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ÜCRETSİZ

İSTANBUL’UN DOĞU 
YAKASINDA ALIŞVERİŞ 
FESTİVALİ TAMAMLANDI
Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kent Konseyi 

işbirliğinde Viaport Marina Uluslararası 
Fuar, Kongre ve Gösteri Merkezi’nde 

alışveriş festivali başladı. El emeği ürünlerden 
oluşan bin 200’den fazla standın yer aldığı 
festivalin açılışında konuşan Tuzla Belediye 
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” ziyaretçilerimizin 
ve misafirlerimizin her alışverişini üreten 
insanları o hak ettiği değeri onlar için en 

kıymetli olan ürünlerinin değer bulması hak 
ettiği değeri verebilmek, hem de bu ikinci 
el ürünleri sergileyen stantlardan yapılacak 
olan her bir alışverişin gelecek nesillere 
bıraktığımız ekolojik dengeye, karbondioksit 
emisyonuna ve üretim matlarının yeniden 
olmaması kısıtlı enerji kaynaklarımıza katkı 
sağlayacağını düşünüyoruz” dedi. 

» 8'de

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı 
tarafından israfın önüne geçmek ve geri 
dönüşüm çalışmaları kapsamında  
hayata geçirilen ‘Bayat Ekmeklerin  
Geri Dönüşümü’ projesi  
ödüllendirildi. 

"Yerli ve Milli Fidelerle Sebze Üretimi" 
projesi kapsamında fideler Tuzlalı 
çiftçiler ile buluştu.

 Engelliler Haftası nedeniyle özel 
çocukların ürettiği el emeği ürünler ile 
sergi hazırlandı.

BAYAT EKMEKLERİN GIDA 
KOLİSİNE DÖNÜŞMESİ 
ÖDÜLLENDİRİLDİ

YERLi VE MiLLi FiDELER 
TUZLALI ÇiFTÇiLER İLE 
BULUŞTU

» 14'de » 10'da

Tuzla Belediyesi Ramazan ayı boyunca 
12 milyon Türk Lirası değerinde gıda 

kolisi, gıda çeki, bayramlık kıyafet dağıttı.
» 5'te

» 11'de

TUZLA’DA ÜÇ GÜN SÜREN BAHAR 
FESTİVALİ SONA ERDİ

TUZLA’NIN BAŞARILI 
ÖĞRENCİLERİNE ALTIN YAĞMURU

TUZLA’DA RAMAZAN AYINDA YARDIMLAŞMA 
VE DAYANIŞMA ZİRVEYE ULAŞTI

Gönül Elleri Çarşısı tarafından takibi 
yapılan ve Down Sendromlu olan Sıla, 
kick boks yaparak hayata tutunuyor.

DOWN SENDROMLU SILA’NIN SPOR TUTKUSU

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın 
Tuzlalı minik ve gençler için başlattığı 

Bahar Şenliği üç günün ardından sona erdi. 

Tuzla’da okuyan ve kültür, sanat, 
eğitim ve spor branşlarında başarılı 
olan öğrencilere altın hediye edildi.

» 12'de

BAŞKAN YAZICI’DAN TUZLA DEVLET 
HASTANESi’NDEKi ANNELERE SÜRPRiZ

Tuzla Belediye Başkanı 
Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla 
Devlet Hastanesi’nde 
bulunan ve anne 
olan, hastalara, sağlık 
çalışanlarına, tıbbi 
sekreterlere, hasta 
yakınlarına gül hediye 
ederek Anneler Günü’nü 
kutladı. 

» 4'de

» 2'de

ENGELLILER HAFTASI’NDA 
TUZLA’DA AÇILDI
BU SERGİ ÇOK ÖZEL

» 13'de



BAYAT EKMEKLERİN GIDA 
KOLİSİNE DÖNÜŞMESİ 

ÖDÜLLENDİRİLDİ

Tuzla Belediye Başkanı 
Dr. Şadi Yazıcı’nın 
ilçe genelinde hayata 
geçirdiği geri dönüşüm 

çalışmaları, sosyal sorumluluk 
projesine dönüşerek devam 
ediyor. Bu kapsamda Tuzla’da 
evlerde ve iş yerlerinde çöpe 

atılan bayat ekmekler, ekmek 
israfını önlemek için iki yıldır 
Tuzla Belediyesi ekiplerince 
belirli periyotlarla toplanarak 
gıda kolisine dönüştürülüyor.  
Belediyenin anlaştığı özel 
bir firma aracılığı ile her 
300 kilogram bayat ekmek 

karşılığında alınan bir gıda kolisi 
Gönül Elleri Çarşısı tarafından 
ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.
Türkiye Belediyeler Birliği’nin 
Türkiye’nin gıda kayıpları ve 
israfının önlenmesine yönelik 
konularda belediyelerin yenilikçi 
fikirlerinin desteklenmesi 

ve benzeri konularda proje 
geliştirmelerinin teşvik edilmesi 
amacıyla gerçekleştirdiği proje 
yarışmasında, Tuzla Belediyesi’nin 
“Bayat Ekmekle Gıda Kolisi” 
projesi, ‘Gıdanı Koru Fikir ve 
Proje Yarışması’nda ödüle layık 
görüldü. 

