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Kıymetli
Hemşehrilerim ;
Lokman ÇAĞIRICI
Belediye Başkanı

übarek Ramazan Ayı’nın
başta ülkemiz olmak üzere
tüm İslam alemine sağlık,
huzur ve bereket getirmesini
diliyor, Ramazan Bayramınızı
şimdiden tebrik ediyorum.
Bu yılki Ramazan etkinliklerini de
yine salgınla mücadele şartlarında
gerçekleştiriyoruz. 26 yıl önce
“Bağcılar’da Ramazan farklı yaşanır”
anlayışıyla başlattığımız etkinlikleri online
ve interaktif olarak sürdürmekteyiz.
Mukabele okumaları, Ramazan sohbetleri
ve çocuk programları ile her gece bir
radyocu, davulcu ve meddahın katılımıyla
gerçekleştirdiğimiz “Sahur Devriyesi”
etkinliklerimizi internetten yayınlıyoruz.
Bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı’nı çok anlamlı bir
etkinlikle kutladık. “Başkan’la Süper Gezi”
çekilişiyle belirlediğimiz 23 öğrencimiz,
Ankara’da unutamayacakları bir bayram
etkinliği yaşadı. Anıtkabir’i, 1’inci ve
2’inci Meclis’i ziyaret eden çocuklar,
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop
tarafından da TBMM’de ağırlandılar.
İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya’nın
ilçemizi ziyaretinde eğitime yönelik
yatırımlarımızı konuştuk. İnşallah, İstanbul
Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş
birliğiyle yakın zamanda Bağcılar’da
ilkokul, ortaokul, lise ve spor okulu olmak
üzere 15 yeni okulu hizmete sunacağız.
Belediyemizin 2020 Faaliyet Raporu,
yeni meclis salonundaki düzenlediğimiz
toplantıda yapılan oylamayla kabul
edildi. Sunuş konuşmamızda ilçemize
kazandıracağımız kütüphane, nikah
sarayı, yaşlı bakım merkezi, e-spor
merkezi, uluslararası okçuluk ve buz

M
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hokeyi salonundan oluşan 5 dev projenin
de müjdesini verdik.
Sporcularımız başarılarıyla yine
göğsümüzü kabarttılar. İtalya'daki 2021
Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde,
Bedensel Engelli Takımı sporcumuz
Hamide Doğangün 2 altın, Hamza Doğan
1 altın, Zübeyde Süpürgeci ile Zeynep
Acet ise 1’er gümüş madalya elde etti.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper
Ligi’nde mücadele eden Takımımız da,
Yalova’da oynanan Süper Lig 1. etabında
3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Antalya’da
düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık
Kick Boks Avrupa Kupası’nda da Spor
Kulübümüz 6 madalya kazandı.
Bu arada Geleneksel Türk
okçuluğunu sevdirmek amacıyla 1
ay önce açtığımız kursumuz yoğun
ilgi görüyor. Sıkı bir eğitimden geçen
çocuklar, “Ya Hak” diyerek ok atıyor ve
hedefi vurmak için ter döküyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız
Sayın Adil Karaismailoğlu, BakırköyBahçelievler-Kirazlı metro hattının
inşaatında incelemelerde bulundu.
2022’de hizmete girecek proje sayesinde
Bağcılar’dan Bakırköy sahile 13.5 dakikada
ulaşılacak ve saatte tek yönde 70 bin kişi
seyahat edecek.
Güneydoğu Avrupa’daki 12 ülkede 9
bin yerel yönetimi temsil eden NALAS’ın
16. Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Moldova
Belediyeler Birliği Başkanı Tatiana Badan
başkan olurken, biz de 2. Başkan Vekilliği
görevine yeniden layık görüldük.
Bir sonraki ay buluşmak temennisiyle
sizleri bültenimizle baş başa bırakıyor,
hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.
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Bağcılar’da ikinci el oto alıp
satan yerler ruhsatlandırılıyor

İ

kinci el motorlu kara taşıt
ticaretinin adil rekabet koşulları
altında, kolay, hızlı ve tüketiciler

açısından güvenli bir ortamda
yapılmasını sağlamak ve sektörün
sağlıklı bir işleyişe kavuşturulması

