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ÜCRETSİZ

TUZLA'NIN YILDIZI TUZLA'NIN YILDIZI 
PARLAYACAKPARLAYACAK

»15'de

Tuzla Belediye Dr. Şadi Yazıcı, Mardinli 
çocukları Tuzla'da misafir etti. İlk kez 
İstanbul'u gören çocukların sevinçleri 
gözlerinden okundu.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı 
dezavantajlı vatandaşlarla,  Tuzla 
Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir 
Gençlik ve Doğa Kampı’nda düzenlenen 
piknik programında 
bir araya geldiler. 

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim 
Merkezi’nde ilk ders zili çaldı.

iLK KEZ iSTANBUL’A GELEN 
MARDiNLi ÇOCUKLARIN 
MUTLULUĞU

BAŞKAN YAZICI, TUZLA’DAKi 
DEZAVANTAJLI VATANDAŞLAR 
iLE BiR ARAYA GELDi

» 12'de » 11'de

Dr. Şadi Yazıcı’nın destekleri ile hazırlanan 
projede Tuzla’nın 78 okulunda okuyan toplam 

50 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine 
kırtasiye malzemesi dağıtılacak.

»5'de

TUZLALI KADIN GİRİŞİMCİLERE  
ÖZEL İŞ BİRLİĞİ 

TUZLA’DA OKUYAN 50 BİN ÖĞRENCİYE 
KIRYASİYE DESTEĞİ

Tuzla Belediyesi, 2022-2023 Eğitim 
Öğretim Dönemi başlamadan ve 

öğrenciler için yaz tatili bitmeden 
Tuzla Çocuk Festivali düzenledi. 

ÇOCUKLAR İÇİN KIRMIZI MAİL HATTI İLK 
DEFA TUZLA’DA HAYATA GEÇTİ

Tuzla’da bulunan kadın girişimcileri destekleyen 
çalışmalar gerçekleştiren Tuzla Belediyesi, 

KAGİDER ile özel bir iş birliği anlaşması yaptı. 

»15'de

ÖZEL ÇOCUK FEHMİ’NİN ASKERLİK HAYALİ 
GERÇEK OLDU

20 yaşındaki Fehmi'nin en büyük 
hayali asker olmaktı. Başkan Yazıcı  

Fehmi'nin bu hayalini gerçekleştirdi.

» 7'de

» 2'de

»8'de

TUZLA BELEDiYESi 
ANNE ÇOCUK EĞiTiM 
MERKEZi’NDE 
iLK DERS ZiLi ÇALDI

» 3'de

YENİ KONUTLARLA İSTANBUL’UN DOĞU YAKASI 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından açıklanan Cumhuriyet tarihinin en 
büyük sosyal konut projesinin detayları belli 
oldu. İlk etapta yapılacak 250 bin konutun 50 

bini İstanbul’a, bunlardan da 20 bin 920 adeti Tuzla’ya 
yapılacak.

B A L I K Ç I L I K  S E Z O N U  A Ç I L D I 
TUZLA’DA İLK AĞI BAŞKAN YAZICI ATTI

2022-2023 Su Ürünleri Av Se-
zonu 1 Eylül itibariyle başladı. 
Bin yıllık tarihi ile balıkçı şehri 
olan Tuzla’da, balıkçılar gemileri 
ile ilk balıklarını tutmak üzere 
denize açıldılar. Tuzla Belediye 
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da Tu-
zlalı balıkçılar ile Vira Bismillah' 
diyerek denize açıldı. 



TUZLA’DA İLK AĞI 
BAŞKAN YAZICI ATTI

2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu 1 Eylül 
itibariyle başladı. Bin yıllık tarihi ile balıkçı 
şehri olan Tuzla’da, balıkçılar gemileri ile 
ilk balıklarını tutmak üzere denize açıldılar. 
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da 
Tuzlalı balıkçılar ile Vira Bismillah' diyerek 
denize açıldı. Başkan Yazıcı’ya sosyal 
medya fenomenleri Ömer Başdoğan (Nalet 
Bebe), Mustafa Akan(Mus-Car) ve Reşat 
Hacıahmetoğlu eşlik etti. Başkan Yazıcı, 
‘Hayırlı, bereketli bir sezon diliyorum’ 
diyerek ilk balık ağını denize bıraktı. Ağlara 
takılan ilk balıklar ise palamut oldu. Gece 
boyunca denizde kalan balıkçılar, tuttuk-
ları bir palamudu pişirerek yediler.  Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Balık 
sezonunun ilk dakikalarından itibaren 
denize açıldık. İlk balığı tutacağız inşallah. 
Vira Bismillah dedik. Balıkçılarımıza hayırlı 
ve bol kazançlar diliyoruz. Balık sezonunun 
açılışı bizim ve balıkçılar için bir bayram 
gibidir.  Burada kazançları ile beraber bizim 
sofralarımızı süsleyen balıkları inşallah tut-
acaklar. Bu sezon da hayırlı ve bol bereketli 
geçer. Tuzla, İstanbul’un doğu yakasıdır 
ama mazisinde balıkçılık olan, bin yıllık bir 