Tuzla Belediye Başkanı 
Dr. Şadi Yazıcı tarafından 
israfın önüne geçmek ve 

geri dönüşüm çalışmaları 
kapsamında hayata 

geçirilen ‘Bayat Ekmeklerin 
Geri Dönüşümü’ projesi 

ödüllendirildi. Proje, 
Türkiye Belediyeler 

Birliği tarafından “Gıdanı 
Koru Fikir ve Proje 

Yarışması’nda ödüle  
layık görüldü. 
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TUZLA’DA GENÇLİK 
KOŞUSU DÜZENLENDİ

Tuzla Belediyesi 
tarafından düzenlenen 
spor etkinliklerine bir 
yenisi daha eklendi. 

Koronavirüs salgını nedeniyle 
2 yıldır ara verilen Gençlik 
Koşusu, bu yıl yoğun katılım ile 
gerçekleştirildi. İstanbul’un farklı 
noktalarından Tuzla’ya gelen 
350 sporcu, 10 kilometrelik zorlu 
parkurda kıyasıya yarıştılar. Tuzla 
Sahilinden başlayarak parkuru 
tamamlayan sporculardan 
dereye girenlere ödüllerini Tuzla 

Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı 
verdi. Başkan Yazıcı, ödül töreni 
sonrasında sporcularla yaptığı 
görüşmede Gençlik Koşusu’nun 
yılda iki kere yapılacağını açıkladı. 
Başkan Yazıcı’nın bu açıklamasına 
sporcular alkışlarla destek verdi. 

“SPORU TOPLUMDA 
SEVDİRMEK VE 
YAYGINLAŞTIRMAK BİZİM 
GÖREVİMİZ”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi 

Yazıcı, “Bütün sporcularımıza, 
katılımcılara teşekkür  
ediyorum. Dereceye girenlerin 
ödüllendirildiği doğal olduğu 
bir yarışmaydı. Özellikle 19 
Mayıs’ta yapılacak bu koşuların 
artık gelenekselleşeceğini 
belirtmek istiyorum. Bundan 
sonra hep beraber bu koşuları 
Tuzla’da geleneksel olarak 
yapacağız. Gerçekten bizim 
spor yapmak konusunda, 
koşuların, yürüyüşlerin topluma 
yaygınlaştırmak, sevdirmek ve 
sadece bazı branşlarda değil 
olimpik branşları da toplumda 
sevdirmek ve yaygınlaştırmanın 
bizim görevimiz olduğunu 
düşünüyoruz” dedi. 
Başkan Yazıcı, konuşmasının son 
bölümünde sporculara, ‘ 19 Mayıs 
koşusunun yanı sıra başka bir 
yarış istiyor musunuz?’ diye sordu. 
Sporcularda Başkan Yazıcı’nın bu 
sorusuna, ‘Evet’ diyerek cevap 
verdiler. Başkan Yazıcı,” Yılda 2 
defa yapacağız. Tuzla halkı adına 

sizlerden bir ricada bulunmak 
istiyorum. Her mahallede olmasa 
bile sahilde geleneksel olarak 
herkesin her hafta yürüdüğü bir 
alışkanlık oluşturmayı ve insanları 
spora teşvik etmek konusunda 
desteğini sizlerden rica ediyorum’ 
dedi.

Tuzla’da İstanbul’un farklı noktalarından gelen 350 sporcunun katılımı ile Tuzla Belediyesi 
Gençlik Koşusu düzenlendi. Tuzla Sahili’nden başlayarak 10 kilometrelik parkuru tamamlayan 

sporculardan dereceye girenlere ödüllerini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı verdi. 
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BAŞKAN YAZICI’DAN TUZLA 
DEVLET HASTANESi’NDEKi 

ANNELERE SÜRPRiZ

Tuzla Belediye Başkanı Dr. 
Şadi Yazıcı, Tuzla Devlet 
Hastanesi’nde bulunan ve 
anne olan, hastalara, sağlık 

çalışanlarına, tıbbi sekreterlere, 
hasta yakınlarına gül hediye ederek 
Anneler Günü’nü kutladı. 
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi 
Yazıcı, Anneler Günü’nde Tuzla 
Devlet Hastanesi’nde bulunan 
anneleri unutmadı. Başkan Yazıcı, 
Pazar gününü hastanede geçiren 
ve anne olan hastalara, hasta 
yakınlarına, sağlık çalışanlarına, tıbbi 
sekreterlere, hastane güvenliğine, 
hastane çalışanlarına gül hediye 
etti. Tuzla Belediyesi personelleri, 
hastanedeki tüm anneleri gezerek 
Başkan Yazıcı’nın gönderdiği gülleri 
takdim ettiler. Anneler, hastanede 
geçen günlerinde kendilerini yalnız 
bırakmayan Başkan Yazıcı’ya 
teşekkür ettiler.  
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BASIM YERİ

TUZLA BELEDİYESİ AYLIK HABER  VE ETKİNLİK BÜLTENİ

TUZLA’DA RAMAZAN AYINDA 
YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA 

ZİRVEYE ULAŞTI

Tuzla Belediyesi, Ramazan ayının 
yardımlaşma, dayanışma ve birlik, 
beraberlik ayı olması sebebiyle 
ilçe genelinde yardımlaşma 

seferberliği başlattı. Tuzla Belediye Başkanı 
Dr. Şadi Yazıcı’nın bizzat yürüttüğü çalışmalar 
kapsamında Gönül Elleri Çarşısı aracılığı ile 
Tuzla’da evlerine girilmedik ihtiyaç sahibi aile 
kalmadı. Bu kapsamda Türkiye’nin dört bir 
yanında alan el ile veren eli buluşturan Tuzla 
Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Ramazan ayı 
başlamadan önce, Tuzla’da takibi yapılan 
ailelere yemek kartı dağıtımını tamamladı. 
Ramazan ayı içerisinde ise takipleri yapılan 
ailelere, gıda kolisi, gıda çeki, kıyafet çeki, 
bayramlık kıyafet, oyuncak gibi malzemeleri 
dağıttı. Bağışçıların destekleri ile Tuzla’da 12 
milyon Türk Lirası değerinde yardım dağıtımı 
yapıldı.

