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ÜCRETSİZ

Tuzla Belediyesi, Gramofon ve Radyo severler 
için özel bir sergi düzenledi. Sanatçı 
Ahmet Ali Şağın’ın yönetmenliğinde 
düzenlenen sergide geçmişten 
günümüze gramofon ve 
radyolar sergileniyor. 

Tuzla’nın Postane Mahallesi’nde 
30 yıldır işgal altında bulunan 
ve geçen yıl Tuzla Belediyesi 
tarafından başlatılan hukuki 
sürecin neticelenmesinden 
sonra Mercan Şehir Parkı ve 
Spor Tesisi tenis kortları yürüyüş 
alanları ve rekreasyon alanı olarak 
vatandaşların 
kullanımına açıldı. 

Tuzla Belediyesi, 65 yaş üstü 
büyüklerin hayata karışmaları, sosyal 
yaşamda kendilerine yer bulmaları ve 
yalnız hissetmemeleri 
için özel bir festival 
düzenledi. 

GRAMOFON VE RADYO’NUN 
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
YOLCULUĞU TUZLA’DA 

iŞGALDEN KURTARILAN 16 BiN 
METREKARE ALAN PARK VE 
SPOR KOMPLEKSi OLDU

» 12'de » 10'da

Tuzla Belediyesi, Anadolu’nun eşsiz 
kültürünü İstanbullularla buluşturmak 

için özel bir program düzenledi. »3'de

ANADOLU’NUN EŞSİZ KÜLTÜRÜ 
TUZLA’DA SERGİLENDİ

Tuzla Belediyesi tarafından Açık Veri ve 
Teknoloji Derneği işbirliği ile Türkiye’de 

yerel belediyeler olarak bir ilk olma özelliğini 
taşıyan Tuzla Belediyesi AçıkVeri Portalı, 

vatandaşların erişimine açıldı.

TUZLA BELEDiYESi’NDEN BiR iLK 
‘AÇIK VERi PORTALI’ KULLANIMA AÇILDI

»8'de

4 BiN GENCiN iYiLiKTE YARIŞTIĞI 
‘iYiLiK ŞAMPiYONASI’ TAMAMLANDI

Türkiye’de bir ilk olan ve gençlerin 
iyilikte yarıştığı İyilik Şampiyonasında 

ödül kazanan takımlar açıklandı. 

iYiLiK ŞAMPiYONASI’NA TAM BANA 
GÖRE GENÇLiK FESTiVALi’NDEN ÖDÜL

AK Parti Yerel 
Yönetimler 

Başkanlığı’nca  
Millet 

Bahçesi’nde 
düzenlenen 

Gençlik 
ve Yerel 

Yönetimler 
temalı ‘Tam 

Bana Göre 
Festival’ 
başladı. » 2'de

» 2'de

»4'de

TUZLA’DA 65 YAŞ ÜSTÜ 
BÜYÜKLER iÇiN FESTiVAL 
DÜZENLENDi

» 11'de

Tuzla Belediyesi, Türkiye’de yerel 
yönetimler bazından ilk kez Tek-
noloji Geliştirme Merkezi’ni kurdu. 
KOSGEB işbirliği ile Türkiye’nin en 

fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şela-
le Eğitim Parkı içerisinde kurulan Teknoloji 
Merkezi, çağın gerektirdiği inovatif fikirlere 
ev sahipliği yapacak. 

»14'de

YEREL YÖNETİMLER ALANINDA TÜRKİYE’DE İLK 

TEKMER TUZLA’DA AÇILDI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm 
yurtta olduğu gibi Tuzla’da da kutlandı. 
Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen 
organizasyonda Tuzlalı minikler, Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Baş-

kan Yazıcı’nın eşi Dr. Fatma Yazıcı ta-
rafından yapılan 24 metrekarelik Türk 
Bayrağı pastası dünya rekoru kırdı. 

»13'de

‘PASTADAN YAPILAN EN BÜYÜK ‘PASTADAN YAPILAN EN BÜYÜK 
BAYRAK’LA DÜNYA REKORU KIRILDI BAYRAK’LA DÜNYA REKORU KIRILDI 



iYiLiK ŞAMPiYONASI’NA 
TAM BANA GÖRE GENÇLiK 

FESTiVALi’NDEN ÖDÜL
AK Parti Yerel 

Yönetimler 
Başkanlığı’nca 
Millet 

Bahçesi’nde düzenlenen 
Gençlik ve Yerel 
Yönetimler temalı ‘Tam 
Bana Göre Festival’ 
başladı. Festival 
kapsamında Türkiye 
genelindeki AK Parti 
belediyeleri arasında 
düzenlenen “Tam Bana 
Göre Gençlik ve Yerel 
Yönetimler” temalı proje 
yarışması düzenlendi. 
Düzenlenen yarışmada 
Tuzla Belediye Başkanı 
Dr. Şadi Yazıcı tarafından 
hayata geçirilen gençlerin 
iyilikte yarıştığı ‘İyilik 
Şampiyonası’ ödüle layık 
görüldü. Ödülü Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi 
Yazıcı,  AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet 
Özhaseki’den aldı. 
 
“FESTİVALDE GÜZEL BİR 
ÖDÜL ALDIK” 

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi 
Yazıcı,” AK Parti Genel Merkezimizin 
düzenlemiş olduğu Tam Bana Göre 
Gençlik Festivali’ndeyiz. Gerçekten 
festivalde muhteşem manzaralar ile 
karşılaştık. Her belediye muhteşem 
stantlar kurmuşlar. Çok inovatif 
içerikler ile gençliğe yönelik sosyal, 
kültürel, bilim ve sanata yönelik 
birçok etkinliği gördük. Tuzla 
Belediyesi olarak burada yerimizi 
aldık. İyilik Şampiyonası ile yarışmaya 
katılmıştık. Festivalde güzel bir ödül 
aldık. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma 

teşekkür ediyorum. Ödül alan diğer 
belediyeleri de tebrik ediyorum” dedi. 

