikleri önemin
anarak başladı. Serdaroğlu,
göstergesi olarak hep birlikte
“Bizim bir özelliğimiz söyleye- Kartal’a geldiler.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden
“Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü”
kutlamaları kapsamında Atatürk
Anıtına çelenk
sunumu törenine
parti binası önünde
oluşturduğu kortejle bandolu bir
yürüyüş gerçekleştirerek meydana
yürüdü.

Cumhuriyet Halk Partisi Çelenk sunumlarında geleneksel
hale getirdiği “Büyük Cum-

huriyet Yürüyüşü” ile Kartal
Meydanına yürüdü.CHP,
Cumhuriyet Bayramı tören ve

Cumhuriyet Halk
Partisi İlçe Başkanı
Efendi Argunşah
ve diğer yöneticilerin yanı sıra meclis
üyeleri ve partililer de kortejde
yerlerini aldılar.
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KARTAL’DA SOSYALİST PARTİLER HAREKETLİ
Seçim tartışmalarının rejim tartışmalarına dönüştüğü bu süreçte işçi-emekçi
cephesinden demokratik halk seçeneğini öne çıkaran sosyalist partiler
Kartal’da etkinlikler düzenlemekteler.
EMEK PARTİSİ “TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR”
EMEK PARTİSİ
Genel Başkan
Yardımcısı
Selma Gürkan
6 Kasım Saat:
19.00’da Yakacık, Pir Sultan
Abdal Kültür
Derneği’nde
gerçekleştireceği halk
buluşmasında
“TÜRKİYE NE-

REYE GİDİYOR” “İşçiler, emekçiler demokratik bir halk seçeneği. Ne
ve halk ne yapmalı” konulu bir
Cumhur İttifakı’nın ne de bunun
söyleşi gerçekleştirecek.
karşısına konan ve ‘güçlendirilmiş
parlamenter sistem’ diye ifade
Emek Partisi Kartal İlçe Örgütü
edilen yaklaşımın Türkiye’nin, ekyaptığı açıklamada; “Türkiye,
mek, demokrasi, özgürlük, Kürt
Cumhur İttifakı ile Millet ittifakı
sorunu gibi çok köklü sorunlarını
arasında, iki burjuva kutuplaşçözebilecek bir yol açmayacağını
maya sıkıştırılmış durumda.
ortaya koyuyoruz. Tüm halkımızı
Bu, Türkiye’nin çıkışı için bir
halkımızı devrimci, demokratik
seçenek doğurmaz. Biz üçüncü
bir halk seçeneğini birlikte tartıbir seçeneğin olması gerektiğini
maya ve örgütlemeye çağırıyoortaya koyduk. Bu da devrimci,
ruz” dedi.

SOL PARTİ “SOL’U BİRLİKTE BÜYÜTÜYORUZ”
SOL PARTİ Parti Meclisi
Üyesi Alper Taş “2 Kasım
Saat: 19.30’da Esentepe
MBOY düğün salonunda
Kartal halkıyla buluşuyor.
“Adım Adım Dalga Dalga
SOLU BİRLİKTE BÜYÜTÜYORUZ” çağrısıyla
gerçekleşecek etkinliğe
oyuncu-yönetmen Mürfir
Can Saçıntı’da katılacak.

yurtseverer ülkemizi tek
adam rejiminden kurtarmak, tek kişinin değil halkın yönettiği bir demokrasi için; Kaynakların bir
avuç sömürücüye değil
halka aktarıldığı eşit bir
ülke için; Laik bir gelecek
için; Sömürücü emperyalist tekellerin ABD ve
NATO’nun kovulduğu
gerçek bir bağımsızlık için
Sol Parti işçiler, emekçiler, ; Herkese iş, aş ve insanca

yaşanabilir bir ücrettin
güvence altına alındığı
emek-egemen bir düzen
için, çağrısı yaptı.
SOL PARTİ yaptığı çağrıda “Şimdi Örgütlenme
Zamanı Sol Zamanı”
diyerek “Emekçi halkın
laik, bağımsız, devrimci
demokratik cumhuriyetini
kurmak için SOL’da birleşelim” dedi.

