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KARTAL BELEDİYESİ TARAFINDAN COVİD- 19 SALGINININ ETKİLERİNİ 
AZALTMAYA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 
 
 
 

1. ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN UZAKTAN EĞİTİM 
SÜRECİ 

 
Türkiye’nin en fazla çocuk gelişim merkezine sahip olan Kartal Belediyesi, dünyayı etkisi 
altına alan COVİD-19 salgını sebebiyle eğitime verilen aranın ardından Çocuk Gelişim Merkezi 
öğrencileri için uzaktan eğitim sürecini başlatmıştır. Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü 
öğretmenleri tarafından 3-4-5 ve 6 yaş grubu öğrenciler için; içerisinde müzik, spor aktiviteleri, 
bilimsel deneyler, kavramlar, resim, hikâye, parmak oyunları, şarkılar ve eğlenceli oyunların 
yer aldığı videolar hazırlanmıştır. Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri, kendileri için hazırlanan 
eğitim videolarını, Kartal Belediyesi’nin youtube kanalından takip etmektedir. 
 
(https://www.youtube.com/user/Kartalbld/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=2 linkine) 
 
 
DISTANCE EDUCATION PROCESS FOR KINDERGARTEN STUDENTS 
  
Kartal Municipality, which has the most kindergarten in Turkey, launched the distance 
education process for kindergarten students after the education was interrupted because of the 
COVID-19 epidemic that influenced the world. Videos, including music, sports activities, 
scientific experiments, concepts, painting, stories, finger games, songs and fun games were 
prepared by Kartal Municipality Kindergarten Directorate teachers for 3-4-5 and 6 year old 
students. Kindergarten students follow the educational videos prepared for them through the 
YouTube channel of Kartal Municipality. 
 
(https://www.youtube.com/user/Kartalbld/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=2 linkine 
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2. 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIMIZA DEZENFEKTAN VE GIDA YARDIMI 
 
Kartal Belediyesi, ilçede yaşayan ve evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımıza, kişisel temizlik ve hijyen ürünlerinden oluşan yardım kitleri ile temel gıda 
malzemelerinden oluşan paketler dağıtmaktadır. 8 ayrı ekip ile dağıtımı gerçekleştirilen yardım 
paketleri, vatandaşlarımıza hijyen kurallarına büyük bir özen göstererek teslim edilmiştir. 
Ekipler her teslimatta maske ve eldiven değişikliği yapmaktadır. 
 
 
DISINFECTANT AND FOOD AID FOR CITIZENS OVER 65 YEARS OF AGE 
 
Kartal Municipality distributes aid kits consisting of personal cleaning and hygiene products 
and packages consisting of basic food materials to citizens in needy of over 65 years of age who 
live in the district and can not leave their homes. Aid packages distributed with 8 different teams 
were delivered to the citizens with great attention to hygiene rules. They change their masks 
and gloves with each delivery. 
 
 

3. SOKAKLARDA BANDO GÖSTERİSİ 
 
Koronavirüs tüm dünya gibi Türkiye’yi de etkisi altına almıştır. Kartal Belediyesi, Koronavirüs 
salgınından korunmak amacıyla “Evde Kal” çağrısına uyan vatandaşların moralini yükseltmek 
için mahallelerde konser organizasyonu gerçekleştirmiştir. 10 farklı mahallede düzenlenen 
konserde, bando takımı sevilen şarkıları çalmıştır. Vatandaşlarda bando takımına bayrak 
sallayarak ve alkışlarla destekte bulunmuştur. 
 