“GELECEĞİ GENÇLERLE BİRLİKTE 
ÇİZECEĞİZ”

Başkan Yazıcı, “Gençlerle birlikte 
geleceği çizme konusunda 
Tam Bana Göre Festival, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 
gibi, ‘ Biz gençlikle beraber, gençlerle 
birlikte siyasete başladık. Gençlikle 
beraber yürüdük ve gençler birlikte 
geleceğe de yürüyeceğiz’ dedi. Sayın 
Cumhurbaşkanımız çok net altını 

çizdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ifadesi ile gençlerle birlikte yürümenin 
keyfini, mutluluğunu ve geleceğe 
emin adımları birlikte atıyoruz. 
Bütün gençlere buradan selam olsun. 
Gençlerle beraber bilim, sanat, 
teknoloji dahil olmak üzere geleceği 
birlikte çizeceğiz” dedi. 
İyilik Şampiyonası; Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’nın destekleriyle Tuzla 
Belediyesi tarafından İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Lise ve üniversite 
öğrencilerinden oluşan 4 bin genç 
kendi aralarında kurdukları bin takım 
ile 11 farklı görevde iyilikte yarıştı. 
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ANADOLU’NUN EŞSİZ KÜLTÜRÜ 
TUZLA’DA SERGİLENDİ

Tuzla Belediyesi, Anadolu’nun 
eşsiz kültürünü İstanbullularla 
buluşturmak için özel bir program 
düzenledi. İstanbul’un Anadolu’ya 

açılan kapısı olan Tuzla, Anadolu’nun irfanını 
hemşehri dernekleri ile birlikte Tuzla Marina’da 
düzenlenen “Tuzla’dan Anadolu’ya Kültürler 
Buluşması” programın ile tazelendi.  33 şehrin 
hemşehri dernekleri yerel tatları ve yöresel 
kültürleriyle İstanbulluları Tuzla’da ağırladı. 
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla’dan 
Anadolu’ya Kültürler Buluşması programına 
katılarak tüm hemşehri derneklerini ziyaret 
etti. Başkan Yazıcı’ya, AK Parti Genel Merkez 
Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli 
Milletvekili Cemil Yaman da eşlik etti. Başkan 
Yazıcı, programa katılan tüm hemşehri 
derneklerinin stantlarını gezerek yöresel 
yemeklerinden tattı. Başkan Yazıcı, Tuzla 
Belediyesi Halk Oyunları ekibi ile halay çekti. 

“BİZ ANADOLU MAYASI İLE  
YOĞRULMUŞ BİR MİLLETİZ”

Program sonrasında açıklamalarda bulunan 
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” 
Hemşehri dernekleri ile 12-13 yıldır yapmaya 
çalıştığımız Tuzla’dan Anadolu’ya Anadolu’dan 
Tuzla’ya mottosu ile yapmış olduğumuz 
programımızdayız. Tuzla Anadolu doludur. 
İstanbul Anadolu doludur. Dolayısıyla biz 
Anadolu mayası ile yoğrulmuş bir milletiz. 
Bu nedenle çok güçlüyüz. Anadolu irfanı 
bizim yaşadığımız ve nefes aldığımız, rızkımızı 
kazandığımız yere hürmet etmeyi de emreder. 
Dolayısıyla biz hem atalarımızın hem 
yaşadığımız, doğduğumuz, büyüdüğümüz 

Tuzla’dan Anadolu’ya hürmet etmeyi her zaman 
gösteriyoruz. Aslında büyük bir mega kentte 
yaşarken gelenek ve göreneklerimizi yaşayıp, 
aynı zamanda bu kentin içerisinde, sosyal, 
kültürel ve ekonomik olarak ortak paydada 
buluşmaya çalışıyoruz. Tuzla’da ve İstanbul 
ortak paydasında birlikteyiz. Ülkemizin birlik 
ve beraberliği için hep beraber gelenek ve 
göreneklerimizi yaşatıyoruz” dedi. 

“TUZLA ORTAK PAYDASINDA BİRLEŞİP, 
TUZLAMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” 
Demokratik bir yapının oluşması için örgütlü bir 
toplum gerekir. Örgütlü toplumda ise en önemli 
dinamiklerden birisi hemşehri dernekleridir. Sivil 
toplum kuruluşlarının en aktif ve yaygın çalışan 
türlerinden birisi olan hemşehri dernekleri 
ile biz toplumumuzda katılımcı demokrasiyi 

arzu ettik. Tuzla’da nerede doğmuş olursak 
olalım, nereden geliyorsak gelelim Tuzla ortak 
paydasında birleşip, Tuzlamızı güçlendiriyoruz. 
Hemşehri derneklerimiz hem demokrasimiz 
için hem de toplumumuz için çok önemli bir 
dinamiktir” dedi. 

“TUZLA HIZLA GELİŞİYOR VE 
GÜZELLEŞİYOR”

AK PARTİ Genel Merkez Yerel Yönetimler 
Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili 
Cemil Yaman ise,” Anadolu’nun kültürünün 
yaşatılması konusunda ben Şadi Başkanımı 
kutluyorum. Öteden beri takip ediyorum. 
Buradaki etkinliklere geliyorum. Tuzla hızla 
gelişiyor ve güzelleşiyor. Bir diğer taraftan da 
Anadolu’nun kültürünün yaşatılması konusunda 
her sene birkaç sefer böyle etkinlikler 
düzenleniyor.” dedi.
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Tuzla Belediyesi, gramofon ve 
radyo severler için özel bir 
sergi düzenledi. Sanatçı Ahmet 
Ali Şağın’ın yönetmenliğinde 

düzenlenen sergide geçmişten 
günümüze gramofon ve radyolar 
sergilendi.  
Her bir radyonun tarihi ve hikâyeleri 
ile Tuzla Marina’da kapılarını 
sanatseverlere açan sergi 8 Kasım’a 
kadar devam etti. 
Tuzla Belediyesi, Gramofon ve 
Radyo severler için özel bir sergi 

düzenledi. Türkiye’de ilk kez üretilen 
radyo başta olmak üzere 70’e yakın 
radyo ve gramofondan oluşan sergi, 
tarihi ve hikâyeleri ile geçmişten 
günümüze bir yolculuk yaşattı. Tuzla 
Marina’da kapılarını sanatseverlere 
açan sergi, Sanatçı Ahmet Ali Şağın’ın 
yönetmenliğinde 8 Kasım’a kadar 
devam etti. Serginin açılışına katılan 
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı 
ve radyocular, Ahmet Ali Şağın’ın 
anlatımında tüm radyo ve gramofonları 
gezdiler. 

