
  GÜNLÜK DİJİTAL HABER YAPRAK 26.06.2021

KARTAL’IN AFET GÖNÜLLÜLERİ SERTİFİKALARINI ALDI

3 gün süren 
eğitim programı-
nın ardından 60 
mahalle gönüllü-
sü afet gönüllüleri 
sertifikalarını aldı

Geçtiğimiz aylar-
da “Mahalle Bazlı 
Afet Gönüllüleri” 
projesini hayata 
geçirerek,  Kar-
tal’ın 20 ma-
hallesinde 400 
kişilik gönüllü 
acil müdahale 
ekibini kuran 
Kartal Belediyesi, 
afet hazırlıkları 
kapsamında eğit-
im ve dayanış-
mayı yaygın-
laştırıyor. Kartal 
Belediyesi Sivil 
Savunma Uzman-
lığı tarafından 

afet gönüllüler-
ine yönelik 
gerçekleştirilen 
söz konusu eğit-
imler kapsamında 
katılım sağlayan 
gönüllülere belge-
leri verildi.

Olası bir afet 
durumunda 
Kartal’ın 20 ma-
hallesinde hızlı, 
bilinçli ve organ-
ize müdahalelerin 
gerçekleştirile-
bilmesi amacı ile 
gönüllü eki-
plerden oluşan 
önemli bir projeyi 
hayata geçiren 
Kartal Belediyesi, 
proje kapsamın-
da bir yandan 
olası afet ve acil 
durumlara karşı 

hazırlıklarını 
sürdürürken bir 
yandan da ilçenin 
tüm mahalleler-
inden seçilen 
gönüllü ekibe, 
aldıkları eğitim-
lerin sonunda 
belgelerini veri-
yor.

Bu hafta başlayan 
ve 3 gün süren 
eğitim programı 
kapsamında 
60 mahalle 
gönüllüsüne 
belgeleri; Kartal 
Belediyesi Baş-
kan Yardımcısı 
Cengiz Türk-
men ve Akut 
Vakfı Başkanı 
Nasuh Mahruki 
tarafından verildi.

Kartal’da Güçlü 
Bir Gönüllü 
Dayanışması 
Oluştu
Kartal Belediyesi 
Sivil Savunma 
Uzmanlığı Afet 
Koordinasyon 
Merkezi’nde 
düzenlenen 
törende herhangi 
bir afet durumun-
da ekipler gelene 
kadar geçen 
sürenin hayati 
önem taşıdığını 
belirten Türk-
men ve Mah-
ruki, Kartal’da 
güçlü bir gönüllü 
dayanışmasının 
oluşmasından 
duydukları 
memnuniyeti 
ifade ederek her 
bir katılımcıya 

gönüllülük esaslı 
projeye katılım 
sağladıkları için 
teşekkür etti.
3 gün süren eğit-
im programında 
afet gönüllüleri 
sivil savun-
ma uzmanları 
tarafından; Afet 
Bilinçlendirme, 
Afet Psikolojisi, 
Yangın, İlk-
yardım konuları 
ile alakalı kap-
samlı bir şekilde 
bilgilendirildi. 
Temel düğümleri 
öğrenerek arama 
kurtarma malze-
melerini tanıyan 
gönüllü ekip 
için teorik eğit-
imlerden sonra 
bir de tatbikat 
gerçekleştirildi.

Eğitimlerin hafta 
içi 2 sınıf halinde 
devam ettiğini 
ve eğitimler 
tamamlandığın-
da 400 kişilik 
ekibin tamamına 
sertifikalarının 
verileceğini dile 
getiren Sivil 
Savunma Uz-
manlığı Müdürü 
Nurettin Yazar, 
gönüllü ekip ile 
bir araya gelerek 
teorik ve uygu-
lamalı eğitimlere 
düzenli aralıklarla 
devam edece-
klerini, böylelikle 
Kartal’da afetlerle 
mücadele bilgi 
ve kapasitesini 
artıracaklarını 
dile getirdi.

 İBB TARİHİNDE İLK KEZ DÜZENLENEN MOR ZİRVE 

Kartal’da kurban satış ve kesim alanı 
Kordonboyu Mahallesi’nde İst Ma-
rina Alışveriş Merkezi’nin yanında 

bulunan geniş arazi üzerinde bayrama 
hazırlanıyor.
 
Kartal Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı 
nedeniyle ilçedeki kurban satışı ve kesim 
alanı için çalışmalara başladı. Vatandaşla-
rın İslami koşullara uygun olarak hijyenik 
bir ortamda kurban ibadetlerini yerine 
getirmeleri için Kartal Kordonboyu Mahal-
lesi’ndeki kurban satış alanında yoğun bir 
çalışma başlatıldı.

Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün 
yürüttüğü çalışmalar kapsamında; harita 
ekipleri kurban satışı ve kesim alanlarının 
yer tespitlerini yaptı. Covid 19 pandemisi 
kapsamında alınan tedbirler göz önüne 
alınarak çadır alanları işaretlenerek, bö-
lümlere ayrıldı. Alanda yoğun bir çalışma 
yürüten ekipler, iş makineleriyle asfalt kı-
rığı seriminin ardından zemin düzeltmesi 
yaptı. Kurbanlıklarını almaya gelen vatan-
daşlar ve satıcılar için de alana tuvaletler 
ve mescit kurulurken kurbanların steril bir 
ortamda kesiminin yapılması için kesimha-
neler ve kan çukurları hazırlandı.
Kurban Bayramı’na bir ay kala başlayan 
Fen işleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri 
Müdürlüğü’nün ortak koordinasyonunda 
devam eden hazırlık çalışmalarına İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ekipleri de eşlik edi-
yor. Çalışmaların kısa sürede tamamlana-
rak satış alanının Kurban Bayramına hazır 
hale getirilmesi planlanıyor.