geleneği olan, yaşam tarzı hem de ekono-
mik katma değer olarak kazancını insan-
ların sağladığı bir balıkçı kasabasıdır. Biz de 
modern Tuzla’yı inşa ederken, Marinamızı 
yaparken de en modern balıkçı barınağını 
yaptık. Şu anda balıkçılarımız bu mod-
ern balıkçı barınağından faydalanıyorlar. 
Tuzlamızın geçmişten gelen bu geleneğini 
devam ettiriyoruz. Sezonun açılışını 
yapıyoruz” dedi.  
Deniz ve çevre kirliliğinin öneminden 
bahseden Başkan Yazıcı,” Bir konunun 
dikkatini çekmek istiyorum. Denizlerim-
izdeki ekolojik dengeyi korumak, bireysel 
ve toplumsal olarak hepimizin görevidir. 
Hiçbir atığımızı denize atmayalım. Özellikle 
de plastiklerin asla denize atılmaması lazım. 
Bunlar hem ekolojiyi bozuyorlar. Deniz 
altındaki bitkilerin yaşamını bozdukları 
gibi karasal yaşamı ve tüm gezegenimize 
yayılan ciddi bir çevresel probleme yol 
açıyor. Bu farkındalık için özellikle bura-
dayız. Denizlerimizi koruyalım. Denizlerim-
izde yaşam bol ve bereketli olsun.  Canlılar 
bol olsun. Bunlar tutulsun ve sofralarımızı 
süslesin” dedi. 

Başkan Yazıcı ile ilk ağı denize bırakan 
Sosyal Medya Fenomeni Mustafa Akan,” 
Bugün Tuzla Belediye Başkanımız Şadi 
Yazıcı’nın daveti üzerine av sezonunu aç-
maya geldik. Çok mutluyum. İlk defa böyle 
bir deneyim yaşayacağım. Daha önceleri 
olta ile tecrübelerim oldu ama profesyonel 
anlamda ilk defa av sezonunu açma fırsatı 
buldum” dedi. 

BALIKÇILIK SEZONU AÇILDI, 
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 ÇOCUKLAR İÇİN KIRMIZI  
MAİL HATTI İLK DEFA  

TUZLA’DA HAYATA GEÇTİ

Tuzla Belediyesi, 2022-2023 Eğitim 
Öğretim Dönemi başlamadan ve 
öğrenciler için yaz tatili bitmeden 
Tuzla Çocuk Festivali düzenledi. 

Tuzla Marina’da düzenlenen festivalde el 
emeği ürünlerin satışa sunulduğu 42 stanttın 
yanı sıra çocuklar için konserler, atölyeler, 

yarışmalar, animasyonlar, sinema gösterimi, 
interaktif oyunlar, şişme oyun grupları, 
ikramlar ve sürpriz hediyeler yer alıyor. 18 
Eylül’e kadar ziyarete açık olacak festival 
saat 15.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret 
edilebilecek. Festivalin açılışını gerçekleştiren 
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 
stantları tek tek dolaştıktan sonra çocuklarla 
birlikte illüzyon gösterisi izledi. Gösteri 
sonrasında Başkan Yazıcı sahnede çocuklar 
ile birlikte dans etti. Program sırasında Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Türkiye’de 
öğrenciler için ilk kez uygulanacak yeni 
sistemi anlattı. Buna göre, Tuzla’da okuyan 
öğrenciler eğitim ile ilgili taleplerini, 
önerilerini ve projelerini kırmızı mail sistemi 
olarak adlandırılan okul@sadiyazici.com 
adresine mail atabilecekler. Mail adresine 
gelen talepler Tuzla Belediye Başkanı Dr. 
Şadi Yazıcı tarafından takip edilecek. 

“FESTİVALDE EĞLENEREK 
ÖĞRENMENİN GÜZEL BİR YÖNTEMİNİ 
YAŞIYORLAR”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” 
Okullar açılmadan önce çocuklarımız 
için güzel bir çalışma yapalım dedik. Okul 
öncesi güzel bir motivasyon olsun istedik. 

Çocuklarımızın bireysel gelişimine, psikolojik 
gelişimine, bütün eğitim ve öğretim yılının 
adaptasyonu için kıymetli bir festival 
olacak. 42 stant kuruldu. Burada eğlenerek 
öğrenmenin güzel bir yöntemini yaşıyorlar. 
İnşallah okullarına motive bir şekilde 
başlayacaklar” dedi.  

“KIRMIZI MAİL HATTI İLE EĞİTİM 
VE ÖĞRETİME AYRI BİR KALİTE 
GETİRECEĞİZ”

Türkiye’de ilk kez uygulanacak mail 
sistemini anlatan Başkan Yazıcı,” Eskiden 
liderler arasında özel ve acil durumlar için bir 
kırmızı telefon hattı kullanılırdı. Biz eğitim 
ve öğretime çok önem veriyoruz. Bu kadar 
önemli bir konuyu diğer bütün belediyecilik 
hizmetlerinin dışında niş bir alan olarak 
görüyoruz. Eğitim, öğretim ve okulla ilgili 
bütün problemleri ayrı bir alan olarak 
değerlendirmek istedik. Dedik ki biz bunu 
bütün velilerimizi, öğrencilerimizi ve eğitim 
öğretim camiamızı kırmızı mail hattından 
bizlere ulaşarak biz bu konuda ne yapabiliriz, 
hep birlikte nasıl proje geliştirebiliriz diye 
gerçekleştirmek istedik. 365 gün takip 
edeceğimiz kırmızı mail hattımız olan 
okul@sadiyazici.com mail adresinden 
bize yazdığınızda bunu özenle titizlikle 
dinleyeceğiz, bakacağız ve okuyacağız.  
Hızlıca müdahale edeceğiz. Bunu Türkiye’de 
belki bir ilk olarak yapıyoruz. Ama dijital 
dünyada, kırmızı telefon hattı değil, kırmızı 
mail hattı ile Tuzla’da eğitim ve öğretime 
ayrı bir kalite getireceğiz” dedi. 
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Milyonlarca öğrenci için yaz 
tatili sona erdi ve 2022-2023 
Eğitim Öğretim Dönemi’nin 
ilk ders zili çaldı. Tuzla’da da 

yeni eğitim öğretim dönemi Mimar Sinan 
İlkokulu’nda düzenlenen törenle başladı. 
Törene Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu 
ile birlikte öğrenciler ve veliler katıldı. 
Programın ardından protokol üyeleri, 
sınıfları gezerek öğrencilere başarılar diledi.  
Tuzla Belediyesi’nin Tuzla’da okuyan 50 bin 
öğrenciye dağıttığı kırtasiye malzemeleri 
de okul kitaplarının yanında masalarda 
hazır bulundu. Öğrenciler hem okul 
kitaplarına hem de kırtasiye malzemelerine 
kavuşmasından dolayı mutlu olurken, 
velilerde emeği geçenlere teşekkür etti. 