TKH “Yeni Bir Cumhuriyet Konferansları”
Türkiye Komünist Hareketi’nin (TKH) duyurduğu
“Karanlıktan Aydınlığa
Türkiye’nin Seçeneği Ne
Olmalı?” başlığıyla gerçekleşecek olan “Yeni Bir
Cumhuriyet Konferansı 7
Kasım Saat 16.00’da Hasan
Ali Yücel Kültür Merkezinde gerçekleşecek.
Etkinliğe Gazeteci-yazar Atilla Özsever, TKH MK
Üyesi Kurtuluş Kılçer, Tun-

celi Belediye Başkanı Fatih
Mehmet Maçoğlu katılacak. Türkiye Komünist Hareketi, geçtiğimiz günlerde
emekten, laiklikten ve bağımsızlık şiarıyla “İnsanca
yaşam, eşitlikçi bir düzen
için Yeni Bir Cumhuriyet
Programı”nı yayınlamış ve
çalışmalarına başlamıştı.
Bu çalışma kapsamında
İstanbul’da gerçekleştirilecek olan “Karanlıktan

Aydınlığa Türkiye’nin Seçeneği Ne Olmalı?” başlığıyla
gerçekleşecek olan “Yeni
Bir Cumhuriyet Konferansları”nın ikincis Kartal’da
yapılacak.
Türkiye Komünist
Hareketi uzun bir süredir
Kartal’da sürdürdüğü bildir
ve afiş çalışmalarıyla Kartal
halkını gerçekleşecek konferansa çağırmaktadır.

Kartal’da “işçi emekçi mitingi:Direnerek kazanacağız”

H

akları gasp
edilen veya işten
atılan Sinbo,Carrefour,SML Etiket,Bayrampaşa ve Bakırköy
Belediyesi işçileri yanı
sıra Tur Assist ile Alba
Plastik işçilerinin çağrısıyla Kartal Meydanı’nda
“İşçi Emekçi Mitingi”
düzenlendi.
Mitingi 41 siyasi parti
ve örgüt de destekledi.
Mitingde kürsüsünden
seslenen işçiler,haksız ve

hukuksuz şekilde işten
atıldıklarına ve haklarının gasbedildiğine vurgu
yaparak,direnerek kazanacaklarını belirtti.

larca pankart ve
sloganlar eşlinde
alana geçti.

AŞK
Değerli Değerli dostlarım. Aşk bir kadının
güzelliğine bir erkeğin gücüne indirgenmeyecek kadar derin ve anlamlıdır.
Dünyevi beklentilerle tutkularla ve ihtiraslarla tarif ettiğimiz his aşk değildir. Aşk yaratılanı
sevmektir yaratandan ötürü. Günün birinde
Peygamber efendimiz Hz Ali’ye bir soru sorar.
‘Allah’ı mı çok seversin beni mi çok seversin?
Eşin Fatma’yı mı yoksa oğulların Hasan ile
Hüseyin’i mi çok seversin?’
Hz Ali hiç beklemediği bu soru karşısında bir
an durup düşünür. İşin içinden çıkamayacağını
anlayınca .’ Ya Resulullah bana biraz müsaade
edin. Ben bu sualin cevabını bulamadım’der.
Akşam vakti evine vardığında aklında hala bu
soru vardır. Hz Ali’nin eşi Fatma kocasındaki düşünceli hali fark eder. Hayırdır inşallah
der. ‘Ne oldu böyle neden çok düşüncelisin?
Peygamber efendimiz bir sorusu oldu bugün
diyerek konuyu açıklamaya başlar. ‘Kimi çok
sevdiğimin cevabını veremedim ona düşünüp
durmaktayım hala.’
Hazreti Fatma başını sallar bu soruya cevap
veremeyecek ne var ki der. ‘Allah’ı kulluğumla,Peygamberi ümmetliğimle,Fatma’yı kocalığımla,Hasan ile Hüseyin’i babalığımla deseydin
ya.’Hz Ali karısından duyduğu bu sözlerle
rahatlamıştır.
Hemen ayaklanıverir ve soluğu peygamber
efendimizin yanında alır. Sorunun cevabını
verebileceğini söyler. Ve ‘Allahlı kulluğumla,Peygamberi ümmetliğimle,Fatma’yı kocalığımla,Hasan ile Hüseyin’i babalığımla severim’der.
Bunun üzerine Peygamber efendimiz gülümser. Doğru cevap ancak biraz Fatma kokuyor
der.