Kurban satış alanında toplam 108 adet bü-
yükbaş hayvan çadırı ve 27 adet de küçük-
baş hayvan çadırı kurulacak. 20 Temmuz 
Salı günü başlayan Kurban Bayramı 23 
Temmuz Cuma günü sona erecek. Kurban 
satış ve kesim alanı Kordonboyu Mahal-
lesi’nde İst Marina Alışveriş Merkezi’nin 
yanında bulunan geniş arazi üzerinde yer 
alıyor.

KURBAN SATIŞ VE KESİM 
ALANI 

İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi 
(İBB), Cumhurbaş-
kanlığı kararname-
siyle geri çekilen 
“İstanbul Sözleş-
mesi”ni temel alan 
“Mor Zirve Top-
lantıları”nı başlattı. 
24-25 Haziran 
tarihleri arasında 
Sütlücü’deki Haliç 
Kogre Merkezi’n-
de düzenlenecek 
zirvenin açılı-
şı; İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, 
eşi Dilek Kaya 
İmamoğlu ve CHP 
İstanbul milletve-

kili Emine Gülizar 
Emecan’ın katılım-
larıyla gerçekleşti-
rildi. Zirvenin ilk 
konuşmasını yapan 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Şen-
gül Altan Arslan, 
İBB’nin kadına 
yönelik proje ve 
çalışmalarla ilgili 
bilgilendirmelerde 
bulundu.
 

“İSTANBUL 
SÖZLEŞMESİ’NE 
YAPILAN 
HAKSIZLIK VE 
HADSİZLİK”

Zirvenin açılış 
konuşmasını gerçek-
leştiren İmamoğlu, 
“Mor Zirve’nin bir 
başka boyutu, İstan-
bul Sözleşmesi’ne ya-
pılan haksızlık ve ne 
yazık ki, hadsizlik. 
Çünkü, bu evrensel 
bir kavram içeren ve 
bu kavram içerisinde 
cinsiyet eşitliğine 
büyük katkı sundu-
ğunu bütün dünya 
ülkelerinin kabul 
ettiği bir mesele 
üzerinde, toplumu 
tartıştırmadan, 
toplumun ne hisset-
tiğini, ne düşündü-

ğünü konuşmadan, 
geçmişte imza atmış 
insanların bundan 
vazgeçiyor olması, 
çok ciddi bir talih-
sizliktir. Dünya ve 
ülkemiz açısından 
talihsizliktir. Türk 
kadınına karşı saygı-
sızlıktır” ifadelerini 
kullandı. Yabancı ka-
dın konuklarla yap-
tıkları sohbetlerde 
bu konunun sürekli 
gündeme geldiğini 
aktaran İmamoğlu, 
“Bu, aslında biraz 
saygınlığımızı da 
sıkıntıya sokan bir 
hamle olmuştur” 
dedi.

“EŞİTSİZLİĞİN 
ORTADAN
 KALKTIĞI BİR 
İSTANBUL’U 
YÜREKTEN 
ARZU EDİYO-
RUM”

Oluşturdukla-
rı “Yerel Eşitlik 
Eylem Planı”nın 
kağıt üzerinde bir 
metin olmadığına 
dikkat çeken İma-
moğlu, kendisinin 

konunun takipçisi, 
İBB bünyesindeki 
kadın çalışanlar ve 
yöneticilerinin de 
işin denetleyicisi 
olacağını vurguladı. 
“Eşitsizliğin ortadan 
kalktığı bir İstan-
bul’u yürekten arzu 
ediyorum” diyen 
İmamoğlu, “Emin 
olun ki, bunu birlikte 
başaracağımız bir 
sürecin içerisinde-
yiz. Umutla, güvenle 
bunu başaracağız. 
Lütfen sizler de en 
güçlü bir biçimde 
bunun bir parçası 
olun. Hep birlikte 
başaracağımızdan 
kimsenin şüphesi 
olmasın” ifadelerini 
kullandı.

2 gün boyunca 
sürecek zirvede, 
konularının uzmanı 
isimler, farklı otu-
rumlarda görüşle-
rini dile getirecek. 
Oturumlar sonunda 
ortaya çıkacak rapor, 
İBB’nin kadına ve 
cinsiyet eşitliğine 
dayalı politikalarına 
yol gösterici olacak.

CHP’DEN İSTİFA EDEN SERA 
KADIGİL, TİP’E KATILDI

CHP İstanbul Millet-
vekili Sera Kadıgil, “Bu 
düzeni biraz düzelt-
meye değil, tümden 
değiştirmeye çalışmak 
için dünya görüşüme 
daha yakın gördüğüm 
Türkiye İşçi Partisi’ne 
katılıyorum” diyerek 
partisinden istifa etti. 
Sera Kadıgil, Türkiye 
İşçi Partisi’ne (TİP) 
katıldı. Böylece TİP’in 
Meclisteki milletvekili 
sayısı 4’e yükseldi.

İstifasını Mecliste 
düzenlediği basın 
toplantısı ile açıklayan 

Kadıgil, “Ben bu adımı 
bu mücadeleye köstek 
olmak için değil bilakis 
biraz daha solunuzdan 
destek olabilmek 
için atıyorum. Hem 
önümüzdeki tari-
hi seçim sürecinde, 
hem de elbirliği-
yle yaralarımızı 
sarma aşamasına 
geçtiğimizde, hepimiz-
in iyiliğine olduğunu 
düşündüğüm bir yola 
çıkıyorum. Bilin ki 
ülkem için doğru old-
uğuna inandığım şeyi 
yapıyorum” dedi. 


