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ÜCRETSİZ

Türkİye’nİn İyİlİk 
Şampİyonası
Tuzla’dan başlayıp İstanbul’a yayılan ve gençlerin 
insanlık için, çevre için, hayvanlar için kısacası 
nefes alan tüm canlılar için iyilikte yarıştığı, İyilik 
Şampiyonasını Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye 
projesi haline dönüştürdü. Bu kapsamda Ankara’da 

özel bir lansman yapıldı. Düzenlenen tanıtım 
toplantısına törenine Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tuzla Belediye 
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İyilik Şampiyonası 
yarışmacıları ve çok sayıda genç katıldı.

TUZLALI ÇOCUKLAR 
İFTARDA BULUŞTU
Bilgi Evleri’ne giden 250 çocuk, 
‘İlk İftarım’ programında bir araya 
geldi. Tuzla Belediyesi Ayyıldız 
Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen 
programa Tuzla Belediye Başkanı 
Dr. Şadi Yazıcı da katıldı.

Anne Çocuk Eğitim Merkezi 
minikleri, Polis Haftası nedeniyle 
özel bir ziyaret gerçekleştirdiler. 

TUZLA BELEDİYESİ ZABITA 
EKİPLERİ, MARKETLERİ 
DENETLEDİ.
Tuzla Belediyesi ekipleri de Tuzla
genelinde bulunan marketlerde 
denetimlerini gerçekleştirdi. Ekipler 
fiyat etiketlerinin üzerinde KDV 
oranını kontrol etti.

» 12'de

» 11'de

Tuzla’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Tuzla Belediyesi, her Ramazan ayında olduğu gibi bu 
Ramazan ayında da Kral FM aracılığıyla iftar saatinde yolda 
olan İstanbulluları unutmadı. 

ÇOCUK BAŞKANDAN SOKAK 
HAYVANLARI TALİMATI

TUZLA BELEDİYESİ’NDEN İFTAR SAATİNDE
YOLDA OLAN İSTANBULLULARA İFTARLIK

EVDEN EVE İYİLİK PROJESİ'NDE
500’ÜNCÜ BAĞIŞ TAMAMLANDI

TUZLA’DA 30 YILLIK GELENEK: YETİM VE ÖKSÜZ 
ÇOCUKLAR AYNI SOFRADA BULUŞTU

Tuzla Belediyesi tarafından 30 yıldır geleneksel olarak 
gerçekleştirilen ‘Bizim Çocuklar ile İftar’ programı Tuzla 
Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 

Türkiye’nin dört bir yanında alan el ile veren eli buluşturan 
Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Ramazan ayında yardım 
seferberliği başlattı. TUZLA BELEDİYESİ 

TEKNOLOJİ MERKEZİ 
GENÇLERİN 
PROJELERİNE EV 
SAHİPLİĞİ YAPACAK
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 
Teknoloji Merkezi’ni gezerek, ‘Bir 
fikrim var’ diyen herkesi merkeze 
davet etti.

» 4'te

AÇEM’Lİ MİNİKLERDEN 
TUZLA İLÇE EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ’NE POLİS 
HAFTASI ZİYARETİ

» 14'te

» 5'te

Tuzla’da Başladı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Himayesiyle Türkiye’ye Yayıldı

» 6'da

» 2'de

» 8-9'da

» 3'te



YETİM VE ÖKSÜZ ÇOCUKLAR 
AYNI SOFRADA BULUŞTU

TUZLA’DA 30 YILLIK GELENEK

Tuzla Belediyesi tarafından 30 yıldır 
geleneksel olarak gerçekleştirilen ‘Bizim 
Çocuklar ile İftar’ programı Tuzla Belediyesi 
Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 
Programa Tuzla Kaymakamı Ali Akça ve 
eşi Ferahil Akça, Tuzla Belediye Başkanı 
Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı 
kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı ile 
birlikte çok sayıda yetim ve öksüz çocuk 
katıldı. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı 
tarafından yılın her günü takipleri yapılan 
çocuklar iftar programı öncesinde Tuzla 
Belediyesi Ramazan Karavanı eşliğinde 
kukla ve illüzyon gösterileri ile eğlendiler. 
İftar sonrasında ise protokol, tek tek 
masaları gezerek çocuklar ile kısa sohbetler 
etti. Ayrıca Tuzla Kaymakamı Ali Akça 

ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 
Gönül Elleri Çarşısı’na bağışta bulunan 
yardımseverlere hediye paketi takdim etti.
 