“DİJİTAL SADAKA TAŞI MODELİ İLE 
YARDIMLAŞMA KAMPANYASI”

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, maddi ve 
manevi yardımlaşmanın en çok arttığı ay olan 
Ramazan ayında özel bir sosyal sorumluluk 
projesi başlattı. ‘Evden Eve İyilik’ ismiyle 
başlatılan komşudan komşuya dayanışma 
hareketinde, Tuzla sınırlarında oturan 

vatandaşlar, evdeneveiyilik.com web sitesi 
üzerinden, ihtiyaç sahibi komşuları için; gıda 
kolisi, ev mobilyası, elektronik eşya, beyaz 
eşya, kıyafet ve oyuncak bağışı yapmaları 
sağlandı. Komşudan komşuya başlatılan bu 
dayanışma harekatı, Tuzla Belediyesi Gönül 
Elleri Çarşısı, koordinasyonuyla bağış yapılan 
komşuların evlerine teslim edildi.

4 BİN GENÇ İSTANBUL’DA SOKAK 
SOKAK İYİLİK DAĞITIYOR

İyilik Şampiyonası’nda 4000 genç kurduğu 
1000 takım ile her hafta tanımlı görevlerde 
yarışıyor. Haftalık olarak ilan edilen görevleri 
yerine getiren gençler, gösterdikleri performans 
doğrultusunda puanlar alıyor. Bu kapsamda 
ilk görev olan ‘Gülümseten Fotoğraf’ 
yarışmasında bir hafta gibi kısa bir sürede 300 
bin fotoğraf çekildi. İkincisi “Gülümseten Kutu” 
görevinde içerisinde çocuk oyuncağı, kıyafet 
ve çeşitli hediyelerden oluşan 2200 koli ihtiyaç 
sahibi ailelerin çocuklarıyla buluşturuluyor. 
Üçüncü görevde ise ülkemizde bulunan yabancı 
turistlere 23 Nisan’ı anlatan kitaplardan oluşan 
bir seti kendi ülkelerinde bir çocuğa hediye 
etmeleri istendi. Dördüncü hafta verilen görev 
ise Ramazan Bayramı’nda Toplu Mesaj yerine 
birebir bayramlaşma çalışması oldu. 3 ay 

sürecek yarışmada 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.

STK VE ÜNİVERSİTELER İLE YARDIM 
ORGANİZASYONLARI

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşı, üniversiteler 
ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile ihtiyaç 
sahibi ailelere gıda kolisi yardımı yapıldı. 
Üniversite öğrencilerinin kendi harçlıkları 
ile aldıkları temel gıda malzemeleri, takipleri 
yapılan ailelere tek tek dağıtıldı.

Tuzla Belediyesi Ramazan ayı boyunca 12 milyon Türk Lirası değerinde gıda kolisi, gıda çeki, bay-
ramlık kıyafet ve oyuncaktan oluşsan destek paketlerini ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturdu. Ayrıca 
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından Ramazan Ayının ilk günü hayata geçirilen dijital 
sadaka taşı modeliyle, ‘Evden eve iyilik, komşudan komşuya dayanışma’ projesi yoğun ilgi gördü.
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KUAFÖRLÜK YAPARKEN 
ÇİFTÇİLİĞE GEÇTİ, 28 YAŞINDA 
GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKTI

Tuzla’nın Postane Mahallesi’nde çiftçilik 
yapan 28 yaşındaki Meral Bilgin, azmi ve 
hayat hikâyesiyle herkesi kendisine hayran 
bırakıyor. 2 sene önce kadın kuaförlüğü 
yaparken ani bir kararla çiftçiliğe başlayan 
Bilgin, tohum üretiyor, saksıya tohum ekiyor, 
bitkileri suluyor ve elleriyle gübre poşetliyor. 
Tuzla Belediyesi’nin kadın girişimcileri 
destekleme programına katılarak hayatını 
değiştiren Meral Bilgin’in bir günü kameralara 
yansıdı. Tuzla’nın Postane Mahallesi’nde 
bulunan 28 yaşındaki Meral Bilgin, babasıyla 
birlikte seralarda tohum ve bitki yetiştiriyorlar. 
Meral Bilgin’in azmi ve hayat hikayesi 
etrafındakileri kendisine hayran bıraktırıyor. 
2 sene önce bir kadın kuaföründe çalışan 
Meral Bilgin, babasıyla birlikte kiraladıkları 
arsada çiftçiliğe başladılar. Kısa sürede işlerini 
büyüten Meral Bilgin, serasında tohum 

üretiyor, ürettikleri tohumları da saksılara 
ekerek satıyor. Ayrıca elleriyle hazırladığı 
gübreleri satıyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. 
Şadi Yazıcı tarafından, kadın girişimcilerin 
desteklenmesinin hedeflendiği programlara 
da katılan Meral Bilgin, burada aldığı eğitimler 
sayesinde işlerini daha da geliştirdi. Mega 
kentte köy hayatı yaşayan Meral Bilgin’in bir 
günü kameralara yansıdı.  

