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KARTALLILAR HAFTA SONUNA SPORLA ‘MERHABA’ DEDİ

Kartal Belediyesi, ülke 
genelinde kademeli nor-
malleşme süreci ile birlikte 
cumartesi günleri sokağa 
çıkma kısıtlamasının sona 
ermesinin ardından sabah 
sporu etkinliği başlattı. 
Kartallılar hafta sonuna 
sporla ‘merhaba’ dedi.
 
Pandemi dönemini evde 
geçirmek zorunda kalan ve 
spor yapma şansı yakalaya-
mayan her yaştan vatandaşı 
düşünülerek başlatılan ‘Sağ-
lıklı Yaşam ve Bilinçli Spor’ 
etkinliği kartallı sporse-
verlerin katılımıyla yapıldı. 
Etkinlikler Covid 19 pan-
demisiyle mücadele kap-

samında alınan tedbirler 
doğrultusunda gerçekleşti-
rildi. Bilinçli ve düzenli bir 
şekilde spor yapma alışkan-
lığını kazandırmak için ilçe 
genelinde başlatılan hafta 
sonu sporu; Atalar 
Açık Spor Tesisi, 
Kartal Dragos Sa-
hili, Soğanlık Fatih 
Boylan Parkı, 
Yakacık Bayram 
Demirkol Parkı ve 
Esentepe Mehmet 
Ali Büklü Parkı’n-
da yapıldı.

Kartal Belediyesi 
Spor Müdürlüğü 
tarafından düzen-

lenen etkinlikler ile 
vatandaşlar uzman 
eğitmenler gözeti-
minde spor yaparak 
güne zinde başlama 
imkanı yakaladı. 
Sabah 8’de teorik 
anlatım ile başlayan 
program, jimnas-
tik ve aerobik ile 
devam etti. Yapılan 
spor etkinliklerinde 
Tae-Bo ve Zumba 
dersleri de yer aldı. 
Etkinliğe katılan 

vatandaşlar bilinçli spor 
yaparak haftanın stresini 
üzerlerinden attılar.

Başkan Gökhan Yüksel’den 
“Sağlıklı Yaşam, Bilinç-

li Spor” çağrısı yaparak, 
“Tüm komşularımızı açık 
havada, pandemi koşulları-
na uygun olarak, mesafemi-
zi koruyarak  görevli spor 
eğitmenlerimiz eşliğinde 
spor yapmaya davet ediyor,  
‘Sağlıklı Yaşam, Bilinçli 
Spor’ diyoruz.” açıklama-
sında bulundu.

Kartal Belediyesi Spor İş-
leri Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirilen “Sağlıklı 
Yaşam, Bilinçli Spor” etkin-
likleri Kasım ayına kadar 
hafta sonları beş noktada 
sokağa çıkma kısıtlaması-
nın olmadığı günler devam 
edecek.

Kartal Belediyesi Ha-
ziran ayı içinde Etap 1, 
Etap 2 ile ilgili planları 
Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı’na onaylatmayı 
hedefliyor.
 

Etap 1 Etap 2 Kartal Beledi-
yesi’nin önerisi ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının  kabulü 
sonrasında 12 Ekim 2013 yılın-
da Bakanlar Kurulu kararıyla  
Batı Merkez Projesi adı altında 
“riskli alan” ilan denile alan.

8 yıldır vatandaşlar bu bölge-
de deprem korkusu ve mağ-
duriyetle yaşamaktadırlar. 
Yine bu dönem “riskli alan” 
gerekçesiyle Yavuz Selim 
Devlet Hastanesi tasfiye edil-
di. Bölge harabe bir görünüm 
kazanmaya başladı.

Yıllardır Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ve Kartal Belediyesi 
arasında gidip gelen Etap 1, 
Etap 2 planlarında yeni bir 
aşamaya gelindi. Kartal Be-

lediye Başkanı Gökhan Yüksel 
uzun süredir Kartal’da bekleyen 
planların Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na teslim edildiğini 
belirtti. 

Muhtarlar Haziran ayı toplan-
tısı Kartal Belediye Başkanı 

Gökhan Yüksel’in başkanlı-
ğında yenilenen Yakacık Çarşı 
Mahallesi Bayram Demirkol 
Parkı Sosyal Tesisleri’nde ger-
çekleştirildi.

Kartal Belediye Başkanı Gök-
han Yüksel muhtarlar top-

lantısında yaptığı açıklamada  
Etap 1, Etap 2 ile ilgili planları 
bakanlığa teslim ettiklerini ve 
onların da eksikleri bildirdik-
lerini belirterek Haziran ayı 
içinde yeniden temas kurup 
planı onaylatmayı hedefledikle-
rini ifade etti.