Aşk insanoğluna yaradan tarafından
bahşedilen eşsiz bir duygu. Hiç tükenmeyen hiç tükenmeyecek olan besleyici kuvvetlendirici ve üretken bir histir.

Değerli dostlarım aşkın varlığını kabullenmediğimizde. Hem aşkı tadamıyoruz,hem dünyevi hem de uhrevi aşkı
içselleştiremiyoruz. Şairin dediği gibi. Aşkı
edegör başına taç deme mecazi aşık olanın
gönlüne irfan gelir elbet.
Değerli dostlarım hepinize aşk olsun
sevgilerimle

Okunan basın
açıklamasının
ardından
direnişteki işçiler
mitingde söz
alarak Yaşadıkları
sorunlara dikkat
çektiler.

Miting için bir araya
gelen kitle,Savarona
Caddesi’nde mitig
alanına geçmek üzere
kortejler halinde yaptığı
yürüyüş düzenledi. Kitle,“Emeğimiz ve özgürlüğümüz için birlik olalım Miting alanda
mücadele edelim” yazılı
çekilen halay arpankart yanı sıra ondından son buldu.

Kartal Belediye Eski Başkanı Ali Duranoğlu Yaşamını Yitirdi
hastanede yaşamını yitirdi.

Kartal’ın eski Belediye Başkanı

Ali Duranoğlu tedavi gördüğü

Kartal’da 1984-1989 yılları arasında belediye başkanı olarak
görev yapan Ali Duranoğlu’nu;
yakınları ve Kartal Belediye
tarafından gözyaşlarıyla son
yolculuğuna uğurlandı.

siyasi partilerin temsilcileri,
belediye personeli, muhtarlar
ve Kartallı vatandaşlar katıldı.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel, Duranoğlu’nun Kartal’a
hizmet eden önemli başkanlardan biri olduğunu belirterek
üzüntüsünü dile getirdi.

Kartal Belediyesi hizmet binasında merhum Başkan Ali Duranoğlu için bir tören düzenlendi.
Törene; Ali Duranoğlu’nun
ailesinin yanı sıra Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel,
Kartal Belediyesi Meclis üyeleri,
Başkan Yardımcıları, Kartal’daki

Kartal Belediyesi’nde yapılan törenin ardından Duranoğlu’nun
cenazesi Kartal Merkez Camii’ne getirildi. Kılınan cenaze
namazının ardından Başkan Ali
Duranoğlu sevenleri tarafından
Sultanbeyli Osmangazi Mezarlığı’na defnedildi.

Kuva-yi Milliye
Kahramanı ‘Kartallı
Kazım’ Vefatının 61.
Yılında Mezarı
Başında Anıldı.
Kuva-yi Milliye Kahramanı
‘Kartallı Kazım’ Vefatının
61. Yılında Mezarı Başında
Anıldı.
Nazım Hikmet’in şiirlerinde ‘Kartallı Kazım’ olarak
sembolleştirdiği, Kuva-yi

Milliye kahramanı İbrahim
Göleber, Kartal Belediyesi’nin organizasyonuyla,
61. ölüm yıl dönümünde
Pendik Yayalar Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.
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GÜLAY ŞAKAR

KARTAL BELEDİYESİ
MECLİS BAŞKAN VEKİLİ

DOĞRU PARTİ
KARTAL İLÇE BAŞKANI
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İMAM AYDIN

UMUT DAŞTAN
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(İş İnsanı)
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EROL ALTUNOĞLU
(İş İnsanı)
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BİNALİ KARAMAN
YUSUF ALTINBULAK
(İş İnsanı)

MEMLEKET PARTİSİ
KARTAL İLÇE YÖNETİM
KURULU ÜYESİ