GRAMOFON VE RADYO’NUN 
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
YOLCULUĞU TUZLA’DA 
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BASIM YERİ

TUZLA BELEDİYESİ AYLIK HABER  VE ETKİNLİK BÜLTENİ

Ankara Sanayi Odası 2’nci Organize 
Sanayi Bölgesi bünyesindeki 
Çevre Laboratuvarı’nın (ASOB-
ÇEV) destekleriyle hazırlanan 

Sanayi Atıklarından İleri Dönüşüm Sergisi” 
için geri sayım tamamlandı. Sanatçı Sema 
Akbel’in Tuzla’da bulunan 5 organize sanayi 
bölgelerinden topladığı ve Tuzla Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü atölyesi ve Gönül Elleri 
Çarşısı iyilik atölyelerinde belediye personeli 
ile hazırladığı eserler, sergilenmek üzere Tuzla 
Marina’daki yerini aldı. Logar kapağından atık 
kablolara, atık ahşaptan demire kadar birbirinden 
farklı atık malzemelerden hazırlanan eserler 
Tuzla Marina’da sanatseverler ile buluştu. Sergi 
için açılış programı düzenlendi. Düzenlenen 
programa Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 
Sema Akbel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum 
kuruşlarının temsilcileri ile çok sayıda sanatsever 

katıldı. Kurdele kesiminin ardından Başkan Yazıcı 
ve Sema Akbel, sergiyi gezdiler. 

“SERT VE ÖNEMLİ BİR KONUYU SANATÇI 
HASSASİYETİYLE ZENGİNLEŞTİRMİŞ”

Sergi açılışı sırasında açıklamalarda bulunan Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Atıklardan 
sanatçı bakışı ile eserler ortaya çıkarmak çok ayrı 
güzel. Dünyada küresel ısınmadan bahsediyoruz. 
Dünya Limit Aşımı günü denilen bir kriter var. 
Dünya kaynaklarını en ergonomik şekilde nasıl 
kullanıyoruz ve nasıl kullanmalıyız. Küresel 
ısınma iki derece artarsa büyük bir felaketten 
bahsediliyor.  Küresel ısınmayı bir buçuk derecede 
tutarsak çocuklarımızın torunlarımızın gelecekte 
yaşayacağı dünyayı daha yaşanabilir olur. Biz 
bugün ev sahipliği yapmış olduğumuz sergide 
sanayiden yeşil rota mottosu ile yola çıkan ve 
sanayi atıklarından ileri bir dönüşüm sergisinde 
Sema Akbel’in hazırladığı bir sergi. Bu sergideki 
asıl amaç şu; dünyadaki ekolojik dengedeki 
ayak izimizi azaltarak aslında çocuklarımızın 
dünyasına basan ayaklarımızı kendi sınırlarımıza 
çekebilmek. Bu farkındalığı tüm dünyaya 
haykırmak. Bunu sanat ile estetik zenginlikle 
geleceğe taşıyabilmek. Bu kadar önemli ve bu 

kadar kıymetli olan ekolojik denge ile beraber 
yaşanabilir bir dünya, sürdürülebilir bir şehirler, 
erozyondan toprakları kaybederek daralan ve 
kısıtlı kalan tarım alanlarının yok olacak olması, 
havamıza sera etkisi yapan karbondioksit etkisi 
yaratan fosil atıkların azaltılarak, Dünya Limit 
Aşım Günü’nü daha ileri bir tarihe atacak olan 
bu tür çalışmaların ortaya konulması bizlere çok 
ayrı bir gurur veriyor. Sert ve önemli bir konuyu 
sanatçı hassasiyeti ile zengin bir estetik ile ortaya 
koyan Sema Hanım’a ve bu işin destekçisi Ankara 
Sanayi Odası’na teşekkür ediyorum” dedi. 

 “ATIKLARI SANAT ESERİNE 
ÇEVİRİYORUZ”

Sema Akbel,” Tuzla Belediye Başkanımız 
Dr. Şadi Yazıcı’ya böyle bir imkan verdiği 
için teşekkür ediyorum. Sergimizde hiçbir 
şeyin atılmaması gerektiğini anlatmak 
istiyorum. Geri dönüşümde, dönüştürerek 
tekrar kullanabiliyoruz. Bizim yaptığımız 
ise ileri dönüşüme sokarak, atıkları sanat 
eserine çeviriyoruz. Duvarımıza asabiliyoruz. 
Bahçemizde kullanabiliyoruz. Her baktığımızda 
keyif alabileceğimiz bir parçaya dönüşüyor. Bir 
esere dönüşüyor” dedi.

SANAYİ ATIKLARINDAN 
HAYAT BULAN SANAT ESERLERİ 

TUZLA’DA SERGİLENDİ
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Tuzla Belediyesi, ilçe 
genelinde bulunan 
sportif faaliyetlerinin 
desteklenmesi, sporcu 

bilincinin gelişmesi ve sporcu 
sayısının artırılması için her yıl 
amatör spor kulüplerine verdiği 
desteği bu sene de sürdürdü. 
Tuzla Belediye Başkanı Dr. 
Şadi Yazıcı tarafından sporu 
tabana yaymak ve her yaştan 
vatandaşın sporla buluşması 
için yapılan çalışmalara bir 
yenisi daha eklendi. Tuzla’da 
bulunan sportif faaliyetlerinin 
desteklenmesi, sporcu bilincinin 
gelişmesi ve sporcu sayısının 
artırılması için her yıl amatör 
spor kulüplerine verilen 
maddi ve ayni destekler bu 
sene de devam etti. İlçede 

faaliyet gösteren 14 amatör 
spor kulübüne maddi ve ayni 
desteklerin yanı sıra saha ve 
ulaşım hizmetleri noktasında da 
destekler verilecek.
 
AMATÖR KULÜPLERE 
TOPLAM 653 BİN LİRA 
DESTEK

Tuzla Belediye Balkanı Dr. 
Şadi Yazıcı’nın destekleri ile 
amatör spor kulüplerine 451 
bin Türk Lirası maddi 202 bin 
Türk Lirası ayni destek sağlandı. 
Ayni destek kapsamında maç 
forması, yağmurluk, maç şortu, 
antrenman malzemeleri, futbol, 
voleybol ve basketbol topu, 
çorap, tekmelik ve eşofman 
takımı dağıtımı yapıldı. 