“DERS KİTAPLARININ VERİLMESİ 
DÜNYADA OLMAYAN ÖZEL BİR 
ÇALIŞMADIR”

Program sırasında konuşan Tuzla Belediye 
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “2022-2023 Eğitim 
Öğretim Yılı hepimiz için hayırlı olsun. Biz her 
zaman altına çizerek ifade ediyoruz. Tuzla’da 
ne yaparsak yapalım, Tuzla’da nasıl hizmetler 
yaparsak yapalım, Tuzla’yı altınla da 
kaplasak eğitim öğretime değer vermezsek 
bizim yapmış olduklarımızın hiçbir anlamı 
yoktur. O nedenle 12 yıldır biz hiçbir zaman 
okullarımızın fiziki yapılarını, öğrencilerimize 
gerek maddi gerek manevi desteklerimizle 
beraber eğitim öğretime her konuda 
yardımcı olmaya çalıştık. Hatta üçüncü 
adresler belirledik ve gençlerimiz bizim için 
kıymetli dedik. Sizin geleceğe bıraktığınız 

en kıymetli varlığınız çocuklarınızdır. Bizim 
için ve ülkemizin için de çocuklarımız çok 
önemli. Devletimiz de bu nedenle 2004 
yılından itibaren ders kitaplarını, yakın bir 
zamanda alınan Bakanlar Kurulu kararı ile 
de yardımcı ders kitaplarını öğrencilerimiz 
sınıfta bulacak şekilde hazırladılar. Sayın 
Cumhurbaşkanımıza ve ekibine yürekten 
teşekkür ediyorum. Onların büyük çabası 
ile dünyada olmayan özel bir çalışmadır. Biz 
de buna destek için elimizden geleni yaptık. 
Öğrencilerimizin kırtasiye malzemelerini 
kitaplarımızla beraber bulunduracağız. Biz 
sizleri seviyoruz” dedi
Tuzla Kaymakamı Ali Akça ise,” Bir ülkenin, 
bir toplumun en değerli varlıkları sizlersiniz. 
Sizleri yarınlara ne kadar iyi hazırlayabilirsek 
kendi ülkemizin geleceğini de o kadar sağlam 
temeller üzerine oturtuyoruz” demektir.  

TUZLA’DA YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM 
DÖNEMİ TÖRENLE BAŞLADI

4 EYLÜL 2022  |  Tuzla Belediyesi Aylık Haber ve Etkinlik Bülteni



ISSN 2651-4168

YIL: 8  SAYI: 115 | 30 EYLÜL 2022

Tuzla Belediyesi Adına İmtiyaz Sahibi
DR. ŞADI YAZICI

Genel Yayın Yönetmeni
Güven ADA

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Veysel ÇELIK

Grafik Tasarım
Mervegül YÜREKLI
Cem HASIP
Samet KARAGÖZ
Tuğçe GÖKDEMIR

Metin Yazarlarımız
Anıl UÇAN
Gülhan ŞEN GÜMÜŞTAŞ

Fotoğraf & Kamera
Batuhan Can TAŞ
Hidayetullah GÜRBÜZ
Murat BÜLBÜL
Onur USLU

Mamur Ajans Reklamcılık Matbaacılık Gazetecilik
Turizm İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
Aydıntepe Mahallesi Sevindik Sokak Mamur Apartmanı
No:15/1 Tuzla/İstanbul

İletişim: Tuzla Belediyesi 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi No:17 
Tuzla/İSTANBUL Tel: 444 0 906
www.tuzla.bel.tr
e-mail: bhm@tuzla.bel.tr

BASIM YERİ

TUZLA BELEDİYESİ AYLIK HABER  VE ETKİNLİK BÜLTENİ

TUZLA’DA OKUYAN 50 BİN 
ÖĞRENCİYE KIRYASİYE DESTEĞİ

Milyonlarca öğrenci 12 Eylül’de 
başlayacak yeni eğitim öğretim 
döneminin başlamasını heyecanla 
beklerken ailelerini de alışveriş 

telaşı sardı. Tuzla Belediyesi, ailelerin kırtasiye 
alışverişlerine katkı sağlamak için özel bir sosyal 
sorumluluk projesini hayata geçirdi. Tuzla Belediye 
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın destekleri ile hazırlanan 
projede Tuzla’nın 78 okulunda okuyan toplam 50 
bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine kırtasiye 
malzemesi dağıtılacak.  Tuzla Belediyesi Gönül 
Elleri Çarşısı’nda 4 bin 500 kadın kent gönüllüsü 
tarafından hazırlanan çantalar, yine kadın kent 
gönüllüleri tarafından okul sıralarına bırakılmaya 
başlandı. Tuzla’da okuyan öğrenciler, ilk ders zili 
çaldığı gün kırtasiye malzemelerine kavuşacaklar. 
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da Gönül 
Elleri Çarşısı içerisinde bulunan iyilik atölyesinde 
paket yapan gönüllü kadınları ziyaret etti. Başkan 
Yazıcı hem kırtasiye malzemelerin olduğu paketi 
hem de ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak okul 
çantalarını inceledi. 

“ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ KITAP 
DAĞITILMASI DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR 
KARARDI”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” 
2022-2023 yılı eğitim öğretim başlıyor. 
Dolayısıyla evlerde tatlı bir telaş var. Bu telaş 
bizlerde de var. Yeni dönem başlamadan 
önce okullarımızın boya, badana ve tadilat 
işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda 
da öğrencilerimize defter, kalem, eğitim seti 
hazırlıklarını tamamlama telaşı içerisindeyiz. Bu 
eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, en değerli 
varlığımız olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz 
öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. 
Eskiden bir eğitim öğretim yılı başlarken, kitap 
telaşı başlardı. 2003-2004 yılından sonra bu 
telaş ortadan kalktı. Hükümetimizin almış 
olduğu bir kararla eğitim öğretim döneminde 
kullanılacak kitaplar, öğrencilerimiz okullarına 
başlamadan sıralarında hazır olmaya başladı. 
Bu dünyada devrim niteliğinde bir karardı. O 

dönemde eğitim öğretimde eşitlik felsefesi ile 
yola çıkılan bu kampanyada da büyük bir başarı 
elde edildi. Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliği 
sağlanmış oldu. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün emeği 
geçenlere yürekten teşekkür ediyorum” dedi. 
Başkan Yazıcı,” Geçtiğimiz günlerde yapılan 
Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yeni 
bir karar alındı. Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, ders kitaplarının yanında 
yardımcı kitapların da okul sıralarında hazır 
bulunacağının müjdesini vermişti. Bu da devrim 
üzerine devrimdir. İnşallah bu kararla da artık 
yardımcı kitaplar sıraların üzerinde olacak. Biz 
de bunun üzerine bir hazırlık yapalım dedik. 
Tuzla’daki tüm ilköğretim, ortaöğretim ve 
lisedeki öğrencilerimize bu kitapların yanında 
defterler, kalemler, silgiler gibi eğitim setlerini 
hazırladık. Bütün öğrencilerimiz kitaplarla 
beraber bu setleri sıralarında bulacaklar. 
İlköğretimde 18 bin 500 öğrenci, ortaöğretimde 
yaklaşık 16 bin 500 öğrenci ve lisede 15 bin 
öğrencimiz bu eğitim setlerini kitaplarla birlikte 
sıralarında bulacaklar.” dedi. 

“4 BİN AİLEMİZE OKUL ÇANTASI HEDİYE 
EDECEĞİZ”

Başkan Yazıcı,” Öğrencilerimiz, bu defterlere 
yepyeni dünyalar yazacaklar. Yepyeni hikayeler 
oluşturacaklar. Biz bu dönem içerisinde 
yapmış olduğumuz çalışmalarda her zaman 
eğitim öğretim camiasının yanında olduk. 
Ben her zaman şunu söylüyorum. Tuzla’yı 
altınla kaplasak geleceğimiz olan  gençlerimize 
iyi bir eğitim vermezsek hiçbir şeyin anlamı 
olmaz. Tüm öğrencilerimize bu eğitim setini 
vereceğiz. Ayrıca, yaklaşık 12 yıldır devam 
ettiğimiz Tuzla’da yaşayan, ekonomik olarak 
dezavantajlı ailelerin çocuklarına vermiş 
olduğumuz çanta hediyemizi  bu sene de 
vereceğiz. Yaklaşık 4 bin ailenin çocuklarına 
okul çantalarını hediye edeceğiz” dedi. 
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Pakistan'daki sel felaketinin ardından 
başlatılan yardım kampanyasında, 
İstanbul Valiliği koordinasyonunda 
Tuzla Kaymakamlığı ve Tuzla 

Belediyesi işbirliğinde Tuzlalı bağışçıların 
destekleri ile 2 tır dolusu temel ihtiyaç 
malzemesi toplandı. Toplanan malzemeler 
Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı 
tarafından tırlara yüklendi. Tuzla Belediyesi 
Gönül Elleri Çarşısı’ndan önünden yola 
çıkan tırları, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, 
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve 
bağışçılar dualarla Pakistan’a uğurladılar. 

“ÜLKEMİZİN YARDIM KONUSUNDAKİ 
HASSASİYETİ DÜNYADA NET BİR 
ŞEKİLDE BİLİNİYOR”

Yardım tırlarını gönderildiği sırada 
açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye 
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Pakistan ve 
Afganistan bölgesinde küresel ısınmaya 
bağlı olarak çok fazlaca yağışın neden 
olduğu su baskınları sonucu milyonlarca 
insanın etkilenmiş olduğu bir doğal 
afetle karşı karşıya kaldı. Pakistan 
ve Afganistan’daki kardeşlerimize, 
tarihimizden gelen birlikteliğimiz ve bağımız 
nedeniyle güzel bir yardım kampanyası 
başladı. İstanbul’un ilçelerinde belirlenen 
miktarlarda yardımlar ve yardım koliler 
hazırlanıyordu. Tuzla Belediyesi ve 
Tuzla Kaymakamlığı olarak burada 2 tır 
yardım malzemesi gönderiyoruz. Buraya 
destek veren sivil toplum kuruluşlarına 

teşekkür ediyoruz. GİSBİR, 
Birlik Organize Sanayi Bölgesi 
ve İstanbul Anadolu Organize 
Sanayi Bölgesi ile hep birlikte 
dayanışma içerisinde selden 
etkilenen kardeşlerimize yardım 
gönderiyoruz. Ülkemizin bu 
konudaki hassasiyeti dünyada 
net bir şekilde biliniyor. Hangi 
ülke olursa olsun, hangi dinden 
olursa olsun, hangi kıta ya da 
coğrafyada olursa olsun, Türkiye 
Cumhuriyeti yardımseverliğini, kardeşliğini 
ve yardımları ile beraber dünyaya örnek 
olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve 
bu konuda yardımları organize ederek 
insanların afetlere yardım etme becerisini, 
kabiliyeti gösteren herkese yürekten 
teşekkür ediyorum” dedi. 
Tuzla Kaymakamı Ali Akça,” Haziran ayının 
14’ünden sonra başlayan muson yağışları 

