
Erol 
ALTUNOĞLU

MEVZUAT 
PENCERESI

erolaltunoglu@hotmail.com
Dilek UYAR
dilek.uyar@yahoo.com

Merhaba Sevgili 
Kartal; s.3

   Değerli Bir Kişilik ve 
  Değerli Bir Hayat s.7

Yüksel FIRAT

GERÇEĞIN
GÜCÜ

yukselfirat@gmail.com

OCAK 2022 Yıl: 4/ Sayı: 21/ Fiyat: 2 TL

Emekliler Sendikası Kartal Şubesi  Kahvaltıda Buluştu. s.7

Asgari Geçim Indirimi 
Kaldırıldı s.2

Gençlik Senfoni Orkestrası s.3

 YAŞAMIN KALDIRACI s.7

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı 
yayımladı. Başkan Yüksel mesajında 2022’nin sağlıklı, huzurlu ve umut dolu bir yıl 
olması temennisinde bulunurken; birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna da vurgu 
yaptı. 

Başkan Gökhan Yüksel mesajında şu ifadelere yer verdi: “Büyük Ailem Kartal, bir 
yılı daha bitirip yeni bir yıla başlarken hem 2021 yılının değerlendirmesini yapmak, 
hem de 2022 yılı hedeflerimizden bahsetmek istiyorum. Zor bir yılı ardımızda bıra-
kıyoruz. Pandeminin etkilerini yoğun bir şekilde hissettiğimiz, ekonomik sıkıntılar-
la mücadele etmek zorunda kaldığımız bir yıl oldu. Özellikle de kış ayları, bir kara 
kış olarak karşımıza çıktı. S.4

  BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL’DEN YENİ YIL MESAJI

E GAZETE

 İmamoğlu ve Yüksel “Kartal Neyzen Tevfik Meydanı Çalışmalarını İncelediler”

 İMAMOĞLU:“KARTAL’A ÇOK ŞIK BİR ALAN HEDİYE EDECEĞİZ”

“Kartal’da Neyzen Tevfik Meydanı’ndayız” diyen Imamoğlu,“Tren yolunun hem D100 tarafı 
hem Marmaray tarafındaki caddelerdeki düzenlemeyle beraber,burada kendi içinde kotları 
olan çok şık bir meydan düzenlemesi yapıyoruz. IBB’nin bütün birimleri,Park Bahçeler olsun,-
Fen Işleri olsun,Yol Bakımı olsun,bütün birimleri hem cadde düzenlemeleri hem trafik akışı 
hem de buradaki meydan düzenlemesiyle Kartal’a çok şık bir alan hediye edeceğiz. Devlet 
Demiryollarıyla birkaç sorun var. Teknik sorunlar. Onları aşmak için de görüşmeleri Kartal 
Belediye Başkanımız olsun,bizim yetkili arkadaşlarımız olsun,Genel Sekreter Yardımcımızla 
beraber yürütüyorlar,sürdürüyorlar” bilgilerini paylaştı. s.4

CHP KARTAL İLÇE ÖRGÜTÜ 
ARTIK MAHALLELERDE

Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Ilçe Örgütü, Başkan Efendi 
Argunşah liderliğinde ilçe örgütünü adete mahallelere taşıdı.

Efendi Argunşah başkanlığında, parti üst kurullarından, ilçe ve birim yöneticileri, 
meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları ve İlçe Esnaf Komisyonu’nun katılımıyla ger-
çekleşen geniş bir heyet günlerce aynı mahallede dokunup dertlerine dinlemediği 
hiç kimseyi bırakmamak üzere sırasıyla mahalleleri gezmektedirler. s.6

HASAT SANAT ATÖLYESİ 
KARMA SERGİ İLE 2022’YE 

MERHABA DEDİ
Hasat Sanat Atölyesi, Hasan Ali Yücel 
Kültür Merkezinde açtığı sergi ile dört yılı 
ardından bırakıp beşinci yılına ve 2022’ye 
“2021 Yıl Sonu Karma Sergi” ile  
merhaba dedi.

Hayır Diyebilmek s.5 
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HASAT SANAT ATÖLYESİ KARMA SERGİ İLE 
2022’YE MERHABA DEDİ

Hasat Sanat 
Atölyesi dört yılı 
ardından bırakıp 
beşinci yılına ve 
2022’ye “2021 Yıl Sonu 
Karma Sergisi”ile  
merhaba dedi.

Salgın koşullarına rağmen 
2021 yılında içinde Kartal’da 
sanat kültür adına önemli 
etkinlikler gerçekleştiren Hasat 
Sanat Atölyesi yıl sonunun da 
50 civarında sanatçının kendi 
eserleriyle katıldığı “2021 Yıl 
Sonu Karma Sergisi”ni gerçek-
leştirdi.

Hasan Ali Yücel Kültür Merke-
zinde bir hafta boyunca açık 
kalacak olan serginin açılışı 
Kartal Belediyesi Başkanı Gök-
han Yüksel tarafından gerçek-
leştirildi.

Sanatseverlerin yanı sıra,Kartal 
Belediyesi Başkanı Gökhan 
Yüksel,başkan yardımcıları,-
birim müdürleri,Emek Par-
tisi Kartal İlçe Başkanı Hülya 
Özdemir Özsarıkamış, İYİ Parti 
İlçe Yönetim Kurlu Üyesi Mu-
ammer Nas ve sanatçıların ka-
tıldığı ve ilgi gösterdiği karma 
serginin öne çıkan sanatçısı ise 
Güneş Turan oldu.

Karikatür Sanatçısı Hasan Seç-
kin’nin yeğeni ve Ressam Dilek 
Turan’ın kızı Kartal Belediyesi 
Kreş öğrencisi olan Güneş 
Turan içinde büyüdüğü sanat 
ortamının katkılarıyla sergiye 
kendi iki eseriyle katıldı.

Gökhan Yüksel ve 

katılımcılar eserleri tek tek 
gezerek sanatçılarından eserler 
hakkında bilgiler aldılar.

Kartal Belediyesi Başkanı 
Gökhan Yüksel sergide yaptığı 
açıklamada;“Baharla birlikte 
Kartal’ın çeşitli noktalarında bu 
sergileri sanatseverlerle Kartal-
lı komşularımızla buluşturmak 
kıymetli olacaktır. Bugün bura-
da bir çok sanatçı arkadaşımız 
var. Ama yaşı küçük olsa da 
yüreği büyük olan sanatçımız 
Güneş Turan’da var.

Kartal’da kültür sanat var ol-
maya devam edecek. Yaşamın 
her alanında yaşamı daha iyi 
hedeflemek,daha iyi düşün-
mek,daha özgür kalabilmek ve 
daha iyi fikirler üretebilmek 
için Kültür sanat Kartal’da var 
olmaya devam edecek. Bunu 
temel taşları yereldeki sanatçı-
larımızdır” dedi.

Hem yerelde hem de ulusal ve 
uluslararası düzeyde eserler 
üreten sanatçılar ve HASAT 
adına Şair ve Karikatür Sanatçı-
sı Hasan Seçkin açıklama yaptı.

Seçkin,katılımcılara teşekkür-
lerini ileterek “onur verdiniz” 
dedi. Seçkin” Salgın ve kötü 
ekonomik koşullara rağmen 

hayattın içinden aldığımız 
ilhamla sanatsal üretimimize 
devam ettik. Sergimiz aynı 
zaman da yeniye umudu 
büyütmemize hizmet edecek” 
dedi

Yüksel,katkılarından dolayı 
Hasat Sanat Atölyesi üyelerini 
temsilen karikatürist Hasan 
Seçkin’e plaket takdim ederken 
serginin en küçük sanatçısı Gü-
neş Turan’a da plaketini takdim 
ederek başarılarının devamını 
diledi.

42 sanatçının eserlerinin yer 
aldığı sergi,Kartal Belediyesi 
Hasan Ali Yücel Kültür Merke-
zi’nde 31 Aralık 2021 tarihleri-
ne kadar açık kalacak.

Sanatseverleri bir hafta boyun-
ca gezebileceği sergiye katılan 
sanatçılar:

Karikatür:

Ali Erzincan
Ayhan Bora
Cihan Demirci
Hüseyin Aslan
Hasan Güler
Hasan Seçkin

Mustafa Bilgin
Muhittin Köroğlu
Vahit Akça
Hikmet Gündüz

Fotoğraf:

Yüksel Fırat
Yüksel Vural
Cemal Pîranij
Baytekin Kara
Akif Güneş
Mahmut Karaman
Aytek Köroğlu
Mete Köroğlu
Gönül Turhan
Muhammet Yüksel
İsmail Oğur
Nihat Yıldırım
Saime Madenli
Engin Erdem
Çağdaş Gökdemir

Resim:

Adalet Karabayır
Güneş Turan
Dilek Turan
Gamze Ülger
Fatma Işık
Buse Işık
Ebru Koçak
Kamber Değirmenci
Zeynep Aksu
Kasım Adıgüzel
Kazım İşgüven
Engine Koca
Nursel Aksoy
Rüveyda Seydi Yılmaz
Selma Koçiva
Tayfun Armutlu

Grafik:

Yusuf Ulufer

Çini:

Şerife Bağcivan

 Ücret ve maaşların; Asgari ücret tutarından gelir 
ve damga vergisi alınmamasını da içeren, Gelir 
Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel 
Kurulunda kabul edildi.

Tüm ücret ve maaşların asgari ücret tutarı kıs-
mından, Gelir ve damga vergisi alınmayacak. 

Buna göre, işçinin, ödemenin yapıldığı ayda 
geçerli olan asgari ücretin aylık brüt  (5.004,00 
TL) tutarından, SGK işçi payı ve işsizlik sigortası 
primleri düşüldükten sonra, kalan tutarına isabet 
eden ücretlerin, istisnayı aşan ücret gelirinin ver-
gilendirilmesinde, verginin hesaplanacağı gelir 
dilim tutarı ve oranları, istisna kapsamındaki 
tutarlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Ödenecek vergi tutarı; Bu suretle bulunan vergi 
tutarının içinde, istisna tutara isabet eden kısım 
düşülmek suretiyle hesaplanacak;

İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi, ilgili 
ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması 
gereken vergiyi aşamayacaktır.

Birden fazla işverenden ücret alanlar için, bu is-
tisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacak.

Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde asga-
ri ücretin aylık brüt tutarının yüzde 85’i gelir 
vergisinden istisna edildiği için, uygulama alanı 
kalmayan “Asgari Geçim İndirimi” düzenlemesi 
yürürlükten kalkacaktır.

İşçinin  ödenen ücretlerin aylık brüt asgari ücrete 
isabet eden kısmı üzerinden damga vergisi alın-
mayacaktır.

Asgari Geçim Indirimi Kaldırıldı 

Kartal Belediyesi Spor 
Müdürlüğü’ne bağlı Sat-
ranç Akademisi ve Türkiye 
Satranç Federasyonu iş-
birliği ile düzenlenen 2021 
Küçükler İstanbul Satranç 
İl Birinciliği Turnuvası 
Kartal Belediyesi hizmet 
binasında düzenlendi. 
245 sporcunun katılımıyla 
düzenlenen turnuvada 
hamleler yarıştı.
Ailelerin ve çocuk sporcu-
ların büyük ilgi gösterdiği 
9 - 12 yaş arası toplam 8 
kategoride karşılaşmaların 
düzenlediği turnuvanın 
açılışını Kartal Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Cengiz 
Türkmen ve Kartal Beledi-
ye Meclisi Üyesi ve Kartal 

Belediye Spor Başkanı 
Umut Daştan yaptı.
Satrançta hamleler yarıştı
Turnuvanın açılış konuş-
masını yapan Kartal Bele-
diyesi Başkan Yardımcısı 
Cengiz Türkmen ailelere 
çocuklarını, akıl ve zeka 
oyunu olan satranca yön-
lendirdikleri için teşekkür 
ederek, kutladı. Başkan 
Yardımcısı Türkmen, Mec-
lis üyesi Umut Daştan ile 
birlikte turnuvanın açılış 
hamlesini gerçekleştirdi.
Toplam 245 çocuğun 
yer aldığı turnuva 2 gün 
boyunca devam etti. 
Heyecanlı maçlara sahne 
olan turnuva boyunca 
Kartal Belediye binasında 

aileler ağırlandı. Çay ve 
kahve ikramının yapıldığı 
turnuvada 9 ila 12 yaş ara-
sı çocuklar kızlar ve genel 
olarak gruplara ayrıldı ve 
toplam 8 farklı kategoride 
maçlar düzenlendi.
Kazananlara ödülleri tak-
dim edildi
Turnuvanın sonunda her 
yaş grubunda genel ve kız-
lar kategorilerinde ilk 10’a 
girenler madalya ile ilk 3’e 
girenler ise madalya ve 
kupayla ödüllendirildi. Tur-
nuvada dereye girenlerin 
ödüllerini Kartal Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Cengiz 
Türkmen, Kartal Belediye 
Meclisi Üyesi ve Kartal Be-
lediye Spor Başkanı Umut 

Daştan, Kartal Belediyesi 
Spor İşleri Müdürü Arda 
Savaş ile satranç federas-
yonu yetkilileri verdi.

245 oyuncunun satranç 
tahtası üzerinde hünerle-
rini sergiledikleri turnu-
vada derece giren isimler 
ve kategorileri şöyle:

9 yaş genel kategorisi: 1. 
Muhammed Ali Akkuş 2. 
Muhammed Ensar Emral 
3. Yavuz Karakaya
9 yaş kızlar kategorisi: 
1.Defne Ela Yaman 2. Ayşe 
Cansın Madan 3. Buğlem 
Gedikoğlu
10 yaş genel kategorisi: 
1. Mehmet Fatih Keçeci 

Furkan 2. Rüzgar Atıcı 3. 
Hakan Emir Gül
10 yaş kızlar kategorisi: 1. 
İdil Sayanoğlu 2. Nilay Ulu-
su 3. Shioho Yula Özduru
11 yaş genel kategorisi: 1. 
Güneş Güçer 2.Eren Hazer 

3. Poyraz Taş
11 yaş kızlar kategorisi: 1. 
Aylin Kurtul 2. Ayşe Naz 
Koç 3. Asya Aslan
12 yaş genel kategorisi: 
1. Ömer Faruk Aslan 2. 
Aras  Açıkkol 3. Yağız Arda 

Ayyıldız
12 yaş kızlar kategorisi: 1. 
Ela Cebecioğlu 2. Ceylin 
Üryan 3. Gizem Defne 
Mete

2021 Küçükler 
İstanbul Satranç 
İl Birinciliği 
Turnuvası 
Kartal’da Yapıldı

Asgari Geçim Indirimi Kaldırıldı
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Bu kez siz okurların affına 
ve hoşgörüsüne sığınarak bu 
yazımı “Kadınlar Kumpanya-
sı“adlı tiyatro ekibine ayırdım.

  Ötekileştirilmiş cinsiyet olarak 
yaşama zorunluluğunun diretildi-
ği tüm coğrafyalara inat, güncel 

yaşamın her ala-
nında başarı sağ-
lamaya azmetmiş 
tüm kadınların 
sesi olmak adına 
bir araya gelen 
birkaç kadı-
nın gayreti ile 
yaklaşık altı ay 
önce kurulan ve 
oyuncuları tama-
men kadınlardan 

oluşan Kadınlar 
Kumpanyası adlı 

tiyatro ekibi, ilk oyununu 15 Ocak 
akşamı Kartal Soğanlık Kültür 
Merkezi’nde sergileyecek. 

   Yönetmenliğini, tiyatronun 
kurucularından Savaş Kara’nın 
üstlendiği oyunun başkahra-
manları ise, Ahmed Arif ve Leyla 
Erbil…

   Türk Edebiyatı şairlerin-
den Ahmed Arif’in Leyla Erbil’e 
yazdığı mektuplardan oluşan 
Leylim Leylim adlı eserinden ve 
Metis Yayınları adı altında çıkan 
eserlerden alıntılar icra edecek 
olan oyuncular ve müzisyenler 
oldukça renkli kişiliklere sahip…

   Müzisyen, amatör ressam, 
yazar, sosyal aktivist, yönetici 
asistanı, eğitmen, emekli, ev 
kadını ve kafe işletmecisi olarak 
hayatlarını idame ettiren on kadı-
nın bir araya gelmesi ile oluşan 
bu kadroda, Kartal Türk Halk 
Müziği Korosu’nda yer alan korist 
kadınlar da mevcut… 

   Oyunun provaları ise, Erika 
Sanat Kafe’de gerçekleşti. Ka-
fenin sahibi Funda Kaba, aynı 
zamanda kadroda oyuncu ve 
yönetmen yardımcısı…

   Sanatseverlerin beğenisine 
sunulacak olan müzikli oyunun 
yönetmeni Savaş Kara, Bey-
kent Üniversitesi Oyunculuk 
Bölümü’nden mezun ve halen 
İstanbul Üniversitesi Rekreasyon 
Bölümü’nde eğitim görüyor. Özel 
bir okulda Tiyatro Eğitmeni ve 
Yaratıcı Drama Lideri olarak gö-
revini sürdüren Kara, bu projede 
olmaktan dolayı hayli mutlu ve 
heyecanlı…

   Kadınlar Kumpanyası Tiyat-
rosu’nun kurulduğu tarihten itiba-
ren, kadro içindeki dayanışmanın 
ve azmin sonucunda ortaya 
çıkan bu sahne eserinde emeği 
geçenlere sonsuz minnetle…

Merhaba Sevgili Kartal

Ocak 2022

GENÇLİK SENFONİ ORKESTRASI ÇOK SESLİLİĞİ ÖRNEKLEDİ
Kartal Belediyesi Sanat Akademisi bünyesinde 
faaliyet gösteren Gençlik Senfoni Orkestrası 

Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği 
konserle müzikteki çok sesliliği topluma yansıttı.

Şef Cihat Aşkın’ın yönetiminde sahne 
alan Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni 
Orkestrası’na,sopranolar Sezin Düz-
ci,Meltem Ergin,Ayşenur Ayyıldız,-
mezzosoprano Eylül Elif Aslan,tenor 
Volkan Çelik,bariton Serhan Bali ve 
bas-bariton Cihan Ayhan’dan oluşan 
İstanbul Opera Topluluğu eşlik etti.

Konserde klasik  aryalar orkestra 
eşliğinde seslendirildi. Ah Bir Ataş 
Ver’den Granada’ya,Bülbülüm Altın 
Kafeste’den La Ci Darem’e birçok eser 
Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni 
Orkestrası ve İstanbul Opera Toplu-
luğu’nun eşsiz yorumuyla sanatse-
verler ile buluştu. Etkinlik dinlemeye 
gelenlerden tam not aldı.

Gecede Kartal Belediyesi Sanat 
Akademisi Çocuk Korosu da şef 

Funda Güleryüz eşliğinde sahne aldı. 
Cihat Aşkın tarafından sahneye davet 
edilen Başkan Yüksel,Kartal Belediye-
si Sanat Akademisi Çocuk Korosu ile 
birlikte Gençlik Marşı’nı söyleyerek 
geceye renk kattı. Başkan Gökhan 
Yüksel ve Çocuk Korusu,dinleyenler 
tarafından ayakta alkışlandı.

“İlk defa anne-baba olarak burada-
yız”
Konserin sonunda eşi Sibel Doğan 
Yüksel ile birlikte sahneye çıkan 
Gökhan Yüksel,sanatçılara kartal 
heykelciği ve çiçek takdim etti. Baba 
olmanın verdiği heyecanı konsere ge-
len vatandaşlarla paylaşan Yüksel,ko-
nuşmasında;“Değerli sanatçılarımıza 
heykelciği verirken çiçeği de sevgili 
eşimle birlikte vermek istedim. Çün-
kü bugün biz de çok mutlu olduk. İlk 

defa anne-baba olarak biz de bura-
dayız. Biz de çocuk korosunda kendi 
çocuğumuzu hayal ettik. Dolayısıyla 
bir iş yaparken hissederek yapma-
ya çalışıyoruz. Gerçekten Kartal’ın 
çocukları ve gençleri sanatla,kültür-
le,aktivitelerle buluştukça hepimiz 
çok mutlu oluyoruz.” dedi.
Kartal Belediyesi Sanat Akademisi 
bünyesinde faaliyet gösteren ve 
Kartal’ın en özel yeteneklerinin bir 
araya geldiği Gençlik Senfoni Ork-
estrası unutulmaz bir konsere imza 
attı. Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşen konsere Kartal Bele-
diye Başkanı Gökhan Yüksel ve eşi 
Sibel Doğan Yüksel,belediye başkan 
yardımcıları,birim müdürleri,mu-
htarlar,müzisyenlerin aileleri ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.

