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“Bir Dilin Peşinde”   s.4

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kuruldu;
Kadın Danışma Merkezi Açıldı

Faiz mi;
Enflasyon mu? s.2

“Kadın hareketi yalnız 
değildir” diyen Kartal 
Belediye Başkanı Gökhan 
Yüksel Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürlüğü’nün 
kuruluşunu ilan edip, 
Petrol- Iş Mahallesi Kadın 
Danışma Merkezi açılışını 
gerçekleştirdi. 

s.5

 Bilim ve Teknoloji 
Hangarı 

Kartal Belediyesi, İstanbul ilçeleri içinde Kartal’ı, 
bilim ve teknoloji stratejisi noktasında öne çıkaracak 
önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Makine 
Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi ile ortak 
gerçekleştirilen  ‘Bilim ve Teknoloji Hangarı’ 
projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. s.5

“İŞÇİ GİYİNME-DİNLENME İSTASYONU” s.4

“Asya’nın Sakarcan’ı Ziyareti”  s.3

Kartal, Çocuk Şenliği ile Şenlendi s.2

KartalBelediyesi 
tarafından, çocukların 1 
haftalık ara tatilde 
eğlenceli zaman geçirmesi 
amacıyla hazırlanan Çocuk 
Şenliğinde çocuklar doyasıya 
eğlendiler.

Şair Şükrü Erbaş Kartal’da 
kitap imzalamaktan 

yoruldu
Şiir, deneme ve antoloji yazarı Şükrü Erbaş’ın ZEUGMA Kitap- 
Kafe’de söyleşi- imza etkinliğine özellikle genç okurlar çok 
büyük bir ilgi gösterdiler. Okurlar yazarın son kitabı Çırpınıp 
İçinde Döndüğüm Dünya (2020) kitabını imzalatmakla yetin-
mediler; ellerinde Erbaş’ın kitaplarıyla imza kuyruğuna giren 
okurlar tüm kitaplarını imzalatmak istediler. s.7

Istanbul, Bursa, Kocaeli, Izmir olmak üzere pek çok ilde şiddetli 
fırtına etkili oldu. Rüzgarın hızı Istanbul’da 130 kilometreye çıktı. 
Istanbul, Kocaeli ve Zonguldak’ta fırtına 6 can aldı, çok sayıda da 
yaralı var.

Kartal Belediyesi lodos nöbeti tuttu. Fırtınada devrilerek yolları 
kapatan ağaçlara müdahale eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
ekipleri, gece boyunca yoğun mesai harcadı.
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Faiz,enflasyonun nedeni değil sonucudur. Enflas-
yonun nedeni ekonomideki risk artışlarıdır. TL’deki 
değer kaybı ithal girdi maliyetlerini ve dış borçları TL 
karşısında yükseltir;Beraberinde,Üretim maliyetleri 
de yükselir. O da fiyatların yükselmesine ve enflasyo-
na yol açar.
*
Hatırlayalım;$/₺ kuru geçen yıl Kasım başında 8₺’yi 
aşmış,8,4₺’ye ulaşmıştı. TCMB,Ağırlıklı ortalama 
faizi %14,
5 yıllık Hazine tahvil faizi ise %14’ü aşmış,%15’le-
re,Yaklaşmıştı.
*
Kasım başında,Başkan değiştirildi,Politika faizi ile 
ortalama faiz birbirine eşitlendi;Politika faizi artırıl-
dı,Daha sonra;Mart 2021 toplantısında politika faizi 
%19’a çıkarıldı. Dolar/TL kuru 7,5₺’ye geriledi. 
Hatta Şubat ayında 7₺’nin altı da görüldü.
*
TCMB faizinde,5 puan artış yapılan,TL’nin değer 
kazandığı,Bu dönemde,Hazine’nin 5 yıllık tahvil faizi 
önemli bir değişim göstermedi;%15 civarında hareket 
etti. Para politikasında sıkılaşma ile Türk lirası değer 
kazanırken,Getiri eğrisi negatif eğimli oldu.
*
Politika faizinin %19’a çıkarılması sonrasında,Yine 
Başkan değişikliği oldu. Dolar/TL kuru 7,5₺ seviyele-
rinden 8,5₺-8,7₺ seviyelerine yükseldi. Halbuki %19 
faiz bir süre sabit bırakılmıştı. Değişiklik beklentileri 
bozdu,risk primi arttı.
*
Kur yükseldiği gibi,Hazine 5 yıllık tahvil faizi %18,5-
%19’lara çıktı. Faizin sabit tutulmaya devam edil-
mesi,Yaz aylarında döviz girişiyle acaba denilmeye 
başlandı;Dolar kuru,Eylül başında 8,3₺-8,4₺ seviyele-
rine,5 yıllık tahvil faizi ise %18’in altına geriledi.
*
Sonra olanlar oldu;TCMB faizi %19’dan %15’e 
düşürüldü. Eylül’de başlayan faiz indirim süreci 
ile,Dolar/TL kuru 11₺’ye ulaştı,Hazine 5 yıllık tahvil 
faizi %20’yi aştı. Getiri eğrisi dikleşti.
*
Defalarca yapılan bu deneyle bir kez daha neyi ya-
şadık? Merkez Bankası faizi artırdığında,Hazine’nin 
uzun vadeli faizleri değişmeyebiliyor hatta düşebi-
liyor. Getiri eğrisi negatif eğimli oluyor. Enflasyon 
beklentileri,Risk primi düşüyor,Türk lirası değer 
kazanıyor.
*
Para politikası sadece faiz düzeyi ile alakalı değil;-
Güven,Beklenti yönetimi çok önemlidir. Aynı faiz 
düzeyini korusan bile risk primi artabiliyor. Türk lira-
sı değer kaybedebiliyor,Hazine’nin uzun vadeli tahvil 
faizi yükselebiliyor. Bunu da görmüş olduk.
*
Son olarak,Merkez bankası politika faizini enflasyon 
ve risk primini düşünmeden hızlı bir şekilde düşü-
rürse risk primi artar,Türk lirası değer kaybeder,Ha-
zine’nin uzun vadeli borçlanma maliyeti artar,getiri 
eğrisi dikleşir.

Şu anda da bunu tecrübe ediyoruz.

“GEZİCİ MOR OTOBÜS” 
KARTAL’DA

Kartal, Çocuk Şenliği ile Şenlendi
KartalBelediyesi tarafın-
dan, çocukların 1 haftalık 
ara tatilde eğlenceli za-
man geçirmesi amacıyla 
hazırlanan Çocuk Şenliği 
sona erdi. 16 Kasım’dan 
beri çocukların uğrak yeri 
olan Çocuk Şenliği’nin 
son gününde, havanın da 
güneşli olması nedeniyle 
Masal Müzesi’ne yoğun 
ziyaretçi akını oldu.

Kartal Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
ve Kartal Belediyesi Spor 
Müdürlüğü işbirliği ger-
çekleştirilen etkinliklerin 
son gününde tüm atölye-
lerde çocuklar doyasıya 
eğlendi. Şenliğe ek olarak 
yine ara tatildeki çocuklar 
için Hürriyet Kültür Mer-
kezi ve Hasan Ali Yücel 
Kültür Merkezi’nde 2 ayrı 
çocuk oyunu sahnelendi.

1 Haftalık ara tatilde ço-
cukları unutmayan Kartal 
Belediye Başkanı Gökhan 
Yüksel’in talimatı ile 
hazırlanan Çocuk Şenliği, 
tatilin son gününde sona 

erdi. 16 Kasım’da açılan 
Çocuk Şenliği’nin son gü-
nünde de Masal Müzesi 
yine ziyaretçi rekoru kırdı. 
Müzenin her bir köşesinin 
ayrı bir etkinliğe sahne 
olduğu şenlikte, çocuklar 
ilk önce uzman spor eğit-
meni ile eğlenceli spor 
aktivitesi yaptı. Sabah 
saat 10.00’da başlayan 
bu eğlenceli aktivitede 
çocuklar birbirinden 
eğlenceli şarkılarla hem 
eğlendi hem de spor 
yaptı.

Tiyatro Oyunları ve Çeşitli 
Atölyelerle Çocuklar Unu-
tulmaz Bir Tatil Eğlencesi 
Yaşadı

‘Etkinlikler sırasında ve 
aralarda Masal Müze-
sini de gezerek burada 
sergilenen oyuncakları 
ve masal kitaplarını 
inceleyen minikler, saat 
12.00’de başlayan atöl-
yelere katılarak patlamış 
mısır ve pamuk şeker 
ikramından faydalandı-
lar. Çocuklar için yapılan 

farklı etkinliklerde; içinde 
karikatür, balon kıvırma, 
yüz boyama, pop corn, 
pamuk şeker, uzay çadırı, 
şişme oyun parkı, unutul-
maya yüz tutmuş oyunlar, 
sihirbaz, palyaço, masal 
anlatım bulunan pek çok 
farklı atölyede gün bo-
yunca çocuklar ağırlandı.

Havanın güneşli olması 
nedeniyle ilginin yine yo-
ğun olduğu Çocuk Şenliği, 
bir başka tatilde tekrar 
kurulmak üzere saat 
17.00’de sona erdi.

Öte yandan şenliğin sür-
düğü saatlerde iki farklı 
sahnede çocuk tiyatro 
oyunları sahnelendi. 
Hürriyet Kültür Merke-
zi’nde “Düşler Diyarına 
Yolculuk”, Kartal Hasan Ali 
Yücel Kültür Merkezi’nde 
ise “Asya’nın Sakarcan’ı 
ziyareti”  adlı çocuk 
oyunları sahneye kondu. 
Her iki oyunu da çocuklar 
büyük bir ilgiyle izledi.

Faiz mi;Enflasyon mu? 

24 Kasım 
Öğretmenler Günü Kutlandı

Programa; Kartal Kayma-
kamı Abdullah DEMİR, 
Kartal Belediye Başkanı 
Yardımcıları İmdat AYDIN 
ve Adem UÇAR, Kartal 
Mal Müdürü Gürbüz 
EKİNCİ, Kartal İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Dr. Harun 
TÜYSÜZ, Kartal İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürleri 
Mine HAYTA ve Mustafa 
KARA, okul müdürleri, 
öğretmenler ve öğrenciler 
katılım sağladı.
        Saygı Duruşu ve İstik-
lal Marşının okunmasıyla 

başlayan program, emekli 
öğretmenleri adına 
Ergenekon İbrahim Şakir 
İlkokulu emekli öğretmeni 
Figen GONCA bir konuş-
ma gerçekleştirdi. Kartal 
Kaymakamı Abdullah 
DEMİR emekli öğretmen-
leri adına konuşma yapan 
emekli öğretmen Figen 
GONCA’nın öğretmenler 
günü kutlayarak çiçek tak-
diminde bulundu. Günün 
anlam ve önemini belirten 
konuşmasını Kartal İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Dr. 

Harun TÜYSÜZ gerçekleş-
tirdi.
Program; Sabiha Gökçen 
Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi öğrencilerinin 
hazırladığı sinevizyon ve 
oratoryoyla gösterileri ve 
Ergenekon İbrahim Şakir 
İlkokulu korosunun ve 
öğretmenlerin solo şarkı-
larıyla devam etti.
Program; Aday Öğret-
menlerin Yemin Töreni 
ve Emekli Öğretmenlere 
Hizmet ve Şeref Belgesi 
takdimiyle sona erdi.

Üniversite Öğrencilerine 
Eğitim Desteği
Kartal Belediyesi,“Kara Kış Destek Paketi” 
kapsamında üniversitelerin lisans program-
larında örgün eğitime yerleşen ihtiyaç sahibi 
öğrenciler için eğitim yardımı başvurularını 
almaya başladı.