“TUZLA BELEDİYESİ’NİN KADIN KULÜBÜ 
İLGİMİ ÇEKTİ”

Meral Bilgin,” İki yıldır bu işi yapıyorum. Son 
bir yıldır daha yoğunlaştım. Çiçeklere biraz 
daha yoğunlaştım. Onun öncesinde kuafördüm. 
Uzun yıllar kuaförlük yaptım. Oradan radikal 
bir kararla çiçekçiliğe geçiş yaptım. Biz daha 
önceleri annem ve babamla birlikte toprakçılık 

ve gübre ile uğraşıyorduk. 2 sene önce böyle bir 
karar verdik. Biz niye bitki üretmeyelim dedim. 
Toprağımız var niye bitkimiz olmasın. Daha 
farklı paketlemelerimiz olmasın diyerek bu işe 
girdik. Son zamanlarda Tuzla Belediyesi’nin 
kadın girişimcilere verdiği destek, kurulan 
kadın kulübü ilgimi çekti. Oraya kayıt oldum. 
Orada anlatılanlar bize söylenenlerle birlikte 
biraz daha büyüdük” dedi. 
 
“METROPOL BİR ŞEHİRDE KÖY HAYATI 
YAŞIYORUM”

Meral Bilgin,” Kuaförken elimde sürekli 
kremler, ojeler, protez tırnaklar vardı. Şimdi 
birden bire tamamen doğal, tırnaklarım 
zaten çok farklı. Bu işin zevki çok daha 
güzel. Bu daha terapi gibi. Kuaförlüğü de 
çok seviyordum. Ama bunun verdiği keyif, 
bunun verdiği güzellik daha fazla. Elimde 
krem olmasa da olur. Bu doğal benim için. 
Ben 10 yaşımdan beri tarımla ilgileniyorum. 
Ben köyde büyüdüm. 16 yaşında köyden 
Türkiye’ye geldim. Aslen Bulgaristanlıyım. 
10 yaşımdan beri mısır tarlası, fasulye tarlası, 
üzüm tarlaları hepsinde çalıştım. Azda olsa 
bilgim var. Şu an bir üretim yapıyorsam 
bu bilgiler ile yapıyorum. Ağırlık, çuval 
bunlar benim için bir şey değil. Kendimi 
çok şanslı hissediyorum. İnsanların isteyip 
elde edemeyeceği bir yerdeyim. Hem işim, 
hem evim burada. Tuzla’nın çok güzel bir 
yerindeyim. Bu benim için bir artı. Metropol 
bir şehirde köy hayatı yaşıyorum” dedi. 
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TUZLA’DA 2 BİN KİŞİLİK AÇIK 
HAVA SİNEMASI ETKİNLİĞİ 

DÜZENLENDİ

Tuzla Belediyesi tarafından 
Uluslararası Aile Günü’nde 
Türkiye’nin en fonksiyonel parkı olan 
Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı 

içerisindeki amfi tiyatro alanında 2 bin kişilik 
açık hava sineması etkinliği düzenlendi
Tuzla Belediyesi, Uluslararası Aile Günü’nde 
Türkiye’nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla 
Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde 

bulunan amfi tiyatro alanında özel bir etkinlik 
düzenledi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi 
Yazıcı’nın destekleri ile düzenlenen etkinlikte 
Tuzlalı 2 bin aile çocukları ile birlikte açık 
hava sineması etkinliğinde bir araya geldi. 
Güzel havanın da etkisi ile birlikte yoğun 
bir kalabalığın yaşandığı etkinlikte çocuklar, 
sinema gösterisi öncesinde mini oyunlar ile 
eğlendiler. Havanın kararması ile birlikte 

cep telefonlarının ışıkları ile görsel bir şölen 
oluşturulurken, 2 bin aile ‘Ayı Kardeşler, Macera 
Parkı’ filmini izlediler. Program sırasında Tuzla 
Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı’nda 
başlatılan ‘Aile Fotoğrafı’ etkinliğine katılan 
ailelere de fotoğrafları hediye edildi. Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, havaların 
ısınması ile birlikte açık hava etkinliklerinin 
artacağını belirtti.
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İSTANBUL’UN DOĞU YAKASINDA 
ALIŞVERİŞ FESTİVALİ TAMAMLANDI

Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kent Konseyi 
işbirliğinde Viaport Marina Uluslararası Fuar, 
Kongre ve Gösteri Merkezi’nde alışveriş 
festivali başladı. El emeği ürünlerden oluşan 
bin 200’den fazla standın yer aldığı festivalin 
açılışında konuşan Tuzla Belediye Başkanı 
Dr. Şadi Yazıcı,” Ziyaretçilerimizin ve 
misafirlerimizin her alışverişini üreten insanları 
o hak ettiği değeri onlar için en kıymetli olan 
ürünlerinin değer bulması hak ettiği değeri 
verebilmek, hem de bu ikinci el ürünleri 
sergileyen stantlardan yapılacak olan her 
bir alışverişin gelecek nesillere bıraktığımız 
ekolojik dengeye, karbondioksit emisyonuna 
ve üretim matlarının yeniden olmaması kısıtlı 
enerji kaynaklarımıza katkı sağlayacağını 
düşünüyoruz” dedi. 
Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kent Konseyi 
işbirliğinde ‘Tuzla Kent Festivali’ başladı. 
Viaport Marina Uluslararası Fuar, Kongre ve 
Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen festivalin 
açılış törenine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi 
Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü 
Dr. Fatma Yazıcı, Tuzla Kent Konseyi Başkanı 

Funda Torlak, siyasi parti temsilcileri, kamu 
kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok 
sayıda Tuzlalı vatandaş katıldı. Programda 
katılımcılar kurdele keserek stantları ziyaret 
ettiler.