➤ Bağcılar Belediyesi,
2005/9207 sayılı
işyeri açma ve çalışma
ruhsatlarına ilişkin
yönetmelik gereği ikinci
el motorlu kara taşıt
ticareti yapan işyerlerini
ruhsatlandırmaya başladı.
Bu kapsamda 3 tane
büyük oto galericiler sitesi
bulunan Bağcılar’da 1.250
işyeri, değişen yönetmelikle
birlikte gerekli evrakları
ibraz etmesi halinde
ruhsatlarını alabilecek.

amacıyla 09.06.2020 tarihli ve
31150 sayılı Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi ile oto alım-satım
yapan işyerinin faaliyet konuları
“İkinci El Motorlu Kara Taşıt Ticareti”
olarak değiştirilmesi kararlaştırılmış
ve belirli standartlar getirilmişti.
İstanbul Valiliği’nin de "Çevreye,
altyapıya ve trafiğe getirdiği yük
ile can ve mal güvenliği riskine
ilişkin" 17.03.2021 tarihli olumlu
görüş yazısının üzerine Bağcılar
Belediyesi tarafından yönetmeliğe
uygun şekilde ilçe genelindeki
ikinci el motorlu taşıt ticareti yapan
işletmeleri ruhsatlandırmaya başladı.
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BAĞCILAR’DA
1.250 İŞYERİ
BU KAPSAMA
GİRİYOR
Bu kapsamda Bağcılar’da
İSTOÇ Oto Market, Oto Center
ve Automall olmak üzere 3 ayrı
noktada toplu olarak “İkinci
El Motorlu Kara Taşıt Ticareti”
faaliyeti gösteren 1.250 işyerinin
sahibi, ruhsatlarını almak için
Bağcılar Belediyesi Ruhsat
ve Denetim Müdürlüğü’ne
müracaat ediyor.
Başvuruda bulunanlar,
vergi levhası, tapu fotokopisi,
kira kontratının aslı, yangın
tüpü faturası, mali sorumluluk
sigortası, mesleki yeterlilik
belgesi (Seviye 4 - Seviye 5),
vergi levhası şahıs adına ise
oda kayıt belgesi, şirket adına
ise şirkete ait belgeler, iş sağlığı
ve güvenliğine ait evrakları
ibraz etmesi durumunda
ruhsatlandırma süreci başlıyor.

Çağırıcı
yeniden
NALAS
2. Başkan
Yardımcısı

G

üneydoğu Avrupa Yerel
Yönetim Birlikleri Ağı
(NALAS), 16. Genel
Kurulu Toplantısı Kovid-19
salgını sebebiyle online olarak
gerçekleşti. Toplantıya NALAS’ın
2. Başkan Yardımcılığı görevini
sürdüren Marmara Belediyeler
Birliği Encümen üyesi ve
Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı da katıldı.

NALAS’A
KADIN BAŞKAN
2020-2021 yılına ait bütçe ve
çalışma planlarının değerlendirildiği
görüşmede 2021-2022 dönemine
yönelik görevlendirmeler de
yapıldı. NALAS Başkanı Bulgaristan

➤ Güneydoğu Avrupa’daki
12 ülkede 9 bin yerel
yönetimi ve aynı zamanda
80 milyonluk nüfusu
temsil eden NALAS’ın 16.
Genel Kurul Toplantısı’nda
görev değişikliği yaşandı.
NALAS’ın yeni başkanı
Moldova Belediyeler Birliği
Başkanı Tatiana Badan
olurken, MBB Encümen
üyesi ve Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı
da yeniden 2. Başkan
Vekili seçildi.
Ulusal Belediyeler Birliği’nden
Emanuil Manolov görevini Moldova
Belediyeler Birliği Başkanı Tatiana
Badan’a bıraktı. 13. Başkan olan
Badan aynı zamanda bu ağın da
ilk kadın başkanı oldu. Geçen yıl
seçildiği 2. Başkan Yardımcılığı’nı
başarıyla yürüten Başkan Çağırıcı da
yeniden NALAS’ın 2. Başkan Vekili
görevine layık görüldü.
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YENİ YÖNETİM
HAYIRLI OLSUN
Kendisine gösterilen güvenden
dolayı NALAS üyelerine teşekkür
eden Çağırıcı, “İkinci kez bu
göreve getirilmekten dolayı onur
duyuyorum. Yerel yönetimleri
güçlendirmek ve NALAS’ı daha
ileriye taşımak amacıyla önemli
adımlar atacağımıza inanıyorum.
Yeni yönetimimiz hayırlı olsun” dedi.