Öğrencilerin eğitim yardımlarından yarar-
lanabilmesi için;sosyal yardım kriterlerine 
uygun olmaları,hanenin toplam taşınmazının 
(daire,dükkân,arsa) (1) tam hisseyi geçme-
mesi ve Kartal’da ikamet ediyor olmaları 
gerekmektedir.

AK Parti Kartal 
Teşkilatı Kartal’da-
ki bütün okulları 
ziyaret ederek 
öğretmenlerin 
24 Kasım Öğret-

menler Gününü 
kutladı.
AK Parti İlçe 
Yönetim Kurulu 
Üyeleri,Kadın 
Kolları Mahalle 

Başkanları,Mec-
lis Üyeleri,Ana 
Kademe Mahalle 
Başkanları ve 
yöneticilerinden 
oluşan ekipler tüm 

eğitim öğretim ca-
miasının 24 Kasım 
Öğretmenler Günü 
okulları ziyaret 
ederek hediyeleri-
ni takdim ettiler.

  AK PARTI KARTAL TEŞKILATI’NDAN 
  ÖĞRETMENLER GÜNÜ ZIYARETLERI

İstanbul Kent Konseyi Kadın Meclisi “Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı”farkındalığı arttırmak için “Gezici Mor 
Otobüs”ile İstanbul’un birçok noktasına  uğrayarak 
stantlar kurup broşürler dağıttı.

“Gezici Mor Otobüs”e Kartal’da Kartal Kent Konseyi 
Başkanı Av. Türkan Kurtulmaz eşlik etti. 
Kartal Meydanı’na park eden Gezici Mor Otobüs 
vatandaşlara Kent Konseyi’ni tanıtıcı broşürler ve 
“Yalnız değiliz! Şiddete maruz kaldığımızda,destek 
alacağımız kurumlar yanımızda”kartı ile “Acil Destek 
Hatları”nın telefonlarının bulunduğu kartı kadın 
vatandaşlara dağıttılar.

Kartal Belediyesi,toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat 
çekmek ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusun-
da farkındalık yaratmak amacıyla “Kadına Yönelik Şid-
dete Toplumsal Cinsiyet Penceresinden Bakmak”adlı 
bir panel düzenledi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Müca-
dele Günü kapsamında düzenlenen panel Soğanlık 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Uzman Eczacı Belkıs Ünver ve Uzman Psikolog Ekin 
Çakır’ın sunumuyla gerçekleştirilen panelde toplumsal 
cinsiyet bağlamında kadına yönelik şiddet konusu ele 
alındı. Belkıs Ünver Türkiye’den ve dünyanın çeşitli 
ülkelerinden şiddet verilerini paylaşırken,Ekin Çakır 
da psikolog gözüyle şiddetin toplumsal nedenlerini 
ele aldı. Uzman konukların bilgilerini paylaştığı panel 
izleyenler tarafından dikkatle takip edildi.

 Toplumsal Cinsiyet Penceresi

CHP’li 9 ilçe belediyesinden kadına yönelik şiddetle 
mücadelede ortaklık mesajı:
#ŞiddeteKarşıBirlikteyiz
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü kapsamında Cumhuriyet Halk Partili 
9 ilçe belediyesi,#ŞiddeteKarşıBirlikteyiz sloganıyla 
kadına yönelik şiddetle mücadelede ortaklık mesajı 
verdi.

Kartal Belediyesi de  #ŞiddeteKarşıBirlikteyiz mesa-
jını ilçe genelinde billboardlar ve sosyal medyadan 
duyurdu.

İstanbul’un farklı semtlerinden Cumhuriyet Halk 
Partili 9 ilçe belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şid-
dete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 
#ŞiddeteKarşıBirlikteyiz sloganıyla ortak bir mesaj ya-
yınladı. Şişli,Beşiktaş,Sarıyer,Adalar,Avcılar,Ataşehir,-
Kartal,Esenyurt ve Beylikdüzü Belediyeleri 25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele 
Gününde,ortak sloganlarını sosyal medya hesapları 
ve billboardlarda yerini aldı.

Kadın danışma ve dayanışma merkezleri iletişim bilgi-
leri de yayınlandı
#ŞiddeteKarşıBirlikteyiz sloganının kullanıldığı mesaj-
da CHP’li belediyeler,şiddete karşı kadınların yanında 
ve birlikte olduklarını kamuoyuna da duyurdu. Kadın-
ların şiddete maruz kaldıklarında başvurabilecekleri 
ve ücretsiz destek alabilecekleri belediyelere bağlı 
kadın danışma/dayanışma merkezlerinin iletişim 
bilgileri için de bir tablo hazırlandı.

#ŞİDDETEKARŞIBİRLİKTEYİZ
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Bu ayın röportaj konuğu ola-
rak, çocuk edebiyatı yazarları-
mızdan sevgili Funda Bahçeci 
ile söyleşi yaptık.

Değerli yazarımızın da soh-
bet esnasında belirttiği gibi, 
büyüklere yazılan masallarla 
büyüyen nesilden kalma bir bi-
rey olarak, çağımızın çocukları 
için yazılan masalların, hikaye-
lerin içerikleri ile bizlerin oku-
yarak büyüdüğü eserlerin nasıl 
çeliştiğinin farkına varmamak 
mümkün değil. Bizler boyu-
muzdan(ruhumuzdan) büyük 
masallarla geleceği karşılar-
ken, şimdiki neslin duygularını 
en güzel renklerle bezeyen 
yazarlarımızdan Funda Bahçe-
ci’ye kulak verelim öyleyse:

Bir yazar olarak (kitaplarınız-
la) çocukların hayatına dokun-
duğun zaman ne hissediyor-
sunuz?

Denizyıldızı hikâyesindeki ço-
cuk gibi hissediyorum.  “Bak, bir 
Denizyıldızı daha kurtuldu.” Her 
defasında, bir çocuk kalbi daha 
kazandığımı düşünüyorum. Oku-
ma alışkanlığı edinmeleri açısın-
dan çocuk için bu çok önemli. 
Ne de olsa önümüzde uzun bir 
okuma yolculuğu var.

Bir eğitimci olarak hoşgörü-
nüzün kaynağı nereden geli-
yor?                                                         

Her çocuk bir kitaptır ve inanın 
okumaya değer. Onları hikâyeleri 
ile kabul ediyorum. Onlar da beni 
hikâyemle kabul ediyorlar.

Günümüzde insanların kitap-

larla ilişkisini 
nasıl buluyorsu-
nuz?

Çok zayıf 
buluyorum. Kitap 
okumak hafife 
alınamaz. Her 
kitap bir dene-
yimdir.  İnsanlar 
deneyim okuma-

lı, kitap değil. Yani 
kitaplara deneyim 
gözü ile bakılmalı 

ve deneyim okuyorum denmeli.  
Böylece başkalarının tecrübeleri 
nesillerden nesillere aktarılmış 
olur. Bu öyle hafife alınacak bir 
durum da değildir.

Kitap yazarken kimleri örnek 
alıyorsunuz?

Yazarken kendimi Keloğlan 
ve Nasrettin Hoca’nın yerine 
koyuyorum.  Keloğlan gibi pra-
tik    düşünen, Nasrettin Hoca 
gibi hoşgörülü çözümler üreten 
kitaplar yazmaya çalışıyorum.  
Okuyucu kitlem çocuklar olduğu 
için didaktik olduğu kadar mizahi 
düşünmek zorundayım.   

Kendinizi en yakın hissetti-
ğiniz çocuk kitabı diye sorsam 
cevabınız ne olurdu? Hangi 
yönüyle?

İlk okuduğum çocuk kitabı 
Güzel ve Çirkin’di. Kitap benim 
boyum kadar vardı. Kocamandı 
ve çizimleri sayfalardan fırlayıp 
yanıma gelecekmiş gibi hisse-
diyordum. Kitabı okuyabilmem 
için yere sermem gerekiyordu. 
Kahramanın çirkin bir görüntüsü 
olmasına rağmen iyi bir kalbe 
sahip olması ve bir güle bu kadar 
kıymet vermesi beni çok etkile-
mişti. Bu nedenle Güzel ve Çir-
kin’in bende yeri bambaşkadır. 
Öğrencilerime okumaktan büyük 
keyif aldığım bir masaldır. 

Denizi seyretmeyi sever mi-
siniz?  Dalgalarla konuşuyor 
olsaydınız aranızda nasıl bir 
diyalog geçerdi?

Denizi seyretmeyi kim sevmez 
ki…  Dalgalardan bir dilek dileme 
şansım olsaydı, onlarla birlik-
te seyahat ederek dünyamızı 
görmeyi isterdim. Düşünsenize; 
içtiğimiz su üç milyar yaşında. 

Dalgaları düşünemiyorum bile…

İlkokul öğretmenlerimiz, 
kitap sevgisini tek başlarına 
yerleştirme çabasına girmeli 
mi yoksa kütüphane ile eşgü-
dümlü olarak mı götürmeli?

 Tabi ki işbirliği çok önemli. 
Hatta bu işbirliği içine yeni yeni 
isimler eklenmeli. Aile ve oku-
lun tamamı ve hatta sokaktaki 
insanlar bile. Çocuk gördüğünü 
uygular. Aile çatısı altında ve tüm 
sosyal alanlarda kitap okuyan 
insanları gören çocuk, farkına 
varmaksızın okumaya başlaya-
caktır. Düşünsenize; metroda 
cep telefonu yerine kitap okuyan 

insan sayısı daha fazla… Alın  
size hayatın içinden bir örnek…. 
Çocuk, bu gözlemi sonucunda 
fark etmeden hayatının akışına 
kitabı yerleştirecektir.

  Yeni bir kitaba başlama 
motivasyonunuz nedir? 

Çocuklar… Biraz açacak 
olursak, onların yaşadığı zorluk-
lar üzerine kitap yazıyorum. İlk 
kitabım Bilge Köstebek-1 Kendini 
Arayan Yavru Devekuşu,  akran 
zorbalığı üzerine yazılmış bir 
kitaptı.  Diğer kitaplarımda da 
çocukların yaşadıkları zorluklara 
çözüm üreterek ilerledim.

  Kitapların adına ne zaman 
karar veriyorsunuz?

      Aslında kitabı yazarken 
ilk aklıma gelen şey, kitabın adı 
oluyor. Yazmaya başlamadan 
önce, yani   araştırma aşamasın-
da şekil almaya başlıyor. 

 Bizlerin büyüdüğü çocuk 
edebiyatı eserlerinde, olumsuz 
algılar oluşturulmaya    çalışıl-
dığını ve oldukça da başarılı 
olduklarını düşünüyorum. Bu 
fikrimi pekiştiren en belirgin 
eserlerden biri ise Ağustos Bö-
ceği ile Karınca... 

    Müziğin sadece tembel in-
sanlar tarafından icra edildiği 
ve müzisyenlerin birer asalak 
olduklarını zihinlere yerleştir-
menin en kolay yolu, körpe be-
yinlere masal olarak sunmak 
düşüncesi hayli işe yaramış 
olacak ki, Corona döneminde 
yüz yirmi küsur sokak sanatçı-
sı intihar etti. 

      
Keza 
çoğu 
masal 
ise 
intikam 
duygu-
sunu 
geliş-
tiriyor. 
Tıpkı 
La 
Fonta-
ine’nin 
Tilki 

ile Leylek hikayesinde olduğu 
gibi... Kız çocuklarının, işe 
yaramaz birer prenses olarak 
koca beklemeleri gerektiği 
direktifini aşılayan masalları 
saymıyorum bile... Siz, bir ço-
cuk edebiyatı yazarı olarak ne 
e düşünüyorsunuz?