 “YÜREKLERİMİZİ TOKUŞTURUYORUZ, 
KARDEŞLİĞİMİZİ PEKİŞTİRİYORUZ”

Yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemine 
değinen Başkan Yazıcı, “Allah’ın (cc) Kuran-ı 
Kerim’de bize emrettiği ve Peygamber 
efendimizin sünnetinde bize daima söylemiş 
olduğu her zaman vermek, yardımlaşmak, 
paylaşmak ve dayanışmak çok kıymetlidir. 
Öyle bir medeniyetin evlatlarıyız ki 
Peygamber efendimiz bir yetimdi ve öyle 
bir medeniyet ortaya koydu ki yetimin 
başını okşayan bütün herkese belki de 

ettiği dualar ile beraber bizi de bugünlere 
kavuşturdu. Aslında toplumda yapılması 
gereken, en önemli yapılması gereken şey, 
iyilik yapmayı, yardım etmeyi, dayanışmayı 
ve tüm toplumdaki unsurların bazen 
bizim de bir gülüşe, bir sevgiye bir iyiliğe 
ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüzde 
aslında toplumdaki herkesin birbirine 
ihtiyacı olduğunu iyi düşünerek bizim 
birbirimizle çok ciddi dayanışmamız lazım. 
Ramazan bu vesilelerden bir tanesi. Aynı 
sofralarda, iftarlarda, yemeklerimizi, 
ihtiyaçlarımızı soframızı paylaşıyoruz 
ama aslında biz burada en önemlisi 
yüreklerimizi tokuşturuyoruz, kardeşliğimizi 
pekiştiriyoruz” dedi. 
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AÇEM’Lİ MİNİKLERDEN TUZLA İLÇE 
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE POLİS 

HAFTASI ZİYARETİ

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından, 3-6 yaş arasındaki 
çocukların kişisel gelişimine katkı sağlamak, çocuklarını kursa getiren 
annelerin de kendi ilgi alanlarına göre farklı konularda eğitimler almaları 
için hayata geçirdiği Anne Çocuk Eğitim Merkezi minikleri, Polis Haftası 
nedeniyle özel bir ziyaret gerçekleştirdiler.  Tuzla Belediyesi Anne 
Çocuk Eğitim Merkezi’nde (AÇEM) eğitim gören 10 minik, Türk Polis 

Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıl dönümünü kutlamak için çikolata ve 
çiçek alarak öğretmenleri ile birlikte Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü 
ziyaret ettiler. Minikler, Emniyet Müdürlüğü’nde bulunan tüm polisleri 
tek tek dolaşarak Polis Haftası’nı kutladılar. Polis arabasına binen ve 
polis telsizinden birbirleri ile konuşan minikler, unutulmaz bir gün 
yaşadılar. 
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TUZLA BELEDiYESi TEKNOLOJi 
MERKEZi GENÇLERİN PROJELERİNE 

EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Tuzla Belediyesi, Türkiye’de yerel yönetimler 
bazından ilk kez Teknoloji Merkezi kurdu. 
KOSGEB işbirliği ile Türkiye’nin en fonksiyonel 
parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim 
Parkı içerisinde kurulan Teknoloji Merkezi, 
çağın gerektirdiği inovatif fikirlere ev 
sahipliği yapacak. Tuzla Belediyesi TEKMER 
için İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi ve Gebze Teknik 
Üniversitesi ile işbirliği anlaşması yaparak 
eğitim ağını genişletti. Ayrıca TEKMER’de 
oluşabilecek yeni fikirler için biyoteknoloji, 
yazılım, kimya ve yapay zeka konularında 
uygulama alanları oluşturuldu.  Kurulan merkez 
ile birlikte ‘Benim bir fikrim var’ diyen gençler, 
risk sermayesi olan yatırımcılar ile buluşma 
fırsatı yakalayacak. Tuzla Belediye Başkanı Dr. 
Şadi Yazıcı, Teknoloji Merkezi’ni gezerek, ‘Bir 
fikrim var’ diyen herkesi merkeze davet etti.

“BİR FİKRİM VAR DİYEN TÜM 
ARKADAŞLARIMIZA BU HİZMETİ 
VERİYORUZ”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Burada 
startuplarımızdan kendine özgün olan bireysel 
olarak başlayacakları kendilerine tahsis 
edeceğimiz alanlar. Daha spesifik alanlarda 
tahsis edeceğiz ama burada startup oluşturmak 
için kuluçkaya gelecek arkadaşlarımız için açık 
ofis tarzında yapılmış ve bölünmüş açık alan 
kısmındayız. Daha spesifik kapalı alanlarımız 
da var. Buradaki tek amacımız, ‘Benim bir 
fikrim var’ diyen ve bu fikirle hem Türkiye’de 
dünyada ses getireceğine inandığı, buradaki 
çalışmalarımız ile birlikte gerçekten ‘Ben bir 
kuluçka merkezinde bu fikrimi geliştireceğim, 
büyüteceğim ve bir melek yatırımcıya 
ulaştığımda bir unicorn firma olabileceğim’ 

diye düşünen tüm 
arkadaşlarımıza 
biz burada Tuzla 
Belediyesi olarak 
böyle bir hizmeti 
veriyoruz” dedi. 