ülkenin üçte birini etkiledi. Milyonlar 
etkilendi binlerce insan hayatını kaybetti. 
Devletimiz Pakistanlı kardeşlerimize yönelik 
bir yardım kampanyası organze etti. Sayın 
valimizin bizlere talimatı ile beraber bu 
organizasyonu ilçelerde kaymakamlarımız 
ve belediyelerimiz, sivil toplum kuruşları ile 
birlikte yönetmemiz arzu edildi. Biz bugün 
Tuzla’dan 2 bin paket yardımı Pakistanlı 
kardeşlerimize yolluyoruz” dedi. 

TUZLA’DAN YARDIM TIRLARI 
PAKİSTAN İÇİN YOLA ÇIKTI
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Türkiye Kadın Girişimciler Derneği ve Tuzla Belediyesi,

TUZLALI KADIN GiRiŞiMCiLER 
iÇiN iŞ BiRLiĞi YAPTI

Tuzla’da bulunan kadın girişim-
cileri destekleyen çalışmalar 
gerçekleştiren Tuzla Belediyesi, 
KAGİDER ile özel bir iş birliği 

anlaşması yaptı. Tuzla Belediyesi’nde 
gerçekleştirilen iş birliği protokolü töre-
nine AK Parti İstanbul Milletvekili ve 
aynı zamanda KAGİDER Kurucu Üyesi 
Mihrimah Belma Satır, Tuzla Beledi-
ye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, KAGİDER 
Başkanı Emine Erdem ile birlikte KAGİDER 
yöneticileri katıldı. Yapılan protokol 
çerçevesinde, ‘Ticaretin Kadınları’ çevrim-
içi platformu aracılığıyla Tuzlalı kadın 
girişimcilerin yeni pazarlara erişimini 
artırmayı hedefleyen iş birliğiyle, kamu 
ve özel sektörü mal ve hizmet satın alım-
larını kadın girişimcilerden yapmaya 
teşvik etmek amaçlanıyor. KAGİDER’in 
koordinatörlüğünü yaptığı, Kadın İşveren 
ve Sanayiciler Derneğ ve Bursa İş Kadın-
ları ve Yöneticileri Derneği paydaşlığın-
da yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “İş 
Dünyasında Kadın İletişim Ağı” projesi 
kapsamında hayata geçirilen ‘Ticaretin 
Kadınları’ portalı ve mobil uygulaması-
na, Türkiye genelinde toplam 224 kadın 
girişimci derneği ve 1200’den fazla kadın 
girişimci kayıtlı bulunuyor.
Protokol töreninde açıklamalarda bulunan 
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” 
KAGİDER’in Tuzla’da böyle bir çalışmayla 
bizi platforma davet etmesi bizi gerçekten 
çok mutlu etti. Tuzla’daki kadın girişim-
ciler adına Tuzla Belediye Başkanı olarak 
teşekkür ediyorum. Toplum açısından çok 

önemli avantajların olduğu önemli bir 
platforma dahil olduğumuzu düşünerek 
imza atıyoruz. Böyle bir iş birliğini kabul 
ettiğiniz ve bizlere de yer verdiğiniz için 
teşekkür ediyorum. Tuzla’da kadın ve 
kadın bakışı ile beraber yerel yönetim-
leri biz global düşüp, yerel uygularken 
kadının nezaketi, letafeti ve merhametinin 
çok önemli olduğunu bizzat yaşayarak 
öğrendik. Biz her zaman kadınca bakışı 
Tuzla’da oluşturmaya çalıştık. Apayrı bir 
platformda olduğumuzun farkındayız. KA-
DİGER ile yaptığımız bu iş birliği bize ayrı 
bir güç verecektir” dedi.  
KAGİDER Başkanı Emine Erdem, “Bugün 
KAGİDER’in çok önem verdiği bir portalın 
özellikle Tuzla bölgesinde güçlendirilm-
esi için protokolümüzü Sayın Belediye 
Başkanımız ile protokolünü imzaladık. 
Sayın Milletvekilimiz Mihrimah Belma 
Satır Hanımefendiye destekleri için teşek-
kür ediyoruz. Biz bu portal ile aslında 
kadınların hem bilgiye erişebilmeleri hem 
de iş yapabilme potansiyelini yaratmak için 