ETAP1 VE ETAP2 PLANLARINDA YENİ GELİŞME

‘’UZAKTAN  EĞİTİMDE  YAŞANAN  
SORUNLAR’’

 *    Eğitim-Sen’in  1279  ilkokul  öğretmeni ile  yaptığı 
ankete  göre, uzaktan  eğitimde  yaşanan  sorunlara  
ilişkin  görüşleri  şöyle;
 *    Devlet  uzaktan  eğitim  için  internet – cihaz  deste-
ği  sağlamadı.
   *     Devlet  uzaktan  eğitimde  teknik  destek  sağla-
madı.
*     Öğretmen  emeği  sömürüsü  arttı.
*     Uzaktan  eğitim  çocuklar  için eşit  koşullarda  sür-

dürülemedi.
*     Uzaktan  eğitim  öğretmenler  için  eşit  koşullar-
da  sürdürülemedi.
                   *    Evde  kalma   zamanlarında  fiziksel  
etkinlik  eksikliği  nedeniyle  sorunlar  yaşıyorlar.  
Uzaktan  eğitime  katılım   konusunda  da güdülenme  
eksikliği  yaşıyorlar.
*    Yetersiz  internet  ve  gerekli  cihazlara  sahip  ol-
mamaları   nedeni  ile derslere   katılamıyorlar.
*    İnternet   bağımlılığı  yaşıyorlar.
*    Uzaktan   eğitimde  öğrenciler  yeterince  öğrene-
miyorlar.
*   İletişim  ve  etkileşim  eksikliği  nedeni  ile  duygu-
sal  sorunlar  yaşıyorlar.
*    Görülüyor ki;  MEB,  uzaktan  eğitimde  sınıfta  
kalmıştır.
*    Öğretmenler ve  okul  personelinin  tümü  ivedi-
likle  aşılanmalı,  hemen ardından  tüm  hazırlıkları  
tamamlanmış  her  kademedeki  eğitim  Ağustos   ayı   
başından  itibaren  yüzyüze  olacak  şekilde,  kesinti-
siz,  devam  zorunluluğu  uygulanarak  başlatılmalı-
dır.
*   Dünyanın  hiçbir  ülkesinde,  ülkemizdeki  kadar  
okullarımızınki  gibi  UZUN  TATİL’i  yoktur.  ‘’Yaz  
döneminde  okullar   açık  olmaz’’,  ‘’  iklim  koşul-
ları  uygun  değildir’’  vb  sözlerin tümü  bahanedir.   
Kar  yağdığında,  soğukta,  trafik  sıkışıklığında  vb.  
nedenlerle  hemen  okullar  kapatılıyor.   Peki,  bu 
çocuklarımıza zorluklarla  baş  edebilmeyi  ne  zaman  
ve  nasıl  öğretilecek?
*     Rahatçı ve popülist  yaklaşınlardan,  uygulamalar-
dan  ne  zaman  uzaklaşacağız?
*    Yaklaşık 2 eğitim  - öğretim yılı heba olmuştur.  
Yazık değil mi?   Eğitim -  öğretim,  kısa sürede kendi-
ni toparlayıp  kaliteli  bir  duruma  gelemez.  Yük-
sek  bir  enerji, yüksek  bir  motivasyon,  yüksek bir  
eğitim  disiplini, yüksek  bir   topyekûn  fedakarlık,  
yüksek  bir  planlama,  programlama   ister.   
     Akla,  bilime,  çağdaşlığa, uygun,    üretime  ve  
istihdama  dönük, herkesin kolayca parasız  ve  eşit  
olarak   ulaşabileceği,  karma,  yetenek  ve  beceril-
ere    uygun  mesleklere    çocuklarımızı  ulaştırabi-
lecek..  bir    eğitim – öğretim,  müfredat  program-
larını   yaşama  geçirmek  hiç   de  zor,  başarılamaz    
değildir. 
       Genç   Cumhuriyetimiz,    her  türlü  yokluk  ve  
zorluklar  içinde    bunu  başarmıştı.
        Bugün  de başarılabilir…
        Niyet  önemli..

Sanatın her 
formunda keyif 
alan ve üreten 
gençler İm 
Dergisi’nin 1. 
Sayısı ile mer-
haba dedi.

İm Dergisi ko-
lektif bir yayın 
olarak;
Koordinatör: 
Hakan Şerif 
Umurbek 
Yazar: Ceren 
Ayşe Akkaya

Çizer: Batuhan Taşdemir
Çizer: Derya Sağır
Yazar: Efkan Koca
Yazar: Can Arslanhan
Yazar: Berfin Deniz Demir
Tasarımcı: Ömer Zeybeker 
Yazar: Fatih Cengiz tarafın-
dan hazırlanmaktadır.

İm Dergisi yazarları ede-
biyat, resim, sinema gibi 
sanatın her formundan 
keyif alan ve üreten Kartallı 
gençler olarak İm Dergi-
si’nin 1. Sayısını “alışmak” 
teması ile yayımladılar.

1 Mayıs 2021 tarihinde ya-
yımlanan “alışmak” temalı 
dergi İllüstrasyon, resim 
okuması, şiir, düz yazı, tarih 
yazısı, sinema yazısı, genç 
müzisyen röportajı gibi 
içerikleri ile dikkat çekmek-
tedir.

İm Dergisi’ni @imdergi 
adıyla  instagram ve twitter 
üzerinden takip edebilir ve 
satın alabilirsiniz. 
 

Kartallı gençler İM dergisi’nin 1. sayısı ile merhaba 