“ TEKMER’İMİZİ 
DUYURUYORUZ, 
YENİ GELECEK 
FİKİRLERE AÇIĞIZ”

Tuzla Belediye 
Başkanı Dr. Şadi 

Yazıcı, “Tuzla Belediyesi TEKMER’in bir özelliği 
var. KOSGEB ile bir belediye arasında ilk defa 
denenmiş bir model. Belediye KOSGEB işbirliği 
ile ilk defa kurulan bir Teknoloji Merkezimizi 
bugün itibariyle duyuruyoruz. Yeni gelecek 
olan fikirlere açığız. Kuluçka merkezimizde 
startuplarımızın oluşması için artık çağrımızı 
yaptık. Bundan sonra ‘Benim fikrim var’ diyen 
ve risk sermayesi arayan veya risk sermayesi 
olan bir fikir arayan yatırımcılarla beraber 
herkesi bekliyoruz. Hayırlı olsun, İnşallah 
yeni startuplarımızla beraber Tuzla Belediyesi 
TEKMER’den dünyaya yayılacak olan pratiğe 
dönüşmüş ve insan hayatını kolaylaştıran, 
dünyadaki yaşamı daha iyi bir noktaya getiren 
muhteşem projelerin çıkmasını Allah’tan 
diliyorum. Tuzla’mıza, İstanbul’umuza ve 
Türkiye’mize hayırlı olsun diyorum” dedi. 
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ÇOCUK BAŞKANDAN SOKAK 
HAYVANLARI TALİMATI

Tuzla’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı çeşitli etkinlikler ile kutlandı. 
Türkiye’nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla 
Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda iki gün 
sürecek olan festivalin açılışı yapılırken Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da başkanlık 
koltuğunu Bilgi Evi öğrencisi Hüma Ertav’a 
bıraktı. Hüma Ertav ilk talimatı ise çocuklara 
çikolata dağıtılması ve sokak hayvanlarına 

yuva yapılması oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta 
olduğu gibi Tuzla’da da çeşitli etkinlikler ile 
kutlandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi 
Yazıcı’nın talimatları ile Türkiye’nin en 
fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale 
Eğitim Parkı içerisinde iki gün sürecek 23 

Nisan Festivali başlatıldı. Havanında güneşli 
olması sebebiyle festivale Tuzlalı vatandaşlar ve 
çocuklar yoğun ilgi gösterdiler. Çocuklar, Şelale 
Park’a kurulan oyun sokağı, müzikal, maskot 
şovları, AÇEM ve Bilgi Evleri Gösterileri, 
jonglör, tahta bacak, illüzyon gösterileri, masal 
saati, animasyon şovları, balon şovları ve şişme 
oyun alanlarında unutulmaz bir Çocuk Bayramı 
yaşadılar. 
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TUZLALI ÇOCUKLAR
İFTARDA BULUŞTU

Tuzlalı 8-14 yaş grubu çocukların; sokağın 
olumsuz ortamından uzaklaştırarak, 
güvenli ve kontrollü bir ortamda ders 
çalışmalarını, kitap okuma alışkanlığı 
kazanmalarını, boş vakitlerini yararlı bir 
şekilde değerlendirmelerini, sosyal alanda 
yeteneklerini geliştirebilmelerini sağlamak 
amacıyla Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi 

Yazıcı tarafından hayata geçirilen Bilgi 
Evleri’ne giden 250 çocuk, ‘İlk İftarım’ 
programında bir araya geldi. Tuzla 
Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde 
gerçekleştirilen programa Tuzla Belediye 
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da katıldı. Başkan 
Yazıcı ve çocuklar birlikte oruç açtılar. 
İftarın ardından Başkan Yazıcı, masaları tek 

tek gezerek programa katılan çocuklarla 
yakından ilgilendi. Bilgi Evi öğrencileri, 
Başkan Yazıcı’ya ebru sanatından 
yaptıkları tabloyu hediye ettiler. Başkan 
Yazıcı da çocuklara oyuncak hediye etti. 
Başkan Yazıcı ve çocuklar keyifli anları ise 
kameralara yansıdı. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ 
90 İHTİYAÇ SAHİBİ AİLENİN 

YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Türkiye’nin dört bir yanında alan el ile veren 
eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri 
Çarşısı, Ramazan ayında da yardım çalışmalarını 
sürdürüyor. Bu kapsamda özel bir üniversitenin 
Kariyer Kulübü öğrencileri, Tuzla Belediyesi Gönül 
Elleri Çarşısı işbirliği ile 90 ailenin yüzünü güldürdü.