TUZLA BELEDİYESİ’NDEN AMATÖR 
SPOR KULÜPLERİNE DESTEK
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Çocuklara doğru rol modellerle 
dünya coğrafyamızı tanıtmak, 
insani değerleri anlatmak, kültürel 
ve tarihi birikimi geleceğe taşımak 

ve en önemlisi de ırk, dil, din, engel ayırt 
etmeden dünya çocuklarına faydalı içerikler 
sunmak için Ayşe Gül Kara Zorlu tarafından 
kaleme alınan Şakrak serinisin 7’inci kitabı 
okurları ile buluştu. Her serisinde Şakrak 
karakterinin farklı bir bölgeyi tanıttığı 
kitabın 7’incisi Tuzla Belediye Başkanı Dr. 
Şadi Yazıcı’nın katkıları ile Tuzla ilçesinin 
tarihi, kültürü ve bilim, teknoloji mekanları 
macera serüvenine dönüştürülmüş, zeka 
bilmeceleri ve şifrelerle eğlenceli dille 
anlatıyor. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen tanıtım 
toplantısına Tuzla Belediye Başkanı Dr. 
Şadi Yazıcı, kitabın yazarı Ayşe Gül Kara 

Zorlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte çok 
sayıda çocuk katıldı. Çocuklar Şakrak 
maskotu ile unutulmaz bir gün yaşadılar.

“BİLİMİ ÇOCUKLARA 
SEVDİRMELİYİZ” 

Açılış programında açıklamalarda bulunan 
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” 
Ayşe Gül Kara Zorlu hanımefendinin kaleme 
aldığı Şakrak karakterinin 7’inci serisinin 
lansmanını yaptık. Bir fuarda Ayşe Hanım 
ile karşılaştığımızda kendilerinden bir şey 
rica etmiştim. Şakrak serüveninin yeni 
kitabı bilim üzerine olabilir mi? İsteğinde 
bulunmuştum.  Çünkü bilim bizim için 
çok kıymetli. İnsanoğlunun sahip olduğu 
tüm teknolojinin temelinde bilim yatıyor. 

Bilimsel bilginin 
toplumdaki fayda 
ve toplumun 
geleceğindeki 
katkılarının çok 
net olduğunu 
biliyoruz.  Toplum 
içindeki bireylerin 
çocukluk 
yaşlarından 
itibaren bilime 
ilgisinin artması 
ve bilimle beraber 

teknolojiyi geliştirme konusunda fayda 
sağlamaları için çocukluk yaştan itibaren 
bilime sevgisinin oluşması gerektiğini 
düşünüyorum. Dolayısıyla Ayşe Hanım 
böylesine bir talebimiz karşısında buna 
‘Hay hay’ dediler ve başladılar. Çok zorlu 
ve yoğun bir çalışma sonrasında güzel bir 
eser ortaya çıkardılar. Kendilerine ve ekibine 
çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız 
için Tuzla’da yapmış olduğumuz gerek 
bilim merkezinin, bilim evlerinin, kutup 
müzesinin, gözlem evi dahil olmak üzere 
bir çok yapmış olduğumuz çalışmalarımızı 
bir kitapçıkta toplayıp çocuklara bilim ve 
teknolojide yol haritası çizmesi açısından 
çok kıymetli olduğunu düşünüyorum” dedi. 

“TUZLA’YI GEZDİK, YAŞADIK VE BİR 
HİKÂYE ÇIKARDIK”

Şakrak karakterinin yaratıcısı Ayşe Gül 
Kara Zorlu,” Bir yıldır bu proje üzerinde 
çalışıyoruz. Şakrak sadece kitap hikâyesi 
değil; biz önce Tuzla’yı gezdik, yaşadık, 
bilim ve teknolojiyle ilgili çalışmalarını 2 
üniversite danışmanlığında bilimsel anlamda 
inceledik ve bir hikâye çıkarttık. Çocuklara 
ne anlatırsak anlatalım karakterler üzerinde 
anlattığımızda daha etkili olduğunu 
düşünerek, Şakrak’la hikayenin içine zeka 
oyunları, bilmeceler yerleştirerek bir macera 
hikayesi çıkarttık” dedi.

ÇOCUKLARIN YERLi VE MiLLi 
KAHRAMANI ŞAKRAK’IN 7’iNCi 

KiTABI TUZLA’DA TANITILDI
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4 BiN GENCiN iYiLiKTE YARIŞTIĞI 
‘iYiLiK ŞAMPiYONASI’ TAMAMLANDI

Türkiye’de bir ilk olan ve 
gençlerin iyilikte yarıştığı 
İyilik Şampiyonasında ödül 
kazanan takımlar açıklandı. 

Şampiyonanın İstanbul ayağı, Gençlik 
ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu’nun katılımıyla Ankara’da 
gerçekleşen basın toplantısıyla 
duyurulmuştu. Lise ve üniversite 
öğrencilerinden oluşan 4 bin genç 
kendi aralarında kurdukları 1000 takım 
ile 11 farklı görevde yarıştı.  Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın 
her hafta sosyal medya üzerinden 
duyurduğu hadi gülümse, gülümseten 
kutu, kitap toplama, en sevdiğini 
paylaş gibi görevleri yerine getirerek 
en çok puanı toplayan takımlar 
büyük ödüllerin sahibi oldu. Tuzla 
Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde 
gerçekleştirilen ödül töreninde Lise ve 
üniversite kategorilerinde dereceye 
giren öğrenciler ödüllerini Tuzla 
Belediye başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın 
elinden aldı. 