      Öncelikle şunu vurgulamak 
isterim. Geçmiş dönem masalları 
aslında çocuklar için yazılma-
mıştır. Yetişkinler için yazılmıştır. 
Günümüze de çocuk edebiyatı 
adı altında masal olarak karşı-
mıza çıkmıştır. Bu yüzden yeni 
dönem masallar, yani hikayeler 
daha didaktiktir. Çünkü baz 
olarak çocuk, çocuk psikolojisi ve 
çocuk eğitimi alınır. Bilinç seviye-
si yükselmiştir ve eski dönemin 
masalları günümüzde güncelliği-
ni yitirmiştir. Hatta eleştiri almaya 
başlamış çağ dışı kalmıştır. Ver-
diği mesajlarda günümüzle ters 
düşmeye başlamıştır. Bilmem 
sorunuza yeterli bir cevap oldu 
mu? 

Yeni nesil anne- babaların 
(özellikle çalışan ebeveynler)
çocuklarını, yorgunluktan 
kaynaklı başlarından savma 
yöntemlerinden biri de, tekno-
lojiyi kullanarak masal dinle-
tilip uykuya hazırlamalarının 
sakıncalarını, çocukları bü-
yüdükçe kendilerinden uzak-
laşıp, teknolojiyi hayatlarının 
merkezi haline getirdiklerinde 
fark edecekler ama maalesef 
çok gecikmiş olacaklar. Duy-
gu yoksunluğunun, maddi 
yoksulluktan daha acı verici 
olduğunu ne zaman çözümle-
riz sizce?

      Çocuk yetiştirmek aceleye 
gelmez. Çocuk yavaş yavaş bü-
yür. Anne ve baba kendi haya-
tının telaşında aceleyle hareket 
eder ve işte tam bu noktada 
teknoloji hayatlarına sızar. Baba 
ve anne, kendilerine biraz da 
olsa zaman kazandırabilmek için 
(yemek hazırlama, haberleri sey-
retme gibi) teknolojinin yardımına 
koşar. Çocuklarının ellerine ver-
dikleri tabletler de yavaş yavaş, 
anne ve baba yerine geçer. Ço-
cuk, uyarı ve yönerge almadan 
duygusal olmayan teknolojinin 
esiri olamaya başlar. Oysa anne 
ve baba sesi, anne karnında 
huzur verirken, çocuk  doğduk-
tan sonra sadece uyarı tonunda 
kulağa yansımaya başlar İlerle-
yen zamanlarda anne ve baba 
sesi sertleşir, çocuk ise aldırmaz 
olur. Bunun yumuşak bir geçişle 
çözümü vardır. 

Düşünsenize, masallar anne 
ve babadan yumuşak bir ses 
tonuyla,  uyku öncesi çocuğa 
okunsa, çocuk sevildiğini his-
sederek güvende bir şekilde 
uykuya dalsa. Sabah, pozitif bir 
enerji ile uyanacak ve tüm ilgisini 
ailesine verecektir. Ve bu çocuk 
psikolojisinin her alanına yansı-
yarak sağlıklı bir birey yetiştiril-
mesini sağlayacaktır. Bu sorunu-
za sadece küçük bir örnektir.

Dünyanın iyiliği için, nice 
Funda Bahçeci’ler ile tüm 
kuşakları büyütebilmek dile-
ğiyle…

SEVGİYLE…

Merhaba Sevgili Kartal

Çocuklar “Asya’nın Sakarcan’ı Ziyareti” oyunu ile eğlenerek öğrendiler

Kartal/Yüksel FIRAT

Çocukların beden-
sel söz hakkı ve 
mahremiyet eğitimi 

konusunda farkındalık-

larını arttıran ve kendini 
koruma bilinci oluştu-
ran Asya’nın Sakarcan’ı 
Ziyareti tiyatro oyunu 
çocukların yoğun ilgisi ve 
katılımıyla sahnelendi.

Çocuk kitapları yazarı 
Gürkan Kap Asya’nın 
Sakarcan’ı Ziyareti adlı 
kitabında aynı adla 
oyunlaştırılarak 5-11 yaş 

çocukların bedensel söz 
hakkı ve mahremiyet eğit-
imi oyununa dönüştü.

Hasan Ali Yücel Kültür 
Merkezi’nde oyun 
öncesi “20 Kasım 
Dünya Çocuk Hak-
ları Günü” nedeni-
yle çocuk haklarını 
arkadaşlarına anlatan 
yine bir çocuk olan Ela 
Geyve oldu.

Oyunun programını 
da Ayberk Hukanoğlu 
ile Gökberk Hukanoğ-
lu adlı çocuklar yaptı.

Oyuncular İlyada 
Ardıç (Asya) ile Rutkay 
Balcılar’ın (Sakar-
can) sahnelediği oyunda 

çocuklara mahremiyet 
eğitimi kavramları (be-
densel söz hakkı) çocuk-
ların pedagojik algılarına 
uygun bir dil ile 

sahnelendi. Oyunu 

izleyen çocuklar izleyici 
olarak kalmadılar adete 
oyunu oyuncular ile bir-
likte oynadılar.

Tiyatro gösteriminin ar-

dında oyunun yazarı Gür-
kan Kap sahneye çıkarak 
çocuklarla soru cevap 
yöntemiyle sohbet etti.

Daha sonra çocuklar 
tiyatro oyuncuları 
İlyada Ardıç ve 
Rutkay Balcılar ile tek 
tek ve grup olarak 
fotoğraflar çektird-
iler.

Yazar Gürkan 
Kap,hem oyun 
öncesi hem de oyun 
sonrası Asya’nın 
Sakarcan’ı Ziyareti ve 
“Küçük Mikrop Zuzu 
ve Bilge Mikrop” adlı 
kitaplarını imzaladı 
ve çocuklarla sohbet 

etti.
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SOL PARTİ, “DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET” MİTİNGİ

Kartal/Yüksel FIRAT

SOL Parti, Kartal’da “Dev-
rimci Demokratik Cumhuri-
yet” mitingi gerçekleştirdi. 
SOL Parti Istanbul Il Başka-
nı Leyla Üzüm Koç, “Mem-
lekete SOL gerek, şimdi 
örgütlenme zamanı” çağrısı 
yaptı. 
 
Kartal Meydanı’nda saat 
13.00’te başlaması planla-
nan miting, Marmaray’daki 
arıza nedeniyle saat 14.00’e 
ertelendi. Marmaray ile 
mitinge gelenler “bu duruma 
tepki göstererek 3-3,5 saattir 
yoldayız ve daha ulaşamayan 
arkadaşlarımız var” diyerek 
tepki gösterdiler. 
 
EMEK Partisi, Türkiye Komünist 
Hareketi ve Kartalın ilerici çev-
releri mitinge katılarak destek 

verdiler. 

SOL Genç miting alanına yü-
rüyüşle girerken büyük bir ilgi 
gördü. Miting alanında da kitle 
geleceği kuracak olanlar olarak 
tarif ettikleri gençlik örgütü-
nün sahne önüne yürümesi 
için yürüyüş koridoru oluştur-
dular. SOL Genç “İnadına SOL 
İnadına Devrim ve Sosyalizm” 
sloganıyla yürüyüşlerine de-
vam ettiler.
Miting alanında toplanan bin-
lerce kişiye ilk olarak SOL Parti 
İstanbul İl Başkanı Leyla Üzüm 
Koç seslendi. 
 
ŞIMDI ÖRGÜTLENME 
ZAMANI! 
 
Koç, “Bu ülkeyi canları pahası-
na seven devrimciler, sosy-
alistler, solcular, bu ülkenin 
geleceğine dair söz hakkı en 
çok onların hakkı. Bu ülkede 

düzeni değiştirecek güce de 
sahipler, söze de sahipler. Asli 
görevlerimizden biri ülkenin 
her yerine umudu taşımaktır” 
dedi. 
 
Koç, sözlerini; “Üniversiteler-
ine sahip çıkan, kayyumları 
reddeden Boğaziçi Üniversitesi 
öğrencileri ve akademisyenler 
var. İşçiler, emekçiler var. Val-
idebağ Korusu için mücadele 
eden Validebağ Gönüllüleri 
var. Tozkoparan halkı var. 
İstanbul’un her fabrikasında, 
atölyesinde, hastanesinde, 
işyerinde mücadeleyi, umudu 
örgütleyenler var. Selam olsun! 
Mücadeleniz mücadelem-
izdir!” Memlekete SOL gerek. 
Şimdi örgütlenme zamanı! di-
yerek tamamladı konuşmasını. 
 
Koç’un ardından sahneye SOL 
Genç’ten Yağmur Gündoğan 
çıktı. 

 
GENÇ ARKADAŞLARIMIZA 
SELAM OLSUN 
 
Gündoğan, “Bugün Kartal 
Meydanı’nda yürekleri burada 
atan ülkenin dört bir yanındaki 
genç arkadaşlarımıza selam 
olsun. Üniversitelerde gerici 
eğitime teslim olmayan özerk 
demokratik üniversite mü-
cadelesinde ve direnişinde 
olan arkadaşlarımıza selam 
olsun. Toprağına suyuna 
ağacına sahip çıkan ark-
adaşlarımıza selam olsun. 
Organize sanayi bölgesinde 
atölyelerde çocuk yaşta emeği 
ve yaşamı gasp edilen genç 
işçi arkadaşlarımıza selam 
olsun. Geleceğimizi karartan 
ve çalan istismarcı Ensarlara, 
TÜRGEV ve TÜGVA’lara teslim 
olmayanlara selam olsun. 
İstanbul Sözleşmesi’ne sahip 
çıkan vazgeçmiyoruz diyenlere 
yaşamlarını savunanlara selam 
olsun” dedi. 
 
OZAN ÇOBAN’DAN KONSER 
 
Gündoğan’ın açıklamalarının 
ardından sahneye müzisyenler 
Ozan Çoban, Güneş Demir ve 
İlke Kızmaz çıktı. Müzisyenler, 
sevilen şarkıları söyledi. 
 
ÖNDER IŞLEYEN: MEMLEKETI 
GERI ALACAĞIZ 
 
Konserin ardından SOL Parti 
Başkanlar Kurulu Üyesi Önder 
İşleyen kürsüye çıktı. 
 
İşleyen, “Bu meydandan, 
umudun ve cesaretin mey-

danından merhaba! Selam 
olsun Deniz’lere, Mahir’lere, 
Fikri Sönmez’lere, selam 
olsun önderlerimize!” diyerek 
konuşmasına başladı. 
 
İşleyen, “Bu ülkenin 20 yıllık 
zorbalığa teslim olmamış 
yürekli insanları bunu başa-
racak. Bu iktidar bu ülkeye 
yapmadık kötülüğü bırakmadı. 
Kendi karanlık rejimlerini kabul 

ettirmek için her türlü zor-
balığı yaptılar. Bugüne kadar 
teslim olduk mu? Boyun eğdik 
mi? O zaman şimdi bir başka 
şeyi yapacağız. Bu zaferi hep 
birlikte kazanacağız. Biz bu 
mücadelede bugüne kadar 
üzerimize düşen sorumlu-
lukları yerine getirdik. Bu 
memlekete, geleceğimize karşı 
sorumluluğumuzu bilerek 
mücadele ettik. 2010 refer-
andumuna HAYIR diyerek 
başlattığımız mücadelede, 
bu ülkenin gericiliğe teslim 
olmasına karşı mücadele ettik. 
Şimdi buradan bir kez daha 

söz veriyoruz. Bu ülkeyi bu 
kötülükten kurtarmak için SOL 
Parti üzerine düşüreni yapma-
ya devam edecek. Biz ne isti-
yoruz çünkü biliyor musunuz? 
Biz memleketi istiyoruz. Biz 
memleketi geri istiyoruz. Biz 
memleketimizi geri alacağız.” 
 