hayata geçirdik. Kadından ne kadar çok 
ürün ve hizmet alınabilirse, kadının o kadar 
güçleneceği bir portal. Türkiye’nin geneline 
yaygınlaştırılmış bir portal. Kadından ürün 
ve hizmet alımı konusunda, kadın tedar-
ikçilere ulaşım konusunda, özellikle kamu, 
yerel yönetimler ve özel sektöre hitap eden, 
kadın girişimcilerin birbirileriyle hizmet ve 
ürün alımı konusunda uygulanan bir por-
tal. Türkiye’nin genelinde şehir bazlı, ürün 
bazlı arama portalı olan bir platform. Bu 
platformda Tuzla Belediyesi’nin girişimci 
kadınlara verdiği önem, değer ve katma 
değeri bir yerde portalımıza entegre etmek 
için bugün bu protokolü imzaladık” dedi. 
AK Parti İstanbul Milletvekili ve aynı za-
manda KAGİDER Kurucu Üyesi Mihrimah 
Belma Satır ise, “Bugün yapılan bu pro-
tokolden sonra KAGiDER’in bilgi ve te-
crübesini Tuzla’daki kadın girişimcilere 
aktarılacak. Tuzla’daki kadın girişimcilerin 
başarılı örnekleri daha büyük işlere imza 
atacak. Güzel örnekleri de hep birlikte 
takip edeceğiz” dedi. 
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iLK KEZ iSTANBUL’A GELEN 
MARDiNLi ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU

Haziran ayında Mardin’in 
Kızıltepe ilçesi Akçapınar 
köyü okulunu ziyaret eden 
Tuzla Belediye Başkanı Dr. 

Şadi Yazıcı, Enver isimli bir öğrencinin 
“İstanbul’u görmek istiyoruz” talebine 
kayıtsız kalmayarak tüm öğrencileri ve 
öğretmenleri Tuzla’da misafir etti. İlk 

kez uçağa binen ve ilk kez İstanbul’u 
gören çocuklar İstanbul’un tarihi yerleri 
gezdiler. Çocukların 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü’nden geçerken yaşadığı mutluluk 
kameralara saniye saniye yansıdı. 
Mardin’in Kızıltepe İlçesi Akçapınar 
Köyü’nde öğretmenlik yapan Esra Boyraz, 
basından takip ettiği Tuzla Belediyesi 

Gönül Elleri Çarşısı’nın iyilik çalışmalarını 
okuluna getirmek istemiş ve okulundaki 
bazı ihtiyaçların giderilmesi için Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’yı davet 
etmişti. Çocukların daha iyi şartlarda eğitim 
görebilmeleri için harekete geçen Tuzla 
Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ve WEFA 
Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu 
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iLK KEZ iSTANBUL’A GELEN 
MARDiNLi ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU

iş birliğiyle Haziran ayında Akçapınar 
İlkokulu’nun bakım ve onarımı yapılmış, 
bir zeka sınıfı oluşturulmuş, öğrencilere 
giysi, oyun ve kırtasiye setleri hediye 
etmişti.   

MARDİNLİ ÇOCUKLAR İLK KEZ 
İSTANBUL’U GEZDİ

Esra öğretmenin davetini kırmayarak 
Mardin’in Kızıltepe İlçesi Akçapınar 
köyü okulunu ziyaret eden ve 
öğrencilerle buluşan Tuzla Belediye 
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya Enver isimli bir 
öğrencinin İstanbul’u görmek istediğini 
söylemişti. Başkan Yazıcı verdiği sözü 
tutarak Akçapınar İlkokulu’nda okuyan 
öğrencileri ve öğretmenleri Tuzla’da 
misafir etti. İlk kez uçağa binen ve 
İstanbul’u ilk kez gören çocuklar 
Tuzla’daki Tema Park’ta doyasıya 
eğlendiler. Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim 
Parkı ve İstanbul İl Kültür Turizm 
Müdürlüğü koordinasyonunda Kültür 
ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeleri 
gezdiler. 

“AKÇAPINAR KÖYÜ İLE TUZLA 
ARASINDA BİR KARDEŞLİK BAĞI 
OLUŞTU”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 
Mardin’den İstanbul’a gelen öğretmen 
Esra Boyraz ve öğrenciler ile Tuzla 
Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde 
bir araya geldi. Çocuklarla tek tek 
sohbet eden Başkan Yazıcı, “Buraya 
gelerek bizlere şeref verdiniz. Mardin’de 
bizleri güler yüzle karşılaşmıştınız. 
Orada Enver’le satranç oynarken, Enver 
kulağıma ‘Ben İstanbul’a gitmedim’ dedi. 
Enver’in bu sözü üzerine sizleri ağırlama 
düşüncesi oldu. Şeref duyduk. Kızıltepe 
ile Akçapınar Köyü ile Tuzla arasında bir 
gönül bağı oluştu. İnşallah bundan sonra 
her zaman burada bir yeriniz olduğunu 
unutmayın” dedi.  
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DÜNYACA ÜNLÜ e-TİCARET MARKASI 
TUZLA’DA KURDUĞU YENİ ÜSSÜ İÇİN 

PERSONEL ALIMINA BAŞLADI

Dünyanın önde gelen e-Ticaret 
markası olan ve 2018 yılında 
da Türkiye pazarına giren 
Amazon, Tuzla’da kurduğu 

yeni lojistik üssü için personel alımına 
başladı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi 
Yazıcı tarafından Türkiye’nin istihdam 
seferberliğine destek sağlaması amacıyla 
kurulan Tuzla Belediyesi Kariyer ve 
İstihdam Merkezi’nin organizasyonunda 
yapılan toplu iş görüşmeleri iki gün sürdü. 
Dünyanın önde gelen e-Ticaret markası 
olan ve 2018 yılında da Türkiye pazarına 
giren Amazon, Tuzla’da kurduğu yeni 
lojistik üssü için personel alımı için 
çalışmalara başladı. Tuzla Belediye 
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından 
Türkiye’nin istihdam seferberliğine 
destek sağlaması amacıyla kurulan 
Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam 
Merkezi’nin organizasyonunda toplu iş 
görüşmesi düzenlendi. Tuzla Belediyesi 
Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen iş görüşmesi iki gün sürdü. 
Amazon’da çalışmak isteyen vatandaşlar, 
toplu iş görüşmesi ile insan kaynakları ile 
bire bir görüşme imkânı sağladılar. 
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BAŞKAN YAZICI, TUZLA’DAKi 
DEZAVANTAJLI VATANDAŞLAR iLE 