 Güneş Turan, Hasat Sanat 
Atölyesi Hasan Ali Yücel Kül-
tür Merkezinde açtığı  “2021 
Yıl Sonu Karma Sergisi”nin 
en genç yeteneği rolarak 
eseri ile sergide yer aldı.

Kartal’da çocuk sanatçıların 
kendi eserleri ile sergilere 

katılımı çok önemli bir öz-
günlük olarak gelişmektedir.
Raif Zor’un Hasan Ali Yücel 
Kültür Merkezi’ndeki sergiye 
Raif Zor’un Torunlar Arya ve 
Asya resim ve şiir sergile-
riyle dedeleriyle birlikte ilk 
sergilerini açmışlardı. 

Karikatür Sanatçısı Hasan 
Seçkin’nin yeğeni ve Ressam 
Dilek Turan’ın kızı Kartal 
Belediyesi Kreş öğrencisi 
olan Güneş Turan, içinde 
büyüdüğü sanat ortamının 
katkılarıyla sergiye kendi 2 
eseriyle katıldı.

Kartal Belediyesi Başkanı 
Gökhan Yüksel serginin 
en küçük sanatçısı Güneş 
Turan’a da plaketini tak-
dim ederek başarılarının 
devamını diledi.

  Güneş Turan
“2021 Yıl Sonu Karma Sergisi”nin en genç ressamı

EŞEĞİN GÖLGESİ’ OYUNUNUN 
GALASI YAPILDI

Kartal Belediye Tiyatrosu’nun 
sahneye koyduğu ‘Eşeğin Gölge-
si’ oyununun galası yapıldı
 
Kartal Belediye Tiyatrosu tarafın-
dan sahneye koyulan ‘Eşeğin Göl-
gesi’ oyununun galası Hasan Ali 
Yücel Kültür Merkezi’nde yapıldı. 
Türk tiyatrosunun unutulmaz 
ismi Haldun Taner tarafından 
kaleme alınan,Dr. Erdal Yıldırım’ın 
yönetmenliğini yaptığı ve Kartal 
Belediye Tiyatrosu’nun sahneye 
koyduğu,‘Eşeğin Gölgesi’ tiyatro 
oyunu,Kartal’da izleyiciler ile 
buluştu.

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı 
Adem Uçar,oyunculara ve tiyatro-
severlere teşekkür ederek;“Tiyat-
ro;insanı insana,insanca anlatma 
sanatıdır. İyi ki tiyatro var. Bu 
gece,Kartal Belediyesi Tiyatro 
ekibi,hepimizi bir kez daha büyü-
ledi. Ne kadar teşekkür etsek az. 
-Kartal’ı,kültür ve sanatın merkezi 
yapacağız- dedik. Bu gece,ne 
kadar doğru bir yolda olduğu-
muzu bir kez daha anladık.” diye 

konuştu

Abdalya’nın Ikiye Bölünme 
Hikayesi

Haldun Taner tarafından kaleme 
alınan,epik tiyatronun Türkiye’de-
ki ilk örneklerinden biri olarak 
kabul edilen ‘Eşeğin Gölgesi’ oyu-
nunun konusu ise şöyle;
Para babaları Abid ve Zahid 
Ağların,yoksul ve zavallı çırak-
ları Şaban’la Mestan arasındaki 
tartışma milli bir davaya dönüşür. 
İki çırak,davanın giderek vatan- 
millet davası gibi büyütülmesine 
alet olur. Çırakların mensup 
olduğu politik gruplar,basın 
yayın,esnaf locaları işe karışır. 
Sonunda Şaban’ın haklı olduğunu 
söyleyenlerle Mestan’ın haklı 
olduğunu söyleyenler arasında-
ki kutuplaşma Abdalya’yı ikiye 
böler. Oyundaki tek mantıklı kişi 
olan ozan dışında hiç kimse bu 
tartışmanın saçma,mantıksız bir 
meseleden çıktığını fark etmez ya 
da kabul etmez.
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Ücretsizdir.

BAŞKAN GÖKHAN 
YÜKSEL’DEN 
YENİ YIL MESAJI

Kartal Belediye Başkanı 
Gökhan Yüksel, yeni yıl 
dolayısıyla bir kutla-
ma mesajı yayımladı. 
Başkan Yüksel mesajında 
2022’nin sağlıklı, huzurlu 
ve umut dolu bir yıl olma-
sı temennisinde bulu-
nurken; birlik, beraberlik 
ve dayanışma ruhuna da 
vurgu yaptı. 

Başkan Gökhan Yüksel 
mesajında şu ifadelere 
yer verdi: “Büyük Ailem 
Kartal, bir yılı daha bitirip 
yeni bir yıla başlarken 
hem 2021 yılının değer-
lendirmesini yapmak, 
hem de 2022 yılı hedef-
lerimizden bahsetmek 
istiyorum. Zor bir yılı 
ardımızda bırakıyoruz. 
Pandeminin etkilerini yo-
ğun bir şekilde hissettiği-
miz, ekonomik sıkıntılarla 
mücadele etmek zorunda 
kaldığımız bir yıl oldu. 
Özellikle de kış ayları, bir 
kara kış olarak karşımıza 
çıktı. 

Gıda fiyatlarındaki artış, 
barınma sorunu, artan 
enerji giderleri derken, 
hayat pahalılığının 
zirve yaptığı bir sürecin 
içindeyiz. Ancak 2021 
bize aynı zamanda ne 

kadar dirayetli, bir araya 
gelip zorluklar karşısında 
birlik olabilen bir toplum 
olduğumuzu da yeniden 
hatırlattı. 

Krizlerin, pandeminin, 
ekonomik darboğazın ma-
hallesiz olduğunu; hepi-
mizi aynı anda etkilediğini 
gösterdi. Tüm bu sorunla-
rın çığ gibi üzerimize gel-
mesine rağmen çözüm, 
hep beraber mücadele 
etmekten geçiyor. İşte 
2022’ye tam da bu ruhla, 
bu umut ve dayanışmayla 
giriyoruz. 

Kartal Belediyesi olarak 
bizim önceliğimiz; bu da-
yanışma ruhunu kara kış 
şartlarına karşı topyekün 
bir mücadeleye dönüş-
türmek. Şartlar ne olursa 
olsun, komşularımız için 
var gücümüzle çalışmaya 
devam edeceğiz. Bu gün-
leri hep beraber aşacağız. 

Değerli komşularım, size 
ve ailelerinize sağlıklı, 
huzurlu ve umut dolu bir 
yeni yıl diliyorum. 

2022 hepimiz için güzel 
günler getirsin. Yeni yılınız 
kutlu olsun.”

İMAMOĞLU:“KARTAL’A ÇOK ŞIK BİR ALAN HEDİYE EDECEĞİZ”
İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu,Ankara dönüşü incelemelerde 
bulunduğu Kartal’da vatandaş-
ların yoğun ilgisiyle karşılaştı. 
İmamoğlu,kendisine destek veren 
İstanbullulara,“Şimdi işimize 
bakalım tamam mı? Hep beraber 
işimizi yapalım. Millet işini yapanı 
sever;yalan üreteni değil. Endişe 
etmeyin”

PROJELERLE ILGILI 
BILGILENDIRILDI

CHP Kartal Gençlik Örgütü tara-
fından “Dik dur eğilme,gençlik 
seninle” ve “Hak,hukuk,ada-
let” tezahüratlarıyla karşılanan 
İmamoğlu,vatandaşların yoğun 
ilgisi altında Kartal Neyzen Tevfik 
Meydanı şantiyesinde inceleme-
lerde bulundu. Kartal Belediye 
Başkanı Gökhan Yüksel tarafından 
projelerle ilgili bilgilendirilen 
İmamoğlu,İBB Genel Sekreter 
Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve 
kurum bürokratlarından detaylı 
sunumlar aldı. İmamoğlu,incele-
me gezisiyle ilgili değerlendirme-
sini de Kartla Meydanı’nda,yine 
vatandaşların yoğun ilgisi altında 
gerçekleştirdi.

“KARTAL’A ÇOK ŞIK 
BIR ALAN HEDIYE 
EDECEĞIZ”

“Kartal’da Neyzen Tevfik Meyda-
nı’ndayız” diyen İmamoğlu,“Tren 
yolunun hem D100 tarafı hem 
Marmaray tarafındaki cadde-
lerdeki düzenlemeyle beraber,-
burada kendi içinde kotları olan 
çok şık bir meydan düzenlemesi 
yapıyoruz. İBB’nin bütün birimle-
ri,Park Bahçeler olsun,Fen İşleri 
olsun,Yol Bakımı olsun,bütün bi-
rimleri hem cadde düzenlemeleri 
hem trafik akışı hem de buradaki 
meydan düzenlemesiyle Kartal’a 
çok şık bir alan hediye edeceğiz. 
Devlet Demiryollarıyla birkaç 

sorun var. Teknik sorunlar. Onları 
aşmak için de görüşmeleri Kartal 
Belediye Başkanımız olsun,bizim 
yetkili arkadaşlarımız olsun,Genel 
Sekreter Yardımcımızla beraber 
yürütüyorlar,sürdürüyorlar” bilgi-
lerini paylaştı.

DEĞERLENDIRME 
ARASI CANLI 
GÖRÜŞME

Vatandaşların İmamoğlu’na 
ilgisi,değerlendirme konuşması 
sırasında da sürdü. Bir vatandaşın 
annesiyle,cep telefonu üzerin-
den canlı bağlantı gerçekleşti-
ren İmamoğlu,değerlendirme 
konuşmasına kaldığı yerden,“Gü-
nün sonunda,burada keyifli bir 
alanın oluşması için,TCDD’nin bu 
sürece hızlıca bir karar verip,u-
yumlu bir biçimde inşallah Kartal 
halkına,özellikle bu tren yolunun 
altına çıkacak olan alanların da 
mümkün olduğu kadar kamusal 
faydayı gözeten… Tabii ki Devlet 
Demiryolları’nın mülküdür,bazı 
ticari alanlar da düşünebilir,kendi 
takdiridir. Ama mümkün olduğu 
kadar,kamusal alanları düşünerek 
tasarlanması konusunda da ken-

dilerinden destek istiyoruz. Yani 
bir nevi;İBB,Kartal Belediyesi ve 
TCDD’nin uyumlu bir biçimde bu-
rada bir proje ortaya çıkarmasını 
arzu ediyoruz. Biz de yapımcıyız. 
Bütçesini hazırladık,yapacağız. 
İnşallah mayıs-haziranda da bu 
meydanda gezeceğiz” sözleriyle 
devam etti.