Türkiye’nin dört bir yanında alan el il veren eli 
buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, 
Ramazan ayında yardım seferberliği başlattı. Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın da destekleri ve 
bağışçıların destekleri ile ihtiyaç sahiplerinin kapıları 
çalınıyor.  Özellikle Ramazan ayının yardımlaşma 
ayı olduğunun bilinciyle yardım çalışmalarını artıran 
Gönül Elleri Çarşısı, özel bir üniversitesinin Kariyer 
Kulübü’nden 12 öğrenci ile sosyal sorumluluk 
projesinin tamamladı. Öğrencilerin kendi imkânları 
ile hazırladıkları ve içerisinde temel gıdaların olduğu 
yardımlar, takipleri Tuzla Belediyesi Gönül Elleri 
Çarşısı tarafından yapılan ihtiyaç sahiplerine tek tek 
dağıtıldı.

Tuzla Belediyesi Aylık Haber ve Etkinlik Bülteni  |  NİSAN 2022   7



Tuzla’dan başlayıp İstanbul’a yayılan ve 
gençlerin insanlık için, çevre için, hayvanlar 
için kısacası nefes alan tüm canlılar için 
iyilikte yarıştığı, İyilik Şampiyonasını 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye 
projesi haline dönüştürdü. Bu kapsamda 
Ankara’da özel bir lansman yapıldı. 
Düzenlenen tanıtım toplantısına Gençlik 
ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi 
Yazıcı, İyilik Şampiyonası yarışmacıları ve 
çok sayıda genç katıldı.

“3 AY SONUNDA EN ÇOK PUANI 
ALAN TAKIM BİRİNCİ OLACAK”

Tuzla Belediyesi’nin İstanbul’dan başlattığı 
İyilik Şampiyonası’nda farklı okullardan, 
ilçelerden, ilgi alanlarından lise ve 
üniversiteli gençler iyilik için kıyasıya 
mücadele ediyor. 4000 gencin kurduğu 4 
kişiden oluşan 1000 takım, her hafta tanımlı 
görevlerde yarışıyor. Tuzla Belediye Başkanı 
Dr. Şadi Yazıcı tarafından haftalık olarak 
ilan edilecek görevi yerine getirecek gençler, 
gösterecekleri performans doğrultusunda 

puanlar alıyor. İstanbul’da başlayan ve 3 
ay sürecek yarışma süresince en çok puanı 
alan takımlar birincilik ödülünü almaya hak 
kazanacaklar. Kazanılan her puan sonrasında 
dereceye giren takımların yarışmacıları yurt dışı 
seyahatleri başta olmak üzere yüzlerce farklı 
ödülden yararlanabilecekler.

“BU ÖZGÜN PROJE İÇİN TUZLA 
BELEDİYEMİZ İLE İŞBİRLİĞİ 
YAPIYORUZ” 

Programda konuşan Gençlik ve 
Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu,” Bugün gençlerimiz 
vicdanıyla, merhametiyle, adalet 
anlayışı ile tüm dünyaya rol model olan 
gençlerimizi yine iyiliğe, güzelliğe ve 
daha iyi olmaya teşvik eden bu ince 
fikirli özgün proje için Tuzla Belediyemiz 
ile işbirliği yapıyoruz. Pek çok konuda 
olduğu gibi gençlerle ilgili çalışmalarını 
da ilgiyle ve takdirle takip ettiğimiz 
Tuzlamızın kıymetli Belediye Başkanı Dr. 
Şadi Yazıcı bey ve ekibini gönülden tebrik 
ediyorum ve alkışlıyorum” dedi.

“SAATLERİMİZİ İYİLİĞE 
AYARLIYORUZ”

Bakan Kasapoğlu,” Başlangıçta İstanbul için 
öngörülen bu projeyi hep birlikte 81 ilimizin 
tüm noktalarına tüm bölgelerine birlikte 
yaygınlaştıracağız. Bu müjdeyi de bu vesile ile 

Tuzla’da Başladı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Himayesiyle Türkiye’ye Yayıldı
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sizlerle paylaşmak istiyorum. Her bir etabında 
ayrı ayrı ödüllerin ve teşviklerin olduğu 
bu şampiyonaya bütün gençlerimizi davet 
ediyorum. Unutulmaz özgün ve sevgi dolu bir 
hikaye yazmak için gençler gelin takımınızı 
kurun, kalbinize ve potansiyelinize inanın, 
şampiyonaya başvurun. Her hafta farklı bir 
etapla gerçekleştirilecek olan bu şampiyonada 
en başından itibaren takip ediyoruz. Her hafta 
muhteşem performanslara şahit olacağımıza 
inanıyorum. Saatlerimizi iyiliğe ayarlıyoruz. Şu 
andan itibaren 81 ilimizde Tuzla Belediyemizin 
yakmış olduğu bu ateşle artık zaman iyilik 
için işleyecek. Dünyayı daha yaşanabilir 
kılacak olan iyiliğe gönül vermiş siz değerli 
gençlerimizle inanıyorum ki bu yolu yürümenin 
hazzı hepimiz için bir başka olacak. Yolunuz 
açık olsun, iyi olan güzel olan kazansın 
diyorum” dedi. 