 
MARCHING BAND SHOW ON THE STREETS 
 
Coronavirus, like  the whole world, has also influenced Turkey. Kartal Municipality organized 
a concert in the neighborhoods to increase the morale of the citizens who comply with the “stay 
at home” call in order to protect against the coronavirus outbreak. In the concert held in 10 
different neighborhoods, the marching band played the favorite songs. Citizens supported the 
marching band with waving flags and applause. 
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4. DOKTOR VE MUHTARLARA MALZEME DESTEĞİ 
 
Kartal Belediyesi; koronavirüs pandemisi ile yürüttüğü mücadele kapsamında, bünyesinde 
oluşturduğu ve hijyen kurallarına büyük bir özen gösteren ekipleri ile ilçedeki muhtarlıklara ve 
sağlık çalışanlarına kişisel temizlik ve hijyen ürünlerinin bulunduğu yardım kitleri dağıtmıştır. 
Sağlık çalışanlarına, kitlerde bulunan maske ve eldivenin yanı sıra, gıda paketi ve 3D yazıcı ve 
lazer tezgâh ile üretilen tıbbi yüz maskeleri de verilmiştir. 
 
 
MATERIAL SUPPORT FOR DOCTORS AND MUKHTARS 
 
Kartal Municipality; within the scope of its fight with coronavirus pandemic,it has distribued 
aid kits containing personal cleaning and hygiene products to the mukhtars and healthcare 
workers in the district with its teams that have taken great care for the hygiene rules. In addition 
to the masks and gloves in the aid kits, food package, medical face masks produced with a 3D 
printer and laser bench were also given to healthcare workers. 
 
 
 

5. PANDEMİYE KARŞI PSİKOLOJİK DESTEK HATTI  
 
Kartal Belediyesi; Koronavirüs (Covid-19) pandemisi ile yürüttüğü mücadele kapsamında, 
vatandaşların salgın dolayısıyla panik, kaygı ve stres gibi duygular ile başa çıkmalarına 
yardımcı olmak ve psikolojilerini güçlü tutabilmek amacıyla “Psikolojik Destek ve 
Danışmanlık” hattını kurdu. 
 
Kartal Belediyesi’nin “Yalnız Değilsiniz” sloganıyla başlattığı hizmet kapsamında uzman 
psikologlar ve pedagoglar, her yaştan Kartallı vatandaşa psikolojik destek sağlamaktadır. 
Vatandaşlar, Psikolojik Destek ve Danışmanlık hattına hafta içi her gün 09.00 ile 16.30 saatleri 
arasında 444 4 578 numaralı telefonu arayarak ulaşabilmektedir. 
 
PSYCHOLOGICAL SUPPORT AND COUNSELING LINE AGAINST PANDEMIA 
 
Kartal Municipality; within the scope of its fight with coronavirus (Covid-19) pandemic, it 
established the "Psychological Support and Counseling" line  in order to help citizens cope with 
emotions such as panic, anxiety and stress due to the coronavirüs outbreak and keep their 
psychology strong. 
 
Within the scope of the service started by Kartal Municipality with the slogan "You Are Not 
Alone" expert psychologists and pedagogues provide psychological support to Kartal citizens 
of all ages. Citizens can reach the “Psychological Support and Counseling” line by calling 444 
4 578 every weekday between 09:00 and 16:30. 
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6. ORTAK TOPLANMA VE KULLANIM ALANLARINDA NANO GÜMÜŞ 
TEKNOLOJİSİ İLE DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI 

 
Kartal Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile yürüttüğü mücadele 
kapsamında; okullarda, çocuk gelişim merkezlerinde, ibadethanelerde, toplu taşıma 
araçlarında, kültür merkezlerinde, tren istasyonlarında, kamu binalarında ve vatandaşların 
yoğun olarak kullandığı alanlarda “Nano Gümüş Teknolojisi” ile dezenfekte çalışmalarına 
devam etmektedir. Dezenfekte çalışmaları, özel giysi, maske ve eldiven kullanan ekipler 
tarafından büyük bir titizlik ile gerçekleştirilmektedir. 
 
 
 
DISINFECT WORK WİTH NANO TECHNOLOGY İN THE AREA OF COMMON 
MEETİNG AND USAGE 
 
Kartal Municipality, within the scope of its fight with coronavirus pandemic, which affects the 
whole world; it continues its disinfection activities with “Nano Silver Technology” in schools, 
kindergarten, places of worship, public transportation vehicles, cultural centers, train stations, 
public buildings and areas used intensively by citizens. Disinfection works are carried out with 
great care by teams using special clothes, masks and gloves. 
 
 
 

 