Önder İşleyen konuşmasını; 
“Son sözümüz şu. Söz ver-
iyoruz. Bugün yeni bir 

başlangıç. Bu miting bizim 
umutlu yürüyüşümüzde yeni 
bir başlangıç. Şimdi sokak 
sokak mahalle mahalle mü-
cadeleye var mıyız? O zaman 
yolumuz açık olsun. Tek yol 
sol! Tek yol devrim!” diyerek 
bitirdi. 
 
MOĞOLLAR KONSERI 
 
İşleyen’in konuşmasının ar-
dından Anadolu rock müziğin 
mihenk taşlarından Moğol-
lar sahneye çıktı. Moğollar, 
sevilen şarkılarını sahnede 
seslendirdi.

Kartal Çağdaş Edebiyat 
Kültür Sanat Eğitim Derneği 
(ÇEKSED) 2014 yılından bu 
yana kültür-sanat alanında 
hem öğrenilen hem öğretilen 
bir dernek olarak hep üretken 
oldu.

150 üyesi olan derneğin 
yeni yönetimi Nisan 2021’de 
göreve başladı. 

ÇEKSED kültür-sanat derneği 
olmanın verdiği genişlikle ka-
pısını her vatandaşa açmakta-
dır. Sıcak çorba ve sıcak çayın 
eksik olmadığı dernek binası 
adeta müdavimlerinin ikinci 
evi gibidir. Sabahın erken saat-
lerinde bile dernekte birilerin 
bulmak mümkün.

ÇEKSED aynı zamanda atöl-
yeleri ile kültür-sanata katkı 
sunmaktadır. 6 yıldır resim 
atölyesi devam etmektedir.
Zeki Demirci yönetiminde 
6 kişiyle başlayan Anadolu 
Halk Türküleri topluluğu kısa 
sürede 25 korocuyla devam 
eden bir topluluğa dönüşü-
yor. Ardına Hasan Ali Yücel 
Kültür Merkezi’nde bir etkinlik 
düzenliyor.

Zeki Demirci hocanın sağlık 
sorunları koroyu devam 
ettirmeye olanak tanımayınca 
bu kez halk müziği sanatçısı 
Gülfem Arslanoğlu Hoca koro 
faaliyetlerini devam ettirmeye 
başlıyor. Halen devam eden 
koro çalışmaları her Cumartesi 
dernek binasında gerçekleş-

mektedir.

Kartal Belediyesi ÇEKSED ta-
rafından gelen projeleri uygun 
gördüğünde bu projeler kap-
samında dernek faaliyetlerin 
Kartal halkına sunma olanağı 
buluyor. Kartal halkı ÇEKSED’i 
bu etkinliklerde hatırlamak-
tadır.

ÇEKSED yeni atölye hazırlık-
larını da yoğunlaştırmaktadır. 
Yakın zamanda bağlama ve 
ihtiyaç üzerine İngilizce Dil 
Kursu başlayacak.

ÇEKSED bünyesinde bulunan 
yazarların Kartal Kitap Fuarın-
da açtıkları stant yazarların 
çokluğu ve ziyaretçileri ile 
dikkat çekici olmuştu.

ÇEKSED’in en ilgi çeken et-
kinliklerinden biri de her ayın 
ilk Pazar günü gerçekştirdiği 
şiir günleridir. O gün şairler 
şiirlerin sunmakta ve şiirler 
üzerine bir sohbet gerçekleş-
mektedirler.

ÇEKSED Başkanı Ayser 
Bektaş kültür-sanat alnında 
faaliyet sürdürmenim zor-
lukların bahsederek, “7 yıldır 
buradayız. Ve bu 7 yıl boyunca 
birçok zorluğu aşarak yolu-
muza devam ettik. Edebiyata 
çok fazla değer verilmiyor. 
Edebiyat alanında insanlar 
zayıf kalıyor. Fakat bir şeye gö-
nül vermişseniz ve edebiyatla 
çarpıyorsa yüreğiniz zorluklar 
size yük olmuyor.  

RAİF ZOR, KİTABINI İMZALAYACAK VE RESİMLERİNİ SERGİLEYECEK

Merhaba Sevgili Kartal…
 Kartal/ Dilek UYAR
Raif Zor,“Çakma Hırsız”öykü 
kitabı ve “Gölyazı Manzarala-
rı”resimleriyle Kartal’da
Corona günleri boyun-
ca,tüm çalışmalarının 
birikimlerini sergilemeye 
başlayan şair,yazar,ressam 
ve karikatüristlerimizin 
bitmek bilmeyen enerjiler-
inin sonucunda yarattıkları 
eserlerin sunulduğu Hasan 
Ali Yücel Kültür Merkezi’nde 
bu kez de,Yazar-Ressam-Kari-
katürist-Edebiyat Eleştirmeni 

Raif Zor,Çakma Hırsız adlı son 
öykü kitabı ile okurlarıyla bir 
araya gelmek için hazırlanıyor.

Aynı zamanda,rapido kalem 
kullanarak,tarama tekniği ile 
çizmiş olduğu tablolarının da 
teşhir edileceği imza günü,4 
Aralık 2021 (saat 17.00) tari-
hinde gerçekleşecek.

Pandemi öncesi Yalova,Bursa 
ve Kartal’da sergilemiş olduğu 
Cumalıkızık Evleri tablolarının 
ardından,aynı teknikle çizdiği 
Gölyazı Manzaraları ile san-
atseverler ile buluşacak olan 
Raif Zor,1954 yılında Sivas’ta 
doğdu. İlkokulu Sivas’ta,orta 
ve meslek okulu eğitimlerini 
İstanbul’da tamamladı. Uzun 
yıllar kamu sektöründe işçi 
olarak çalışan yazarımız,san-
atın çeşitli kollarıyla ilg-
ilendi. Mizah dergilerinde 
karikatürleri yer aldı. Belirli 
bir süre,Kaktüs adlı mizah 

dergisi yayımladı. Ulusal 
gazetelerde birçok çizgi-ro-
manla da okurlarıyla buluştu. 
Karikatürün yarı sıra grafik 
sanatıyla da ilgilenen Raif 
Zor,onlarca kitap için kapak 
kompozisyonları çizdi. Şiirle 
grafik sanatını örtüştürdüğü 
bir sergi açtıktan sonra aynı 
anlayışla ikincisini hazırladı.
Çeşitli disiplinlerde (kar-
akalem,ekolin sulu boya ve 
karma teknikler kullanarak) 
birçok kez karma resim 
sergisine katıldı ve yirmiden 
fazla kişisel sergi açtı. İki 
kez,Basın Şehitleri Karikatür 
Yarışması Ödülü’ne layık 
görüldü.

Resim ve karikatür çalışma-
larının yanı sıra,uzun yıllardır 
edebiyatla da ilgilenmekte. 
Birçok dergide öyküleri 
yayımlandı. Sisli Bahar,Kel-
ebek Çığlığı,Veda Prelüdleri 
adlarında üç romanı,İkiz Kay-

alar,Yön adlarında da iki öykü 
kitabı yayımlandı. Bahar,Kel-
ebek Çığlığı,Veda Prelüdleri 
adlarında üç romanı,İkiz 
Kayalar,Yön adlarında da iki 
öykü kitabı yayımlandı.
Son öykü kitabı olan Çakma 
Hırsız ile okurlarıyla buluş-
maya hazırlanan Raif Zor’un 
kaleminin daim olması 
dileğiyle…

Kartal Çağdaş Edebiyat Kültür                
Sanat Eğitim Derneği  (ÇEKSED )

 

Hasat Sanat Atölyesi bu 
hafta YANGINA SU TAŞIYAN-
LAR söyleşilerinde Cemal 
Piranij’ı konuk etti.

Cemal Piranij “Bir Dil-
in Peşinde, Zazalar ve 
Zaza’ca Üzerine” bir sunum 
gerçekleştirdi. 

Moderatörlüğünü Ali Rıza 
Gelirli’nin gerçekleştirdiği 
sonumda Piranij, Zazaca’nın 
Hint-Avrupa dil ailesinin İran 
dilleri grubunda bulunan 
Kuzeybatı İran koluna bağlı bir 
dil olduğunu belirtti. 

Piranij Zazaca’nın bir dil mi 
yoksa Kürtçe’nin bir lehçesi 

mi olduğu tartışmalarının 
sürdüğüne dikkat çekerek, 
“Zazaca’nın Kürt dil grubu 
içinde sayılmasının bugün için 
doğru bir zemin olacaktır” 
dedi

Cemal Piranij Zazalar’ın 
Tunceli, Elâzığ, Çermik, Bingöl, 
Siverek, Erzincan ve Muş’un 
Varto Bitlis, Mutki bölgeler-
inde daha yoğun yaşadıklarını 
ve çeşitli bölgelerin dili 

adlandırırken  Piranij, Dımılki 
(Dımıli),  Dımbıli, Kırdki,  Kırdi, 
Kırmancki gibi tanımlar kul-
landığını belirtti. Ancak bugün 
genel olarak “Zaza” adlandır-
ma genel kabul gördüğünü 
belirtti.

Cemal Piranij Türkiye’de 
Zaza’ca üzerine çalışma-
ların ve Zaza’ca yazın dilinin 
özellikle 90’lı yıllardan sonra 
geliştiğini belirtti.

Cemal Piranij’in sunumunun 
ardından katılımcılara 
sorularıyla ve soruna ilişkin 
açıklamalarıyla konu bir çok 
yanıyla ele alınıp derinliğine 
tartışıldı.

“Bir Dilin Peşinde, Zazalar ve Zaza’ca”
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Petrol- İş Mahallesi Kadın Danışma Merkezi Açıldı

Kartal Belediyesi’nin Bilim ve Teknoloji Hangarı 

“Kadın hareketi yalnız 
değildir” diyen Kartal 
Belediye Başkanı Gök-
han Yüksel Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürlü-
ğü’nün kuruluşunu ilan 
edip Petrol- Iş Mahallesi 
Kadın Danışma Merkezi 
açılışını gerçekleştirdi. 
 
Kartal/ Yüksel FIRAT 
 
Kartal Belediye Başkanı Gök-
han Yüksel, Kadın hareketinin 
gelişimi ve kadına yönelik 
şiddetle mücadelenin daha 
derli toplu ve daha bilinçlen-
dirici detay unsurlarına vakıf 
olmak amacıyla Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürlüğü’nü 
kurduk” dedi. 
 
Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü’nün kuruluş ilanı 
ve Petrol- İş Mahallesi Kadın 
Danışma Merkezi açılışı, Kartal 
Belediye Başkanı Gökhan Yük-

sel ve Türkiye Kadın Dernekleri 
Federasyonu Başkanı Canan 
Güllü tarafından yapıldı. 
 
Kartal’da kadınların, ailelerin 
ve çocukların sorunlarına karşı 
daha kapsamlı çalışmalar ger-
çekleştirmek amacıyla, Kadın 
ve Aile Hizmetleri Müdürlü-
ğü’nü kuran Kartal Belediyesi, 
ilçede yaşayan kadınların 
yaşadıkları sosyal, hukuki, eko-
nomik ve psikolojik sorunların 
çözümü için önemli bir adım 
atarak Petrol- İş Mahallesi Ka-
dın Danışma Merkezi’ni açtı. 
 