“İYİLİĞİ POZİTİF PANDEMİYE 
DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Bu 
şampiyonayı iyiliğe olan farkındalığı artırmak, 
iyilik için gençlerimizin dinamizmini daha 
aktif hale getirmek, bireysel ve toplumsal 
olarak iyiliği artırmak, iyiliği gençler ile 
artırmak üzere tasarladık. Basit ama 
özellikle iyilik dolu görevler hazırladık. 
Şampiyonanın ilk tanımlanan görevi hadi 
gülümse ve gülümseten kutuydu. Biz çok 
kısa bir sürede 175 bin insanın gülümsemesi 
sağladık. İşin başı sağlık diye bir söz vardır. 
Ben doktorum. Bizim için hep sağlıktır. Dünya 
Sağlık Örgütü, sağlığı tanımlarken yeni 
bir tanım ekledi Bedenen, ruhen ve sosyal 
olarak iyilik hali olarak tanımlıyor. Ruhu 
zinde tutmak için hareketlilik gerektiğini 
düşünüyoruz. Ruhumuzu zinde tutacak en 
iyi hareketin iyilik olduğuna inanıyoruz. 
İyilik yaparak ruhumuzu zinde tutmaya 

çalışıyoruz. Sosyal iyilik halini tariflerken, 
insanların yardımlaşması, dayanışması ve 
birbiriyle selamlaşması ile birlikte sosyal olarak 
iyilik halinin bir göstergesidir. Bu şampiyona 
da aslında hep biz hem de paydaşlarımız 
özellikle gençler hep birlikte iyilik antrenmanı 
yapıyoruz. İyilik antrenmanı ile geleceğe ve 
özellikle ülkemizin geleceğini hazırlıyoruz. 
Her alanda iyilik için tek tek ve takım olarak 
çalışıyoruz. İyiliğin duygu ve düşünce kadar 
eylem ve hareketlilik gerektiğini, özellikle de 
bunu sakladığını deneyimleyerek öğreniyoruz. 
İyiliğe tanık olmanın iyilik yapmaya ilham 
kaynağı olduğunu, iyiliğin pozitif bir virüs gibi 
yayılmasına neden olduğunu gösteriyor. Yanlış 
anlaşılmak istemem ama bizim amacımız tam 
burada, biz İyilik Şampiyonası’nda özellikle 
amacımız pozitif bir pandemi, pozitif bir salgın 
oluşturmak ve bunu Tuzla’dan İstanbul’a 
oradan da Türkiye’ye ve dünyaya yayılan bir 
pandemiye dönüştürmek istiyoruz” dedi.  

Tuzla’da Başladı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Himayesiyle Türkiye’ye Yayıldı
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İYİLİK ŞAMPİYONASI’NA KATILAN 
BİNLERCE GENÇ SARAÇHANE’DE İFTAR 

PROGRAMINDA BULUŞTU

Tuzla Belediyesi’nin Tuzla’dan başlattığı ve daha sonra İstanbul’a 
yayılan İyilik Şampiyonası’nda farklı okullardan lise ve üniversiteli 
gençler iyilik için kıyasıya mücadele ediyor. Gençlerin insanlık için, 
çevre için, hayvanlar için kısacası nefes alan tüm canlılar için iyilikte 
yarıştığı İyilik Şampiyonası, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde 
Türkiye projesi haline dönüştürüldü. İstanbul’un dört bir yanına 
iyilik dağıtan öğrenciler, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın 
ev sahipliğinde İstanbul’un kalbinde bir araya geldiler. Saraçhane’de 
bulunan Şehzade Camii bahçesinde düzenlenen iftar programına Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik 
Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu ve binlerce öğrenci katıldı. 
İftara katılan gençler hep birlikte yer sofrasında iftarlarını açtılar. İftar 
sonrasında öğrenciler, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile hadi 
gülümse kartlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdiler. 
 