NALAS NEDİR?
Merkezi Kuzey Makedonya
Cumhuriyeti’nin başkenti Üsküp'te
bulunan NALAS, bölgedeki yerel
yönetimlerin kapasitelerinin artırılması
için katkıda bulunmakta, Avrupa Yerel
Yönetimler Özerklik Şartı prensiplerine
uygun çalışmaktadır. 2001 yılında
kurulan NALAS, Güneydoğu
Avrupa’daki 12 ülkeden 16 yerel
yönetim birliği ve bunların temsil
ettiği yaklaşık 80 milyonluk nüfus
ve 9 bin yerel yönetim kuruluşunu
temsil etmektedir. 2008 yılından beri
NALAS’ın tam üyesi olan MBB, NALAS
bünyesinde çeşitli alanlarda faaliyet
gösteren çalışma gruplarında ve
projelerde aktif olarak yer almaktadır.

Bağcılar HABER

Filistin Büyükelçisi Dr. Faed
Mustafa, Başkan Lokman
Çağırıcı’yı ziyaret etti

F

ilistin Devleti Ankara
Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa,
Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret
etti. Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, misafirini
makamında ağırladı.
Görüşmede birçok konuya
değinildi. Türkiye ile aralarındaki
dayanışmaya değinen Mustafa,
“Bağcılar Belediyesi olarak
Filistin’deki yerel yönetimlere,
belediyelere yaptığı yardımlar
için size çok teşekkür ediyorum.
İstanbul’da yaşayan Filistinlilerin
yaşam standartlarının
yükseltilmesi, sağlık, eğitim
alanlarındaki desteklerinizden
dolayı minnettarız. Ayrıca
Türkiye’nin Filistin davasına
desteğiniz, Filistin halkının meşru
davası ve özgürlüğü için yaptığınız
çalışmalar için de şükranlarımı
sunuyorum” dedi. Mustafa, bu yılki
Filistin Kültür Haftası etkinlikleri

ve Filistin Halkıyla Dayanışma
etkinliklerinin Bağcılar’da
gerçekleştirilmesini talep etti.
Filistin’le aynı duyguları
taşıdıklarını söyleyen Çağırıcı
da “Bu haklı davanızda her
zaman Filistinli kardeşlerimizin
yanındaydık bundan sonra da
gücümüz nispetinde yardıma
devam edeceğiz. İnşallah Filistin
en kısa zamanda huzura ve refaha
kavuşacak. Ziyaretiniz bizi çok
memnun etti” dedi.

YENİ HİZMET BİNASINI
ÇOK BEĞENDİ
Görüşmenin ardından Mustafa
ile Çağırıcı, Bağcılar Belediyesi’nin
yeni hizmet binasını gezdi.
Büyükelçi, Selçuklu ile çağdaş
mimari anlayışı harmanlanarak
inşa edilen ve son teknolojiyle
donatılan yeni hizmet binasını çok
beğendiğini dile getirdi.
10 NİSAN 2021

➤ Filistin Devleti Ankara
Büyükelçisi Dr. Faed
Mustafa, Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı’yı
makamında ziyaret etti.
Mustafa’nın, Filistinlilere
ve Filistin davasına
maddi ve manevi olarak
verdiği desteklerden
dolayı teşekkür
ettiği Çağırıcı, “Haklı
davalarında her zaman
Filistinli kardeşlerimizin
yanındayız” dedi.

Bağcılar-Bakırköy
metro hattı 2022’de
hizmete giriyor

➤ Ulaştırma ve
Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, Bağcılar
ile Bakırköy arasında
8 istasyon olan ve 8.4
kilometreden oluşan
Bakırköy-BahçelievlerKirazlı metro hattının
inşaatında incelemelerde
bulundu. 2022’de
hizmete girecek proje
sayesinde Bağcılar’dan
Bakırköy sahile 13.5
dakikada ulaşılacak ve
saatte tek yönde 70 bin
kişi seyahat edecek.

Bağcılar yeni bir metro hattına kavuşuyor

B

akırköy, Bahçelievler, Güngören ve
Bağcılar ilçelerini birbirine bağlayan
Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı
Metro hattı inşaatı hızlı bir şekilde devam
ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, Bağcılar Kirazlı metro
istasyonundan başlayıp Bakırköy İDO
İskelesi’nde sona eren 8 kilometrelik
metro hattı şantiyesinde incelemede
bulundu. İncirli istasyonundaki şantiyede
yapılan incelemede Karaismailoğlu’na
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı da eşlik etti.