TCDD’YE DAYANIŞMA 
ÇAĞRISI

“Hem yağmur suları olsun hem 
pis su kanalları olsun,kanalizas-
yon olsun,burada büyük altyapı 
çalışmaları yapıldı” diyen İma-
moğlu,şunları söyledi:

“Zaten altyapısı bitmeden,üstünü 
cilalamıyoruz. Yani önce altyapı-
sıyla uğraşıyoruz,sonra üst yapıyı 
en nitelikli bir biçimde bitirip,-
halka hediye ediyoruz ki,kalıcı ol-
sun,30-40-50 yıl da geçse,burada 
hiçbir sorun yaşanmasın. Zaten 
burada Kartal Belediyemizin 
geçmiş hafızası,Başkanımızın geç-
miş hafızası sorunları en uygun 
şekilde tespit edecek doğanıma 
sahipti. Ekiplerimiz,oturdukla-
rında başka ilçelerde de olduğu 

gibi,burada da kangren haline 
gelmiş,belki 20-30 yıldır dokunul-
mamış birçok sorunu çözdü. İşin 
içinde yine Fen İşlerimiz olsun,di-
ğer birimlerimiz olsun,İSKİ grubu-
muz olsun,sürecin içinde oldular. 
Dayanışma içinde yürüyoruz. 
Tekrar ifade edeyim:Gönderme 
gibi algılamasınlar. Proje,İBB,Kar-
tal Belediyesi ve TCDD ortaklığıyla 
olsun istiyoruz. O dayanışmayı 
hızlıca gösterirlerse,çok büyük 
memnuniyet duyarız.”

Neyzen Tevfik Meydanı çalışmala-
rı hakkında açıklama yapan Kartal 
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel 
ise “Bugün İBB Başkanımız Ekrem 
İmamoğlu ile birlikte Neyzen 
Tevfik Meydanı’nda başlayan 
yenileme çalışmalarını yerinde 
inceledik. İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi ile ortak çalışmalarımızla 
çok yakında meydanımız yeni 
görünümü ile daha yeşil, ferah ve 
işlevsel hale gelecek.” ifadelerin-
de bulundu.

İmamoğlu’nun Kartal turu va-
tandaşların yoğun ilgisi altında 
son buldu. İmamoğlu Kartal’dan 
Maltepe’ye geçti.

Başkan Gökhan Yüksel 
çalışanların yeni yılını kutladı

Kartal Belediye Başkanı 
Gökhan Yüksel, belediye 
çalışanlarının yeni yılını 
kutladı. Birimleri tek tek 
ziyaret eden Başkan Yük-
sel, çalışanlara sağlıkla 
mutlulukla dolu bir yıl 
diledi.

Kartal Belediyesi atölye 
binası, temizlik işleri 
şantiyesi ve ana hizmet 

binasını gezen Başkan 
Yüksel, personelin yeni 
yılını kutladı.

Başkan Yüksel, ziyarette 
pandemi ve ekonomik 
sıkıntılar nedeniyle zorlu 
bir yılı daha geride bırak-
tıklarını belirterek, 2022 
yılında Kartal Belediye 
ailesi olarak birlik ve 
beraberlik içinde Kartal’a 

hizmet edeceklerini ifade 
etti.

“Şartlar ne olursa olsun, 
komşularımız için var 
gücümüzle çalışmaya 
devam edeceğiz”

Yeni yıl dolayısıyla 
çalışma arkadaşlarına 
yönelik bir konuşma 
yapan Başkan Yüksel, “Bir 
yılı daha bitirip yeni bir 
yıla başlarken hem 2021 

yılının değerlendirmesini 
yapmak, hem de 2022 
yılı hedeflerimizden bah-
setmek istiyorum. Zor bir 
yılı ardımızda bırakıyoruz. 
Pandeminin etkilerini 
yoğun bir şekilde hissetti-

ğimiz, ekonomik sıkın-
tılarla mücadele etmek 
zorunda kaldığımız bir yıl 
oldu. Tüm bu sorunlara 
rağmen çözüm, hep be-
raber mücadele etmek-
ten geçiyor. 2022’ye bu 
ruhla, bu umut ve daya-
nışmayla giriyoruz. Kartal 
Belediyesi olarak bizim 
önceliğimiz; bu dayanış-
ma ruhunu topyekûn bir 

mücadeleye dönüştür-
mek. Şartlar ne olursa 
olsun, komşularımız için 
var gücümüzle çalış-
maya devam edeceğiz. 
Bu günleri hep beraber 
aşacağız. 2022 hepimiz 
için güzel günler getirsin. 
Yeni yılınız kutlu olsun.” 
ifadelerini kullandı.
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HAYIR DİYEBİLMEK
Neden bazı insanlar, hayır demekte zorlanırlar?

Hayır diyebilmek neden bu kadar önemlidir?

İnsanlarla bir arada yaşamak için işbirliği ve dayanışma yapmak 
önemlidir. Bunun için, evet ve hayırların bir seçiciliği ve dengesi 
olmalıdır.

Başkalarını gücendirmeyelim derken, kendi kendimizi gücendirmeye 
başlarız. Doğru bildiğimiz şeylere bile sahip çıkamaz, kendi ilkeleri-
mizden ödün vermeye başlarız. 

Hayatın her boyutunda, bize gerekli olan denge unsuru burada da 
karşımıza çıkıyor.
İnsanın kendi özündeki benliği özümsemesi, olaylar ve sorunlar karşı-
sında takındığı tutum ve davranışla kendini belli eder.

Herkes aynı koşul ve imkanlarda yetişmiyor, farklı aile yapılarında 
büyüyor, farklı davranış kalıplarına sahip bireyler olarak yetişiyor. 
Olayları algılama, anlamlandırma ve olaylar karşısında takındığımız 
tutum ve davranışlar da bu farklılıklar çerçevesinde şekilleniyor.

Bu farklılıkların bize kattıkları doğrultusunda bize söyleneni, gördü-
ğümüz ve algıladığımız kadarıyla yapabiliyoruz.

İnsan zamanla oluşur, tıpkı nehirler gibi...
Çağlayan bir şelale mi, yoksa cılız bir dere mi olacak bunu zaman 
gösterir...

 Bunu da yetiştiği aile ortamı, yaşadıkları, içinde bulunduğu sosyal ve 
toplumsal kimlikler karşısındaki tutumları belirliyor.

Hayır demek, diğer anlamıyla ret etme hakkını kullanmak, öğretilmiş 
davranışları kırmak, inanmadığımız, onaylamadığımız düşüncelerin 
arkasında olmamak demektir. 

Aynı zamanda olup bitenlerin nedenlerine dair sağlam bir kavrayış, 
hayatın anlamına derinlikli bir bakış açısı ve düşünüm anlamına 
gelmektedir.

Kendi kararlarımıza güvenmek, bağımsızlaşmanın bir gereğidir.
Hayır  diyebilmek  insanca bir haktır.

EVSIZLER IÇIN ACIL TELEFON HATLARI

Kartal Kaymakamlığı Sosyal Yardım ve Dayanışma 
Vakfı,Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi çatısı altında olumsuz hava koşulları nedeniyle 
evsiz veya sokakta kalan kişiler için acil durum hattını 
devreye soktu.

Vatandaşlar bu hassasiyet doğrultusunda Kartal’da ev-
siz veya sokakta kalan kişileri gördükleri taktirde 0216 
4888914 no’lu telefonu arayarak ya da 0539 8185545 
no’lu whatsapp hattına mesaj atarak Kartal Kayma-
kamlığı Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı’na,153 no’lu 
telefonu arayarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Be-
yaz Masa Çağrı Merkezi’ne veya 0216 4444578 no’lu 
telefonu arayarak Kartal Belediyesi Komşu İletişim 
Merkezi’ne ulaşarak haber verilebilecek.

BEKLENTİLER 
DİLEKLER2022 2022 yılı için Kartal’ın önünde 

bulunan en önemli sorunu,
bu sorunun çözümü ve 2022 yılına 
ilişkin umutları sorduk.

Doğru Parti Kartal Ilçe 
Başkanı Gülay Şakar; 

“Biz Doğru Parti olarak önceliği-
miz kadınlar ve çocuklarımızdır. 
Uyuşturucu çok büyük sorun 
bununla ilgili tüm siyasi partileri 
içine alacak şekilde bir çalışma 
yapmayı arzu ediyoruz.

Ama aynı zaman da  öncelikle 
Belediye Başkanımıza ulaşmayı 
arzu ediyoruz. Halen görüşme 
isteğimize cevap alamadık. Bu 
konuda bir çok siyasi parti ve 
STK’ lardan da benzer duyumlar 
alıyoruz. Yeni Yılda Kartal Bele-
diye Başkanı Gökhan Yüksel’in 
yoğun çalışma programında 
bizlere de zaman ayırmasını arzu 
ederiz. 
2022 de güzel ülkemizde,10 lira 

ile pazara çıkıp çeyrek lahana 
satın alan, yağmurda, çamurda 
ucuz  ekmek kuyruğunda bulu-
nan insanlarımızın daha yaşanılır 
daha refah daha mutlu bir Türki-
ye Cumhuriyeti’nde eşit haklarla 
yaşamasını temenni ediyorum. 
Ez cümle, Ne Mutlu Türküm Di-
yene! Sözünden Dönmeyene!”

IBB ve Kartal Belediyesi 
Meclis Üyesi Yusuf Altay;

“Kartal gibi Anadolu’daki birçok 
ilden büyük bir yerin en önemli 
sorunu sıralaması paydaşlara 
göre görecelidir. Kimi temizlik-
ten, kimi ulaşımdan, kimi de 
sosyal etkinliklerin azlığından 

şikayetçi olabilir.  Her hemşerimi-
zin tercihi farklı olabilir.   