“VİRAL OLACAK ŞAMPİYONAYI 
TÜM DÜNYAYA YAYMAK İSTİYORUZ”

‘Gençlerin gözlerinde iyilik ışıltısı var’ sorusuna Başkan Yazıcı,” 
Bir hekim olarak bu soruya cevap vereyim. İyilik yapmak insanın 
hormonel dengesini düzenli bir hale getiriyor. Vücuttaki tüm sistemleri 
iyi hale getiriyor. İyilik yapmak herkese iyi gelecek. Herkese iyi 
gelen bir hareket iyi bir sportif faaliyet aslında. Bedenen ruhen nasıl 
kendimize bakıyorsak, sosyal olarak iyi olabilmek ve iyi düşünebilmek, 
iyi yaşayabilmek için iyilik yapmamız gerekiyor. Bunu da insanın 
kendisini bedenen hissedecek, ruhen hissedecek ve toplumda da bunun 
yayılacağını, viral olmasını arzu ediyoruz. İyiliğe tanık olmak, iyilik 
yapmak için bir sebep oluşturuyor. İyiliği de daha viral hale getiren 
bir olay olduğunu ve biz bu viral olacak şampiyonayı tüm dünyaya 
yaymak istiyoruz. Gençlere teşekkür ediyorum. Onların gözleri pırıl 
pırıl. Buraya bugün bu soğukta iftara geldiler. Tebrik ediyorum onları. 
İyilikte yarışan ve bunu da dünyaya haykıran bir gençlikle iyiliği 
dünyada pandemi haline getireceğiz” diye konuştu. 

Sosyal Olarak İyi Olabilmek, İyi Düşünebilmek ve İyi Yaşayabilmek İçin İyilik Yapmamız Gerekiyor.
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EVDEN EVE İYİLİK PROJESİ'NDE
500’ÜNCÜ BAĞIŞ TAMAMLANDI

TUZLA’DA ARA TATİL
ÇOCUK ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

Türkiye’nin dört bir yanında alan el ile veren eli 
buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, 
Ramazan ayında yardım seferberliği başlattı. 
Bu kapsamda Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi 
Yazıcı’nın destekleri ile Tuzla sınırları içerisinde 
bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için özel bir 
sosyal sorumluluk projesi başlatılmıştı. Nisan 
ayının ilk gününde Tuzla Belediye Başkanı Dr. 

Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu 
Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı’nın tanıttığı 
sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Tuzla 
sınırlarında oturan vatandaşlar, evdeneveiyilik 
web sitesi üzerinden, ihtiyaç sahibi komşuları 
için; gıda kolisi, ev mobilyası, elektronik eşya, 
beyaz eşya, kıyafet ve oyuncak bağışı yapmaya 
başladılar. 

Komşudan komşuya başlatılan bu dayanışma 
hareketinde 500’üncü yeni ürün bağışı alınarak 
ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Evlerinde ikinci 
el ihtiyaç fazlasını bağışlayan vatandaş sayısı ise 
200’e yaklaştı. 800’ün üzerinde ihtiyaç sahibi 
ise, ihtiyaç formunu doldurarak bağışçılarını 
beklemeye devam ediyorlar.

Milyonlarca öğrenci, 11-15 Nisan tarihlerinde ikinci dönem ara tatiline 
girdiler. Öğrenciler, birinci dönem ara tatillerini, 15-19 Kasım'da, 
yarıyıl tatilini ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 
Cuma tamamlamıştı. Tuzla Belediyesi de birinci dönem ara tatil ve 
yarıyıl tatilinde olduğu gibi ikinci dönem ara tatilini de öğrenciler için 
unutulmaz kıldı. Tuzla Belediyesi, Şifa Kültür Merkezi, Orhanlı Kültür 

Merkezi ve Tuzla Sahil Sahnesi’nde  ‘Ara Tatil Çocuk Şenliği’ düzenledi. 
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın öğrencilere hediyesi olarak 
düzenlenen şenlikte, kukla gösteriler, illüzyon gösterileri, jonglör ve 
tahta bacak gösterileri ve sahne gösterileri ile unutulmaz bir hafta 
yaşandı.
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TUZLA BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ 
MARKETLERİ DENETLEDİ

TUZLA’DA İFTAR ÇADIRI GELENEĞİ 
DEVAM ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
temel ihtiyaç malzemelerinde KDV oranının 
yüzde 8'e indirileceğini duyurmuştu. Mal ve 
Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının 
Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Karar Resmi Gazete’de yayımlandı 
ve bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Bu 

uygulamayla; tüketicilerin temel ihtiyaç 
maddelerinden olan sabun, şampuan, deterjan, 
dezenfektan, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, 
kağıt havlu, kağıt mendil, peçete ile bebek ve 
yetişkin bezleri gibi ürünlerin satışında KDV 
oranı düşürülmüş oldu.  Bu kapsamda Tuzla 
Belediyesi ekipleri de Tuzla genelinde bulunan 

marketlerde denetimlerini gerçekleştirdi. 
Ekipler, Başkan Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatıyla 
fiyat etiketlerinin üzerinde KDV oranının 
değiştirilip değiştirilmediğini kontrol etti. Ayrıca 
Ramazan ayının gelmesi ile birlikte etiket ve 
kasa fiyatlarının uyumu, son kullanım tarihi gibi 
konularda da denetimler gerçekleştirdi. 