“GENÇLER, TÜM DÜNYADA 
İYİLİĞİ YAYGINLAŞTIRMAK İÇİN 
YARIŞTILAR”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi 
Yazıcı,” 4 bin gencimizin bin takım 
kurarak yarıştığı İyilik Şampiyonasını 
ödül töreni ile birlikte taçlandırdık. 
İyilik Şampiyonası her ne kadar 
yarışmada olsa tam bir bir sosyal 
sorumluluk projesiydi. İyilik gibi 
çok evrensel bir kavramı topluma 
yaymak, gençler arasında iyiliği 
daha bulaşıcı hale getirmek için 
gayret ediyoruz diye başlamıştık. 
Şampiyonaya katılan tüm gençlerimize 
yürekten teşekkür ediyorum. 
Hem medeniyetimiz adına hem de 
evrensel değerlerle, tüm dünyaya 
iyiliği yaygınlaştırmak gibi güzel bir 
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4 BiN GENCiN iYiLiKTE YARIŞTIĞI 
‘iYiLiK ŞAMPiYONASI’ TAMAMLANDI

kulvarda yarıştı gençler. Onlarla 
gurur duyuyoruz. Geleceğimizin 
teminatı gençlerimizin başarılarının 
devamını diliyorum” dedi. 

ŞAMPİYONA BOYUNCA İYİLİK 
BİRİKTİRDİLER

İyilik Şampiyonası’nın lise 
kategorisinde birinci olan takımda 
bulunan 16 yaşındaki Bengi Su,” 
Yarışmaya sosyal medyadan 
görerek katıldık. Lise öğrencilerine 
yurt dışına çıkma fırsatı verdiğini 
gördük. İlgimizi çekti. Görevlere 
baktığımız zaman insanlarla 
sürekli iletişim halinde olmamız 
gibi görevleri gördüğümüzde çok 
heyecanlandık. Yarışma esnasında 
bu görevleri yaptığımız zaman 
çok güzel anılar biriktirdik” dedi. 
Lal Er ise,” Birinci olduğumuz 
için çok mutluyuz. Çok eğlendik. 
İyilik Şampiyonası 20 sene 
içerisinde Türkiye’nin en büyük 
faaliyetlerinden birisi olacak. 
Biz bunun ilkinin birincisiyiz. Bu 
yüzden ekstra mutluyuz” dedi. 
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iŞGALDEN KURTARILAN 16 BiN 
METREKARE ALAN PARK VE SPOR 

KOMPLEKSi OLDU

Tuzla’nın Postane Mahallesi’nde 
30 yıldır işgal altında bulunan 
ve geçen yıl Tuzla Belediyesi 
tarafından başlatılan hukuki sürecin 

neticelenmesinden sonra Mercan Şehir Parkı 
ve Spor Tesisi tenis kortları yürüyüş alanları 
ve rekreasyon alanı olarak vatandaşların 
kullanımına açıldı. Toplam alanı 15 bin 883 
metrekare olan ve içerisinde koşu parkuru, 
3 adet tenis kortu, tenis antrenman alanı, 
basketbol, voleybol, minyatür futbol sahaları, 
yürüyüş parkuru, fitness alanı, kum havuzu, 
çocuk parkı bulunan tesis için Tuzla Belediyesi 
tarafından açılış töreni düzenlendi. Törene 
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Dereli 
Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, AK Parti 
Tuzla İlçe Başkanı Av. Talha Tayfur, Tuzla İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, 
siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. Kurdele kesiminin ardından 
Başkan Yazıcı, spor yapan Tuzlalı gençler ile 
birlikte tenis ve basketbol oynadı. 

“İŞGAL ALTINDA OLAN BU ALANI 
HALKIN KULLAMINA AÇTIK”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” 
Açılışını yaptığımız parkın bir mazisi var. 
Yaklaşık 30 yıldır bir derneğin işgali altındaydı. 
Bu alanın halka açılması gerektiği amacıyla 
7-8 yıl önce hukuki süreçleri başlattık. Bütün 
prosedürleri tamamlayarak geçtiğimiz yıl 
bu alanı halkımıza kazandırdık. Yaptığımız 
çalışmaların ardından bugün çok fonksiyonlu 
bir tesis olarak halkımızın hizmetine açıyoruz. 
16 bin metrekarelik bir parktayız. Parkın 
yanından bir yol geçiyor ve hemen karşısında 9 

bin metrekarelik Yaşlılar Merkezimiz var. Bu 
alanlarla aslında, Mercan Yarımadası içerisinde 
Tuzla’ya 25 bin metrekarelik yeşil alan 
kazandırmış olmaktan bahsediyoruz. Park 
içerisinde çocuklarımıza ve tüm halkımıza 
hizmet için pek çok fonksiyona yer verdik. 
Basketbol, voleybol, fitness alanları var. 
Çocuk oyun grupları var. 650 metre kadar 
yürüyüş parkurumuz var. Ahşam atölyesi ve 
kafeteryamız var.  Yeşil alan miktarı açısından 
İstanbul’da 8’inci olan Tuzlamıza, parkımızın 
bitişiğindeki 9 bin metrekare alanla birlikte 
muhteşem bir park kazandırdık. Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Çevreye 
ve birlikte yaşadığımız tüm canlılara saygı 
duyuyoruz. Parkımızda bu saygımızı gösteren 
50 kuş yuvası yaptık.” dedi. 

“İBB’DEN TUZLA’DA BAŞLANMIŞ VE 
TUZLA’YA SÖZ VERİLMİŞ PROJELERİ 
YAPMASINI İSTİYORUZ”

Başkan Yazıcı, İstanbul’un doğu yakası olarak 
Tuzla’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
hizmet sınırlarında yer aldığını, büyükşehir 
ölçeğindeki pek çok hizmeti İstanbul 
Büyükşehir Belediyesinin yapması gerektiğinin 
altını çizerek; İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
sınırları içerisinde bulunan bir belediye 
olarak ve seçilmiş bir belediye başkanı olarak 
Tuzla’nın hakkı olan başlanmış olan veya söz 
verilmiş olan tüm projeleri takibini yapıyorum. 
Büyükşehirden Tuzla’da başlanmış ve Tuzla’ya 
söz verilmiş projeleri yapmasını istiyoruz. 
Seçilmiş bir belediye başkanı olarak Tuzla 
halkı adına konuşmam, onların hakkı olan 
hizmet için, sadece bütçesi ve büyüklüğü 
açısından değil, merkezi hükümetten gelen 

bütçelerle yeşil alan, spor alanı için, Tuzla 
için aldıkları bütçeyi, Tuzla halkı adına alınan 
bütçeyi almak hakkımız, büyükşehirden 
başlanılan projelerin bitirilmesini rica 
ediyoruz. Tuzla halkının hakkı olan bir şeyi 
istiyoruz. Önümüzdeki günlerde tüm Tuzla’da 
halkımız ile beraber, siyasi görüşlerimizden 
sıyrılarak, şehrin Büyükşehir nezdindeki 
hakkını birlikte arayacağımız bir platform 
kuracağız.” dedi.  
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TUZLA BELEDiYESi’NDEN BiR iLK ‘AÇIK 
VERi PORTALI’ KULLANIMA AÇILDI