KAZI ÇALIŞMALARININ
YÜZDE 66’SI TAMAM
İncelemelerin ardından açıklamalarda
bulunan Bakan Karaismailoğlu,
"Bakırköy(Sahil)-Bahçelievler-Güngören(Bağcılar) Kirazlı Metro hattımızın;
Bakırköy (İDO) - İncirli istasyonları arası
yaklaşık 3,1 kilometre çift hat TBM Tünel
imalatlarını tamamladık. İncirli makas
yapısının tamamlanması üzerine, TBM

Tünel imalatı İncirli İstasyonundan
Kirazlı'ya doğru yeniden başladı.
İstasyonlarda kaba inşaat, tünellerde
kalıcı iç kaplama işlerine devam ediyoruz.
NATM ve Acil Çıkışlar için toplam 11 şaft
açıldı. Yalnız acil çıkışlar için 3 şaft, TBM
makinesinin çıkması için ise Kirazlı da
1 şaft hazırlıkları devam ediyor. Metro
inşaatımızın; tünel kazı çalışmalarının
yüzde 66'sı, istasyon betonarme işlerinin
yüzde 47'si ve ray serimi işlerinin yüzde
25'i tamamlanmıştır. Projede toplam
fiziki ilerlememiz yüzde 62'dir. Projemizi
2022 yılı sonunda tamamlayıp, halkımızın
hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi.

BAĞCILAR’DAN
BAKIRKÖY SAHİL 13.5
DAKİKA
Başkan Çağırıcı ise “Yakında
hizmete girecek olan bu metro hattı
sayesinde 13.5 dakika gibi kısa bir
zamanda Bakırköy sahile inebileceğiz
ve bu hat bütün metrolarla bağlantılı
11 NİSAN 2021

olacak. Hemşehrilerimiz İstanbul’un
dört bir yanına hızlı ve güvenli şekilde
ulaşabilecek. İlçemiz, İstanbul’umuz
ve ülkemiz adına çok sevindirici bir
gelişme” diye konuştu.

TEK YÖNDE SAATTE 70
BİN YOLCU TAŞIYACAK
8.4 km uzunluğundaki BakırköyBahçelievler-Kirazlı metro hattı,
Kirazlı istasyonundan Kayaşehir
metro hattı ile, Bakırköy Özgürlük
Meydanı İstasyonu’ndan HalkalıGebze Marmaray hattı ile ve İncirli
istasyonundan ise Metrobüs hattı ile
entegre olacak.
Tek yönde saatte 70 bin yolcuya
hizmet verecek olan hatta; Kirazlı, Molla
Gürani, Yıldıztepe, İlk Yuva, Haznedar,
İncirli, Özgürlük Meydanı ve Bakırköy
İDO olmak üzere 8 istasyon bulunuyor.
İlk durak olan Kirazlı ile son durak
Bakırköy İDO arasındaki yolculuk 13.5
dakika sürecek.

Bağcılar HABER

Bağcılar
Belediyesi’nden
istihdama
destek
➤ Bağcılar Belediyesi
Kariyer Merkezi, vasıfsız
baskı pres personeli
arayan bir tekstil şirketine
personel alımında aracılık
etti. Yapılan görüşmeler
sonucunda uygun bulunan
kişiler tekstil firmasında
çalışmaya başlayacak.

İ

ş ihtiyacı olanların umut
kapısı haline gelen
Bağcılar Belediyesi Kariyer
Merkezi, yeni bir etkinlik daha
gerçekleştirdi. Yurtteks Tekstil
şirketi, vasıfsız baskı pres
personeli olarak çalıştırmak
amacıyla elemana ihtiyaç
duyduklarını belirtti.
Bunun üzerine Kariyer Merkezi
yetkilileri, İŞKUR ile yapılan
protokol çerçevesinde kaydı
bulunan 1.100 kişiye toplu mesaj
gönderdi. Firmada çalışmak
isteyen kişiler, Feyzullah Kıyıklık
Engelliler Sarayı’nda düzenlenen
toplantıda şirket yöneticileriyle
bir araya geldi. Sosyal mesafe
ve maske kuralına uygun şekilde
gerçekleştirilen görüşmede
taraflar şartları ve istekleri
konuştu. Mülakatın ardından
belirlenen kriterlere uyanlar
vasıfsız baskı pres personeli olarak
çalışmaya başlayacak.