PiKNiK PROGRAMINDA BiR ARAYA GELDi

Türkiye’nin dört bir yanında veren el 
ile alan eli buluşturan Tuzla Belediyesi 
Gönül Elleri Çarşısı, yılın her günü 
takiplerini yaptığı dezavantajlı vatan-

daşlar için özel bir program düzenledi. Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatları 
ile yılın her günü büyük bir titizlikle takipleri 
yapılan dezavantajlı vatandaşlar,  Tuzla Bele-
diyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik ve Doğa 

Kampı’nda düzenlenen piknik programında bir 
araya geldiler. Piknik programına Tuzla Bele-
diye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri 
Çarşısı kurucu gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı da 
katıldı. Başkan Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı 
programa katılan tüm dezavantajlı vatandaşlar 
ve aileleri ile sohbet ettiler. Piknik programı 
kapsamında çocuklar için sahne gösterileri 
düzenlendi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi 

Yazıcı,” Pikniğimize katılım sağlayarak bizleri 
çok mutlu ettiniz. Biz 365 gün hep birlikteyiz. 
Gönül Elleri Çarşımızın gönüllü hanımefendiler, 
sizlerle 365 gün ilgileniyorlar. Kalbimiz sizinle 
birlikte atıyor. Bu şekilde Tuzla’da çok daha 
mutluyuz. Sizinle birlikte çok daha güzel yarın-
lar hazırlamak için çalışıyoruz. Tuzlamızı daha 
engelsiz bir hale getirmek için çalışıyoruz. Sizi 
çok seviyoruz” dedi.  
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Tuzla’da 3-6 yaş arasındaki 
çocukların kişisel gelişime katkı 
sağlanması ve çocuklarını kursa 
getiren annelerin de kendi 

alanlarında seçtikleri konular üzerine 
eğitimler alabildikleri Tuzla Belediyesi Anne 
Çocuk Eğitim Merkezi’nde ilk ders zili çaldı. 
8 ayrı merkezde alanında uzman eğitimciler 

ile 20 farklı branşta başlayan eğitimlere bin 
400 çocuk anneleri ile birlikte katıldı. İlk kez 
AÇEM’le tanışan minikler heyecanlanırken 
anneler de istedikleri branşlardaki dersleri 
seçmeye başladılar. Tuzla Belediye Başkanı 
Dr. Şadi Yazıcı’nın en çok önemsediği 
projelerden birisi olma özelliği taşıyan Anne 
Çocuk Eğitim Merkezlerinde, çocuklar 

anneleriyle birlikte ilk eğitime adım atmanın 
mutluluğunu yaşadı. AÇEM Öğretmeni 
Tuğba Nur Doruk,” Burada yaş gruplarına 
uygun olarak dağılımları sağlıyoruz. İlk 
önce küçük yaş gruplarına oyun, sanat 
ve matematik etkinlikleri yapıyoruz.  Bu 
etkinlikler ile öğrenmelerini ve gelişimlerini 
sağlıyoruz” dedi.  

TUZLA BELEDiYESi ANNE 
ÇOCUK EĞiTiM MERKEZi’NDE 

iLK DERS ZiLi ÇALDI
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ÖZEL ÇOCUK FEHMİ’NİN 
ASKERLİK HAYALİ 
GERÇEK OLDU

Türkiye’nin dört bir yanında 
alan el ile veren eli buluştur-
an Tuzla Belediyesi Gönül 
Elleri Çarşısı tarafından taki-

bi yapılan 20 yaşındaki Fehmi’nin en 
büyük hayali asker olmaktı. Fehmi 
Güney anne ve babası, AK Parti İstan-
bul İl Başkanlığı tarafından başlatılan 
Yüz Yüze 100 gün programı kapsamın-
da kendilerini ziyaret eden AK Parti 
İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve 
AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Av. Talha 
Tayfur’dan çocuklarının hayallerini 
gerçekleştirmeni istedi. Fehmi’nin 
asker olma hayali için kollar sıvandı ve 
Fehmi için unutulmaz bir gün planlandı. 
Askeri kamuflaj giydirilen Fehmi evinin 
önünden davul zurna ve askeri araç 
ile alınarak Tuzla Jandarma Komutan-
lığı’na getirildi. Burada askerle tanışan 
Fehmi unutulmaz bir gün yaşadı. Fe-
hmi’ye asker olduğu günde, AK Parti 

İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve AK 
Parti Tuzla İlçe Başkanı Av. Talha Tay-
fur da eşlik etti. Fehmi’nin mutluluğu 
kameralara saniye saniye yansıdı. 