Tuzla Belediyesi tarafından Açık Veri ve 
Teknoloji Derneği işbirliği ile Türki-
ye’de yerel belediyeler olarak bir ilk 
olma özelliğini taşıyan Tuzla Beledi-

yesi Açık Veri Portalı, vatandaşların erişimine 
açıldı. Tuzla Belediyesi Açık Veri Portalı’na, 
akademik araştırma yapan eğitimciler, giri-
şimciler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları 
ve vatandaşlar erişim sağlayabilecekler. Tuzla 
Belediyesi Açık Veri Portalı; kişisel bilgileri ko-
ruyarak, bilgi çağının hammaddesi olan veriyi 
Tuzlalı vatandaşların ortak aklının katılımına, 
toplumsal faydaya ve katma değere dönüş-
türecek. Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculu-
ğuna katkı vermek ve öncü olmakla beraber, 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da destek 
verilmesi hedefiyle açılan portal için tanıtım 
toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya 
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Başkanı Dr. 
Ali Taha Koç, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi 
Yazıcı, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekre-
teri Dr. Erkam Tüzgen, Açık Veri ve Teknoloji 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Eren, 
AWS Türkiye Kamu Sektörü Müdürü Berrin 

Mumcu Özselçuk, kamu kurum ve kuruluş-
larının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile 
birlikte vatandaşlar katıldı.  

“BİRÇOK VERİ SETİNİ VATANDAŞIMIZIN 
KULLANIMINA AÇIYORUZ”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Diji-
tal Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç,” 
Tuzla Belediyemiz ile birlikte çok güzel bir 
portalını açıyoruz. Tuzla Belediyesi Açık Veri 
Portalı ile birçok veri setini vatandaşlarımızın 
kullanımına açıyoruz. Bu veriler girişimcileri-
miz, akademisyenlerimiz, araştırmacılarımız 
uygulamalar gerçekleştirecek ve gerçekleştiri-
len uygulamalarla vatandaşlarımızın belediye 
hizmetlerini daha hızlı, kolay almasını sağla-
yacak. Veri çok değerli ama katma değere ve 
değere dönüştürüldüğü zaman değerli. Şu ana 
kadar biz bu verileri depoluyorduk ama Tuzla 
Belediyemiz vizyoner bir projeyle bu verilerini 
açmaya başladı. İnşallah bunun devamı gele-
cek, uygulamalarla beraber vatandaşımızın 
hizmetine sunmuş olacağız” dedi. 

“TEK AMACIMIZ BİLGİYE DAYALI  
BELEDİYECİLİK”

Tuzla Belediyesi olarak bilgi ve bilişim konu-
sundaki yatırımlarını Açık Veri Portalı’nın 
hizmete girmesiyle taçlandırdıklarını ifade 
eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Ya-
zıcı; “Açık Veri Portalımızı 70 veri setimiz 
ile Tuzlamızın hizmetine sunmuş oluyoruz. 
Buradaki tek amacımız bilgiye dayalı be-
lediyecilik. Bilgiye dayalı belediyecilik ile 
vatandaşımıza daha iyi hizmet üretme gay-
retimiz var. Bilgiyi kurumsal yapı içerisinde 
tutmanın çok anlamlı olmadığını biliyoruz. 
Akıllı kent yönetiminde, yönetişim kısmında 
bilgiyi paylaşmak, vatandaşımızın, kurumla-
rın, kuruluşların, üniversitelerin uygulama-
lar geliştirerek daha yaşanabilir bir Tuzla, 
daha yaşanabilir bir şehir vadetmemiz 
açısından çok önemli. Vatandaşımızı yö-
netime katmak, kişisel verilerin korunarak 
vatandaşımız ile birlikte paylaşarak iyi bir 
kent oluşturmamız hizmet edecek Açık Veri 
Portalımız hayırlı olsun” dedi.  
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Tuzla Belediyesi, 65 yaş üstü büyüklerin 
hayata karışmaları, sosyal yaşamda 
kendilerine yer bulmaları ve yalnız 
hissetmemeleri için özel bir festival 

düzenledi. Tuzla’da 65 yaş üstü büyüklerin 
kendi akranları ile gündüz saatlerinde sosyal 
bir ortamda kaliteli vakit geçirebilmeleri 
için Tuzla Belediyesi tarafından hazırlanan 
Yaşlılar Merkezi’nde düzenlenen festivali 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 65 yaş üstü Tuzla sakini katıldı. 
Programda Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim 
Merkezi’ne giden minikler Yaşlılar Merkezi’ni 
anlatan bir tiyatro gösterisi yaptı. Tuzla Belediyesi 
Gençlik Merkezi öğrencilerinin çaldığı müzikler 
eşliğinde 65 yaş üstü büyükler şarkı yarışmasında 
yarıştılar. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı 
tarafından yılın her günü takipleri yapılan 65 
yaş üstü büyükler, bilgi yarışması ve jonglör 
gösterileri eşliğinde unutulmaz bir gün yaşadılar. 
Program sırasında açıklamalarda bulunan 

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,”  Tuzla 
Belediyesi Yaşlılar Merkezimiz uzun zamandır 
hizmet veriyor. Yaşlılar Günü vesilesi ile Yaşlılar 
Festivali düzenledik. Bin 100’e yakın 65 yaş üstü 
büyüğümüzle güzel bir etkinlikte şarkılar, türküler, 
şiirler söylendi. Eğlenceler ve yarışmalar yapıldı. 
Aslında yaşlılarımız bizim için bir değerimizdir. 
Büyüklerimizi geçmişten gelen tecrübelerini 
geleceğe aktarmak için kıymetli olduğunu 
düşünüyoruz. Yaşlılarımızla yaptığımız her 
etkinlikte çocukları ve gençlerimizi katmaya 
çalışıyoruz. Onlar bizim hafızamızdır. Geleceğe 
adım atarken mutlaka kullanmamız gereken 
çok kıymetli bilgi depolarımızdır. Biz kendilerine 
sadece saygı olarak değil, bütün bunlarla 
beraber toplumda geleceğe adım atarken 
ihtiyaç duyduğumuz bilgelik kaynaklarıdır. 
Gençlerimizle buluştuğumuzda onların 
yetişmesi için, büyüklerimizin tecrübelerinden 
faydalanmak için belirli etkinlikler ve 
organizasyonlar da gerçekleştireceğiz. Bütün 
büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Yaşlılar 
Merkezimizde bin 100 büyüğümüz kayıtlı. 