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın 
talimatlarıyla Tuzla’da Ramazan ayı 
hazırlıkları başladı. Bu kapsamda Tuzla Devlet 
Hastanesi’nin bahçesine iftar çadırı kuruldu. 
Tuzla dışından Tuzla Devlet Hastanesi’ne gelen 
hasta ve hasta yakınlarının da yararlanabileceği 

iftar çadırında bağışçıların destekleri ile her 
gün bin kişilik sıcak yemek dağıtıldı. Bin kişilik 
iftar çadırı, Ramazan ayının her günü iftar 
çadırı geleneğini yaşatarak Tuzlalı vatandaşları 
iftarda buluşturmaya devam edecek. Ramazan 
Ayı’nın rahmet, bereket, mağfiret, zekat, fitre 

ve sofraları paylaşma ayı olduğunu ifade eden 
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, iftar 
çadırının yıllardır olduğu gibi bu Ramazan 
ayında da hayırsever destekleriyle Tuzlalı 
vatandaşların hizmetinde olduğunu belirtti.
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BAŞKAN YAZICI, STK TEMSİLCİLERİ 
İLE İFTARDA BULUŞTU

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi 
Yazıcı, iftar programları ile 
Tuzlalılarla bir araya gelmeye 
devam ediyor. Bu kapsamda 
Ramazan ayının ikinci gününde 250 
öğrenci ile buluşan Başkan Yazıcı, 
dün akşamda Tuzla’da faaliyet 
gösteren sivil toplum kuruluşlarının 
temsilciler ile iftar programında 
buluştu. Tuzla Belediyesi Ayyıldız 
Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen 
iftar programına 400’e yakın sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri 
katıldı. Tuzla Belediye Başkanı 
Dr. Şadi Yazıcı, iftar programında 
yaptığı konuşmada, STK’ların 
özellikle gençler ve kadınlar için 
projeler geliştirmesi gerektiğini 

belirtti. Başkan Yazıcı, bu projelere 
destek verileceğini de söyledi.
 
“BİZİM İÇİN ÇOK 
KIYMETLİSİNİZ”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi 
Yazıcı,” Derneklerimiz çok 
kıymetlidir. Bizim için de çok 
kıymetlisiniz. Belki belediye 
başkanı olduğum 2009 yılından 
itibaren her zaman sizlere ifade 
ettiğim bir şey vardır. Hiçbir zaman 
tek başına bir şeyi başarmak 
mümkün değildir. Birlikte bir 
şeyler yapacağız. 1900’lü yıllardan 
itibaren dünyada her şeyi birlikte 
yapıldığı, gönüllülük ruhunun 

olduğu, toplumda seçtim git yap 
değil, seçtim gel birlikte yapalım 
diyen bilinçli bireyle birlikte 
artık toplumdaki sosyal kültürel 
faaliyetleri organize edebildiği gibi 
tüm yardım dayanışma dahil olmak 
üzere her türlü toplumsal gelişmeyi 
de eksikleri de birlikte tamamlayan 
bir dönemi yaşıyoruz” dedi.  

“GENÇLER KONUSUNDAKİ 
TÜM ÇALIŞMALARINIZDA 
YANINIZDA OLACAĞIZ”

Başkan Yazıcı,” Yeni normalle 
birlikte STK’lar ile birlikte bir 
araya geldik. Amacımız aynı 
sofrada buluşmak ve kardeşliğimizi 

pekiştirmekti. Kardeşliğimizi her 
zaman olduğu gibi pekiştirmeye 
devam edeceğiz. Gençlerimiz 
çok kıymetlidir. Gençlere yönelik 
çalışmalar çok kıymetli olacaktır. 
İki yıldır, dijital ve online olarak 
yaşadığımız pandemi döneminde 
iletişim metotları ve eğitim sistemi 
dahil olmak üzere artık çok online 
olduğu bir oranda artık gençlerin 
yeni nesillerin çok kıymetli olduğu, 
onlara yönelik çalışmaların tüm 
derneklerin birinci görevi olduğunu 
düşünüyorum. O yüzden bu gençler 
konusundaki tüm çalışmalarınızda 
yanınızda olacağız.” dedi. 
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TUZLA BELEDİYESİ’NDEN 
İFTAR SAATİNDE YOLDA OLAN 

