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 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen uygulama bu gün Tuz-
la’ da 30 ayrı noktada gerçekleştirildi. Tuzla Kaymakamımız Sayın Ali 
AKÇA’ nın katıldığı Peyami Safa İlkokulu’ nda Tuzla İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü personeli tarafından öğrencilere trafik ile ilgili bilgilendirmede 
bulunuldu.

 Programa Tuzla Kaymakamımız Sayın Ali AKÇA, Tuzla Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Sayın Turgut ÖZCAN, Tuzla İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürleri, Mahalle Muhtarı Muammer Pehlivan, Peyami Safa İlkokulu 
Müdürü, öğretmen ve öğrencileri ile Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü per-
soneli ve veliler katıldılar.

 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74’üncü maddesinde 
26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle; “sürücüler, görevli bir kişi 
veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla 
belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşır-
ken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan 
yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar” hükmü getiril-
miştir. 

 Öğrencilere trafik kurallarının detaylı anlatıldığı programda 
sürücülere de uyarılar yapıldı. Bu uyarıların en önemlisi “Yaya ve okul 
geçitlerinden geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk 
geçiş hakkını veriniz” oldu. Bu kurallara uymayanlara Karayolları Trafik 
Kanunu’nun 74. Maddesi gereğince trfik idari para cezası uygulanacağı 
anlatıldı.

 Program sonun Peyami Safa İlkokulu önünde bulunan ışıklar 
ve yaya geçidinde Tuzla Kaymakamımız Sayın Ali AKÇA ve programa 
katılanlar, çocuklarla beraber uygulamalı olarak trafik hakkında bilgiler 
verdiler. Tuzla Kaymakamımız Sayın Ali AKÇA minik öğrencilerle soh-
bet etti ve onlara nasihatlerde bulunurken program polislerin öğrencileri 
yaya geçidinden geçirmesiyle sona erdi.

 İçişleri Bakanlığımız tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kulla-
nımının yaygınlaştırılması amacı ile “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla 81 ilde eş zamanlı olarak 

başlatılan “Kırmızı Düdük” kampanyası Peyami Safa İlkokulunda gerçekleştirildi.



SAĞLIK ELÇİLERİ MUHTARLARIMIZ
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 Her ay rutin olarak gerçekleştirdiğimiz 17 ma-
hallemizin katıldığı muhtarlar toplantımız da bu ay 
Tuzla Kaymakamımız Sayın Ali AKÇA’ nın daveti 
üzerine YEŞİLAY Tuzla Şube Başkanı Tülin SAYIN’ 
da katıldı. Kaymakamımız Sayın Ali AKÇA Mahalle 
muhtarlarımız ile YEŞİLAY Tuzla Şubesinin birlikte 
organize edecekleri YEŞİLAY’ ın başlattığı Sağlık 
Elçileri projesi kapsamında seminer ve kampanya-
lar ile vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi noktasında 
çok daha etkili olacağını söyledi.

Mahalle muhtarlarımıza YEŞİLAY’ ın faaliyetleri hak-
kında bilgilendirmeler de bulunan Tülin SAYIN, siga-
ranın, fiziksel, sosyal ve ekonomik bakımdan yıkıcı 
sonuçlara yol açan ciddi bir bağımlılık olduğuna de-
ğindi. Ülkemizde bir çok insanın hayatına mal olan 
sigaranın “önemli bir halk sağlığı sorunu” olduğunu 
vurgulayan Yeşilay başkanı Tülin SAYIN sigarayı bı-
rakmak isteyenlerin bir uzman desteğiyle bu süre-
ci kolaylıkla ve doğru bir şekilde atlatabileceklerini, 
aynı zamanda Yeşilay’ın Sağlık Bakanlığı ile birlik-
te hayata geçirdiği “Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma” 
kampanyası kapsamında hazırlanan www.bırakabi-
lirsin.org sitesinden de faydalanabileceğini belirtti.

 Şubat ayı Muhtarlar toplantımızı Yeşilay Tuzla Şube Başkanı Tülin SAYIN’ ın katılımıyla ger-
çekleştirdik. Muhtarlarımıza YEŞİLAY’ ın faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu.



ÜRETEN KADINLARA “KAFE MİSS”
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 Açılış öncesi üretken hanımların kendi emekleri ile yapmış oldukları birbirinden değerli el 
emeği ürünlerin sergilendiği Sanat Sokağını dolaşan protokol, hanımların sergilediği ürünleri incele-
diler ve onlara çiçek takdim ettiler. Nostaljik araç, suni kar gibi renkli etkinliklerin de yer aldığı tören, 
açılış konuşmalarının ardından kurdela kesimi ile devam etti.
 
 Açılışta konuşma yapan Kaymakamımız Sayın Ali AKÇA; İstanbul da ismi geçen sayılı ilçeler 
arasında Tuzla’nın her geçen gün parlayan bir yıldız olduğuna vurgu yaptı. Bu başarıda kadınların 
emeğinin çok olduğunun altını da çizdi. Konuşmasında hayata geçirdiği projeler ile Tuzla’yı bir mar-
ka haline getiren Belediye Başkanı Sayın Dr. Şadi YAZICI’ ya teşekkürlerini ileten Kaymakamımız 
Sayın Ali AKÇA, Tuzla’ lı kadınların da bunda paylarının çok olduğuna dikkat çekti. Ne olur hep ha-
yatın içinde olun, ne olur hep üretin, inanın karşılığını göreceksiniz, inanın yarının güzel Tuzla’ sında 
sizlerin emeği çok olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bu açılışın gerçekleşmesinde emeği geçen 
Tuzla Belediyemize, kent konseyimize ve üreten siz değerli hanımefendilere bir kez daha hürmetle-
rimi sunuyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum diyerek konuşmalarını sonlandırdılar. 

 Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin, tüm geliri ihtiyaç sahibi hanımlarımıza 
katkı sağlayacak olan proje kapsamında ki “Kafe Miss” açılışını gerçekleştirdik.

 Tuzla Belediyesi sahil binasında ger-
çekleşen Kafe Miss açılışına Tuzla Kaymaka-
mımız Sayın Ali AKÇA, Tuzla Belediye Başkanı 
Sayın Dr. Şadi YAZICI ve eşi Sayın Fatma YA-
ZICI, Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Başkanı 
Sayın Ergül ÖZDEMİR, Kent Konseyi üyeleri, 
Sivil Toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ve 
üreten kadınlar katıldılar. Üretken kadınların 
hünerli elleriyle hazırlamış oldukları yiyecek-
lerin satışı yapılacağı, kadınların kitap okuyup 
sohbet edebileceği ve çeşitli eğitim programla-
rının yapılacağı Kafe Miss renkli görüntülerle 
hizmete açıldı.



AŞK İLE OKU
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 22 Şubat- 3 Mart tarihleri arasında “Aşk ile Oku” temasıyla dü-
zenlenen 3. Tuzla Kitap Fuarı’nın açılışı Tuzla Marinada yapıldı. Açılışa 
Tuzla Kaymakamımız Sayın Ali AKÇA, Tuzla Belediye Başkanı Sayın 
Dr. Şadi YAZICI, Belediye Başkan Yardımcıları, Kamu Kurum ve Ku-
ruluşlarının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğret-
menler, öğrenciler ile çok sayıda kitapsever vatandaş katıldı.

 Açılış öncesinde konuşma yapan Kaymakamımız Sayın Ali 
AKÇA; fuarın sloganı da olan “Aşk” kelimesine dikkat çekerek, kitap 
okumanın öneminden bahsetti. Açılışa katılan çocuklara hitaben “Mev-
lana’yı bilirmisiniz. Mevlana yüzyıllar öncesinde yaşamış birsidir, onu 
günümüze taşıyan nedir? Mevlana han yapmamış, hamam yapmamış 
ama Mevlana çok daha önemli bir şey yapmış, yaptığı her işi aşkla yap-
mış, yaptığı her işi sevgiyle yapmış. O Aşk, o sevgi Mevlana’yı yüzyıllar 
öncesinden bu güne taşımış. Kitap Fuarı Logosunu da “Aşk ile Oku” lo-
gosunu tespit eden tasarlayan kişiye de  bu buluşundan dolayı teşekkür 
ediyorum ifadesini kullandı.

 Bilgi taşlara, kayalara, insanlık tarihindeki gelişimle beraber 
papirüslere, derilere yazılırmış. Kağıt kullanımıyla beraber artık bilgi ki-
tapların içerisinde nesillerden nesillere aktarılmaya başlanmış. Günü-
müzde bilgi dijital ortamda aktarılıyor. Artık gelecek teknolojinin elinde 
şekillenecek. İşte böyle bir durumda kitabı nereye koyacağız, biz bu ki-
tap fuarlarını niye açıyoruz, kitabı niye önemsiyoruz, niye kitap okuyun 
diyoruz? Canlılar için, insanlar için organik gıda ne anlam ifade ediyorsa 
bilgi için, bilginin transferi için de kitap aynı öneme sahiptir. Daha sağlıklı 
yaşamak için organik gıda tercihimiz olmalı. Bilginin de daha sağlıklı 
öğrenilmesi, transfer edilmesi için kitapları okuyun, Aşkla Okuyun. Ne 
yaparsanız yapın sevgi ile yapın. Bu duygu ve düşüncelerle böylesine 
değerli bir fuarın düzenlenmesinde emeği geçen ilçemiz belediyesine 
ve Belediye Başkanı Sayın Dr. Şadi YAZICI’ ya çok teşekkür ediyorum.” 
Dedi. 
 Açılış öncesi Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi YAZICI; kendi 
yazmış olduğu      “ Demokrasinin Tarihi, Demokrasinin Çok Kısa Tarihi 
ve İnsanın Teknolojik Yalnızlığı”  isimli kitaplarını Kaymakamımız Sayın 
Ali AKÇA’ ya hediye ettiler. Açılışın ardından ilçe protokolü ile fuar ala-
nındaki standları gezdiler. Fuar girişinde yer alan akıl ve zeka oyunları 
standında Kaymakamımız Sayın Ali AKÇA ve Tuzla Belediye Başkanı 
Sayın Dr. Şadi YAZICI çocuklarla satranç ve mangala oynadılar.

 Tuzla Belediyesi’nin “Aşk ile Oku” sloganıyla 
başlattığı Tuzla 3. Kitap Fuarı’nın açılışını yaptık. 
Kitapseverleri ve yazarları Tuzla’da buluşturduk.


