
KOMŞU İLETİŞİM MERKEZİ PERSONELİNE 
ZİYARET ÖNCESİ BİLGİ VE EĞİTİM Orman ve dağlarını yok ettiğimiz kargalar 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maltepe’de-
ki tenis kortlarını yenileyerek dört mevsim 
hizmete uygun hale dönüştürdü. Yenilenen 
kortların açılışını ise İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mal-
tepe Belediye Başkanı Ali Kılıç yaptı.

Maltepe sahilindeki Orhangazi Şehir 
Parkı’nda bulunan tenis kortları İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla 
yenilendi. Daha önce yaz aylarında kullanı-
labilen ve zemininde ciddi dezenformasyon 
olan kortlar yılın 12 ayı kullanılabilir hale 
dönüştürüldü. Tamamen yenilenerek üstü 
kapatılan tenis kortlarında ulusal ve ulus-
lararası müsabakaların yapılması için de 
Türkiye Tenis Federasyonu’ndan sertifika 
alındı. İçerisinde 4 tenis kortunun, tribün-
lerin, soyunma odalarının bulunduğu 3 bin 
100 metrekarelik alanın üstünü kapatan 
İBB, bu tesisi çok amaçlı olarak kullanmayı 
planlıyor. Afet durumlarında toplanma ala-
nı olarak kullanılacak tesiste sergi, konser, 
panel, söyleşi vs. pek çok organizasyona da 
ev sahipliği yapılacak.

İMAMOĞLU: MODERN BİR TESİS İNŞA ETTİK

Tesisin açılış töreninde konuşan İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu, “Bugün Maltepe Belediye Başkanı-
mız Ali Kılıç ile birlikte tesisimizin müjdesini 
veriyoruz. Burada çok modern bir kapanma 
çalışması yaptık. Örneğin salonun modern 
soğutma ve ısınma sistemiyle yaz ve kış ay-
larında aşırı sıcak ya da soğuk havada salon 
spora çok elverişli olacak. Tribünlerimizin 
de yapılmasıyla birlikte tesisimiz özellikle 
ulusal ve uluslararası müsabakalara da 
uygun hale getirildi. Aynı zamanda zemin 
kalitesi ve hava sirkülasyonu ile başarılı bir 
tesis inşa edildi. Bu tesisin özellikle dep-
reme dayanıklı olduğunu öğrendik. Allah 
korusun bir afet durumunda bu tesis, bir 
afet toplanma alanı olarak kullanılabilecek. 
Daha fazla sporcumuzun burada faydalana-
cağını görüyorum. Çok sayıda evladımız bu-
radan sportif başarılara yürüyecek. Bunun 
yanı sıra Orhangazi Şehir Parkımıza önemli 
bir tesis daha kazandırıyoruz. Uluslararası 
müsabakaların yapılabileceği, zeminiyle ve 
tribünleriyle çok güzel bir atletizm pistini 
de tamamlamak üzereyiz. Tüm bu çalışma-
larımız hemşehrilerimize hayırlı olsun. Bizi 
izlemeye devam edin. Çünkü sizlerle birlikte 
üretmeye devam ediyoruz.” dedi.

