
SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANMA ROGRAMI
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 İlçemizde bulunan Muzafferda Güzide Pulur İmam Hatip Ortao-
kulu öğretmen ve öğrencileri bu yıl Birinci dünya savaşında tüfeklerine 
sarılıp donarak şehit olan 90 bin askerimizin anısına Sarıkamış Şehit-
lerini Anma programı düzenledi. Programa Kaymakamımız Sayın Ali 
AKÇA, Belediye Başkan yardımcısı Sayın Derya BACACI, Muzafferda 
Güzide Pulur İmam Hatip Ortaokulu hayırseverlerinden Sinan PULUR, 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldılar. Anma programı 
vatan için canlarını hiçe sayıp Sarıkamış’ ta da donarak şehit düşen aziz 
şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından 
program, Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam  etti. Hoş geldiniz ve açılış 
konuşmalarının ardından kürsüye çıkan, Sarıkamış’ta dedesi şehit ol-
muş ve okulun hayırseverlerinden Sinan PULUR; anne ve babasından 
dinlediği dedesine ait anılarını anlattı. 

              Okul öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanmış okul 
korosu drama ve Sarıkamış oratoryosunu seslendirdiler. Öğrenciler o 
gün ki yaşanan atmosferi İzleyicilerin duygu dolu bakışları arasında 
canlandırarak sahnelediler. Program sonunda  Kaymakamımız Sayın 
Ali AKÇA’ ya ve Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Derya BACACI’ ya 
okul hayırseveri Sinan PULUR tarafından çiçek verilirken, programı ha-
zırlamakta emeği geçen öğretmenlere çalışmalarından dolayı Kayma-
kamımız Sayın Ali AKÇA plaketlerini takdim ettiler.

 İlçemiz Muzafferda Güzide Pulur İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından “Sarıka-
mış Şehitlerini Anma” Programı düzenlendi.



TUZLA 2023 EĞİTİM VİZYONU ÇALIŞTAYI

 T.C Milli Eğitim Bakanlığı ve Tuzla İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan 2023 Eğitim 
Vizyonu Çalıştayı Tuzla Asım Kibar Mesleki Teknik Ana-
dolu Lisesi Uygulama Oteli’nde yapıldı.

 Tuzla Kaymakamımız Sayın Ali AKÇA’ nın baş-
kanlığında başlayan çalıştayda; Tuzla Belediyesi Baş-
kan Yardımcısı Sayın Turgut ÖZCAN, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet ALİREİSOĞLU, şube müdür yardımcı-
ları ve ilçemizdeki okullardan 90 öğretmen görev aldı.

  Program açılışında konuşma yapan Tuzla Kay-
makamımız Sayın Ali AKÇA “Geleceğimizi şekillendir-
mede elimizdeki en önemli aracın EĞİTİM” olduğunu 
vurguladı. Konuşmalarının devamında; “gelecekte ül-
keye hizmet edecek olan bu günün neslini eğitimle en 
iyi şekilde yarınlara hazırlarız. Sizler onların yol gös-
tericilerisiniz, bu çalıştay da yapılacak olan çalışmalar 
2023 Vizyonunda ilçemize de çok şeyler katacaktır. 
Takım olmak ve ekip olarak hareket etmek önemlidir” 
diyerek sözlerini bitirirken, “Tuzla 2023 Eğitim Vizyo-
nu Çalıştayı’ na, başta Milli Eğitim Teşkilatımız olmak 
üzere katkı sağlayan ve görev alan herkese gayretle-
rinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
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YAYLA MAHALLESİ HALKLA BULUŞMA TOPLANTISI

 2019 yılının ilk Halkla Buluşma Toplantısını Yayla Mahallesinde muhtarlık binasında 
gerçekleştirildi.

 

 Her ay rutin olarak düzenlediğimiz Halkla Buluşma Toplantılarımızın bu ay ki durağı Yayla 
Mahallesi idi. Toplantıya Tuzla Kaymakamımız Sayın Ali AKÇA, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının tem-
silcileri ile mahalle sakinleri katıldılar. Yayla Mahallesi muhtarlık binasında gerçekleşen toplantıya 
mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdiler. Mahalle sakinleri ile kısa bir tanışmanın ardından mahalle ile 
ilgili talep ve istekleri dile getirildi. Kaymakamımız Sayın Ali AKÇA toplantıda; mahallede ki emniyet, 
eğitim ve sağlık konularında vatandaşlardan bilgi aldı. Halkla Buluşma Toplantısına katılan mahalle 
sakinleri istek ve talepleri ile ilgili muhatapları karşılarında gördüklerinden dolayı memnuniyetlerini 
Kaymakamımıza ilettiler.               

          Kamu Kurum ve Kuruluşlarının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de 
mahalle sakinlerinin istek ve taleplerinin anında cevap verilebildiği Halkla Buluşma Toplantısı, Kay-
makam Ali AKÇA ve vatandaşların samimi, içten sohbetleri ile son buldu.
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YAŞLILAR MERKEZİ EL EMEĞİ SERGİSİ

 
 Protokol kurdele kesiminin ardından çeşitli el emeği ürünler ve flografi sanatı eserlerinden oluşan sergiyi, yapı-
mında büyük payı olan kurs hocaları eşliğinde dolaştılar. Ürünleri tek tek her detayına kadar inceleyen Kaymakam Sayın 
Ali AKÇA, hocalardan yapım aşamaları hakkında bilgiler aldılar. Bir yandan sergiyi dolaşan davetliler diğer yandan da 
yine hünerlerini sergileyen büyüklerimizin mini konserlerinde canlı performanslarını dinlediler. 