 EL EMEĞİ ÜRÜNLER STANTLARDA 
YERİNİ ALDI

Türkiye’nin dört bir yanından gelen kadınlar 
el emeği ürünlerini sergilemeye başladılar. El 
emeği vazolardan el örgülerine, avizelerden 
tablolara, seramikten midye kabuklarına kadar 
birbirinden farklı ürünlerin satışına başlandı. 
Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ve Tuzla 
Belediyesi Kadın Girişimciler Kulübü de 
festivalde yerini aldı. Ayrıca festivalde ikinci el 
eşya, antika mezat, yarışmalar, eğlenceler ve 
sürpriz hediyeler de ziyaretçileri ile buluştu.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “ 
Şu anda sayabildiğimiz kadarıyla bin 200 
stant kurulmuş durumda. Bugünlerde biraz 
katılımların artmasını da bekliyoruz. Festival 

bitimine kadar herhalde bir bin 500 standın 
bulacağını düşünüyoruz. Buradaki amacımız 
tabii ki bir el emeği göz nuru ürünleri üreten 
insanları destekleyebilmek. Burada ikinci 
kurulan bir stant modelimiz var ki oradaysa 
ikinci el ürünler, kullanılmış ürünlerin 
sergilenmesi. Aslında eski ile yeni dediğimiz 
ürünlerin gerçek sahibini bulduğunda ise 
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İSTANBUL’UN DOĞU YAKASINDA 
ALIŞVERİŞ FESTİVALİ TAMAMLANDI

yeni olan ürünlerin sergilendiği stantlar 
var. Dolayısıyla ziyaretçilerimizin ve 
misafirlerimizin her alışverişini üreten insanları 
o hak ettiği değeri onlar için en kıymetli olan 
ürünlerinin değer bulması hak ettiği değeri 
verebilmek, hem de bu ikinci el ürünleri 
sergileyen stantlardan yapılacak olan her bir 
alışverişin, her bir etkileşimin dünyadaki kısıtlı 
kaynaklarımızın korunmasına, geleceğimiz 
olan gençlerimize, gelecek nesillere 

bıraktığımız ekolojik dengeye, karbondioksit 
emisyonuna ve üretim matlarının yeniden 
olmaması kısıtlı enerji kaynaklarımıza katkı 
sağlayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla 
bir sosyal sorumluluk projesi gibi de 
düşündüğümüz bu çalışmayla birlikte güzel 
etkinlikler olacak. Burada konserlerimiz 
olacak. Ve elde edilen gelirlerse yine bir sosyal 
sorumluluk projesi olaraksa kent konseyimizle 
birlikte buradan daha ihtiyaç sahibi olan 

insanlarımıza dağıtacağımız ikinci bir 
sosyal sorumluluğu da hayata dönüştürmüş 
olacağız” dedi.

“KADIN KENT GÖNÜLLERİMİZ 11 YILDIR 
ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” 
Burada bin 200 standın içerisinde Gönül 
Elleri Çarşısı’nın da standı var. Gönül Elleri 
Çarşımızın bu konudaki çalışmaları oldukça 
fazla. Yardım meleği gibi çalışan Kadın Kent 
Gönüllülerimiz birçok çalışma yapıyorlar. 
El emeği ürünleri sergiliyorlar. Kadın Kent 
Gönüllülerimiz çalışmalarına 11 yıldır devam 
ediyor. Bugün burada da çok güzel bir stant 
oluşturdular” dedi. 
Tuzla Kent Konseyi Başkanı Funda Torlak 
ise,” Bir hayalimiz olan Kent Festivalimizin 
5’incisini yapıyoruz. Bu sefer Türkiye’nin 
geneline davet vererek herkesin katılım 
sağlamasını istedik. Kadın bir başkan olarak 
kadından kadına destek olması için onların 
çalışmalarını buraya taşıdık” dedi. 
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YERLi VE MiLLi FIDELER 
TUZLALI ÇiFTÇiLER İLE 

BULUŞTU

Tarım ve Orman Bakanlığı 
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 
tarafından tarımsal üretimin yerli 
ve milli tohumlarla artırılması 
için uygulamaya konulan "Yerli 
Hibrit Çeşitlerin Kullanımının 
Yaygınlaştırılması Projesi" başlığı 
altında İstanbul İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü'nce projelendirilen 
"Yerli ve Milli Fidelerle Sebze 
Üretimi" projesi kapsamında 
fideler Tuzlalı çiftçiler ile buluştu. 

Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim 
Parkı içerisinde bulunan amfi 
tiyatroda gerçekleştirilen fide 
dağıtım törenine Tuzla Kaymakamı 
Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı 
Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul İl Tarım 
ve Orman Müdürü Ahmet 
Yavuz Karaca, kamu kurum ve 
kuruluşlarının temsilciler ile birlikte 
çok sayıda çiftçi katıldı. Program 
sırasında yüzlerce yerli ve milli fide 
Tuzlalı çiftçiler ile buluştu. 