Kartal Belediyesi Kadın ve 
Aile Hizmetleri Müdürlüğü 
bünyesinde Kartallı kadın ve 
çocuklara ihtiyaçları doğrultu-
sunda destek verecek uzman 
psikolog, pedagog ve sosyo-
logların yanı sıra hızlı ve etkili 
şekilde iletişim sağlayacak 
çeşitli kurum ve üniversite-
lerden gönüllü destekçileri de 
içinde barındıracak olan Kadın 
Danışma Merkezi’nin açılışı,25 

Kasım Perşembe günü Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Ulusla-
rarası Mücadele Günü’nde 
gerçekleştirildi. 
 
BIR KADINA TEKME 
ATMAK YALNIZCA 
KARNINDAKININ 
HAKKIDIR! 
 
Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü adına yapılan 
açıklamada, “Kadınların her 
gün şiddete maruz kalmala-
rı toplumsal bir meseledir. 
Şiddetin kaynağının toplumsal 
cinsiyet eşitsizliği olduğu ve 
söz konusu eşitsizliğin or-
tadan kaldırılmasının ancak 
kadınların güçlendirilmesi ile 
olabileceğine inanıyoruz. Ge-
lişen toplum içerisinde kadın 
sorunu konusunda duyarlı 
olunması gerekmektedir. Bir 
kadına tekme atmak yalnızca 
karnındaki kadının hakkıdır!” 
 
Açılışa katılan Türkiye Kadın 
Dernekleri Federasyonu Başka-

nı Canan Güllü “Son dönem-
lerde bizler ellerimizden alınan 
kazanılmış haklarımızla ilgili 
mücadeleler vermeye başla-
dık. Yani stabil durumdayız. 
Uygulanmayan politikalar ve 
20 Mart’dan bu yana İstanbul 
Sözleşmesi’nden çekiliyorum 
diyen politikaları, bizi poli-
tikasız bırakan etkinlikleri 
konuşmamız gerekiyor. 2016 
yılında resmi nikah olmadan 
dini nikah kıyılamaz madde-
sinin kaldırılması bugünkü 
sebeplerden biridir. Olmayan 
ve açılmayan sığınma evleri ve 
dayanışma merkezleridir. 
 
İktidar genel politikaları 
uygulamada ‘ben küstüm 
oynamıyorum’ diyebilir. Ama 
biz diyoruz ki, yerelden kadın 
politikası üretmek mümkün. 
İşte Kadın Danışma Merkezi 
üretilen politikalardan biridir. 
Şiddeti önlemeye dair bir da-
yanışma merkezidir” diyerek 
konuşmasını tamamladı. 
 
KADIN HAREKETI 
YALNIZ DEĞILDIR! 
 
Kadın hareketi yalnız değildir 
diyen Kartal Belediye Başkanı 
Gökhan Yüksel konuşmasında; 
“Kadın Danışma Merkez’lerine 
sahip olan bir belediyeydik. Bu 
hizmetler ağırlıklı olarak Sosyal 
Hizmetler Müdürlüğü bün-
yesinde yer alıyordu. Kültür 
Merkezlerimizin olduğu Hür-
riyet Mahallesi, Uğrumumcu 
Mahallesi, Soğanlık Mahallesi 
içerisinde bu hizmetleri veri-
yorduk. Fakat kadın hareketi-
nin gelişimi ve kadına yönelik 
şiddetle mücadelenin daha 
derli toplu ve daha bilinçlen-
dirici detay unsurlarına vakıf 
olmak amacıyla Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürlüğü’nü kur-

duk. Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü bünyesinde birçok 
hizmeti birleştimse kararı 
aldık. 
 
Geçen yıl 25 Kasım’da Acil 
Yardım Protokolünü imzaladık. 
Bu yıl yine 25 Kasım’da Kadın 
Aile Müdürlüğü’nü kurmuş 
ve Petrol- İş Mahallesi Kadın 
Danışma Merkezi’nin ufak bir 
adımını attık. Her 25 Kasım’a 
doğru bir yıllık periyotla birkaç 
proje daha yapacağımızın 
sözünü veriyorum. Kadın hare-
keti yalnız değildir! 
 

MERKEZ ILE KARTALLI 
KADINLAR ARASINDA 
DAYANIŞMA AĞI 
OLUŞTURULACAK 
 
Kadın Danışma Merkezi ile 
kadınları psikolojik, sosyal ve 
ekonomik olarak güçlendirme-
yi ve Kartallı kadınlar arasında 
bir dayanışma ağı oluşturmayı 
hedefleyen merkezde ka-
dınların, kendilerini daha iyi 
tanıyabilmeleri aile, arkadaşlık, 
iş hayatında kendilerini daha 
iyi ifade edebilmeleri, daha 
sağlıklı ilişkiler kurabilmeleri, 

hayatlarında ya da geçmişle-
rinde kendilerini mutsuz eden 
yaşantılarını değiştirebilmeleri 
için gerekli gücü kazanabil-
meleri, suçluluk duyguları 
ve korkularıyla başa çıkmayı 
öğrenebilmeleri, kararsız-
lık ve kaygılardan kurtulup 
hayatın akışına katılabilmeleri, 
hedeflerinin peşinden koşa-
bilmeleri, toplumsal cinsiyet 
rollerini sorgulayabilmeleri ve 
değiştirmeye yönelik inisiyatif 
alabilmeleri ile üretebilmeleri 
amaçlanıyor. 
 
Çocuk ve kadınların öfke 

kontrolü sorunları, depresyon 
ve kaygı, sosyal ilişki ve uyum 
problemleri, aile içi/ çiftler 
arası iletişim sorunları, travma, 
yas, çocukluk ve ergenlik dö-
nemi sorunları ile sınav kaygısı 
konularında psikoloji destek de 
alabilecekleri Kadın Danışma 
Merkezi; bireysel terapi, çift 
terapisi, oyun terapisi, grup 
terapisi, ihtiyaç odaklı eğitim-
ler, seminerler ve danışmanlık 
(kadın sağlığı, kadına yönelik 
şiddet, çocuk ihmal ve istisma-
rı vb.) ekonomik güçlendirme 
eğitimleri ve danışmanlığı ile 
hukuki danışmanlık hizmetleri 
sunacak.

Kartal Belediyesi’nin 
Bilim ve Teknoloji 
Hangarı Projesinin 
Tanıtımı Gerçekleştirildi

Kartal Belediyesi, Kartallıları 
bilim ve teknolojiyle buluş-
turacak önemli bir projeyi 
hayata geçirmeye hazırlanı-
yor. Kartal Belediye Başkanı 
Gökhan Yüksel’in 2019 seçim-
lerinde yapmayı vaat ettiği ve 
‘hayalim’ dediği Kartal Bilim 
ve Teknoloji Hangarı projesi-
nin tanıtım toplantısı gerçek-
leştirildi.

Kartal Belediyesi ve Makine 
Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi ile yapılan ortak pro-
tokol kapsamında Kartal Bilim 
ve Teknoloji Hangarı, tekno-
loji üretimi atölyelerinden 
yaşam merkezlerine kadar 
içerisinde birçok çalışmanın 
yer aldığı bir merkez olacak.

ESKI BIR HANGAR-
DAN, YENI VE BÜYÜK 
BIR ‘BILIM VE TEKNO-
LOJI MERKEZI’

Kartal Belediyesi, İstanbul 
ilçeleri içinde Kartal’ı, bilim ve 
teknoloji stratejisi noktasında 
öne çıkaracak önemli bir pro-
jeyi hayata geçiriyor. Makine 
Mühendisleri Odası (MMO) 
İstanbul Şubesi ile ortak 
gerçekleştirilen ve ‘Bilim ve 
Teknoloji Hangarı’ adı verilen 
projede, geleceğin dili olarak 
adlandırılan yazılım ve kod-
lama eğitimlerinin yanı sıra; 
etkinlik alanları, imalat ve 
teknoloji üretimi atölyeleri, 
uygulamalı eğitim ve yaşam 
merkezleri olacak. Özellikle 
gençlerin ve çocukların bilim 
ve teknolojiyi sevmeleri ve bu 
alanlarda kendilerini geliştir-
meleri amaçlanıyor.

Kartal Belediyesi’ne ait 

Yakacık’taki hangar binasında 
gerçekleşen projenin tanıtım 
toplantısına; Kartal Belediye 
Başkanı Gökhan Yüksel, Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Emin Koramaz, Makine 
Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Yunus Yener, 
MMO İstanbul Şube Başkanı 
İbrahim Tataroğlu, siyasi parti 
başkanları, belediye meclis 
üyeleri, mahalle muhtarları 
çok sayıda STK temsilcisi, Oda 
üyesi Mühendisler ve vatan-
daşlar katıldı.

“KARTAL AR-GE 
BILIŞIM MERKEZI’MIZI 
VE MAKINE 
FABRIKAMIZI BURADA 
AÇIYORUZ”

Kartal Belediye Başkanı Gök-
han Yüksel, tanıtım toplantı-
sında yaptığı konuşmasında, 
göreve gelmeden önce böyle 

bir merkezin yapımı için söz 
vermiş olduğunu söyledi. Bir 
kentin gelişmesi için, bilim ve 
teknoloji üretmesini gerekti-
ğini, Kartal Belediyesi’nin de 
bunu çok iyi bildiğini belirten 
Başkan Yüksel, bu yüzden 
özellikle gençlere ve çocukla-
ra bilimi sevdirecek projeleri 
hayata geçirmenin önemine 
dikkat çekti.

Yüksel, seçimden önce söz 
verdiğimiz gibi projemizi 
hayata geçirmeye hazırlanı-
yoruz. Makine Mühendisleri 
Odası’nın ‘makine gücünü’ 
yanımıza alarak, Kartal AR-
GE Bilişim Merkezi’mizi ve 
makine fabrikamızı burada 
açıyoruz. Hem çocuklarımızı, 
hem gençlerimizi teknoloji 
ve bilimle buluşturmaya 
hazırlanıyoruz. Yazılım, kod-
lama, mühendislik örnekleri, 
makineleşme ile ilgili örnek 
adımların hepsini buradaki 
istasyonlarda görecek çocuk-
larımız”dedi.

TMMOB Makine Mühendisle-
ri Odası (MMO) adına yapılan 
açıklamada, “Kartal Bilim ve 
Teknoloji Hangarı, üye, sektör 
ve bölge ihtiyaçları doğrul-
tusunda uygulamalı eğitim 
modüllerinin, ortak çalışma 
alanlarının, bölge temsilci-
liklerinin (Kartal Tems, Tuzla 
Tems.), sosyal tesis ve alan-
ların yer aldığı, üretkenliğe 
yönelik fonksiyonlara (ar-ge, 
tasarım, inovasyon v.b.) me-
kansal düzlemleri içerisinde 
barındıran eğitim, teknoloji, 
ar-ge ve yaşam merkezidir.
Bilim ve Teknoloji Hanga-

rı, eğitimler, etkinlikler ve 
yarışmalar ile mühendisliğin 
ortak bir buluşma noktası 
haline gelecektir. Mesleki 
üretkenliğin ve ve teknolojik 
gelişmelerin odağında kurula-
cak olan bu tesiste geleceğin 
mühendislik adımları atılacak 
olup MMO üyeleri, uzmanlar, 
mühendisler, eğitmenler, 
öğrenciler, firmalar, kurumlar 
ve bölge halkının hizmetine 
sunulacak bir tesistir” dendi.

TMMOB MAKINE 
MÜHENDISLERI ODASI 
“DIŞLI ÇARKLAR” 
ÇAĞRISI YAPTI.

TMMOB Makine Mühendis-
leri Odası “Kartal Bilim ve 
Teknoloji Hangarı projesini 
büyütecek dişli çarklar arasın-
da yerinizi almak için projeyi 
destekleyebilirsiniz” diyerek 
300, 500 ve 1000 liralık Ma-
kine Fabrikası bağış çarkları 
alınması istendi.