SIKINTILI SÜRECİ
FIRSATA ÇEVİRİYORUZ
İşsizliğe karşı çözüm üretmeye
devam ettiklerini söyleyen Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“Bugüne kadar 1.500’e yakın kişinin
istihdam edilmesine vesile olduk.
Pandemi nedeniyle yaşanan bu
sıkıntılı süreci fırsata çevirmeye
çalışarak ekonomiye destek
oluyoruz. Hemşehrilerimize destek
olmayı sürdüreceğiz” dedi.
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Bağcılar’a
15 yeni okul
yapılacak
➤ İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya yaptığı
ziyarette ilçedeki eğitime yönelik yatırımlar konuşuldu. Buna göre; İstanbul Valiliği,
Bağcılar Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle yakın zamanda Bağcılar’da
ilkokul, ortaokul, lise ve spor okulu olmak üzere 15 yeni okul eğitime kazandırılacak.

İ

stanbul Valisi Ali Yerlikaya,
Bağcılar Belediye Başkanlığı yeni
hizmet binasında gelerek Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Başkan Çağırıcı, Vali Yerlikaya’yı
makamında ağırladı. Ziyarette
Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan
ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa
Yılmaz da hazır bulundu.
Toplantıda ilçedeki eğitime
yönelik hizmet ve yatırımlar
istişare edildi. Başkan Çağırıcı,
okullardan bilgi evlerine spor
salonlarından yüzme havuzlarına
kadar öğrencilere sunulan
hizmetleri anlattı. Bilgilendirmenin
ardından geleceğe yönelik projeler
konuşuldu. Buna göre; İstanbul
Valiliği, Bağcılar Belediyesi ve Milli
Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle
ilçede 15 yeni okul inşa edilecek.
Projelendirme ihale süreçlerinden

sonra hayata geçirilecek olan 15
projenin içinde ilkokul, ortaokul, lise
ve spor okulları yer alıyor.

HİZMETLERİMİZDE EĞİTİM
İLK SIRADA GELİYOR
Bağcılar Belediyesi’nin eğitime
yönelik çalışmalarını takdir
ettiğini söyleyen Yerlikaya, “Yeni
dönemde yapılacak okullarla
Bağcılar, eğitimde kalitesini daha
da yukarıya çıkaracak. Geleceğimiz
adına çok güzel bir yatırım olacak”
dedi. Bağcılar’da eğitimde en
ideal seviyeye ulaşmak için hiçbir
fedakarlıktan kaçmadıklarını
söyleyen Çağırıcı da “Bizim hizmet
sıralamamızda eğitim ve gençler
ilk sırada geliyor. İlçemizde 118
resmi okul bulunuyor. Okullarımızın
inşasından temizliğine boyamasına
kadar her türlü ihtiyacıyla yakından
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ilgileniyoruz. Şu anda okullarımızın
yüzde 70’inde tekli eğitme
geçtik. İnşallah bu 15 okulun da
yapılmasıyla birlikte yüzde yüz tekli
eğitime geçeceğiz. Bağcılar, bu
yatırımlarla eğitimde en iyi noktaya
gelecek. Bu arada Sayın Valimizin
ziyaretleri bizleri onurlandırdı. Nazik
ziyaretleri için kendilerine teşekkür
ediyorum” dedi.

VALİ YERLİKAYA, YENİ
HİZMET BİNASINI ÇOK
BEĞENDİ
Toplantının ardından Yerlikaya,
belediye yeni hizmet binasını gezdi.
Hizmet birimlerinden yeni meclis
salonuna kadar bütün binayı dolaşan
Yerlikaya, Selçuklu ile çağdaş mimari
anlayışı harmanlanarak inşa edilen
ve son teknolojiyle donatılan binayı
çok beğendiğini ifade etti.

Bağcılar HABER

Marmara Belediyeler
Birliği Encümen Toplantısı
Bağcılar’da yapıldı

➤ Marmara Belediyeler Birliği (MBB) encümen toplantısı, Bağcılar Belediyesi’nin
ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda bölge ölçeğinde önümüzdeki döneme
ilişkin yapılacak projeler görüşüldü. Ev sahibi Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı da çalışmalarıyla ilgili bilgi aktarımında bulundu.