Devlet kurumları arasında yetki 
aşımı olmadan  koordinasyon ve 
işbirliği.  

Geneli ilgilendiren ve Kartal’ın 
çehresini değiştirecek oybirliğiyle 
İBB’ye göndermiş olduğumuz 
*merkez planlarının *onaylana-
rak yürürlüğe girmesidir.”

Kartal Belediyesi Meclis 
Üyesi Veteriner Hekim 
Orhan Budak;

2022 YILI SOKAK 
HAYVANLARI IÇIN DE 
ZOR BIR YIL OLACAK.

Son zamanlarda Türkiye’de 
meydana gelen ekonomik kriz 
ve döviz dalgalanmasıyla birlikte 
insanların satın alım gücü düştü. 
Satın alma gücü düşen insanlar 
kendi ihtiyaçlarını karşılamakta 
güçlük çekerken sokak hay-
vanlarına mama alma ve sağlık 
ihtiyaçlarını gidermeye hiç gücü 
kalmayacak. Bu sebeple 2022 yılı 
sokak hayvanları İçin de zor bir 
yıl olacak.

Çözüm olarak, KDV leri %18 
olan mamaların gıda grubuna 
alınarak, mamaların KDV leri %1 
e indirilmeli ve Kartal Belediye-
miz hem mama hem de sokak 
hayvanlarının sağlık giderleri için 
daha fazla çaba sarf etmeli. 

Kartal Belediyemizin projesini 
hazırladığı Yakacık Veteriner 
Sağlık polikliniğini biran önce ta-
mamlayarak devreye sokması bir 
nebze de olsa sokak hayvanlarını 
rahatlatacaktır.”

Ebubekir TAŞYÜREK’ten Yeni yıl mesajı

MEMLEKET PARTİSİ PENDİK’TE ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI

Binali Karaman’nın Mem-
leket Partisi Kartal İlçe 
Örgütü’nden İl Başkanlığı 
tarafından Pendik İlçe 
Başkanı olarak atanmasının 
ardından  Memleket Partisi 
Pendik İlçe Örgütü kısa bir 
süre içerisinde oluşarak 
faaliyetlerine başladı. 

Binali Karaman’nın başkan-
lığında Selviye Kilerci, Arzu 
Demirkalp, Zehra Akçınar, 

İrfan Kambir, Sefer Hazırol, 
Anıl Çilbır, Mustafa Barlay, 
Mesut Kotil, Ruhi Çelik, 
Mustafa Gülen, Serkan 
Keçeli, ziya Kadir Şakak, 
Ertuğrul Zengin, Muharrem 
Bölük, Bora Boran, Ozan 
Ulasan, Mesut Yılmaz ve 
İbrahim Yeşilyurt’an oluşan 
ilçe örgütü faaliyetlerini 
yönlendirecekleri bir ilçe 
binası oluşturma hazırlıkla-
rına başladılar.

Memleket Partisi Genel 
Başkanı Muharrem İnce 
Başkanlığında Ankara’da 
geçen hafta gerçekleşen il 
ve ilçe başkanları toplantısı 
ardından Pendik ilçe örgütü 
çalışmalarını daha da ivme-
lendirdi.

Memleket Partisi İlçe Baş-
kanı Binali Karaman, “An-
kara’da Genel Başkanımız 
başkanlığında çok verimli 

bir toplantı gerçekleştirdik. 
İstanbul Anadolu Yakası’nın 
en büyük ilçesi olan Pen-
dik’te Genel Başkanımız 
Muharrem İnce ve İstan-
bul İl Başkanımız  Ertuğrul 
Gülsever’in bu güvenlerini 
güçlü bir örgütlülük yarata-
rak boşa çıkarmamak için 
tüm arkadaşlarımla birlikte 
partimize yakışır bir çalışma 
içerisine girdik.” dedi.  

Kıymetli Dostlarım; 

Hem dünya, hem de 
Türkiye olarak bir yılı 
daha geride bıraktık. 
2021 yılı ile birlikte, 
insanlık olarak yaşa-
dığımız sıkıntılarımı-
zın geride kalması 

ümidiyle, 2022 yılının 
yeni heyecan ve mut-
luluklarımıza vesile 
olmasını ve beklen-
tilerimizi karşılaya-
cak bir yıl olmasını 
diliyorum. 

Bizler; insanlık tarihi 

kadar eski geçmi-
şimizle, her zaman 
zor imtihanlardan 
başarıyla çıkmayı ve 
gerektiğinde külle-
rimizden yeniden 
doğmayı becermiş ve 
geleceğe daha güçlü 
yürümeyi başarmış 
bir milletiz. Yaşadığı-
mız olumsuzluklar-
dan şikâyet etmek 
yerine, çözüme ve 
hedeflerimize odak-
lanma kabiliyetimizle 
nice badireleri hep 
birlikte atlattık. Bu-
gün de gerek küresel 
salgın hastalığının yol 
açtığı olumsuzlukla-
rın, gerekse sosyal 
ve ekonomik olarak 
içine sokulmak isten-
diğimiz kaos planla-

rının “Büyük Türkiye 
Yürüyüşümüze” mani 
olamayacağını tüm 
dünyaya bir kez daha 
göstermenin mutlu-
luğunu yaşıyoruz. 

Bundan yaklaşık 20 
yıl önce Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ortaya 
koyduğu “2023 Viz-
yonu” doğrultusunda 
engelleri birer birer 
aşarak, önümüze çe-
kilmek istenen setleri 
her defasında yıkıp 
geçerek, hedeflerimi-
ze doğru hızla koştuk 
ve menzile iyice yak-
laştık. Önümüzdeki 
yıl Cumhuriyetimizin 
100. Yılını kutlarken, 
21 yıl önce atılan 

tohumların meyve-
lerini hep birlikte 
göreceğiz. 40 yıldır 
düçar olduğumuz 
terör belasından 
arınmış, kalkınma 
hamlesini başarıyla 
yürütmüş, savunma 
sanayii başta olmak 
üzere milli sanayisini 
büyütmüş, üretim, 
istihdam ve ihracatta 
rekorlara imza atmış, 
hayatın her alanında 
çağ atlamış, refah 
seviyesini yükseltmiş 
bir ülke olarak 2023 
yılını karşılayacak 
olmanın heyecanıyla; 
AK Parti teşkilatları 
olarak 2022 yılında 
da çok çalışacak ve 
milletimize hizmetkâr 
olma ülkümüzden 

asla taviz vermeye-
ceğiz. 

İyi bilinsin ki; fırtı-
nalar ne kadar sert, 
dalgalar ne kadar 
büyük olursa olsun, 
gemimizin sağlamlığı 
ve Kaptanımıza olan 
güvenimizle, sahil-i 
selamete çıkacağı-
mıza olan ümidimiz 
tamdır. 

Bu duygu ve düşün-
celerle, 2022 yılının 
ülkemize ve dünyaya 
barış ve mutluluk 
getirmesi duasıyla, 
yeni yılınızı tebrik 
ediyorum.

KAN KAMPANYASINA DESTEK

Türk Kızılay’ın” İstanbul’da 1.000.000 İYİ İNSAN ARANI-
YOR” çağrısına Kartal Kaymakamlığı’ndan destek
Kartal Kaymakamlığı,Türk Kızılay işbirliği ile kan verme 
kampanyasını Kartal’da da başlattı.

Türk Kızılay’ın” İstanbul’da 1.000.000 İYİ İNSAN 
ARANIYOR” çağrısıyla başlattığı kan verme kampanya-
sını Kartal Kaymakamlığı,Kartal Kaymakamı Abdullah 
Demir,Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı ve kamu 
çalışanlarının katılımıyla Kartal Kaymakamlık önünde 
kurdukları çadırla başlattılar.
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CHP KARTAL İLÇE ÖRGÜTÜ ARTIK MAHALLELERDE

Kartal/Yüksel FIRAT

Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Örgütü, 
Başkan Efendi Argunşah liderliğinde ilçe 
örgütünü adete mahallelere taşıdı.

Efendi Argunşah başkanlığında, parti üst ku-
rullarından, ilçe ve birim yöneticileri, meclis 
üyeleri, gençlik ve kadın kolları ve İlçe Esnaf 
Komisyonu’nun katılımıyla gerçekleşen geniş 
bir heyet günlerce aynı mahallede dokunup 
dertlerine dinlemediği hiç kimseyi bırakma-
mak üzere sırasıyla mahalleleri gezmekte-
dirler.

UMUDU BIRLIKTE 
BÜYÜTMEK IÇIN

Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Efendi 
Argunşah bu çalışmayı şöyle tanımlamakta-
dır; “Bu çalışmada esas önceliğimiz vatan-
daşlarımızın yaşamakta olduğu bu sıkıntılar-
da onların yanında olmaktır. Onların yalnız 
olmadığını umutlarımızın güçlü olduğunun 
onlara hissettirmektir. Yurtadaşlarımızın 
evinde tencerenin kaynamadığını, doğal gazı 
yakacak imkanının olmadığını çok zor bir 
durumda olduğunu biliyorum ve görüyorum. 
Bu zor dönemde onlarla birlikte olmak ve 
umudu birlikte büyütmek için vatandaşları-
mızla birlikteyiz.”

Kartal’ın Sesi gazetesi olarak Soğanlık Orta 
Mahalledeki saha çalışmasını yerinde izleyip 
görmek için heyetle birlikte gezdik.

22 Aralık’ta Yakacık Çarşı Mahallesinde 
başlayan ziyaretler bugün Soğanlık Orta 
Mahallede devam ederken biz de öncelikle 
vatandaşların yansıyan duygu ve düşüncele-
rini not aldık.

Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı sorusunu 
sıkça gündeme geldiği ziyaretlerde, “Ben 
80 yaşında yaşlı bir kadınım ama parti bana 
evde yapabileceğim görev versin diyen” va-
tandaşında, “Cumhurbaşkanı adayı güvenilir 
olmalı” diyen vatandaşında söylediklerini 
şöyle derledik:

Soğanlıkta köklü bir esnaf “Biz burada kendi 
aramızda da konuşuyoruz. Tek çare İstanbul 
Belediyesi Başkanını Cumhurbaşkanı yapmak 
gerekiyor. Vatandaş Kılıçdaroğlu’nda kaçıyor. 
Bunu açıkça söylemekte fayda var.

Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah sıkça 
gündeme gelen aday kim olacak’ sorusuna 
genel şöyle cevapladı: Vatandaşa –gülüm-
seyerek- “benim adayım sizsiniz diyerek” 

cevapladı.  Ardından yaptığı açıklama da ise “ 
“Yani adayımız halktır. Cumhurbaşkanı adayı 
günün şartları halk için neyi gerektiriyorsa 
Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 
kendisi ise kendisi ya da başka biri ise o aday 
olacaktır. Çünkü ülke zora gidiyor Millet 
İttifakının göstereceği aday kimse o şemsiye 
altında birleşip mücadele etmek lazım.

75- 80 yaşlarında bir vatandaş ile girilen 
diyalog da

Argunşah- “Bir değişime ihtiyaç var değil 
mi?”

Vatandaş- Tabbi ki var. Biz değiştireceğiz 
Allah’ın izniyle. Bıktık bıktık, yeter! Ama çok 
çalışmamız lazım. Biraz eh dediğimiz zaman 
değişimi yapamayacağımız bilmemiz lazım. 
Bir başka vatandaş- “Bir esnaf olarak tarafsız 
olarak konuşuyorum. Benim ürün aldığım 
kendi firmam son dönemde yabancıların 
alışverişinden dolayı 20 bin Dolarlık satış 
yaptı ve kasasında 20 bin Dolar vardı. Sabah 
kumaşçıya ödeme yapacaktı ve kasasındaki 
paradan bir gecede 400-500 bin Lira zarar 
etti. Bizim de durumumuz farklı değil 80 
Liraya sattığımız malı yerine tekrar aynı fiyata 
koyamıyoruz.

Yakın zaman da oğlunu kaybeden 80 yaşın-
daki bir kadın vatandaş gözyaşları içinde mü-
cadele için görev istedi. “Ben 80 yaşındayım. 
Partim için evde yapabileceğim bir şey varsa 
ben çalışır yaparım.”

Seçimlerde CHP’ye oy vereceklerini söyle-
yen esnaflardan genç biri “Cumhurbaşkanı 
adayının sağlam birisi olması lazım” diyerek 
uyarıda bulunurken.

Bir diğer vatandaş- Açık ve net söyleyeyim şu 
an ismi geçen kişilerden Mansur Yavaş olursa 
iyi olur. Çünkü Mansur Bey hem sol hem de 
sağ kesimden oy alacaktır. Ve sağ kesimin 
daha çok oyunu alacaktır. Süreç önemli bak 
içinde bulunduğumuz ekonomik durum 
sağ kesim sol kesim diye ayırmadı hepimiz 
etkiledi. Önemli olan ülkenin kalkınması ve 
zorlukları aşmamızdır.

Bir diğer vatandaş- İnanın hangisi aday olur-
sa olsun önemli olan ülkeyi refaha kavuştur-
sun.

Argunşah’ın “Desteğinize ihtiyacımız var” 
talebine karşın

Bir esnaf vatandaş- Büyükşehir belediye 
seçimlerinde önce Binali Yıldırım’a verdim ve 
ardından İmamoğlu’na verdim. Önemli olan 
ülkenin düzlüğe çıkmasıdır.

Bir başka vatandaş- Cumhuriyet Halk Parti-
si’nin sahaya inmesi ve dolaşması güzel bir 
şey. Özellikle ihmal edilmiş hassas bir bölge 
olan Soğanlık’ta bu çalışmanız önemlidir.

Argunşah- Medyanın tamamına yakının 
iktidarın yanında olduğu bugünkü koşullarda 
bir ilçe başkanı olarak benim ve arkadaşlarım 
ne kadar sahaya insek de ne kadar çalışsak 
da sizin gibi duyarlı vatandaşlar bize sahip 
çıkmadan, katkı sunmadan başarı olma 
şansımız yok.

Bir başka vatandaş ise kreşlerin yetersizliğin-
den torununu kreşe veremediğinden yakındı.

Bir başka vatandaş ise seçimden sonra ma-
halleye yeterince gelinmediğinden şikayet-
lendi.

Bir vatandaş ise- Yönetime geldiğinizde yeni 
bir şey yapmanıza gerek yok. Ekremoğlu’nun 
yaptığı gibi bir yerlere giden şu hortumları 
kesin yeter. O zaman memleket iyiye gider.

Bir başka vatandaş- Memlekete ve halka 
zarar şeyleri ortadan kaldırın yeter.

EFENDI ARGUNŞAH 
SORULARIMIZI YANITLADI

Ziyaretler devam ederken bir soluklanma 
arasında Kartal İlçe Başkanı Efendi Argun-
şah’a Kartal’ın Sesi gazetemizin sorularını da 
yanıtladı.

Yüksel Fırat, Bu saha çalışmasını sürdürme-
nizdeki ana esas nedir?

Efendi Argunşah, Bu çalışmada esas önceliği-
miz vatandaşlarımızın yaşamakta olduğu bu 
sıkıntılarda onların yanında olmaktır. Onların 
yalnız olmadığını umutlarımızın güçlü oldu-
ğunun onlara hissettirmektir. Yurtadaşlarımı-
zın evinde tencerenin kaynamadığını, doğal 
gazı yakacak imkanının olmadığını çok zor bir 
durumda olduğunu biliyorum ve görüyorum. 
Bu zor dönemde onlarla birlikte olmak ve 
umudu birlikte büyütmek için vatandaşları-
mızla birlikteyiz.

Yüksel Fırat, Bu çalışmada adeta partiyi 
sokağa taşımışsınız. Gittiğiniz bir mahallede 
bir hafta on gün kalıyorsunuz. Niye bu denli 
uzun planlıyorsunuz?

Efendi Argunşah, Çünkü biz herkese dokun-
mak ve herkesin derdine eğilmek istiyoruz. 
Zaten çözümün kendisi de halktadır. Bu 
çalışmada toplumun tüm katmanlarına 
esnafa, memura, işçiye, kahveye, derneğe, 
sokakta vatandaşa gidiyoruz ve hem onları 
dinliyor ve hem de çözüm olarak önerdiğimiz 
ve iktidara geldiğimizde tüm bunları nasıl 
çözeceğimizi de karşılıklı tartışıyoruz. Tüm 
bu sorunları birlikte çözebileceğimizi ve tek 
şemsiye altında toplanarak Millet İttifakı ile 
birlikte iktidara yürüyeceğimiz anlatıyoruz.

Yüksel Fırat, Peki, tüm Kartal’ı bu şekilde 
dolaşacak mısınız?

Efendi Argunşah, Kartal’ın her bir mahallesini 
tek tek arkadaşlarımla beraber dolaşacağız. 
Süre hiç önemli değil. Önemli olan herkese 
gidebilmek ve herkese dokunabilmektir.

Ocak 2022

İYİ PARTİ  “BİZ ÇÖZERİZ” 
TOPLANTILARININ İLKİNİ 

KARTAL’DA YAPTI
Kartal/Yüksel FIRAT

Titanic Businness Hotel’de 
TBMM İYİ Parti Grup 
Başkanı Prof. Dr. İsmail 
Tatlıoğlu, İYİ Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Bahadır 
Erdem, İYİ Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Yiğit 
Karakış, İYİ Parti İstanbul 
İl Başkanı Buğra Kavuncu 
ve Kartallı iş insanlarının 
katıldığı toplantıda ekono-
mi için hukukun önceliği 
öne çıktı. 
 
Kartal Belediyesini tem-
silen Kartal Belediyesi 
Başkan Vekili Oktay Aksu, 
Başkan Yardımcısı İmam 
Aydın ve CHP Meclis Üye-
si Yusuf Altay’ın katıldığı 
toplantıda açılış konuş-
masını İYİ Parti Kartal İlçe 
Başkanı Fuat Onbaşılı 
yaptı. 
 
SEBEP-SONUÇ
ILIŞKISI BIRBIRINE 
KARIŞTI

Fuat Onbaşılı, “Biz Çöze-
riz” toplantılarının ilkinin 
Kartal’da yapıldığını 
belirtti. Onbaşılı, Kartal’ın 
tarihine genel bir bakışla, 
Kartal ekonomisini üretim 
üzerinde yürüten 10 bin 
nüfuslu bir kent olmasına 
rağmen göç ve betonlaş-
maya bağlı olarak bugün 
500 bin nüfuslu bir kent 
haline geldiğini söyledi. 
 
Onbaşılı, ekonomi bilimi-
nin sebep-sonuç ilişkisi-
nin birbirine karıştığı bu 
dönemde paranın değer 
yitirmesi, zamlar vb. ko-
nuları konuşmaktan daha 
ziyade “Bugün burada 
sorunları değil, çözümleri 
konuşmak için toplanmış 
bulunmaktayız” dedi. 
 
BIR EKONOMIK 
KRIZ DEĞIL, BU BIR 
BUHRANDIR 
 
İYİ Parti Genel Başkan 

Yardımcısı Bahadır Erdem 
ise yaptığı konuşmada 
içinde yaşadığımız durum 
bir ekonomik kriz değil 
bu bir buhrandır dedi. 
 
Erdem “Türkiye’nin 
bugün içinde bulunduğu 
durum, bir ekonomik 
krizin çok ötesindedir. 
Gerçekten bir buhran 
içerisindeyiz. Bu buhranın 
en önemli nedeni Türki-
ye’nin şu anda yaşamakta 
olduğu yönetim sistemi-
dir.
İYİ Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Yiğit Karakış ve 
İstanbul İl Başkanı Buğra 
Kavuncu İYİ Parti’nin açık-
lamış olduğu “Artagan 
Projesi”ne dikkat çekti.

“SAĞLAM AT 
ÜZERINDE 
ŞAŞKIN BINICI” 
 
Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, 
Kalkınmanın birinci kura-
lının hukuk olduğunu ve 
hukukun olmadığı hiçbir 
yerde yatırımın olmaya-
cağını belirtti. 
 