Bunlardan 500 tanesi aktif olarak geliyorlar. 
Her gün de kayıtlar artıyor. Biraz önce üç tane 
yeni üyemizi gördük. Bütün bireylerimizi, 
bütün büyüklerimizi bilgilendiriyoruz. Bütün 
büyüklerimizi bekliyoruz” dedi. 

“BİZ BÜYÜKLERİMİZ İLE 365 GÜN BİR 
ARADAYIZ”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi 
Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Dr. 
Fatma Yazıcı ise,” bugün bir arada olmaktan 
dolayı çok mutluyuz. Çok renkli görüntüler 
vardı. Ama biz büyüklerimizle senenin 365 
günü bir aradayız. Evlerine gidiyoruz. Ziyaretler 
yapıyoruz ve onları dinliyoruz. Bazen sadece 
onları dinlemek bile büyük bir mutluluk. 
Kapısının çalmasını bekleyen büyüklerimiz 
var. Bu bakımdan Tuzla Belediyesi Gönül 
Elleri Çarşısı’nın Yaşlılar Komisyonu’ndaki 
gönüllülerimize çok teşekkür ediyoruz. Sadece 
bayramlarda değil, belli aralıklarla büyüklerimiz 
bizlerin geleceklerini biliyorlar” dedi. 

TUZLA’DA 65 YAŞ ÜSTÜ BÜYÜKLER 
iÇiN FESTiVAL DÜZENLENDi
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‘PASTADAN YAPILAN EN BÜYÜK 
BAYRAK’LA DÜNYA REKORU KIRILDI 

29 Ekim Cumhuriyet Bay-
ramı tüm yurtta olduğu 
gibi Tuzla’da da kutlandı. 
Tuzla Belediyesi tarafın-

dan düzenlenen organizasyonda Tuzlalı 
minikler, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi 
Yazıcı ve Başkan Yazıcı’nın eşi Dr. Fatma 
Yazıcı tarafından yapılan 24 metrekarelik 
Türk Bayrağı pastası dünya rekoru kırdı. 
Tuzlalı minikler, program kapsamında 
Tuzla Marina’da bulunan alanda ken-
di elleriyle hazırladıkları 100 parçadan 
oluşan pasta, hijyen şartları altında yan 
yana dizildi. Pastaların üzerine çocuk-
lar ve Başkan Yazıcı tarafından kırmızı 
krem şanti sürüldü. Tamamen kırmızı ile 
kaplanan pastanın üzerine de ay ve yıldız 
logosu eklendi. İki ayrı masada yapılan 
pasta, Başkan Yazıcı ve çocuklar tara-
fından birleştirildi.  Birleşimin ardından 
Dünya Çocuk Rekorları Hakemi Av. Uğur 
Demircan tarafından ölçümler yapıldı ve 
dünya rekoru kırıldığı tescillenmiş oldu. 
Programda Tuzlalı minik çocuklara Cansu 
Canan Özgen, Yıldız Öz Samaha, Eyüp 
Kemal Sevinç, İpek Tuzcuoğlu ve Şükran 
Kaymak da eşlik etti. Program sonrasın-
da bin eşit parçaya bölünen pasta Tuz-
lalı vatandaşlara ikram edildi. Program 
sonrasında açıklamalarda bulunan Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Cum-
huriyetimizin 100’üncü yılına gelecek yıl 

gireceğiz. 99’ncu yılında 100 parçadan 
oluşan bir pastayı çocuklarımız ile 
birlikte yaptık. Geleceğimizin teminatı 
olan ve bizim için çok kıymetli olan 
çocuklarımız ile birlikte binlerce şehi-
dimizin kanları ile sulanmış olan bay-
rağı, pasta haline getirmek bizleri çok 
mutlu etti. Daha önce 10 metrekare 
olarak yapılan rekoru biz 24 metre-
kare yaparak Tuzla’dan Türkiye’ye 
Cumhuriyet Bayramı’nı haykırıyoruz. 
Allah bayrağımızı daim etsin ve asla 
indirmesin. İndirmeye kalkanlara da 
asla fırsat vermesin. Bu gençlerimiz 
ile birlikte bu mesajı vereceğiz. Ben 
Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. 
Emeği geçen çocuklarımıza teşekkür 
ediyorum. Şeflerimize teşekkür ediyo-
rum. Ülkemiz ve milletimiz daima 
mutlu ve huzurlu olsun” dedi. 

“ÇOCUKLARIMIZIN EN BÜYÜK 
BAYRAMIMIZI BÖYLE  
KUTLAMALARINA 
ÇOK MUTLU OLDUM”
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Ya-
zıcı’nın eşi Dr. Fatma Yazıcı,” Çocuk-
larımızın böyle eğlenceli bir şekilde 
en büyük bayramımızı kutlamaları, 
bayrak ve millet sevincini bu şekilde 
yaşamalarından dolayı çok mutlu 
oldum” dedi.  
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YEREL YÖNETİMLER 
ALANINDA TÜRKİYE’DE İLK 
TEKMER TUZLA’DA AÇILDI

Tuzla Belediyesi, Türkiye’de yerel 
yönetimler bazından ilk kez Teknoloji 
Geliştirme Merkezi’ni kurdu. KOSGEB 
işbirliği ile Türkiye’nin en fonksiyonel 

parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim 
Parkı içerisinde kurulan Teknoloji Geliştirme 
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 
ağı genişleyen TEKMER’in açılış programına 
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Tuzla 
Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı 
Dr. Şadi Yazıcı, milletvekilleri, rektörler, sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum 
ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda 
vatandaş katıldı.  Açılış programında kurdele 
kesim törenin ardından Bakan Varank, Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve katılımcılar 
TEKMER içerisinde bulunan dünyanın ilk 500 
süper bilgisayar listesinde yer alan 5 bin 120 
Core’luk süper bilgisayarı ve girişimcileri ziyaret 
etti. Bakan Varank, girişimcilerin inovatif 
fikirleri hakkında bilgiler aldı. 