Programda sonrasında 
açıklamalarda bulunan Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi 
Yazıcı,” Bamya ve enginarın 
çok meşhur olduğu bir ilçedeyiz 
ama metropolün bir parçası 
olduğumuzu unutmamız lazım. 
İstanbul’un birçok yerinde 
büyük ölçekli olmasa da tarım 
yapan alanlarımız var. Tarım 
Müdürlüğümüzün bünyesinde 
yapmış olduğu proje ile 2,5 milyon 

fide dağıtımının gerçekleştiğini 
duymak çok mutluluk verici 
bir şey. Cemil Meriç’in bir sözü 
vardır,’ Gerçek üretim tarımdır. 
Bir koyar 50 alırsınız;’ diye. 
Bugün burada bunu görüyoruz. 
Başta genç nesil olmak üzere tüm 
topluma tarımın ve üretmenin 
kıymetini öğretiyoruz. Bütün çiftçi 
büyüklerimizin ellerinde öpüyoruz. 
Küçüklerin gözlerinde öpüyoruz. 
Onlara minnettarız” dedi. 
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TUZLA’NIN BAŞARILI 
ÖĞRENCİLERİNE ALTIN YAĞMURU

Tuzla Kaymakamlığı, Tuzla Belediyesi ve 
Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 
Tuzla’da okuyan ve kültür, sanat, eğitim ve 
spor branşlarında başarılı olan öğrencilere 
altın hediye edildi. Pandemi nedeniyle 
ara verilen ve bu yıl 7’incisi düzenlenen 
‘Tuzla’nın Yıldızlarına Ödül Yağmuru’ 
programına katılan Tuzla Belediye Başkanı 
Dr. Şadi Yazıcı,” Bizim düşüncemiz, 15-20 
yıl sonraki Tuzla’yı şimdiden ödüllendirerek, 
şimdiden başarıya alıştırarak ve başarıyla 
buluşturarak, daha mükemmel bir Tuzla’yı 
oluşturmaya çalışmaktır” dedi. 
Tuzla Kaymakamlığı, Tuzla Belediyesi 
ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
işbirliğinde Tuzla’nın başarılı öğrencilerinin 
ödüllendirildiği ‘Tuzla’nın Yıldızlarına 
Ödül Yağmuru’ programının 7’incisi 
Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Koronavirüs 
salgını nedeniyle geçen yıl yapılmayan 
törende Tuzla’da okuyan ve Tuzla’yı ulusal 

ve uluslararası yarışmalarda temsil eden 
öğrencilere altın hediye edildi. Programda 
kültür, sanat, eğitim ve spor branşlarında 
başarılı ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim 
kurumlarına giden 51 öğrenciye ödüllerini 
Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye 
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Tuzla İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu takdim 
etti. . Başarıları nedeniyle ödüllendirilen 
öğrenciler mutluluklarını dile getirdiler. 

“15-20 YIL SONRANIN MÜKEMMEL 
TUZLA’SINI OLUŞTURMAYA 
ÇALIŞIYORUZ”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” 
Bugün altın yağmuru programındayız. 
Burada, Tuzla’daki sanattan, spordan, 
bilimden, tüm branşlardan öğrencilerimizi 
ödüllendiriyoruz. Burada özel çocuklarımız 
da var. Ben onları yürekten tebrik ediyorum. 
Kendilerini, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik 

ediyorum. Onlar çok daha önemli başarılara 
imza attılar. Bizleri gururlandırdılar. İyi 
ki varlar. Bizim düşüncemiz, 15-20 yıl 
sonraki Tuzla’yı şimdiden ödüllendirerek, 
şimdiden başarıya alıştırarak ve başarıyla 
buluşturarak, daha mükemmel bir Tuzla’yı 
oluşturmaya çalışıyoruz. Emeği geçen 
herkese teşekkür ederim. Tüm branşlarda 
yapılan bu tür yarışmalar bizler için çok 
kıymetli. Biz Tuzla Belediyesi olarak üçüncü 
adres belirlemeye, elimizde sporda, sanatta 
ve bilimde çocuklarımıza çok ciddi eğitimler 
veriyoruz. 30 bine yakın öğrencimizi, birçok 
farklı branşta eğitime alıyoruz ve bu başarılar 
tüm kamu kurum ve kuruluşlarının destekleri 
ile Tuzla’da bir sinerji ile muhteşem başarılara 
imza atıyoruz” dedi. 
Tuzla Kaymakamı Ali Akça” Geleceğimizi 
şekillendirmedeki tek araç siz sevgili 
gençlerin geleceğe tutunmadaki tek aracı 
eğitimdir. Geleceği inşa etmek, gençliği inşa 
etmekten geçer. Çok doğru bir sözdür” dedi. 
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TUZLA’DA ÜÇ GÜN SÜREN BAHAR 
FESTİVALİ SONA ERDİ

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın 
Tuzlalı minik ve gençler için 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 
dolayısıyla başlattığı Bahar Şenliği üç günün 
ardından sona erdi. 
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 
Tuzlalı vatandaşlar için 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı doyasıya 
yaşamaları için başlattığı ve 3 gün süren Bahar 
Festivali sona erdi. Türkiye’nin en fonksiyonel 
parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı 
içerisinde başlayan ve 3 gün süren Bahar 
Festivali’nin ikinci gününde Tuzla Belediyesi 
Anne Çocuk Eğitim Merkezlerine giden ve 
yaşları 3 ile 6 arasında değişen minikler ve 
aileleri ev sahipliği yaptı.  Tuzlalı minikler ve 
aileleri festivalde kurulan etkinlik alanlarında 

oyunlar oynadılar. Tuzla Belediyesi Kadın 
Girişimciler Kulübüne giderek hayatlarını 
değiştiren kadınlarda kendi ürünleri sergilediler. 

