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KARTAL’DA ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMİ İÇİN 
KÜÇÜK AMA ÖNEMLİ BİR ADIM

   Memleket Partisi Kartal kurucu ilçe başkanı Orhan Nurman oldu
Orhan Nurman Memleket Partisi Kartal ilçe kurucu ilçe başkanı olarak atandığını sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.
Orhan Nurman yaptığı açıklamada, “08/06/2021  Tarihinde Kartal Kurucu İlçe Başkanı Olarak Atanmış Bulunuyorum,Tüm Vatandaşlarımıza 

Sevgi ve Saygılarımı Arz Ederim” dedi.
31 Mayıs tarihinde Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever başkanlığında sürdürdüğü ilçe örgütlenme çalışmalarını Kartal’da 

Fikret Poyrazoğlu’na teslim etmişti.
 Ancak daha iki hafta geçmeden Memleket Partisi Kartal ilçe kurucu ilçe başkanlığı el değiştirdi.
Siyasal bilimler fakültesi mezunu olan Orhan Nurman, Türk Hava Kurumu başkanlığının yanı sıra Kızılay Pendik Şubesi görevlerinin yanı 

sıra Kartal’ın politik simalarındadır.Orhan Nurman 1994 yılında Doğru Yol Partisi’nin Kartal İlçe Başkanlığı yaptı. Orhan Nurman, 2009 yerel 
seçimlerinde ise DSP’nin Kartal Belediye Başkan adayı oldu. Şimdi ise Orhan Nurman Memleket Partisi Kartal ilçe kurucu ilçe başkanı olarak 
görev aldı.

Orhan Nurman 1994 yılında Doğru Yol Partisi’nin Kartal İlçe Başkanlığı yaptı. Orhan Nurman, 2009 yerel seçimlerinde ise DSP’nin Kartal 
Belediye Başkan adayı oldu. Şimdi ise Orhan Nurman Memleket Partisi Kartal ilçe kurucu ilçe başkanı olarak görev aldı.

Kartallı Çocuklar 
Geleceğe ‘Robotik 
Kodlama Eğitimi’ 
ile Hazırlanıyor

Eğitimde fırsat eşitliği 
ilkesinden yola çıkan 
Kartal Belediyesi, çocukla-
rı teknolojik ve bilimsel 
alanda geleceğin sektör 
ve iş dünyasına hazırlaya-
cak yeni bir projeye imza 
attı. Kartallı çocuklara ge-
leceğin dili olarak adlan-
dırılan ‘robotik kodlama’ 
eğitiminin verileceği proje 
kapsamında, Uğur Mum-
cu Kültür Merkez’inde 
eğitim salonunun açılışı 
gerçekleştirildi.

Türkiye’nin en fazla kre-
şine sahip kamu kurumu 
olma öncülüğünü sür-
düren Kartal Belediyesi, 
bir yandan da çağdaş ve 
bilimsel eğitim çalışma-
ları ile Kartallı çocukları 
geleceğe hazırlıyor.

Bu hedef ile çalışmala-
rına devam eden Kartal 
Belediyesi, Uluslararası 
Lions 188-Y Yönetim 
Çevresi Federasyonu ile 
birlikte, 8-12 yaş arasın-
daki çocuklara iki aylık 
dönemler boyunca; sorun 
çözme, takım duygusu 
kazanma ve geliştirme, 
yaratıcı sanatlar ve anali-
tik düşünme gibi pek çok 
alanda beceri kazandı-
racak olan, Robotik Kod-
lama Eğitim Salonu’nun 
açılışını gerçekleştirdi.

Uğur Mumcu Kültür 
Merkezi’nde gerçekleş-
tirilen Robotik Kodlama 
Eğitim Salonu’nun açılış 
törenine; Kartal Belediye 
Başkanı Gökhan Yüksel’i 
temsilen Başkan Yardım-
cısı Adem Uçar, birim 

müdürleri, Uğur Mumcu 
Mahalle Muhtarı Soner 
Eker, Uluslararası Lions 
118-Y Yönetim Çevresi 
Federasyonu Genel Yö-
netmeni Belma Bozyiğit, 
Uluslararası Lions 118-Y 
Yönetim Çevresi Federas-
yonu Kodlama ve Robotik 
Hedef Lideri Hale Özşa-
hin, bağışçı Fatih Tunga ve 
çok sayıda davetli katıldı.

“Hedefimiz Bilim 
ve Teknolojinin 
Başkenti Olmak”

Açılışta Kartal Belediye 
Başkanı Gökhan Yük-
sel adına bir konuşma 
gerçekleştiren Başkan 
Yardımcısı Adem Uçar, 
“Teknolojinin bu denli 

gelişmiş olduğu günü-
müzde, çocuklarımıza 
fırsat eşitliği sağlanabil-
mesi için böyle bir projeyi 
oluşturmaya karar verdik. 
Bu proje tabii ki beledi-
yemiz için çok değerli. 
Projedeki katkılarından 
dolayı, değerli Lions Ku-
lübü’ne sonsuz teşekkür 
ediyoruz. Kartal Belediye 
Başkanımız Sayın Gökhan 

Yüksel’in vizyonu doğrul-
tusunda, teknolojinin ve 
sanatın, bilimin ve sporun 
başkenti olma hedefiy-
le çıktığımız bu yolda, 
bugün yaptığımız açılış 
bizler için çok değerli.” 
ifadelerini kullandı.