 “DUYGUSAL ANLAR YAŞADIK”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” 
Fehmi kardeşimizi evinden aldık ve 
askere uğurladık. Nizamiyeye teslim et-
tik. Kendisi güzel bir törenle karşılandı. 
Buradaki jandarma komutanımıza 
teşekkür ediyorum. Gerçekten Fehmi 
kardeşimizin ve ailesinin heyecanı bi-
zleri de çok duygulandırdı. Biz 365 gün 
24 saat özel çocuklarımız ve aileleri 
ile ilgileniyoruz. Bugün ayrı bir heye-
can gördük. Askerlik hayali yaşayan 
özel bir çocuğumuzun ailesi ile birlikte 
annesinin ifadesi ile ‘hem düğünü hem 
de askerliği’ gibi oldu. Gerçekten çok 
duygusal anlar yaşadık” dedi. 
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ISO 14001 BELGESi

Tuzla Belediyesi, daha 
yaşanabilir bir dünya 
için uygulamaya 
koyduğu çevre 

politikaları, planlama, kontrol 
etme, uygulama ve inceleme 
konuları için ISO 14001 Çevre 
Yönetim Sistemi Belgesi aldı. 
Tuzla Belediyesi, daha 
yaşanabilir bir dünya 
oluşturmak, geleceğin 
Tuzla’sını inşa etmek ve 
karbon ayak izini düşürecek 
çevre uygulamalarını 
aralıksız sürdürüyor. Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi 
Yazıcı’nın üzerinde titizlikle 
durduğu yatırımların başında 
gelen çevre politikaları, 
çevre planlamaları, çevreyi 
kontrol etme çalışmaları 
ve incelemeleri ISO 14001 

Çevre Yönetim Sistemi Belgesi 
almaya hak kazandı. Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi 
Yazıcı’ya Çevre Yönetim 
Sistemi Belgesi’ni AK Parti 
İstanbul Milletvekili Hulusi 
Şentürk takdim etti. 

“İLÇEMİZE VE 
BELEDİYEMİZE HAYIRLI 
OLSUN”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. 
Şadi Yazıcı,” Belediyecilik 
alanında birçok örnek 
çalışmaya imza atan İstanbul 
Milletvekilimiz Hulusi Şentürk 
Bey’in katılımıyla TS - EN ISO 
14001 Çevre Yönetim Sistemi 
Belgemizi aldık. İlçemize ve 
Belediyemize hayırlı olsun” 
ifadelerini kullandı.

TUZLA BELEDiYESi’NiN 
ÇEVRE POLiTiKALARINA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından açıklanan 
Cumhuriyet tarihinin en büyük 
sosyal konut projesinin detayları 

belli oldu. İlk etapta yapılacak 250 bin 
konutun 50 bini İstanbul’a, bunlardan da 
20 bin 920 adeti Tuzla’ya yapılacak. Tuzla 
belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı. Tuzla’nın 
Aydınlı Mahallesi’nde bulunan Konaşlı 
Mevkiine yapılacak sosyal konut alanında 
incelemelerde bulundu. 

EN SOSYAL DEVLET TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ

Başkan Yazıcı burada yaptığı açıklamada,” 
Cumhurbaşkanımızın açıkladığı sosyal 
konut projesi; dünyanın en sosyal devletinin, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunun bir 
kez daha ilanıdır. İstihdam odaklı ekonomik 
politikalar, üniversite öğrencilerimiz için 
açılan yurtlar, asgari ücret düzenlemeleri, 
tarımsal ürün destekleri ve onlarca sosyal 
uygulamaya eklenen bu hizmet halkası 
eşsiz bir sosyal devlet uygulamasıdır. Sosyal 
Devlet olduğunu iddia eden pek çok devletin 

hayal bile edemeyeceği bu büyük işe imza 
atan ülkemle, devletimle, hükümetimizle ve 
liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’la gurur
duyuyorum. ” dedi. 

250’DEN FAZLA SEKTÖR 
HAREKETLENECEK

İlan edilen; “İlk Evim İlk İş Yerim” projesi 
kapsamında 750 bin konut ve 50 bin iş 
yeri yapılacağını, konutların 20 bininin 
Tuzla’da yapılacak olmasından heyecan 
duyduklarını ifade eden Başkan Yazıcı: 
Şehit yakını ve gaziler, engelliler, emekliler, 
gençler ve daha önce ev sahibi olmayan dar 
gelirli vatandaşlarımıza sunulan bu imkan 
tüm Türkiye için çok sayıda faydayı da 
beraberinde getirecek. Pandemi ve küresel 
ekonomik kriz nedeniyle konut üretimindeki 
daralmanın etkisiyle yükselen ev fiyatları ve 
kiralar kontrol altına alınacağından, proje 
hem konut alacaklara hem kiracılara fayda 
sunacak. On binlerce vatandaşımız istihdam 
imkanı bulacak. Konut projeleri 250’nin 
üzerinde sektörü harekete geçirdiğinden ülke 
ekonomisinin çarkları daha sağlam dönmeye 

başlayacak. Bizi en çok heyecanlandıran 
ise Tuzla’nın parlayan yıldızının daha da 
parlayacak olması” dedi. 

TUZLAMIZ ARTIK EN PARLAYAN 
YILDIZ

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı” 
Tuzlamızda 20 bin 920 konutun yapılması 
demek yeni bir şehir kurulması demek. 
Halihazırdaki şehrimizle bu yeni şehri biz 
entegre edeceğiz. Artık Tuzla İstanbul’un 
parlayan yıldızı değil, en parlayan yıldızı 
olacak. Eminim ki hali hazırda bulunan 
şehrimize, yeni oluşacak şehrimizin de 
ulaşım alt yapı dâhil olmak üzere en iyi 
şekilde entegrasyonunu sağlayacak hem 
ülkemizin hem İstanbul’un hem de Tuzla’nın 
kazanacağı muhteşem bir projedir. Bu projeyi 
bir fırsat olarak değerlendirmek ve Tuzla’yı 
İstanbul’un görkemli şehir merkezlerinden 
birine dönüştürmek arzusundayız. Emeği 
geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak 
üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkür 
ediyorum” dedi.  

20 BiNi
İSTANBUL’DAKİ 50 BİN SOSYAL KONUTUN

TUZLA'DA YAPILACAK
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