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KARTALLI ÇOCUK VE GENÇLER İÇİN 
YAZ KAMPI İMKANI

Kartal Belediyesi Nikah Salonu yenilenen 
yüzü ile evlenecek çiftleri ağırlayacak

İstanbul’un 39 ilçesin-
den çocuk ve gençler, 
İBB Doğa Kampı’nda bir 
araya gelecek. Kar-
tal’dan kamp alanına 
ulaşmak çok daha kolay 
olacak. İBB,transfer 
araçlarıyla çocukların 
kampa ulaşmalarına da 
destek olacak ve Kartal 
Hasan Doğan Spor 
Kompleksinden her gün 
saat 08:30’da kamp ala-
nına araç tesis ediecek. 

28 Haziran ve 30 Ağus-
tos tarihleri arasında 
düzenlenecek kampa 
katılanlar, birbirinden 
keyifli etkinliklerle 
unutulmaz bir yaz tatili 
geçirecek. 9-15 yaş arası 
çocukların katılabileceği 
kampa, aileler 5-17 yaş 
arasındaki engelli çocuk-
larını da kayıt edebile-
cek. Kayıtların başladığı 
İBB Doğa Kampı, Çekme-
köy Nişantepe Orman 
Park’ta yapılacak.

İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi (İBB), İstan-
bul’un 39 ilçesindeki 
çocuk ve gençlerin bir-
birleriyle kaynaşmaları, 
erken yaşta sorumluluk 
duygusu,  takım ruhu ve 
sportif bilinç kazanmala-
rı amacıyla Doğa Kampı 
düzenleyecek. Kamp bo-
yunca yapılacak eğitim 
ve etkinliklerle çocuklar-
la gençlerin, sportif ve 
teknik gelişimlerine katkı 
sağlanacak. Eğlenceli ve 
eğitici serbest zaman 
aktiviteleriyle de renkli 
bir yaz tatili yapmaları 
sağlanacak.KAYITLAR 
BAŞLADIİBB Gençlik 
ve Spor Müdürlüğü 
ile SPOR İSTANBUL iş 
birliğinde Çekmeköy Ni-
şantepe Orman Park’ta 
düzenlenecek olan kamp 
için kayıtlar event.spor.
istanbul  adresi üzerin-
den başladı. 9 ve 15 yaş 
arasındaki çocukların 
kayıt olabildiği kampa, 
engelli bireyler de katı-
labilecek. Aileler kampa 
5 – 17 yaş arası engelli 

çocuklarının kayıtlarını 
yapabilecekler.12’si en-
gelli olmak üzere günlük 
100 kişilik kontenjanı 
bulunan kampın kayıtları 
haftalık olarak alınıyor. 
Katılmak istenen döne-
min kontenjanı doldu-
ğunda çocuklar kayıt 
için bir sonraki döneme 
yönlendiriliyor.

ETKİNLİK DOLU 
BİR YAZ TATİLİ

İBB Doğa Kampı, 28 
Haziran’da başlayacak 
ve 30 Ağustos’a kadar 
devam edecek. Kampta 
çocuklar için birbirinden 
eğlenceli etkinlikler ve 
eğitimler düzenlenecek. 
Hafta içi her gün devam 
edecek olan kampta 
kaya tırmanışı, bisiklet, 
oryantiring, okçuluk, 
atletizm, doğada yaşam 
teknikleri, ekolojik ve sa-
nat atölyeleri, ilk yardım 
ve afet bilinçlendirme 
atölyeleri, survivor oyun 
parkurları, ipli macera 

parkı aktiviteleri, sağlıklı 
beslenme aktiviteleri ve 
eğitimleri yapılacak. Ko-
naklamasız olarak günü 
birlik gerçekleştirilecek 
olan kampa çocuklar 
isterse 1 gün, isterlerse 
5 gün boyunca katılabi-
lecekler.

ULAŞIM VE ÜÇ 
ÖĞÜN YEMEK 
İBB’DEN

İBB,transfer araçla-
rıyla çocukların kampa 
ulaşmalarına da destek 
olacak. Avrupa Yakası’n-
daki İBB Sefaköy Yüzme 
Havuzu ve Fatih Spor 
Kompleksinden her gün 
saat 08:00’de; Anadolu 
Yakası’daki Ümraniye 
Haldun Alagaş Spor Te-
sisinden ve Kartal Hasan 
Doğan Spor Komplek-
sinden her gün saat 
08:30’da kamp alanına 
araç tesis ediecek. Kam-
pa katılacak çocukların 
tişört, matara, şapka ve 
çantaları İBB tarafından 

hediye edilecek. Çocuk-
lardan da yanlarında 
yedek eşofman, el havlu-
su, iç çamaşırı ve çorap 
getirmeleri istenecek. 
Katıldıkları süre boyunca 
çocukların yemekleri 
de kampta verilecek. 
Katılımcılar 18 yaşından 
küçük olacağı için aileler 
kayıt adresindeki muva-
fakatnameyi imzalaya-
rak kamp görevlilerine 
teslim edecekler.