“ŞELALE EĞİTİM PARKI TÜM TÜRKİYE’YE 
HİZMET EDEBİLECEK DEVASA BİR 
YATIRIM”

Açılış programında konuşan Sanayi Ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, “Anadolu Yakası’nın 
en büyük ve en büyük fonksiyonel parkı Şelale 
Eğitim Parkı her yönüyle vizyoner bir projedir. 
Burası sadece Tuzlalılara değil İstanbullulara 
hizmet edecek yaşam alanı diyerek bu projeyi 
başlatmışlardı. Ama bence mütevazilik 
göstermişler bu park bu alt yapılarla tüm 

Türkiye’ye hizmet edebilecek devasa bir yatırım. 
Tebrik ediyorum başkanım. Park içerisinde 
kadın koordinasyon merkezi var. Yani kadınları 
düşünmüşsünüz. Engelli koordinayon merkezi 
var engelli kardeşlerimizi düşünmüşsünüz. Bilim 
merkezi, bilim evi, gözlem evi, BİLSEM, kültür 
evi, havuzlar, bowling ve buz pateni pistleri ile 
bilim severlerden üstün yetenekli evlatlarımıza 
kadar bu parkta herkes düşünülmüş” dedi.  
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,” 
Bunların yanında Türkiye’nin ikinci süper 
bilgisayarı da burada. Bu manada bilişim eko 
sistemi de düşünülmüş. TÜBİTAK’ta süper 
bilgisayar neredeyse dolmak üzere. Vakit 
bulmakta, CPU ayarlamakta zorluk çekiyoruz. 
Bu manada sizin yatırımınız da TUBİTAK’In 
imdadına yetişmiş oluyor. Bu manada 
herkesin düşünüldüğü güzel bir yatırım burası. 
Sürdürülebilir kalkınma diyoruz, yeşil dönüşüm 
diyoruz. Döngüsel ekonomi diyoruz. Bu park 
ve bu bina kendi güneş enerji santrali ile kendi 
kendisine yeten bir merkez. Bu manada da öncü 
bir işe imza atmışsınız” dedi. 
Bakan Varank,” Bugün bu eşsiz parkın içerisinde 
bulunan Tuzla Belediyesi Teknoloji Geliştirme 
Merkezi’nin açılış töreni vesilesi ile bir aradayız. 
Girişimcilere, işletmelere, kuluçka öncesi ve 
sonrası dönemlerde etkin hizmetlerin sağlandığı, 
teknoloji geliştirme merkezleri Türkiye 
genelinde giderek yaygınlaşmaya devam ediyor. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ilgili 
kuruluşumuz KOSGEB eliyle bugüne kadar 17 
TEKMER’in kurulumuna öncelik ettik. 2021 
yılından itibaren 15 yeni TEKMER faaliyete 
geçti. Açılışını yaptığımız Tuzla Belediyesi 
TEKMER’in farkını da söylemek lazım. Tuzla 
Belediyesi vizyoner bir bakış açısı ile yola çıktı 
ve burası yerel yönetimler bazında ilk kurulan 
TEKMER oldu. Bu manada da öncü oldular. 

Rekabetçiliğin anahtarı inovatif fikirlere ev 
sahipliği yapılacak. Biyoteknoloji, yazılım, kimya 
ve yapay zekâ uygulama alanlarında çalışılarak 
inovasyon ekosistemimize önemli katkılar 
sağlanacak. Bu TEKMER diğer belediyelere de 
hem örnek hem de öncü olacaktır” dedi. 

“10 YILDA 5 TANE UNİCORN FİRMA 
ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” 
TEKMER’i kurarken bir hedefimiz vardı. 
Dedik ki; ‘Biz burada bilim ve teknolojinin 
yeniden kurulduğu dünyada, Tuzla’yı önemli 
bir merkez haline getirmek’ Hayal ettik. Bu 
merkezde 10 yıl içerisinde inşallah 5 tane 
unicorn firma çıkmasını arzu ediyoruz ve 
hedefliyoruz. Hayallerimizi gerçek yapan ve 
bu yola çıktığımızda hizmet ve eser siyasetinin 
bir mensubu olarak Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 
başlayan Türkiye Yüzyılı’nda bu hayalimizi 
gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz. 
TEKMER’de firmalarımızın yaptığı çalmalar 
hayal değil, bu firmaların imza atacakları 
hedefler de hayal olmayacak” dedi. 

“BİZ, ‘GÜZEL OLACAK’ DEMEDİK, 
KATKILARINIZLA ‘GÜZEL OLDU’ 
DİYORUZ”

Başkan Yazıcı,” Star-up’lar çalışmaya başladılar. 
Biz, ‘Güzel olacak’ demedik,  katkılarınızla 
‘Güzel oldu’ diyoruz. Şehrimize hizmet ve 
eser katmaya devam ediyoruz. Bakanlığımız 
ve belediye iş birliğinde Türkiye’de bir ilk 
olan Tuzla’ya kazandırdığımız TEKMER, bu 
eserler listesinde yerini aldılar. Gururluyuz ve 
onurluyuz” dedi. 
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Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim 
Merkezi’nde 11 Ekim Dünya Kız 
Çocukları Günü’ne özel etkinlik 
düzenlendi. 

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, bin 400 anne ve 
çocuk için özel bir etkinlik düzenlendi. Her 
yıl 11 Ekim tarihinde kutlanan Dünya Kız 
Çocukları Günü’nde bahçe etkinlikleri, el 
baskıları ve sonbahar kavanozları yaptılar. 
AÇEM’li minikler anneleri ile birlikte 
unutulmaz bir gün yaşadılar. 

TUZLA BELEDiYESi ANNE 
ÇOCUK EĞiTiM MERKEZi’NDE KIZ 

ÇOCUKLARI GÜNÜ ETKiNLiĞi
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