TMMOB Makine Mühendisle-
ri Odası (MMO) İstanbul Şube 
Başkanı İbrahim Tataroğlu ise, 
“Biz sanayinin ve teknolojinin 
ve bilimin toplum yaranına 

geliştirilmesi için sorumluluk-
lar alan insanlarız. Kartal’daki 
çocuklar başta olmak üzere 
tüm ülkedeki çocukların 
bilimle, teknolojiyle buluş-
masını sağlayacak, araların-
da ilgi alanlarının olanları 
tespit edilip yetenek yönetimi 
kapsamında okullarına ve 
ailelerine bilgiler verilecek. 
Bunun yanında yine çocuk-
ların teknolojiyle buluşması, 
bilimin nasıl hayata geçtiğini 
öğrenmesi çok önemli. Enerji 
verimliliği atölyeleriyle enerji 
yönetiminden çocukların 
haberdar olması küresel iklim 
krizine karşı bilgilenmesi de 
çok kritik aşamalardan birisi. 
Yine burada güvenli asansör 

kullanımı, güvenli ekipman 
kullanımı gibi birçok çalışmayı 
çocuklarla birlikte deneyim-
leyeceğiz. Bizim için burada 
önemli olan çocukların 
bilimle tanışması. Geleceğin 
bilim insanlarının, yazılımcıla-
rının, sanayicilerinin burada 
yetişmesi” diye konuştu.

Mühendis odaları adına ya-
pılan açıklamalarda mühen-
dilerin sorunlarına dikkat çe-
kilerek talepleri için mücdele 
edeceklerini söylediler. 
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MEMLEKET PARTİSİ KARTAL’DA TOPLANDI KONGRE, GÜLAY ŞAKAR’IN İLÇE BAŞKANLIĞINI ONAYLADI

Kartal/Yüksel FIRAT

Memleket Partisi İstanbul İl 
Başkanı Ertuğrul Gülsever ve 
yöneticiler Berlin Restoran’da 
Binali Karaman’nın verdiği 
kahvaltıda buluştu.

Binali Karaman’nın ev sahip-
liği yaptığı toplantıda Pendik 
ilçe teşkilatının oluşturulması 
çalışmaları ele alındı. Pen-
dik’te oturan Memleket Partisi 
üyelerinin katıldığı kahval-
tılı toplantısında Memleket 
Partisi Pendik ilçe teşkilatının 
oluşturulması görevi Binali 
Karaman’a verildi.

Memleket Partisi İstanbul İl 
Başkanı Ertuğrul Gülsever 
toplantıda, güzel insanlarla bir 
arada olmaktan son derece 
mutlu olduğunu ifade ettik-
ten sonra; “Burada gene bir 

maksatla sabah kahvaltısını 
yapıyoruz. Değerli arkadaş-
larımız kuramadığımız bazı 
ilçelerimiz var. Şu ana kadar 
23 ilçede örgütlenmiş vaziyet-
teyiz. 39 ilçemizin tamamında 
örgütlenebilmemiz için bazı 
yeni girişimlerde bulunuyoruz.

Zeki Bey, Binali Bey ve Orhan 
Bey ile yaptığımız görüşme-
lerde bu sefer de Pendik’te 
bir şey yapabilir miyiz nasıl bir 
örgütlenme modeli üzerinde 
çalışabiliriz diye beraber istişa-
re yaptık. Bu maksattla burada 
bulunuyoruz” dedi.

Ertuğrul Gülsever Memleket 
Partisi Genel Başkanı Muam-
mer İnce ile bir sohbetti anek-
tod olarak sundu Gülsever, 
‘Bana ne hissediyorsun’ diye 
sordu. Dedim ki, kendimi çok 
iyi hissediyorum. ‘Hangi açı-

dan’ dedi. “Dedim ki 10 yıldır 
topluma inanmadığım bazı 
şeyleri anlatmakla mecbur 
hissediyordum kendimi. Şimdi 
burada kendimi o kadar mutlu 
hissediyorum ki, inandığım 
şeyleri anlatıyorum topuma. 
Onun huzuru içindeyim” 
dedim.

Kahvaltı ve konuşmalardan 
sonra Ertuğrul Gülsever, 
Memleket Partisi Kartal İlçe 
Başkanı Orhan Nurman, Binali 
Karaman ve partililer Kartal 
merkezde esnaf, kaffe, kahve 
ve sokaktaki vatandaşlarla 
selamlaşıp görüştüler. Görüş-
melere gençlerin ilgisi özellikle 
yoğundu.

Kartal ziyareti ardında heyet 
Pendik Bosna Sancak Derne-
ği’nin davetine katılmak üzere 
Pendik’e geçti.

Kartal/Yüksel FIRAT                                                       

Doğru Parti Kartal İlçe Başkan-
lığına 6 ay önce kadın il başka-
nı Arda Ateş tarafından kadın 
ilçe başkanı olarak atanan 
Gülay Şakar kısa sürede örgü-
tü oluşturarak ilk kongresini 
gerçekleştirdi. 
 
Kartal Uğru Mucu Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşen 1. 
Olağan Genel Kurul’da Gülay 
Şakar bu kez delegelerin oy-
larıyla Doğru Parti Kartal İlçe 
Başkanı oldu. 
 
Doğru Parti Kartal İlçe Kongre-
sine başta Doğru Parti Genel 
Başkanı Rıfat Serdaroğlu 
olmak üzere büyük bir ilgi ve 
katılım gösterildi. 
 
Kongrenin açılış konuşmasını 
İlçe Başkanı Gülay Şakar yaptı. 
Konuşmasına, halk’ a hep 
doğruları söyleyeceklerini ifa-
de ederek, sözlerine başlayan 
Şakar; “Ülkemiz bir karanlığa 

doğru gitmekte. Çocuklarımı-
za ve torunlarımıza bırakabile-
ceğimiz en güzel miras onların 
demokratik bir ortamda yeti-
şebilecekleri bir ülke bırakmak 
olacaktır. Unutmayalım ki, 
bizler oturduğumuz bu siyasi 
koltuklarda gereğini yapmaz-
sak, onların geleceğinin daha 
ne kadar karanlık olabileceğini 
siz düşünün. 
 
YANLIŞA DOĞRU DEMEDIM 
 
Bizim oturduğumuz koltuklar 
da geçici. Ben Gülay Şakar ola-
rak aileden aldığım kültür ge-
reği, yanlışa doğru demedim. 
Ayak oyunlarını, adamcılığı, 
yalakalığı hiç sevmedim. Sakin 
bir insanım suiistimal edilme-
diğim sürece. Doğru işlerde, 
doğru insanlarla çalışmak 
kaçınılmazdır diyen biriyim. 
 
 “ÖNCE KADIN, SONRA ANNE, 
DAHA SONRA SİYASETÇİYİZ” 
 
Bizler göreve geldiğimizden 

beri yarın seçim olacakmış 
gibi bir şeyler yapmaya ça-
lıştık. Güzel ülkemizde kadın 
olmanın zorluğunu hepimiz 
biliyoruz. Hemen, hemen her 
gün gerek sözlü gerek de fiziki 
şiddete mahsur kalmaktalar. 
Kesiliyor, öldürülüyor, üzerine 
beton dökülüp katlediliyorlar. 
DOĞRU PARTİ bu konuda-
ki çalışmalarına ise devam 
etmektedir. Siyaset yapan 
kadınlarımıza da yanlış pen-
cereden bakılmasını doğru 
bulmuyorum. Unutulmasın 
ki, bizler önce kadın, son-
ra anne sonra siyasetçiyiz. 
Kadının olduğu yerde, sevgi, 
saygı, emek, düzen ve üretim 
vardır. Bu olguları bir araya 
getirdiğinizde başarı mutlaktır. 
Bunun aksini söyleyenlere 
de diyorum ki, asla başarılı 
olmayacaksınız. Çünkü biz 
çoğuz. Kartal ölçeğinde de ka-
dınlara ve gençlere dokunmak 
istiyoruz. Özellikle uyuşturucu 
ile mücadelede ön saflarda 
olmak istiyoruz.” dedi.

KARTURSAŞ KARTAL ULAŞIM TURİZM SAĞLIK ve EĞİTİM 
HİZMETLERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 
TİCARET SİCİL NO: 276262

     
19.11.2021 tarihinde yapılması planlanan 2020 Olağan Genel Kurulu’nun, Türk Ticaret 
Kanunu’nun 418. maddesinde hükmedilen Yeterli Toplantı Nisabı Sağlanamadığından ertelenmesi üzerine, 
Şirketimizin 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu’nun; Kordonboyu Mah. Hükümet Cad. No:1 Kat:3 D:10 KARTAL/
İSTANBUL adresinde 17.12.2021 Cuma günü, saat 11:00’da aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı 
Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının 
sağlanması hususu ilan olunur.

                                                                                                                   KARTURSAŞ KARTAL ULAŞIM TURIZM
                                                                                                   SAĞLIK ve EĞT. HIZM. SAN. ve TIC. A. Ş.
                                                                                                                           YÖNETIM KURULU 
G ü n d e m 
-------------------------
1- Açılış ve Saygı Duruşu,
2- Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanağı ile bunları tevsik eden belgelere imzalama 
yetkisinin verilmesi,
3- 2020 yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakeresi
4- 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
5- 2020 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6- 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi,
9- 2021 yılı Bağımsız Denetçi Seçimi,
10- Dilek ve temenniler.

     VEKÂLETNAME

Sahibi olduğumuz ……………….……….…TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak KARTURSAŞ  KARTAL ULAŞIM 
TURİZM SAĞLIK ve EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ nin  17.12.2021 tarihinde Kordonbo
yu Mah Hükümet Cad. No:1 Kat: 3 Daire: 10 KARTAL / İSTANBUL  adresinde saat 11:00’ da yapılacak 2020 yılına ait 
olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy 
kullanmaya ................................................................’yı vekil tayin ettim.  

                                                                                                                                                              VEKALETI VEREN
                                                                                                                                                              Adı Soyadı/Unvanı
                                                                                                                                                                  Tarih ve İmza

NOT: Vekâletnamenin Noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 
engelli bireylerin; sosyal, ekonomik ve kültürel hayatın 
her alanında entegrasyonunu sağlamak ve engelli 
bireylere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla 3 
Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik 
organize etti.

2 Aralık Perşembe günü Saat 11.00’da Kartal Hasan 
Ali Yücel Kültür Merkezi önünden Kartal Meydanı’na 
doğru yapılacak olan ‘Engelsiz Kartal Yürüyüşü’ ile 
başlayacak olan Engelsiz Yaşam Festivali, saat 11.30’da 
Kartal Meydanı’nda Atatürk Anıt’ına çelenk sunumu 
ile devam edecek.

Çelenk töreninin ardından ise 11.45- 15.00 saatleri 
arasında gerçekleşecek; Kartal Belediyesi seramik ve 
takı tasarım, balon kıvırma ve yüz boyama atölyeleri, 
sihirbaz gösterileri, masal kahramanı, palyaço, uçan 
balon etkinliklerinin yanı sıra; İsem Müzik Grubu ve 
Halk Oyunları Ekibi’nin etkinliği, Melodi Dans ve Down 
Sendromlu Grubu Vals Gösterisi, Avrasya Özel Çocuk-
lar Derneği Ritim Atölyesi (Otizm ve Down Sendromlu 
çocuklar), Şehit Recep Büyük Özel Eğitim Uygulama 
Merkezi Okulu’nun bando ekibi, ritim grubu, şiir dinle-
tisi ve Grup Çokses konseri de “Kartal Engelsiz Yaşam 
Festivali”ne renk katacak.