AÇEMLİ MİNİKLERDEN ÖZEL GÖSTERİLER

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim 
Merkezlerinin 8 şubesindeki minikler, amfi 
tiyatroda festivale katılan Tuzlalı vatandaşlar 
için özel gösteriler yaptılar.  Türkiye’nin 7 
bölgesinden yöresel oyunların sergilendiği 
gösterilerde Türk bayraklı şovlar ve 
geri dönüşüm malzemelerinden üretilen 
elbiselerin sergilendiği gösteri büyük alkış 
aldı. Gösterilerin ardından Anne Çocuk 
Eğitim Merkezlerinden mezun olan anne ve 
çocuklarına sertifikaları verildi.

FESTİVALİN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE BİLGİ 
EVLERİ RÜZGÂRI

Festivalin üçüncü gününe, Tuzla’da yaşları 8 ile 
14 arasında değişen çocukların, sokağın olumsuz 
ortamından uzaklaştırarak, onların 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 kurulan Bilgi Evleri ev sahipliği yaptı. 
Hafta sonu olması nedeniyle yoğun bir katılım 
ile gerçekleşen festivalin son gününde atölye 
çalışmaları, şişme oyun alanları, yarışmalar, sahne 
gösterileri, tiyatrolar ve konserler ile katılımcılar 
güzel bir gün yaşadılar. 
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DOWN SENDROMLU 
SILA’NIN SPOR TUTKUSU

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı 
tarafından, ‘Her yaştan vatandaşın spor 
yapmaya hakkı vardır’ düşüncesi ile hayata 
geçirdiği spor projelerine özel çocuklar da 
yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye’nin dört bir 
yanında alan el il veren eli buluşturan Tuzla 
Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından 
takibi yapılan ve Down Sendromlu olan 
Sıla, kick boks yaparak hayata tutunuyor. 
Tuzla Belediyesi’nin spor salonuna gelerek 
profesyonel antrenörler ile çalışan Sıla, 
hem down sendromundan kaynaklı kilo 
almasının önüne geçiyor hem de hayat 
tutunuyor. Sıla’nın Tuzla Belediyesi spor 
salonunda, spor yaparken yaşadığı mutluluk 
kameralara yansıdı. 

“SILA SEVEREK SPORA GELMEYE 
BAŞLADI”

Sıla’nın spora olan tutkusunu anlatan annesi 
Tuğba Temizoğlu, “Tuzla Belediyesi’nin 
spor salonu bizim evimizin yanında. Özel 
çocukları spor salonları kabul etmiyor. Kabul 

etmediği için biz de girişimde bulunmak 
istemedik. Sıla da istedi ki ben spora 
gideyim, kick boks yapayım. Kilolarımız 
da fazlaydı. Bir gün geldik, salonumuzdaki 
hocamızla tanıştık. Birlikte başladık. Sıla 
devamlı severek gelmeye başladı. Bununla 
birlikte 15 kilo verdi. 3 ay içerisinde daha 
çok motive oldu. Çok severek buraya 
geliyor. Evde de eldivenlerini giyiyor. Bazen 
yastıklarla, koltuklarla, bazen de bizlerle 
bazen de kardeşi ile spor yapıyor. Özellikle 
pandemi döneminde spora gelemediği 
zamanlarda evde bu şekilde antrenmanlarını 
yaptı. Şu an hala devam ediyoruz. Çok 
mutlu” dedi.  

“ÖZEL ÇOCUKLARIN HEPSİNE SPORU 
ÖNERİYORUM”

Diğer özel çocuk annelerine spor konusunda 
tavsiyelerde bulunan Tuğba Temizoğlu, 
“Özellikle Down Sendromlu çocuklar 
hareketsizlikten dolayı kilolu oluyorlar. 
Benim çocuğum da buna dahildi. Sporla 

birlikte çocuğum 15 kilo verdi. Kesinlikle 
spor tavsiye ediyorum. Özel çocukların 
hepsine sporu tavsiye ediyorum. Sıla, 
Pazartesi, Perşembe ve Cuma günleri spora 
geliyor. Bana diyor ki, ‘Benim bugün sporum 
var. Akşam işten erken gel, ben spora 
gideceğim’ diyor. 
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Engelliler Haftası’nda Tuzla’da Açıldı

BU SERGİ ÇOK ÖZEL

Türkiye’nin dört bir yanında, alan el ile veren 
eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri 
Çarşısı’nın 14 komisyonundan bir tanesi 
olan Özel Çocuklar Komisyonu, yıl boyunca 
120 özel çocuğun takiplerini yapıyorlar. Özel 
çocuklar, yıl içerisinde çeşitli etkinlikler ve 
eğitimlerle sosyal hayatın içerisine katılmaları 
sağlanıyor.  Ayrıca Tuzla Belediyesi Gönül Elleri 
Çarşısı içerisinde bulunan İyilik Atölyesi’nde 
el emeği ürünler üretiyorlar. Ürettikleri 
ürünleri Gönül Elleri Çarşısı’nda satılarak 
elde edilen gelir yine özel çocuklara verilerek 
hem ekonomilerine katkı sağlanıyor hem de 
kendi üretimlerinden para kazanmalarının 
keyfi yaşatılıyor. Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri 
arasında farkındalık oluşturulan Engelliler 
Haftası nedeniyle özel çocukların ürettiği 
el emeği ürünler ile sergi hazırlandı. Tuzla 
Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi’ndeki 10-11 
Mayıs tarihleri arasında açık olacak sergiyi Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi 
Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Dr. 
Fatma Yazıcı ve özel çocuklar birlikte açtılar. 
Sergi açılışı sonrasında Başkan Yazıcı ve Fatma 
Yazıcı sergiyi gezdiler. Daha sonra Gönül Elleri 
Çarşısı Engelsiz Korosu, müzik şöleni yaşattılar. 
Başkan Yazıcı özel çocukların şarkısında duygu 
dolu anlar yaşadılar. 
Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Öncelik tüm 
engelli vatandaşlarımızın Engelliler Haftası’nı 
kutluyorum. Biz sadece bir hafta değil, 365 
gün burada Gönül Elleri Çarşımızın içerisinde 

bulunan Engelliler Komisyonumuz ile birlikte 
onlarla geçirdiğimiz her hafta bizim için çok 
özel haftalardır. Engelliler Haftası nedeniyle 
bugün burada çok güzel el emeği, göz nuru 
işlerini sergiliyorlar. Onlar için çok gurur 
verici bir şey. Bizim için de çok mutluluk 
verici. Buradan bütün engellilerin haftasını 
kutluyorum. Biz 365 gün engelli kardeşlerimiz 
ile birlikteyiz.” dedi. 