BAŞKAN KILIÇ’TAN İBB’YE TEŞEKKÜR

Tesisin yenilenmesiyle ilgili Ekrem İmamoğ-
lu’na ve İBB çalışanlarına teşekkür eden 
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Ekrem 
Başkan görevi devralmasından sonra tüm 
ilçelerde olduğu gibi Maltepe’de güzel 
hizmetlere imzasını atıyor. Burası açık bir 
kort alanıydı, yılın belirli aylarında çok 
kısıtlı zaman diliminde kullanmak mümkün 
oluyordu. Tesisin yenilenmesiyle birlikte 
yılın 12 ayı, yağmur demeden sıcak deme-
den kullanılabilecek olması ve uluslararası 
müsabakalara ev sahipliği yapacak olması 
çok güzel bir gelişme. Maltepe halkı adına 
teşekkür ediyorum” diye konuştu. Açılışın 
ardından İmamoğlu ve Kılıç aynı park alanı 
içerisinde inşa edilen ve yapımında sona 
gelinen atletizmi pistini de ziyaret ederek 
çalışmaları yerinde inceledi. Atletizmi pisti 
hizmete açıldığında da bu alandaki ulusla-
rarası müsabakalara ev sahipliği yapması 
planlanıyor.
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Geçtiğimiz yıl Aralık 
ayında Kartallı kom-
şuların talep, öneri 
ve sorunlarını yerin-
de dinleyip çözmek 
için sahaya inen ve 
şimdiye kadar 70 
bine yakın haneye 
ulaşan Kartal Beledi-
yesi Komşu İletişim 
Merkezi (KİMER) 
Saha Ekibi, kademeli 
normalleşmenin ikin-
ci etabında da bir yandan 
sıkı bir eğitimden geçerken 
diğer yandan mahalle ziya-
retlerine devam ediyor.

 

Alanında uzman perso-
nelden oluşan KİMER Saha 
Ekibi, geçen Aralık ayından 
bu yana pandemi kuralla-
rı çerçevesinde iki kişilik 
gruplar halinde Kartal’ın 20 

mahallesini dolaşıp kapıları 
tek tek çalarak anketler 
yapıyor, vatandaşların so-
runlarını dinliyor, talep ve 
önerilerini tek tek kayıt altı-
na alarak ziyaretin sonunda 
kendilerine hijyen kitlerini 
teslim ediyor. Bu yoğun ve 
özverili çalışma programı-
nın yanında Kartal Beledi-
yesi tarafından ekiplere bir 
de eğitimler veriliyor.

Kartal Belediyesi’nin 

meclis salonunda gerçek-
leşen eğitimlerden biri de 
Teknik Başkan Yardımcısı Ali 
Apaydın tarafından verildi. 
Eğitime KİMER’in sahada 
görevli çalışanları tam kad-
ro katılım sağladı. Başkan 
Yardımcısı Ali Apaydın, saha 
personeli ile mahallelerin 
genel durumunu, demog-
rafik yapılarını, istatistiksel 
verilerini, sürdürülen çalış-
maları, hizmete geçen ve 
her bir mahalle için tasarla-

nan projeleri paylaştı.

Tüm gün süren 
eğitim, sunum ve 
anlatımın ardından 
soru-cevap kısmı 
ile sona erdi. Veri-
len geniş kapsamlı 
eğitimler sayesinde 
saha personelinin 
vatandaşlara yönelik 
bilgi paylaşımında 
bulunmaları, vatan-

daş tarafından yöneltilen 
sorulara güncel bilgilerle 
yanıt vermeleri sağlanıyor. 
KİMER Saha Ekibine yönelik 
eğitimler, düzenli aralıklarla 
tekrarlanacak.

Kartal’da ikamet eden 
vatandaşlar, Komşu İleti-
şim Merkezi’ne 444 4 578 
numaralı telefonu arayarak 
ulaşabilir.

Kartallı Minikler, Yerli ve Organik Tarımın 
Önemini Hobi Bahçelerinde Öğreniyor

Avukatlar, gıda sektörü, kafe-lokanta çalışanları, 
kuaförler aşı grubuna alındı

Çevreci belediyeci-
lik anlayışıyla hayat 
verdiği ödüllü çalış-
malara her geçen gün 
yenilerini ekleyen 
Kartal Belediyesi, ge-
lecek nesillere nefes 
alabilecekleri yeşil 
bir dünya bırakma 
arzusuyla yepyeni bir 
projeyi daha hayata 
geçiriyor. Bünyesinde 
faaliyet gösteren 15 
kreşte eğitim gören 
miniklerin, toprak 
verimliliğini, çevrenin 
korunmasını ve gıda 
güvenliğini esas alan 
organik tarım sistemi 
ile tanışması için her 
kreşte hobi bahçeleri oluştu-
ran Kartal Belediyesi, organik 
tarım dersleri ile de minik 
elleri toprağın bereketi ile 
buluşturuyor.