Öte yandan stantlar ve sergiler kapsamında; otizmli 
genç Süleyman Tuna Taşkın’ın ‘’Sesim Fırçalar Resim 
Sergisi”, görme engelli Burçak Sofuoğlu’nun “Takı 
Tasarım Sergisi”, Yakacık Özel Eğitim Meslek Okulu 
sergisi, Kartal Ortopedik Engelliler Dayanışma Derneği 
standı, Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi stan-
dı, Kartal Belediyesi İşitme Engelli Gençlik Spor Kulübü 
Derneği (Su Kabağı El Sanatları Atölyesi), Avrasya Özel 
Çocuklar Derneği standı, İstanbul Engelli Aileleriyle 
Dayanışma Derneği Geri Dönüşüm Ürünleri Sergisi, 
İsem El Sanatları Sergisi ve Tomurcuk Kooperatifi 
standı da ziyaretçilerini ağırlayacak.

“Engelsiz Yaşam Festivali”

1 Aralık 2021



haber

www.kartalinsesi.org
info@kartalinsesi.org

7

Değerli Dostlarım 
Her insanın içinde bir potansiyel vardır. Kişi bu po-
tansiyeli ortaya koydukça kendi varlığını ve hayattaki 
duruşunu anlamlandırır. 

Ancak kendimiz için bir şey yapmaya kalkıştığımız 
zaman. Zihnimizde bir engel oluşur. El âlem ne der. 
Bu durum öyle bir hal almış durumda ki; Neyi giyece-
ğimizi, hangi mesleği seçeceğimizi, nasıl davranacağı-
mızı etkiliyor. 

Sen istediğin gibi davrandığın zaman diğer insanların 
sana nasıl tepki vereceklerini umursamaya başlıyor-
sun. Özellikle bizim toplumsal yapımızda bireysel 
gelişim önündeki büyük engellerden birisinin bu 
olduğunu düşünmekteyim.

Diğer insanların ne dediğini çok fazla umursayan 
insanlar. Dışarıdan gelen her sesi çok ciddiye alırlar. 
Sanki her konuşan uzun uzun düşünmüş, gerekli 
araştırmaları yapmış bir şekilde senin içinde bulun-
duğun koşulları da göz önüne almış gibi senin yaptık-
ların hakkında yorum yapıyor.
Hâlbuki diğer insanlar hakkında bolca konuşan 
insanların yaptıkları tek iyi şey; Sadece susmadan ko-
nuşmaktır. Konşurlar…Konuşurlar.  Hiç düşünmeden 
öylesine konuşurlar. 

Ama eğer sen bunları çok önemseyen birisiysen. Bu 
çok ve boş konuşan insanlarında kendin gibi zan-
nedersin. Bir şeyler konuşuyorlarsa bir bildikleri 
vardır diye geçirirsin içinden. Her konuşan insan seni 
etkiler. 

Değerli dostlarım burada dikkat etmemiz gereken 
önemli bir nokta var: Şöyle diyebilirim size. Sizin hak-
kınızda sizi eleştiren yorumlar yapan birisine gitseniz 
deseniz ki; ‘Ben senin dediğini yaptım ve başıma şöyle 
kötü işler geldi.’ O kişi muhtemelen sana ‘Sen beni 
neden ciddiye aldın ki’ diyecektir.  Buradaki problem 
kendisini bile ciddiye almayan insanları,  senin ciddi-
ye alıp ona göre hareket etmen veya etmemendir. 

Dışarıda olan her birçok şeyi kendimizle ilgili olduğu-
nu zannediyoruz. Bu durum konuşan herkesin boşa 
konuştuğu anlamına gelmemeli elbette. Bazı insanlar 
sizin iyiliğinizi düşünür, sizin hakkınızda yapıcı eleşti-
rilerde bulunur. Bunu ayırt etmeniz sağlıklı eleştirileri 
kabul etmeniz konusunda yardımcı olacaktır. Yani 
konuşanların bazıları boş konuşurken, bazıları da ger-
çekten sizin iyiliğinizi isteyip kendi tecrübelerinden 
yola çıkarak size yardımcı olmak isteyenlerdir. 

Değerli dostlarım günlük yaşamımız içerisinde bu 
konular ne yazık ki, sıkça olmaktadır. 

insanların söylediklerin umursamak

Atalar Mahallesi’nde temizlik işçileri için yapılan “Işçi Giyinme-Dinlenme Istasyonu” işçi-
lerde memnuniyet yarattı. Işçiler daha insani koşullarda çalışma olanağına kavuştu.

Atalar, “İşçi Giyinme-Dinlenme İstasyonu”

Kartal/Yüksel FIRAT
 
Atalar’ da Petrol-İş ve Atalar 
Mahallesi Kartal Belediyesi, 
Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne 
bağlı çalışan sokakların 
temizliğinden sorumlu olan 
temizlik işçilerinin dinlene-
bileceği modern görünümlü 
yeni istasyon işçiler tarafın-
dan beğenildi.
Sokaklarda çalışan ve sabah 
saat 06.00’dan öğleden 
sonra 15.00’e kadar  çöp, yaprak 
ve yabancı maddelerden arındı-
ran temizlik işçilerinin temiz ve 
konforlu bir alanda dinlenebil-
mesi için kurulacak olan istas-

yonlardan biri olan Atalar “İşçi 
Giyinme-Dinlenme İstasyonu” 
tamamlanması işçileri oldukça 
rahatlattı.
Petrol-İş ve Atalar Mahallesi’nde 
görev yaparak başta sokakların 

temizliği ve süpürülmesi olmak 
üzere yangın riskine karşı kamu-
sal alanlardaki ot biçme gibi işleri 
de yapan temizlik işçileri, belirli 
aralıklarla temizlik istasyonuna 
gelerek soluklanıp dinlenebiliyor 

ve malzeme eksiklerini tamamla-
yabiliyor. 
 
İşçilerin sabah iş kıyafetlerini 
giyebilecekleri ve her persone-
lin kendi özel dolabının olduğu 
soyunma odası, akşam mesai 
sonrası duş alabilecekleri banyo-
lar, dinlenme alanları, malzeme-
lerini güvenle bırakabilecekleri 
bölümün yanı sıra, çay ve yemek 
ihtiyaçlarını hijyenik bir ortamda 
giderebilecekleri alanların yer 
aldığı temizlik istasyonu, burada 
görev yapan işçilerin çalışma 
hayatını oldukça kolaylaştırıyor.

‘Joko’nun Doğum Günü’ 
Kartal’da İzleyenleri Büyü-
ledi
Kartal Belediyesi kültür-sa-
nat etkinlikleri kapsamında 
düzenlediği tiyatro oyunla-
rına ev sahipliği yapmaya 
devam ediyor. ‘Joko’nun 
Doğum Günü’ adlı tiyatro 
oyunu Kartal Hasan Ali Yü-
cel Kültür Merkezi’nde sah-
nelendi. Pandemi nedeniyle 
alınan kurallar kapsamında 
salona girişlerde HES kodu 
ve ateş kontrolü yapıldı.
Fransız yazar Roland Topor 

tarafından yazılan ve yüksek 
performans gerektiren 
tiyatro oyununa seyirci-
ler büyük ilgi gösterdi. Bir 
su deposunda işçi olarak 
çalışan Joko’nun başına ge-
lenler iki perdeden oluşan 
oyunda yüksek bir fizik-
sel performans eşliğinde 
izleyiciye aktarıldı. Sistemin 
insan bedenini ve aklını ele 
geçirme çabasını absürt bir 
anlatımla ele alan oyun, 
ezen ve ezilen ilişkisini çar-
pıcı bir şekilde ele alıyor.

‘Joko’nun Doğum Günü’

Şükrü Erbaş Kartal’da ZEUGMA Kitap- Kafe’de 2 saat boyunca dur-
maksızın kitap imzalamasına rağmen oluşan kuyruk bitmedi.

Şiir, deneme ve antoloji yazarı Şükrü Erbaş’ın ZEUGMA Kitap- Ka-
fe’de söyleşi- imza etkinliğine özellikle genç okurlar çok büyük bir 
ilgi gösterdiler. Okurlar yazarın son kitabı Çırpınıp İçinde Döndüğüm 

Dünya (2020) kitabını imzalatmakla yetinmediler; ellerinde Erbaş’ın 
kitaplarıyla imza kuyruğuna giren okurlar tüm kitaplarını imzalatmak 
istediler.
İmza etkinliği kuyruğu Erbaşın kitaplarının Kartal’daki kitapçılardan 
bitmesinden dolayı sonlandı.

Şükrü Erbaş Kartal’da kitap imzalamaktan yoruldu

Kartal Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği 
Birimler Arası Voleybol Turnuvası’nın ilk hafta grup 
maçları tamamlandı. 
Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda gerçekleşen 
turnuvanın ilk haftası geride kaldı. 
Kartal Belediyesi çalışanlarının birim müdürlükleri 
dâhilinde oluşturdukları takımlar ile katıldıkları turnu-
vada 23 takım yer alıyor ve turnuvada takımlar toplam 
beş gruba ayrılıyor. 
A, B, C, D ve E gruplarından oluşan turnuvanın grup 
maçları devam ederken, 9 Aralık tarihinde grup maç-
ları tamamlanacak. Grup maçlarının tamamlanması-
nın ardından 13 Aralık tarihinde çeyrek final maçları 
oynanacak. 
Kartal Belediyesi 2021 Voleybol Turnuvası, Aralık so-
nunda oynanacak final karşılaşması ile sona erecek.

Kartal Belediyesi 2021 Voleybol 
Turnuvası Başladı

ZAYİ  İLANI
Istanbul Büyükşehir Belediyesi Personel 
Kimlik Kartımı Kaybettim. Hükümsüzdür.
          Erol Yıldız

2022 yılında geçerli olacak asgari 
ücretin belirleneceği Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu ilk toplantı-
sını Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının ev sahipliğinde 1 
Aralık’ta yapacak.

Toplantı öncesinde Türk-İş Genel 
Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Ge-
nel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK 
Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 
yeni asgari ücret konusunda 
ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, asgari ücretin işçi 
ve ailesinin günün ekonomik ve 
sosyal koşullarına göre insanca 
yaşamasını mümkün kılacak, 
insanlık onuruyla bağdaşacak 
bir ücret olduğu belirtilerek, şu 
ifadeler kullanıldı:

“Bu yönüyle asgari ücret, insanın 
yaşaması ve varlığını sürdürebil-
mesi için gerekli olan asgari gelir 
kaynağıdır. ILO Anayasası’nın giri-
şinde, ‘İşçinin ve ailesinin yalnızca 
geçimini temin eden ücret, in-
sanca yaşamaya yeterli bir ücret 
değildir. Halbuki işçinin insanca 
yaşaması için yeterli ücrete sahip 
olması gerekir’ ifadesine yer ve-
rilmiştir. Üç işçi konfederasyonu 
‘insan onuruna yaraşır bir asgari 
ücret’ belirlenmesi taleplerini 
bir araya gelerek ortaklaştırmış-
tır. Özellikle sendikasız işçilerin 
önemli bir bölümünün temel so-
runu olan asgari ücretin, belirle-
diğimiz ve savunduğumuz ilkeler 
doğrultusunda karara bağlanması 
büyük önem taşımaktadır.”