Tatlıoğlu atıfta buluna-
rak durumu, “Türkiye 
ekonomisi sağlam at 
üzerinde şaşkın binici” 
olarak tanımladı. Anacak 
şu an at önde seyis arka-
da koşuyor. Ama bu atın 
binicisi (kadroları) düzgün 
olduğunda güven unsuru 
oluştuğunda mesafenin 
kapatılması mümkündür” 
dedi. 
 
Tatlıoğlu iki yıldır ekono-
mi üzerine çalıştıklarını 
ve” Bugün içinde bulu-
nulan durum ekonomi ile 
alakalı bir durum değil, 
sistemle alakalı bir sorun-
dur. Türkiye ilk defa böyle 
bir kriz yaşıyor” dedi. 
 
Toplantı Prof. Dr. İsmail 
Tatlıoğlu’nun sunumun 
ardında karşılıklı soru ve 
sohbetle devam etti.

HALK EKMEK KUYRUĞUNA ÇAY IKRAMI
Demokrat Parti Kartal ilçe Örgütü’nün organizasyonu 
ve İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda’nın katılımı 
ile Kartal’da Halk Ekmek önündeki kuyruklar ziyaret 
edildi. Davet üzerine Kartal Belediye Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Tozkoparan’da etkinliğe eşlik etti.

Kuyrukta bulunan vatandaşlar içinde bulundukları 
sıkıntıları dile getirdiler. Bir vatandaş “Olmaz böyle bir 
memleket! diyerek tepkisini gösterdi.

Kartal/ Yüksel FIRAT
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Degerli dostlarım,
  
Ben kimim? Niçin buradayım? Yapmak istediğim 
şey bu mu? Çoğu zaman bu üç soruyu sorma-
dan,koca bir hayatı yaşar gideriz.

Önümüze bir hedef koyarlar,koşturur dururuz. 
Çoğu zaman niye olduğunu bilmeden. Bir üstat 
ne güzel söylemiş “Hayat,biz başka şeyler planla-
makla meşgulken ola gelen şeylerdir.”
  
Bir gün bakarsınız uzun sandığımız hayat,ge-
çip gidivermiş. Kendinize sordunuz mu,“ben 
kimim?” sorusunu. Yeteneklerimizi,hobilerimizi 
ve başarılı olduğumuz alanları. Bunları sormadı-
ğınız sürece üretken bir hayatı,dolayısıyla mutlu 
bir hayatı hak etmiş olmayız.
   
Nereye gideceğimizi bilmezsek,hangi yoldan 
gideceğimizin bir önemi yoktur. Aslında nereye 
gideceğimizi bilmemizden önce,kim olduğumuzu 
bilmemiz gerekir. Kim olduğumuzu bilirsek,gi-
deceğimiz yer değiştiğinde ortalıkta dımdızlak 
kalmamış oluruz ve nereye gideceğimizi çok 
daha iyi belirleriz.
  
Değerli dostlarım,Şöyle düşünelim,ben kendi-
me çok değer veriyorum. Bunu yaptığım sürece 
etrafıma da değer vereceğimi biliyorum. Etrafım-
daki her şey ben olduğum için var. Kendimi ne 
oranda geliştirirsem etrafımı da o oranda anlar 
ve yararlı olabilirim. Nerede ne zaman ve nasıl 
doğacağımızı seçemeyiz. Nerede ne zaman nasıl 
öleceğimizi de seçemeyiz. Ancak nerede nasıl 
yaşayacağımızı pekala seçebiliriz. Yeter ki bunun 
için çaba gösterelim.
 
Değerli bir kişiliğiniz ve değerli bir hayatınız 
olsun. Bir üstat ne güzel söylemiş,“Dünya sizin 
için harika olsun ve dünyaya harika şeyler su-
nun.” Dünyaya harika şeyler sunmanın yolu,sizin 
harika olmanızdan geçmeyebilir ama kendi-
nizle ilgili en iyiyi yakalamaya çalışabilirsiniz. 
Kendinize değer vermekle,kendinizi beğenmek 
arasında dağlar vardır. Değer vermek kendinizle 
başlar. Kendisine değer vermeyenin,çevresine 
değer vermesi imkansızdır. O yüzden kendimizle 
başlayalım harikalara. Siz hayattan keyif aldıkça 
hayatta farklılaşır.

Ancak kendinizi severseniz etrafınızdakileri de 
sevmeye başlarsınız. Etrafınıza bakın,fiziğini 
benliğini sevmeyenlerin etrafı ile hep kavgalı 
olduğunu görürsünüz. Eğer kendinize gerekli 
saygıyı göstermezseniz,kendi hayatınızı değil 
çevrenizdeki insanların beklentisi doğrultusun-
da bir hayat yaşarsınız. Hiç kimse sizin izniniz 
olmadan,kendinizi değersiz hissettiremez.
   
Değerli dostlarım,siz kendinize değer verdiğiniz 
sürece etrafınızdakilerinde size değer verdiğini 
göreceksiniz. Her şeyin güzel gönlünüze göre 
olması dileği ile esen kalın.

DEĞERLI BIR KIŞILIK VE DEĞERLI BIR HAYAT

Devrimci Işçi Sendikaları Konfederasyonu (DISK)na bağlı Emekliler Sendikası Kartal Şubesi 
bir dayanışma kahvaltısı düzenleyerek sorun ve taleplerine dikkat çekti.

DİSK Emekliler Sendikası Kahvaltıda Buluştu

Kartal/Yüksel FIRAT
 
Emekliler Sendikası Kartal Şubesi, 
emekli aylıklarında yapılacak yeni 
yıl zammının, insanca yaşanılır 
bir düzeye yükseltilmesi talebinin 
yanında, Emeklilerin sosyal ve di-
ğer ekonomik talepleriyle birlikte 
EYT’lilerin sorununun toplumsal 
bir sorun olduğunu yüksek sesle 
dile getirdi.

Kartal Belediyesi Mehmet Ali 
büklü Parkı Sosyal Tesisinde yo-
ğun bir katılımla gerçekleştirilen 
kahvaltıda, Emekliler Sendikası 
Kartal Şubesi adına yapılan açık-
lamada:

“Hükümetin politikalarının, 
emeklileri ezdiğini dile getirerek; 

“Yıllarca, en yüce değer olan 
emeğini -işgücünü-, ülkemiz için 
harcamış milyonlarız. 13,5 mil-
yonu aşan emekli ve emekli hak 
sahiplerinin durumu içler acısı 
ve emekliler tam sefalet içinde 
yaşamaya mahkum edilmiştir.

Çığlığımızı; ülkemizi yönetenler 
duymuyorlar, bizler de onlar 

duysun diye ÇIĞLIK atmıyoruz. 
Çığlığımızı birbirimize duyurarak; 
daha güçlü mücadele için, birleş-
mek için, güçlenmek için atıyo-
ruz. Sesimizi tüm yurtseverlerle, 
haksızlığa uğrayanlarla, hak-hu-
kuk-adalet isteyenlerle birleştir-
mek için atıyoruz. Ülkemizin iyi 
bir geleceğe kavuşması işçi sınıfı 
ve tüm emekçilerinin birliğiyle 

gerçekleşecektir.” dendi.

Gerçekleştirin dayanışma 
kahvaltısına; Hukukçu Av.Celal 
Ülgen, Gazteci Barış Terkoğlu, 
Barış Pehlivan ve Murat Ağırel, 
Bora Gezmiş, Kartal Belediyesi 
Başkan yardımcıları Adem Uçar, 
İmam Aydın ve belediye Mec-
lis üyeleri katıldı. Sivil toplum 
örgütleri temsilcilerinin yanı sıra 
CHP, İYİ Parti, HDP’nin Kartal ilçe 
örgütleri ve CHP Maltepe ilçe 
yöneticileri dayanışma kahvaltısı-
na katıldılar.

Dayanışma kahvaltısı Turgut 
Ünlü’nün “BİRLİK” çağrısı ile sona 
erdi.

Ocak 2022

YAŞAMIN KALDIRACI

Politik kimliği tanınan Binali Karaman bu 
kez bir yazar olarak halkla buluştu.

Yazar Binali Karaman’nın ilk kitabı olan 
“BIN ALTIN SÖZ” Yüksel Fırat’ın 
düzenlemesi ile Artshop yayınlarından çıktı.

Binali Ka-
raman özlü 
sözler olarak 
özgün olan 
bu eseri 
için kitabın 
önsözün-
de yaptığı 
açıklama-
da şöyle 
tanımlamak-
tadır; “Bir 
araç olarak 

kaldıracın, bir taş kütlesini kaldırmadaki 
işlevi bizi hayran bırakır. Özlü sözler, 
aforizmalar, atasözleri de bizim kavrama 
yetimizde bir kaldıraç gibi araçsal rol 
oynar.

Bundan dolayı bugüne kadar duydu-
ğum, okuduğum tüm özlü sözler hep 
yaşamımın içinde oldular. Aynı zaman-
da kendi yaşamımın içinde yeniden 
üretildiler. Benden önce söylenmiş her 
söze büyük bir saygıyla, tarafımdan 
geliştirilen bu önemli özlü sözleri insan-
lığın hizmetine sunmak için bu kitapta 
toplayarak sunuyorum.”

Önceliği politika olan ve yakın za-
manda Memleket Partisi Pendik Ilçe 

Başkanlığı görevini üstelenen Binali Ka-
raman’a neden bu kitabı yazma ihtiyacı 
duyduğunu sorduk.
Binali Karaman, evet ben bir yazar de-
ğilim. Yaşamımın odak noktasında hep 
politika oldu. Ama (gülerek) bu kitabı 
yazdım ki, insanlar ‘Binali Karaman da 
kitap yazdığına göre ben de yazabilirim’ 
duygusu güçlensin istedim. 

Evet, bu özlü sözlerin kitap haline 
gelmesi için çok emek harcadım. -Siz 
de düzenleyerek baskısını yaparak bu 
özlü sözleri kitap haline getirdiğiniz için 
teşekkür ederim.- Ancak altın değerinde 
gördüğüm bu özlü sözler için özel bir 
çaba harcamadım. Çünkü bunlar benim 
yaşamımın içinde benimle birlikte 
her gün yeniden ve yeniden yaşam 
buluyorlar. Ya da ben onlarda yaşam 
buluyorum. Bu bin altın söz bir kılavuz 
bir kaldıraç olarak yaşamı daha ileriden 
kavramam hizmet etmektedirler.