“BUGÜN BİR MÜJDE VERMEK 
İSTİYORUM”

Başkan Yazıcı,” Engelliler merkezi yapıyoruz. 
Onun müjdesini vermiştik. İhalesini yaptık. 

Engelliler merkezimiz olacak. Özel çocuklar 
merkezi olarak onu yapıyoruz. Ama şimdi 
İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ile görüştük, 
bir şeyin daha müjdesini vereceğim. Vala 
Gedik okulumuz vardı. Şimdi onun daha 
büyük bir kısmı ile beraber, özel çocuklarımız 
ile birlikte müthiş bir okul yapılıyor. İhalesi 
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldı. O 
da Tuzlamıza hayırlı olsun. Büyük bir okul 
ve harika olacak. Özel çocuklarımıza bir 
eğitim ve bir özel merkez ile hazırlıklar proje 
aşamasında, hazırlıkları yapılıyor. Ben Sayın 
Cumhurbaşkanımıza, bakanlığımıza teşekkür 
ediyorum. Tuzlamız bu konuda her şeyi aşmış 
olacak” dedi. 
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TUZLA’DA MÜBADELENİN 
99’UNCU YILINA ÖZEL KONSER

Tuzla Belediyesi ve Tuzla Rumeliler 
Derneği işbirliğinde ‘Mübadelenin 
99’uncu Yılına Özel’ konser 
düzenlendi. Süheyla Solak’ın sahne 
aldığı akşamda, Tuzlalı mübadiller 
unutulmaz bir akşam yaşadılar. 
Tuzla Belediyesi ve Tuzla Rumeliler 
Derneği işbirliğinde Mübadelenin 
99’uncu yılı özel bir etkinlikle 
anıldı. Tuzla Belediyesi Nikah 
Sarayı ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen etkinliğe Tuzla 
Kaymakamı Ali Akça, Tuzla 
Kaymakamı Ali Akça’nın eşi 

Ferahil Akça, Tuzla Belediye 
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi 
ve Gönül Elleri Çarşısı kurucu 
gönüllerinden Dr. Fatma Yazıcı, 
siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, 
kamu kurum ve kuruluşlarının 
temsilcileri, STK temsilcileri ve 
çok sayıda Tuzlalı mübadil katıldı. 
Programa katılanlar Süheyla 
Solak’ın şarkıları ile unutulmaz 
bir akşam yaşadılar. Her koltuğa 
konulan Türk bayraklarının tüm 
katılımcılar tarafından sallanması 
ile görsel bir şölen oluştu. 
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TUZLA’DA 2022’NİN İLK BEBEK VE 
ANNELERİNE BAŞKAN YAZICI’DAN HEDİYE

GÖNÜL ELLERİ ÇARŞISI’NDAN BİGALI 
ÖĞRENCİLERE YENİ YIL HEDİYESİ

'Sosyal Belediyecilik’ anlayışı çerçevesinde 
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı 
tarafından hayata geçirilen ‘Hoş geldin Bebek’ 
projesi kapsamında dünyaya gelen bebekler ve 
anneleri, evlerinde ziyaret edilerek hediyeler 

takdim ediliyor. Yapılan bu ziyaretlere ek olarak 
yeni yılın ilk bebekleri ve anneleri ise hastanede 
ziyaret ediliyor. Bu kapsamda Tuzla Devlet 
Hastanesi’nde bebeklerini kucaklarına alan 
anneler ziyaret edilerek, Tuzla Belediye Başkanı 

Dr. Şadi Yazıcı’nın selamları iletildi. Ayrıca 
içerisinde ıslak mendil, bebek bezi, pudra gibi 
malzemelerin olduğu set hediye edildi. Yapılan 
ziyaret ile birlikte ailelerin mutluluklarına ortak 
olundu. 

Türkiye’nin dört bir yanında bulunan ihtiyaç sahibi aileler 
için çalışmalar yürüten ve veren el ile alan eli buluşturan 
Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Çanakkale’nin Biga 
ilçesinde bulunan Ağaköy İlkokulu, Bakacak İlkokulu 

ve Bakacak Ortaokulu’nda okuyan öğrencilere yeni yıl hediyesi 
götürdü. 

Gönül Elleri Çarşısı’nın 14 komisyonundan bir tanesi olan Genç 
Gönüllüler Komisyonu gönüllüleri, Çanakkale Biga’da bulunan 30 
öğrenciyi ziyaret ettiler. Öğrenciler ile sohbet eden Genç Gönüllüler 
Komisyonu gönüllüleri, yanlarında getirdikleri, kışlık giyecek, 
mont ve kitapları öğrencilere hediye ettiler. Ayrıca gönüllüler, Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın selamlarını ve başarı dileklerini 
de öğrencilere ilettiler. 