“TOPLUMUN TÜMÜNÜ 
YAKINDAN VE DOĞRUDAN 
ILGILENDIRIYOR”

Ücretli çalışanların yarıya yakı-
nının asgari ücret ve civarında 
gelire sahip olduğu vurgulanan 
açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Sosyal güvenlik primine esas 
ortalama kazanç da asgari ücretin 
biraz üzerindedir. Asgari ücret 
belirleme çalışmaları sadece 
ücretli kesimi değil toplumun 
tümünü yakından ve doğrudan 
ilgilendirmektedir. Sadece asgari 
ücret alanlar değil; asgari geçim 
indirimi, işsizlik ödeneği, kısa ça-
lışma ödeneği, engelli ve yaşlılık 
aylığı ile bakım yardımı, genel 

sağlık sigortası, bireysel emekli-
lik, sosyal güvenlik borçlanması, 
sosyal güvenlik alt ve üst primle-
rinin belirlenmesi gibi çok geniş 
bir alanı kapsamaktadır. Ekonomi-
de özellikle son dönemde döviz 
kurlarında yaşanan olağanüstü 
dalgalanma ve başta gıda ve kira 
olmak üzere temel mal ve hizmet 
fiyatlarında görülen artışlar, eme-
ğinden başka hiçbir geliri olma-
yan ücretli çalışanların satın alma 
gücünü geriletmiştir. Bu nedenle, 
2022’de geçerli olacak asgari 
ücretin, ekonomide yaşanan 
gelişmeler de dikkate alınarak, 
insana yakışır bir yaşam düzeyini 
sağlayacak şekilde tespit edilme-
si gereği ortak düşüncemizdir.”

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2022’de 
geçerli olacak asgari ücretin 
ekonomideki gelişmeler de 
dikkate alınarak insana yakışır 
bir yaşam düzeyini sağlayacak 
şekilde tespit edilmesi 
gereğini kaydetti.
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 IT Teknolojileri Çözüm Ortağınız

İMGE BİLGİSYAR

Tanıtım-
Kartal/ Yüksel FIRAT

Kartal’da faaliyet 
sürdüren 
Imge Bilgisayar, 

2o yıllık 
tecrübesiyle kendi 
bünyesinde 
Enformasyon 
Teknolojileri (IT) 
departmanları 
olmayan firmalara IT 
hizmeti sunmaktadır.

Bilişim ve teknoloji dünyasını 
etkin ve verimli kullanmak ve her 
türlü olumsuzluğa karşı önlem 
için Enformasyon Teknolojileri 
(Information Technologies) IT 
departmanları kurmadan ya 
da IT hizmeti almadan faaliyet 
sürdürmek mümkün değildir. 
Ama aynı zamanda Enformas-
yon Teknolojileri alanında en 
karmaşık sorunların çözümünde 
uzmanlaşmış bir firmadan destek 
hizmeti almak gerekmektedir.
 
“KURUMSAL BAKIM 
ANLAŞMASI”

İmge Bilgisayar, küçük, büyük 
tüm firmalara “Kurumsal Bakım 
Anlaşması” ile hizmet sunmak-
tadır. “Kurumsal Bakım Anlaş-
ması”  hizmet bedeli açısından 
daha uygun olmanın ötesinde 
firmalara Enformasyon Teknoloji 
araçlarının daha iyi tanınması 

ve sorun oluşmadan çözüme 
gidilmesini sağladığı için bü-
yük önem taşımaktadır. İmge 
Bilgisayar, yerinde ve uzakta 
verdiği hizmetlerle kurumların 
Enformasyon Teknoloji araçlarını 
sağlıklı kullanmasını garantiye 
almaktadır.

“ANLIK SORUN ÇÖZME”

“Kurumsal Bakım Anlaşması”  
yapmayan kurum ve şahıslara 
da “Anlık Sorun Çözme” hizmeti 
veren İmge Bilgisayar’dan En-
formasyon Teknoloji araçlarınız 
için her türlü hizmeti almanız 
mümkündür.

“Uzaktan Destek Hizmeti”

Enformasyon Teknoloji araçları-
nın gelişimi aynı zamanda günlük 
ufak sorunlarla sürekli karşılaş-
mayı da beraberinde getirdi. An-
cak bu sorunlara İmge Bilgisayar, 
“Uzaktan Destek Hizmeti” ile en 
hızlı çözümü sunarak sorunları 
gidermektedir.

Her firma bir IT ekibi kuramaya-
cağı dikkate alındığında dışarıdan 
destek sunan bir IT firmasıyla ça-
lışılması gerekmektedir. 20 yıllık 
tecrübesi ve bugüne kadar sun-
duğu hizmet kalitesi ile alanında 
bölgenin önemli firmalarından 
olan İmge Bilgisayar’la karmaşık 
IT sistemleri alanında çözümsüz 
kalmayacaksınız.

Firma yetkilisi Murat Kırkgöze;  
“İmge Bilgisayar, 2003 yılında 
İstanbul Kartal’da Enformasyon 
Teknolojileri gelişimine paralel 
olarak ve bu alandaki ihtiyaçlara  
cevap vermek  amacıyla kuruldu. 
Başlangıçta bireysel ve küçük 
ve orta boy  işletmelerin teknik 
servis hizmetini ve ürün tedari-
kini karşılayan firmamız , bugün 
ağırlıklı olarak kurumsal firmala-
rın bilgisayar sistemleriyle ilgili 

sorunlarının çözümlerini ve ürün 
tedarikini sağlamaktadır” diyor.

İmge Bilgisayar, aynı zaman de 
Enformasyon Teknolojileri araçla-
rı alanında da hizmet vermekte-
dir. İmge bilgisayar, Hp Business 
Partner’ı aynı zamanda İntel 
Teknology Provider üyesidir. 

İster  “Kurumsal Bakım Anlaş-
ması” ister “Anlık Sorun Çözme” 
yöntemi ile İmge Bilgisayar’dan 
başta aşağıdaki hizmetler olmak 

üzere tüm IT hizmetlerini alabi-
lirsiniz.  

HIZMETLER
• İmge bilgisayar, 2016 

yılından beri Microsoft bulutum 

çözüm ortağı olarak hizmet 

vermektedir.

• IT Danışmanlık ve Des-

tek hizmeti

• IT Network sorunları-

nın çözümleri

• Firewall ve güvenlik 

çözümleri  

• Server Kurulum ve 

yapılandırma 

• Kurumsal Anti-virüs 

programları desteği 

• Her marka notebook 

tamiri ve yedek parça temini 

• Her marka bilgisayar 

tamiri ve yedek parça temini 

• Data yedekleme 

çözümleri 

• Yazıcı tamir hizmeti ve 

firmaların ihtiyacına göre yazıcı 

kiralama hizmeti 

• Uzak bağlantı 

çözümleri 

• Her marka sarf 

malzemesi temini  

• Her türlü bilgisayar 

yedek parça tedariki 

• İmge bilgisayar, 

firmaların bilgisayar ihtiyacını 

karşıladığı gibi son kullanıcı 

tarafına da her türlü  (bireysel) 

ürün ve bilgisayar satışı gerçek-

leştirmektedir.

Karlıktepe Mah. Şehit 
Aşkın Bora Sok. No:11/A  
Kartal – ISTANBUL 

Tel/Fax : (216) 473 28 16   
   
info@imgebilgisayar.com

KARTAL TEKNİK 
SERVİS 

HER TÜRLÜ KÜÇÜK EV ALETLERİ VE 
HER MARKA SÜPÜRGE TAMİRİ

Tanıtım- Kartal/ Yüksel FIRAT

Küçük ev aletleri alanında 
uzmanlaşmış Kartal Teknik Servis 
tamir ve bakım atölyesini daha 
profesyonel bir hizmet için 
yenileyerek hizmete soktu.

Kartal Teknik Servis küçük ev aletleri alanında 
uzmanlaşmış kadrosuyla onarım ve bakım 
hizmetleri sunmaktadır. Kaliteli çalışmayı ve 

müşteri memnuniyetini kendisine prensip edinmiş 
Kartal Teknik Servis küçük ev aletleri her marka 
süpürge makinesi tamir ve bakımını yaparak bu ev 
aletleri tekrar ailenize katmaktadır

Küçük ev aletleri alanında uzmanlaşmış Kartal 
Teknik Servis tamir ve bakım atölyesini daha 
profesyonel bir hizmet için yenileyerek hizmete 
soktu. Kartal Teknik Servis 2013 yılından beri Kar-
tallı vatandaşlara müşteri memnuniyetiyle hizmet 
vermektedir. Yeni tamir atölyesi ile birlikte bu 
memnuniyeti daha da ileri taşımaktadır.

Birçok küçük ev aleti bakım ve onarımla yeniden 
işler hale getirilmesi mümkünken çöpe atılarak ev 
ekonomisini sıkıntıya sokmaktadır. Diğer yandan 
bakımı yapılmayan ürünler ömürlerini daha hızlı 
tüketirken,başta filtreler  olmak üzere bakımı ya-
pılmayan ürünler insan sağlığını tehdit etmektedir. 
Hem kendi sağlığınızı hem de ürününüzün sağlığını 
korumak için Kartal Teknik Servis’ten teknik destek 
alabilirsiniz.

18 YILLIK TECRÜBE
Kartal Teknik Servis 2013 yılından beri Kartallı 
vatandaşlara hizmet vermektedir. Kartal Endüstri 
Meslek Lisesi Elektrik Elektronik mezunu diplomalı 
uzman Ahmet Çavuş ve ekibi tarafından 18 yıldır 
müşteri memnuiyetini esas alarak hizmet sunmak-
tadır. Kartal Teknik Servis başta aşağıdaki küçük 
ev aletleri olmak üzere her marka ve modelde 
tüm küçük ev aletleri bakım ve tamirini gerçek-
leştirmektedir;Süpürge makinesi,hali yıkama,ü-
tü,saç kurutma makinesi,el blenderi,kişisel bakım 
ürünleri,tost makinesi,mutfak robotu vb. Süpürge 
makineleri konusunda çok daha özel bir uzmanlığa 
sahip.

KartalTeknik Servis’e her marka süpürge makine-
si bakımı ve tamirini yaptırabilirsiniz.

ÜCRETSIZ TEKNIK DESTEK 
ALABILIRSINIZ
Küçük ev aleti ürünlerinizin arıza tespiti ve teknik 
bilgi Kartal Teknik Servis tarafından ücretsiz
sağlanmaktır. Arıza tespiti ve tutarı belirlendikten 
sonra müşteriye rapor edilmektedir. Müşteri rapo-
ra bağlı olarak onay verdiği taktirde tamir,değişim 
ve bakım yapılmaktadır. Tamir ve bakım işlemleri 
üç iş günü içerisinde parça değişimi ise 5 iş günü 
içerisinde gerçekleştirilerek müşteriye teslim 
edilmektedir.

DEĞIŞIMI YAPILAN PARÇALAR 
GARANTI KAPSAMINDADIR
Garanti süresi devam eden ürünlere garanti kapsa-
mında bakılırken garantisi bitmiş ürünlerdeki deği-
şimler ise garanti kapsamına alınmaktadır. Teknik 
inceleme ardından ürününüzün arızası ekonomik 
olarak giderilebilir özellikte ise teknik ekipler tara-
fından tamiri yapılarak tamir edilen parça üzerin-
den tarafınıza garantili olarak teslim edilmektedir. 
Tamir edilen tüm ürünlerde orijinal yedek parça 
kullanılmaktadır. Her değişen parça için 1 yıl Kartal 
Teknik Servis garantisi verilmektedir.

Kartal Teknik Servis aynı zamanda birçok fir-
manın ürünlerine yetkili seviş olarak hizmet 
vermektedir.

KARTAL TEKNIK SERVIS
Firma Yetkilisi:Ahmet ÇAVUŞ
Yetkili Telefon:0 (551) 554 27 15
Telefon:0 (216) 389 9 389
Web Sitesi:www.kartalteknikservis.com
E-Posta:kartalteknikservis@gmail.com
Firma Adresi:Karlıktepe Mah.Soğanlık Cad. 
Bahçeket Sit. No:35/A3 KARTAL/ISTANBUL