 Sergi sonunda değerlendirmede bulunan Tuzla Kaymakamı Ali AKÇA; “Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’nin 
yapmış olduğu hizmet sunduğu vatandaşlarımıza yönelik olarak ve onların birbirinden güzel eserleri görme imkanımız 
oldu. Belki bedenen yaşları kıdem almış olabilir ama ruhları genç arkadaşlarımız, içlerinde yaşattıkları o güzellikleri farklı 
renklerle eserlerine yansıtarak hayat bulmalarını sağlamışlar. Emeği geçen hocalarımızı, destek olan idarecilerimizi teb-
rik ediyor, belediyemize de bu anlamda teşekkür ediyorum” dedi.

 Tuzla Belediyesi’nin açmış olduğu ve hafta içi her gün 65 üstü vatandaşlarımıza ev sahipliği yaptığı Yaşlılar 
Merkezi’n de, Tuzla Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile çeşitli branşlarda beceriler kazandırılıyor. Öğrenmenin 
ve üretmenin yaşı olmadığını bir kez daha gösteren Yaşlılar Merkezi sakinlerimizin eserleri Rumeli Kültür Merkezinde 
sergilenmeye devam edecek.
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 Milli ve manevi değerlerimizi yaşatarak, bunların 
gelecek nesillere aktarılmasında köprü görevi üstlenen, tec-
rübenin temsilcisi, ruhu genç kalan büyüklerimizin özenle 
hazırlamış oldukları “Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi El 
Emeği Sergisi” açılışı yapıldı. 

 Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezinde ki 65 yaş üstü 
vatandaşlarımızın yapmış oldukları birbirinden değerli el 
emeği ürünler; “Büyüklerimiz Hayır İçin Üretiyor” temasıyla 
Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezinde sergilendi. Sergi 
açılışına Tuzla Kaymakamı Sayın Ali AKÇA, Tuzla Belediye 
Başkanı Sayın Dr. Şadi YAZICI’ nın eşi Fatma YAZICI ha-
nımefendi, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürle-
rinin yanı sıra, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının temsilcileri, 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Yaşlılar Merkezinde 
ki vatandaşlarımız ve aileleri katıldılar. Tuzla Belediyesi’nin 
açmış olduğu ve hafta içi her gün 65 üstü vatandaşlarımıza 
ev sahipliği yaptığı Yaşlılar Merkezi’n de, Tuzla Belediyesi 
ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile çeşitli branşlarda beceri-
ler kazandırılıyor. İlerleyen yaşlarına rağmen heves ve me-
rakla öğrenerek üreten vatandaşlarımızın hazırlamış olduk-
ları eserler bu sergi ile beğeniye sunuldu.



TUZLA’ DA YARIYIL HEYECANI BAŞLADI
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 Toki Oruç Reis İlkokulumuzda miniklerimizin yarıyıl karne heyecanına ortak olduk.

Yurt genelinde 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı ilk döneminin 18 Ocak Cuma günü sona ermesiyle Tuzla’da da  53.000 
öğrenci yarıyıl karne heyecanını yaşadı. Aydınlı mahallesi Toki Oruç Reis İlkokulu bahçesinde karne ve ödül töreni dü-
zenlendi. Törene Tuzla Kaymakamı Sayın  Ali AKÇA, Tuzla Belediye Başkanı Sayın Dr. Şadi YAZICI, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Milli Eğitim Şube Müdürleri, karne heyecanını yaşayan öğrencilerimiz ve çok değerli velileri 
katıldılar. 

                Saygı duruşu ve İstiklal marşı okunmasının ardından düzenlenen törende konuşma yapan Kaymakamımız 
Sayın Ali AKÇA, öğrencilerden yarıyıl tatilinde dinlenerek, oyun oynayarak ve kitap okuyarak geçirmelerini istedi. Ki-
tap okurken de ders çalışma baskısıyla, ödev yapma stresiyle değil sevdikleri kitapları okuduklarında çok daha mutlu 
olacaklarını söyledi. Konuşmasında velilere de seslenen Sayın Ali AKÇA; “ Bu gün öğrencilerimiz karnelerini alacaklar. 
Dönem İçindeki çalışmalarını karnelerinde göreceksiniz. İşi sıkı tutan öğrenciler zaten karnelerinde başarılı not ala-
caklar ama bazen o karnelerden arzu etmediğiniz notları görebilirsiniz. İşte arzu etmediğiniz notları gördüğünüzde o 
notlar daha iyiye nasıl yükselir, daha iyiye nasıl dönüşür noktasında öğrencilerimizle yetişkin bireyler gibi konuşalım ve 
unutmayalım ki karnelerdeki hiçbir not öğrencilerimizin kendisinden daha değerli, daha kıymetli değildir. Evlatlarımız 
bizlerin ve sizlerin gözbebeğidir, bunları hiçbir zaman unutmayın” şeklinde sözlerini sonlandırırken, karnelerini alacak 
olan miniklerimize de “inşallah umut ettiğiniz gibi bol kar yağışlı bir yarıyıl tatili geçirirsiniz” dedi.

                Resim yarışmasında başarılı olan öğrencilere hediyeleri verilirken tören sonrasında resim sergisi gezildi. Sergi 
sonrasında karneleri vermek üzere sınıflara geçen Kaymakamımız Sayın Ali AKÇA ve beraberindekiler miniklerle kısa 
bir sohbetin ardından karnelerini verdiler.