HAŞEREYE VE 
PANDEMİYE 
KARŞI TEDBİRLER 
ALINDI

İBB, kamp alanında 
pandemi ve haşereye 
karşı çeşitli önlemler alı-
yor. Her türlü haşereye 
karşı ilaçlama çalışmala-
rının şimdiden başlatıldı-
ğı kamp alanında eğitim 
alanları ve aktivite 
parkurları düzenli olarak 
ULV cihazları ve dezen-
fektasyon pompaları ile 
dezenfekte ediliyor. 

Türk Harb-İş Sendikası 
İstanbul Şubesi, İstanbul 
Tersane Komutanlığı 
Pendik işyerinde gürültü 
ölçümlerinin yüksek 
olması ve işçilerin iş sağ-
lığını etkilemesi nede-
niyle açtığı davada karar 
işçiler lehine çıktı.

 
Pendik Teranesinde 

çalışan 434 işçi yüksel 
gürültülü bir ortamda 
çalışıyor olmalarından 
dolayı çalışma saatleri-
nin 7,5 saatle sınırlandı-
rılması gerekirken işçiler 
normal mesailerinde 
çalıştırıldığından Türk 
Harb-İş Sendikası İstan-

bul Şubesi Ankara 23. İş 
Mahkemesine dava açtı.

Türk Harb-İş Sendikası 
İstanbul Şubesi birim-
lerde yapılan gürültü 
ölçümleri yüksek olma-
sına rağmen, 7,5 saat 
kapsamına alınmayan ve 
bu sebepten dolayı hak 
mahrumiyeti yaşayan 
434 işçi için, hak sahibi 
oldukları dönemde 
yaşadıkları mağduriyetin 
giderilmesine yönelik 
açılan davadan 7 işçi 
daha davayı kazandı. 
Böylece 434 davanın 
19’u kazanılmış oldu.

Kartal Belediyesi, 
evliliğe ilk adımı atan 
çiçeği burnunda çiftleri, 
ailelerini ve sevdiklerini 
COVID-19 pandemisinden 
korumak amacıyla nikah 
törenleri için ilçede bir 
dizi tedbiri uygulamaya 
koyarken, çiftlerin nikah-
larının açık havada ger-
çekleşebilmesi için Bülent 
Ecevit Kültür Merkezi’nde 
bulunan Nikah Dairesi’nin bahçesini yeniden düzen-

ledi. 
Düzen-
lenen 
bah-
çede 
evle-
necek 
çift-
lerin 
nikah-
larının 
kılı-
nacağı bir 

adet ana sahne olmak 
üzere, iki adet de takı 

merasimi ve nikaha 
katılan davetlilerle fo-
toğraf çekileceği özel 
dekore edilmiş sahne 
yerleştirildi. Yeni 
normalleşme kapsa-
mında alınan tedbirler 
doğrultusunda ilçede-
ki nikah törenleri açık 
havada, sosyal mesafe 
kuralları, maske ve 
dezenfekte önlemleri 

alınarak gerçekleştiriliyor.

TERSANEDE 7 İŞÇİ DAHA ALACAK 
DAVALARINI KAZANDI

15 bin üyeye ulaşan Soğanlık Sakinleri Sayfası ku-
rucusu Hayrettin Aydin Beşikdüzü Derneği Başkanı 
Muharrem Sağlam eşi Merve Sağlam organizatörlü-
ğünde düzenlene bir kampanyayla toplanan düğün 
töreni kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

15 bin üyeye ulaşan Soğanlık Sakinleri Sayfası ku-
rucusu Hayrettin Aydin Beşikdüzü Derneği Başkanı 
Muharrem Sağlam eşi Merve Sağlam gönüllüler ve 
organizatörler Zeliha Bayram, Nurgun Kılıçlı, Asiye 
Aydın, Zuhal Güney, Şirin Kamiloğlu Filiz Ağaç, Ha-
yati Aybey, Halit Pehlivan, Erkan Gündüz, Gökmen 
Işık, Engin Aydın, Gökhan Aydın ve Şerafettin Peltek 
düğün törenlerinin başladığı bu günlerde düğünler 
için temel gereksinim olan kıyafetler için bir etkinlik 
düzenlediler.

Soğanlık Sakinleri Sayfası üyelerine yapılan çağrı üze-
rine üyelerden gelen gelinlik, damatlık, abiye ve kına 
kıyafetleri Gümüşpınar Mahallesi Ahlat Ağacı sokak 
No:14/E adresinde bulunan Beşikdüzü derneğinden 
kullanıma hazır halde sergilenendi. 
Evlenecek çiftler, törene katılacak ihtiyaç sahipleri Ze-
liha Bayram’dan randevu alarak Beşikdüzü derneğine 
gelerek kendilerine uygun kıyafetleri teslim aldılar.
Soğanlık Sakinleri Sayfası kurucusu Hayrettin Aydın 
bu dayanışmayı sürekli kılacaklarını belirtti. Aydın, 
kıyafet ve diğer eşyaların dağıtımı sürekli olarak 
tarafımızda organize edilmektedir. Üyelerimiz vere-
bilecekleri eşyaları tarafımıza bildirmektedir ve biz 
de ihtiyaç sahiplerine bunların ulaşmasını sağlamak-
tayız” dedi.

“Soğanlık Sakinleri”nin  gelinlik ve 
damatlıkları evlenecek çiftlere