İSTANBULLULARA İFTARLIK

Tuzla Belediyesi, her Ramazan ayında 
olduğu gibi bu Ramazan ayında da Kral 
FM aracılığıyla iftar saatinde yolda olan 
İstanbulluları unutmadı. Bu kapsamda Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın da 
destekleri ile ilk iftarlık dağıtımı Ramazan 
ayının ilk günü 15 Temmuz Şehitler 

Köprüsü’nde yapıldı. Dün akşam da Sabiha 
Gökçen Havalimanı Bağlantı Yolu üzerinde 
dağıtım yapıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı 
Bağlantı Yolu üzerinde Tuzla Belediyesi 
personelleri tarafından taksiciler, tır şoförleri, 
özel araçlarında olanlara ve toplu taşıma ile 
evine gitmek isteyen İstanbullulara içerisinde 

hurma, su, tatlı, meyve suyu ve sandviç olan 
yiyecek ikram edildi. İftara dakikalar kala 
kumanya sürprizi yaşayan İstanbullular 
uygulamadan memnun olduklarını ifade 
ettiler. Ramazan ayı boyunca, İstanbul’un 
farklı noktalarında binlerce İstanbulluya 
iftarlık dağıtılması hedefleniyor. 
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Tuzla Belediye Başkanı Dr. 
Şadi Yazıcı, Sabahattin Zaim 
Üniversitesi’nde mühendislik 
okuyan öğrencilerin iftar teklifine 
icabet ederek, öğrenciler ile 
birlikte iftar yaptı. Sabahattin Zaim 
Üniversitesi’nin Halkalı’da bulunan 
Merkez Kampüsü’ne gelen Başkan 
Yazıcı, öğrenciler ile birlikte hem 
okulu hem de laboratuvarları 
gezdi. Başkan Yazıcı’ya Sabahattin 
Zaim Üniversitesi rektörü Dr. 
Ahmet Cevat Acar da eşlik etti.  
İftarın ardından Başkan Yazıcı, 
öğrencilerin teknoloji ve bilim 
üzerine sorularını cevapladı. 

Soru cevap etkinliğinin ardından 
laboratuvarları gezen Başkan 
Yazıcı,  burada öğrencilerin 
projelerini inceledi. Başkan Yazıcı 
öğrencileri, yatırımcı bulmaları 
için Tuzla Belediyesi Teknoloji 
Merkezi’ne çağırdı. 

“FİKRİNİZ VARSA YATIRIMCI 
BULABİLECEK ORTAM BİZDE 
HAZIR”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. 
Şadi Yazıcı, “İstanbul’un doğu 
kanadından batı kanadına geldik. 
Gerçekten sanayinin çok yoğun 

olduğu, 7 tane üniversitesi olan 
akademik çalışmalar yapan, 
ilköğretim ve ortaöğretimde 
çalışmalar yapan bunun yanında 
ilk defa belediye KOSGEB işbirliği 
ile birlikte Teknoloji Merkezi’ni 
kurduk. 2 gün öncesinde duyuruya 
başladık. Yeni fikirleri bekliyoruz. 
Sizlerden de bunları bekliyoruz. 
TEKMER’imiz de biyoloji, 
moleküler, genetik ve yapay zeka 
dahil olmak üzere kimyada olacak. 
Mühendislik alanında okuyan 
öğrencilere duyurulur, 5 bin 500 
Core’luk süper bilgisayarımız 
Teknoloji Merkezi’nde kuruldu.  

Simülasyon ve diğer tüm 
çalışmalarınız için ortamımız hazır. 
Biz yükseköğretimdeki bütün 
öğrenci arkadaşlarımıza yardımcı 
olmaya, destek olmaya, gerçekten 
bir melek yatırımcı bulmaları 
noktasında onlara nasıl yardımcı 
oluruz düşüncesi ile start-uplarını 
oluşturabilecekleri TEKMER’i 
açıyoruz. Üç tane üniversite ile 
iş birliği yapıyoruz. Burada sizin 
üniversitesiniz ile de işbirliği 
yapmış olalım. Fikriniz varsa 
yatırımcı bulabilecek ortam bizde 
hazır. Kuluçkaya yatacak en iyi yer 
diyebilirim” dedi. 

MÜHENDİSLİK OKUYAN ÖĞRENCİLERE 
DUYURULUR, ‘TEKMER’İ AÇIYORUZ

Biz Yükseköğretimdeki Bütün Öğrenci Arkadaşlarımıza Bir Melek Yatırımcı Bulmaları Noktasında 
Nasıl Yardımcı Oluruz Düşüncesiı İle Start-Uplarını Oluşturabilecekleri TEKMER’i Açıyoruz
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