Türkiye’nin en fazla kreşine 
sahip kurumu olma özelliğini 
koruyan Kartal Belediyesi, 
kreş öğrencilerini çağdaş ve 
bilimsel eğitim çalışmalarıyla 
geleceğe hazırlarken, erken 
yaşta çevre duyarlılığı ve doğa 
sevgisi kazanabilmeleri amacı 

ile de önemli projelere hayat 
vermeye devam ediyor.

Bu anlayışla Kreş Müdürlüğü 
tarafından oluşturulan “Hobi 
Bahçeleri ve Organik Tarım 
Üretimi” projesi kapsamında 
minik öğrenciler, kreşlerinde 
oluşturulan hobi bahçelerin-
de; organik tarımın ne oldu-
ğuna, çevre ve insan sağlığına, 
ekonomiye katkısına, sürdürü-
lebilir tarımsal üretimdeki ye-
rinin ne olduğuna dair önemli 

bilgiler ediniyor.

Organik tarım eğitiminde öğ-
retmenleri ile birlikte ellerine 
çapaları alan öğrenciler, top-
rakla temas ediyor, toprağa 
zarar vermeden, üstelik en 
sağlıklı yoldan yetiştirdikleri 
sebzelerin; fide ve tohum 
aşamasından ürün verinceye 
kadar olan tüm safhalarını 
bizzat tecrübe ediyor.

Başkan Gökhan Yük-

sel’den ‘Yerli Ta-
rım’ Vurgusu

Kartal Belediye Başkanı 
Gökhan Yüksel, Kartal 
Belediyesi’nin bilimsel 
ve çağdaş eğitime verdi-
ği öneme dikkat çekerek; 
“Günümüzde, tarımsal 
alandaki dışa bağımlılık 
hepimizin bildiği bir 
gerçek. Tarım ilaçlarının 
kullanıldığı tarım ürünle-
ri, geleceğimizin temina-
tı çocuklarımızın sağlığı 
için ciddi bir tehdit oluş-
tururken topraklarımıza 
da zarar veriyor. Kartal 
Belediyesi olarak çocuk-
larımıza; topraklarımızın 

bereketini artıracak, toprağa 
ve insana zarar vermeyecek 
temiz ve sağlıklı ürünlerin 
nasıl elde edilebileceğini öğ-
retmek ve bu konuda erken 
yaşta bir bilinç oluşturmak 
amacı ile hobi bahçeleri ku-
ruyoruz. Öğretmenlerimiz de 
miniklerimizi bu dersler sa-
yesinde geleceğe hazırlıyor.” 
ifadelerini kullandı.

Maltepe sahili uluslararası 
müsabakalara açılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, yaptığı paylaşımlarla 
bir dizi meslek grubunun 
yarından itibaren aşı prog-
ramına dahil edileceğini 
belirtti.

GIDA ÜRETİM VE DAĞITIMI 
İLE KAFE VE RESTORAN 
ÇALIŞANLARI
Koca, yarından itibaren 
gıda üretim ve dağıtım 
sektörü ile kafe, lokanta ve 
restoran çalışanlarının aşı 
programına dahil edileceği-
ni açıkladı.

AVUKATLAR
Bakan Koca, Twitter hesa-
bından yaptığı açıklamada, 
“Yaş kısıtlaması olmadan tüm 
avukatlar aşı programına dahil 
oluyor. Yarından itibaren tüm 
avukatlarımız aşı olabilirler. 
Bu güce güvenin” dedi.

BERBER VE KUAFÖRLER AŞI-
LANMAYA BAŞLIYOR
Öte yandan Sağlık Bakanı, 
yarından itibaren berber ve 
kuaförlerin de aşılanmaya 
başlayacağını açıkladı.