Uluslararası Lions 118-Y 
Yönetim Çevresi Federas-
yonu Kodlama ve Robotik 
Hedef Lideri Hale Özşahin 
ise konuşmasında şunları 
dile getirdi: “Hedefimiz 
burada, 8-12 yaş arası 
grubundaki öğrencileri-
mize geleceğin teknolo-
jisini öğretebileceğimiz 
bir ortam sunmak. İki 
aylık sürelerde, oluyor bu 
eğitimler. Önce kodla-
ma eğitimi alıyorlar. Biz 
çocuklarımızın algoritma 

mantığını ve problem çö-
zebilme önsezilerini, ana-
litik ve eleştirel düşünme 
becerilerini, bir araya 
gelerek problem çözme 
yeteneklerini geliştirecek, 
aynı zamanda bilgisa-
yarlarını programlayabi-
lecek ve yaratıcılıklarını 
geliştirmelerini sağlaya-
cak eğitimler veriyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Uluslararası Lions 118-Y 
Yönetim Çevresi Federas-
yonu Genel Yönetmeni 
Belma Bozyiğit, “Uluslara-
rası Lions 188-Y Yönetim 
Çevresi Federasyonu 
olarak, dünya üzerinde 
çalışan bir hizmet kuru-
luşuyuz. Şu anda, 216 
ülkede faaliyet gösteren 
bir kuruluşuz. Sadece in-
sana ve insanlığa hizmet 
ediyoruz. Asla; din, dil, 
ırk ayırt etmeden, siyaset 
yapmadan hizmet alanı-
mızı çok geniş tutuyoruz. 
Bugün, burada sizlerle 
birlikte çok güzel bir eği-
tim yuvası açtık. Kodlama 
geleceğin mesleği olacak, 
bizim de gençlerimize ve 
çocuklarımıza şimdiden 
bu eğitimi vermemiz 

lazım. Gelişen dünyada, 
bu şekilde çocuklarımız 
kendilerine yer edinsin. 
Kartal Belediye Başkanı 
Sayın Gökhan Yüksel ve 
ekibine çok teşekkür 
ediyoruz. Beraber çalış-
maktan çok keyif aldık. 
“ifadelerini kullandı.

Miniklerden 
Başkan Gökhan 
Yüksel’e Teşekkür

Kodlama eğimi alan 
miniklerden Begüm Ker-
im; “Burada kodlamayı 
öğrendim. İstediğim bazı 
şeyleri çizebiliyorum. 
Evde bir tane kumbara ve 
bardak yaptım. Evini, sa-
lonunu ve odasını tanıtan 
bir insan yaptım. Kartal 
Belediye Başkanı Gökhan 
Yüksel’e çok teşekkür 
ediyorum. Türkiye’deki 
herkesin bu eğitimden 
faydalanmasını isterim.” 
ifadelerini kullandı.

Miniklerden bir diğeri 
Buse Yıldız ise, “Hayal-
imdeki dansı, robotlara 

yansıtarak 
bir kodlama 
yazdım. Bunu 
hayal kurarak 
yaptım. Hay-
alimde, ilginç 
danslar vardı. 
Sonucunda, çok 
güzel bir dans 
ortaya çıktı. 
Başkanımıza çok 
teşekkür ederiz. 
Bize, böyle bir 
şans verdi.” şek-
linde konuştu.

Açılış tören-
inde, yapılan 
konuşmaların 
ardından Kartal 
Belediyesi 

Başkan Yardımcısı Adem 
Uçar, Uluslararası Lions 
118-Y Yönetim Çevresi 
Federasyonu yöneticil-
erine ve bağışçı Fatih 
Tunga’ya bir teşekkür 
plaketi takdim etti. Plaket 
takdiminin ardından, 
Başkan Yardımcısı Adem 
Uçar ve beraberindekiler, 
eğitim salonunun açılışını 
gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nın “Kanal İstan-
bul, Marmara’daki deniz salyasını bitirecek” 
açıklamasına karşı İBB Başkanı İmamoğlu, 
“Herhalde insan rüyasında görmüştür” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karais-
mailoğlu’nun “Kanal İstanbul deniz salyasını 
bitirecek” sözlerine İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Ekrem İmamoğlu’dan yanıt geldi.

İmamoğlu, “Akşamdan sabaha herhalde insan 
rüyasında görmüştür; sabah da böyle bir şey 
aklına gelmiştir diye düşünüyorum” dedi.

İmamoğlu, “Nereden malum oldu bilmiyo-
rum. Biraz malum olmuşa benziyor. Devlet 
adamları, bilim ile konuşur; dayanakları bilim 
ile olur. Bir makale mi var, bir araştırma mı 
var? Bugüne kadar niye böyle bir araştırma 
yayınlanmadı? Akşamdan sabaha herhalde 
insan rüyasında görmüştür; sabah da böyle 
bir şey aklına gelmiştir diye düşünüyorum. 
Değerli arkadaşlar; mesele, ciddi bir mesele-
dir. Ciddi meseleleri önce bilim ele alır, bir 
zemine oturur, tartışılır. Bize, varsa bir makale 
onu, göndersin. Kaldı ki, sabah bu mesajları 
görünce, kendisine mesaj attım. İstanbul 
ile almak istediği bilgi, teknik olarak varsa 
elinde bilgi, ben hazırım. Davet edin, geley-
im, dinleyeyim diyerek mesaj attım. Umarım 
mesajıma döner” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu’ndan Kara-
ismailoğlu’nun sözlerine tepki: 
Herhalde rüyasında görmüş