Benim için bu denli önem taşıyan bu 
sözlerin başkaları için de yararlı olabi-
leceğini düşünerek bu BİN ALTIN SÖZ’ü 
kitap olarak vatandaşların okuması-
na sundum. Bu özlü sözler umarım 
okuyucuların da yaşamında önemli rol 
oynarlar.

Başkan Gökhan Yüksel, Okul Aile Birliği Başkanları ile Buluştu
Kartal Belediye Başkanı Gök-
han Yüksel, ilçede bulunan 
okullarda faaliyet gösteren 
okul aile birliği başkanları ile 
bir araya geldi. Kartal Beledi-
yesi Mehmet Ali Büklü Sosyal 
Tesisleri’nde düzenlenen 
kahvaltılı toplantıda ağırla-
nan başkanlara yönelik bir ko-
nuşma gerçekleştiren Başkan 
Yüksel, Kartal Belediyesi’nin 
eğitime yaptığı katkılar ve 
eğitim kurumlarına verilen 
desteklerle ilgili açıklamalar 
yaptı.

Kartal Belediyesi’nin kısa 
bir süre önce hizmete aldığı 
Mehmet Ali Büklü Sosyal 
Tesisleri’nde düzenlenen 
toplantı ile Kartal’daki okulla-
rın işleyişinde önemli bir rol 
üstlenen ve okul yönetim-
leri ile veliler arasındaki en 
önemli kurum olan Okul Aile 
Birliği’nin başkanları ağırlandı. 
2021 yılının son günlerinde 
düzenlenen kahvaltılı toplantı-
ya 85 okul aile birliği yöneti-
cisi davet edildi. Toplantıda 
kısa bir konuşma yaparak 
davetlilerin yeni yılını kutlayan 
Başkan Gökhan Yüksel, yeni 
yılla birlikte benzer toplantıla-
rın yapılacağını, beden eğitimi 
ve müzik öğretmenleri ile de 
buluşacaklarını söyledi. Kartal 
Belediyesi’nin bu alanlardaki 

hizmetlerini öğretmenlerle 
konuşarak planlamak istedik-
lerini kaydeden Başkan Yüksel, 
özetle şunları söyledi:

Çocuklarımızın Yeteneklerini 
Yakalamaya Çalışıyoruz

“Aslında daha önce buluşa-
caktık, ama malum Covid-19 
salgını ile ertelemek duru-
munda kaldık. İlk gündemi-
miz çocuklarımızın sağlığı ve 
okullardaki hijyen sorunu bu 
yüzden önceliğimiz o oldu. 
Oralarda sorumluluk almaya 
çalıştık ki zaten görevimizdi. 
Bu sorumluluğu alırken de 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
ile organize olmaya gayret 
gösteriyoruz ki bir takım 
olarak eksikleri giderebilelim. 
Yaptığımız bazı hizmetler 
var ve ağırlıklı olarak okul 
müdürlerinin İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü üzerinden dilekçe 
göndererek bizlere ulaşan 
ciddi işler de var.

Ocak ayının ortasında bir 
ara verildiğinde yine bazı 
okulların bakım onarım ve 
tadilatlarında adım atacağı-
mız yerleri var. Benim bire 
bir takip ettiğim bahçenin 
asfaltlanmasından, yeşillen-
dirilmesinden tutun, belki 
paslanan içme suyu borula-

rının değiştirilmesine kadar 
aklınıza gelen birçok detayla 
ilgileniyoruz. İdari hizmetler-
deki eksikleri tamamlamanın 
yanında, eğitimdeki hizmetleri 
de arttırmaya gayret ediyoruz. 
Çocuklarımızın yeteneklerini 
yakalamaya çalışıyoruz.

Bu yıl ilk buluşmamız sizinle, 
ama seneye beden eğiti-
mi öğretmenleri ve müzik 
öğretmenleri ile de toplantı 
yapacağız. Çocukların spor 
yapabileceği alanların eksikle-
rini gidermek, çocukları spor 
malzemeleri ile buluşturmak 
ve öğretmenlerin yetenekli 
bulduğu çocukları da tespit 
ederek Kartal Belediye Spor 
bünyesine katmak istiyoruz. 
Erkek ve kadın voleybol takım-
larımız var. Dragos Su Sporları 
Merkezi’miz var. Beden eği-
timi öğretmenleri ile ortak 
paydamız var.

Belediyemizin bir Sanat 
Akademisi var. Sanat Aka-
demisi’nde keman, piyano, 
çello, gitar vb. pek çok bölüm 
var. Konservatuvara hazırlık 
gibi düşünebilirsiniz. Müzik 
öğretmenleri ile de böyle bir 
paydamız var. Yetenekli bul-
dukları çocukları yönlendir-
melerini istiyoruz. Çünkü biz 
bunu Kartal’ın çocukları için 

yapıyoruz. Yaptığımız her hiz-
met onlar için ve o yüzden en 
çok sizin bilmeniz gerekiyor. 
Sanat Akademisi yavaş yavaş 
meyvelerini vermeye başladı 
ve yılsonu etkinliğini yaptık. 
Gençlik Senfoni Orkestrası 
kuruldu ve bu öğrencilerden 

örneğin biri çello çaldı, diğeri 
gitar çaldı. 50 öğrencimizle 
türkü ve şarkılar söyledim.

Yeni Eğitim Öğretim Döne-
mine Bir Teknoloji Merkezi 
Hazırlıyoruz

Masal Müzemiz var biliyor-
sunuz ve bunun merkezine 
çocukları, okulları koyduk. 
Otobüsümüzü yolluyoruz ve 
çocuklarımızın gezmesini sağ-
lıyoruz. Onlar için atölyeler de 

kurduk.  Eğlenceli Çocuk Kü-
tüphanesi’ni de hizmete açtık. 
Çocuklarımızın okuma alışkan-
lığı artsın ve bunu yaparken 
de eğlensinler istiyoruz. Yeni 
eğitim öğretim dönemine bir 
teknoloji merkezi hazırlıyoruz. 
Kartal Köprüsü’nün altında 
bir hangar var, o hangarda 
Teknoloji Merkezimiz olacak. 
Bu projede makine mühen-
disleri ile yani teknolojiyi 
bilen bir ekiple çalışıyoruz. 
Oyun nasıl yazılıyor, kodlama 
nasıl yapılıyor bunlar anla-

tılacak. Mustafa Necati Etüt 
Merkezimiz faaliyete geçti. 
Şu anda 100 öğrenci liseye, 
300 öğrenci de üniversiteye 
hazırlanıyor. Bir sonraki yıl 
bu rakamlar artacak. Yalı-Yu-
nus-Topselvi Kültür Mer-
kezimiz de bittiğinde liseye 
ve üniversiteye hazırlanan 
öğrenci kabul etme oranımız 
artacak. Her okulumuzu özel 
okul şartlarına getirene kadar 
hizmetlerimiz ve çalışmaları-
mız devam edecek.”



Maddi gerçeklik zamanda ve zaman maddi 
gerçeklikte akıp gitmektedir. Yeni yıla ilişkin tüm 
güzel duygularımız ve düşüncelerimiz ne yazık 
ki, mevcut toplumsal koşullar tarafından belirle-
nip ve sınırlanmaktadır. Ama aynı zamanda daha 
iyiye ve güzele doğru değiştireceğimiz ger-
çeklikte yine bu maddi gerçeklik içinde doğup 
gelişmektedir. 

İçinde bulunduğumuz ve yeni yıla akacak koşul-
lar tüm güzel umutlara rağmen oldukça kötü ve 
karanlık.

Sadece ABD’nin 2022 için militarizme ayırdığı 
bütçe 778 milyar dolardır. 

Emperyalistler arası rekabet sonucu gerginlik 
ve çıkar çatışması; Dünya’nın güneydoğusu ve 
Ortadoğu’sunda çok daha belirgin olmak üzere 
askeri hamleleri daha fazla gündeme getir-
miş, savaş ve silah sanayine yatırımlar devasa 
boyutlara ulaşmıştır. Sadece ABD’nin 2022 için 
militarizme ayırdığı bütçe 778 milyar dolardır. 

Emperyalist devletler ve tekellerin çıkarları 
temelinde izlenen politika tüm sömürge ve 
bağımlı ülkelerde yaşamı daha da zorlaştırdı

Tüm Dünyada ekonominin içinde bulunduğu 
durgunluk ve bir çok ülkedeki kiriz, sistemin 
kendi ürünü olan kapitalist aşırı üretim krizini 
tüm yıkımlara rağmen aşamadığını ve yıkımın 
sürekli olarak derinleştiğini göstermektedir.

Dünyada ülkelerin özgün koşullarıyla da bağlı 
olarak militarist baskı ve siyasal gericilik yoğun-
laşmasına daha fazla evrildiği, halk kitlelerinin 
ekonomik, sosyal baskı ve siyasal hak yoksun-
luğuyla daha fazla yüz yüze kaldığı bir dönem 
yaşadık

Sosyal haklarda kısıtlılıklar, ekonomik alanda te-
kel kârı için çalışan halk kitlelerinin daha yoğun 
şekilde baskılanması ve ağır sömürü ve işsizlik 
altında tüm ülkelerde ölümü de göze alan nüfus 
hareketliliği yaşanmaktadır.

Dünyada yaşanan bu gerçeklik özgün koşullara 
rağmen her ülkelerin içinde bulunduğu maddi 
koşullardır.

Gerçek zaman bu şekilde oluşurken yine bu 
gerçek zaman içinde ABD’nin kendi arka bahçesi 

olarak gördüğü Latin Amerikan ülkelerinde 
tüm saldırılara karşı yeniyi ve umudu büyüten 
gelişmeler Dünya halkaları için moral kaynağı 
olmaktadır.
Bu zor zamanlara ve yıllara rağmen insanlığın 
daha iyiye ve güzele yönelişi devam etmek-
tedir. Her birimizin yeni yıl mesajlarında dile 
gelen tüm güzel duyguların gerçekleşmesi için 
çabalayacağımız bir yıl olması dileği ile tüm 
okuyucularımızın umudunu selamlıyor ve yeni 
yılını kutluyoruz.

Bu zor zamanlara ve yıllara rağmen insanlığın daha iyiye ve güzele yönelişi devam etmektedir. 