B

ağcılar Belediyesi yeni
binası dün önemli bir
toplantıya ev sahipliği
yaptı. 1975 yılından beri
Türkiye’de demokratik
yerel yönetim hareketinin
gelişmesi, belediyelerin yetki ve
kaynaklarının artırılması, yerel
yönetimlerde çevre bilincinin
geliştirilmesi, sürdürülebilir
şehircilik yaklaşımının
benimsenmesi, belediyelerin
ortak sorunlarına işbirliği içinde
çözüm bulunması gibi konularda
öncülük yapan Marmara
Belediyeler Birliği (MBB) Nisan
ayı encümen toplantısı Bağcılar
Belediyesi’nde düzenlendi.
MBB encümen üyesi olan
Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, konukları;
Marmara Belediyeler Birliği
Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı Tahir Büyükakın,
Genel Sekreter Cemil Arslan,
Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir

Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz, Sakarya Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet
Sarıkurt’u makamında ağırladı.

GÜNCEL KONULARDA
DEĞERLENDİRMELERDE
BULUNDUK
Samimi ortamda geçen
görüşmenin ardından toplantı
salonunda encümen toplantısı
gerçekleşti. Toplantıda yerel
yönetimlerin durum tespiti,
bölge analizi ve yakın gelecekte
uygulanacak projeler görüşüldü.
Başkan Çağırıcı da yaptığı
sunumda; belediye olarak
bugüne kadar yaptıkları örnek
çalışmaları ve önümüzdeki
yıllara yönelik projeleri anlattı.
Toplantının ardından davetliler,
yeni hizmet binasını gezdiler.
MBB encümen üyeleri
birimleri, etkinlik alanlarını,
meclis salonunu ve binanın
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etrafında millet bahçesi olarak
da değerlendirilen 19 bin
metrekarelik yeşil alanı çok
beğendi.

KONUK ETMEKTEN
ONUR DUYDUM
Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getiren
Başkan Çağırıcı, “Encümen
toplantımızı belediyemizde
düzenledik. Yerel yönetimlerdeki
güncel konular hakkında
değerlendirmelerde bulunduk.
Çok yararlı bir toplantı oldu.
MBB ailesi olarak şehirlerimiz
için insan odaklı çözüm
üretmeye devam edeceğiz.
Bir parçası olmaktan onur
duyduğum MBB üyesi değerli
arkadaşlarımı konuk etmekten
büyük onur duydum” dedi.
MBB Encümen üyeleri de
misafirperverlikleri için Başkan
Çağırıcı’ya teşekkürlerini iletti.

Bağcılar Belediyesi
2020 Faaliyet Raporu
kabul edildi

Bağcılar’a çağ atlatacak
5 dev proje müjdesi

B

ağcılar Belediye Meclisi’nin
Nisan ayı olağan meclis
toplantısı Meclis 1. Başkan
Vekili Sibel Betül Birer’in sunumuyla
gerçekleşti. Toplantıda 2020 Yılı
Faaliyet Raporu görüşüldü. Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
koronavirüsün tüm dünyayı etkisi
altına aldığı 2020 yılında yaptıkları
hizmetleri anlattı.
Pandemiye rağmen hizmetlerde
hiçbir aksama yaşanmadığını ifade
eden Çağırıcı, “Hemşehrilerimize 7/24
hizmet etmenin onurunu yaşadık.
Kovid-19 dolayısıyla bazı hizmetleri
online olarak sunmak zorunda
kaldık; ama hiçbir hizmetimizi de ara
vermeden devam ettirdik. Çalışma
arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.
Risklere aldırmadan görevlerini
layığıyla yaptılar. Özellikle temizlik
yapan ekiplerimize şükranlarımı
sunuyorum. İlaçlamada İstanbul’da
bir numarayız. Kamu kurumlarından
sokaklarına kadar ilçedeki her noktayı
yıkadık, temizledik ve ilaçladık” dedi.
Çağırıcı, pandemiye rağmen 15

bin aileyi ziyaret ettiklerini, ihtiyaç
sahiplerinin yardımına koştuklarını,
kimsesizlerin evlerini temizlediklerini,
Ramazan ayında evinden çıkamayan
zor durumdaki vatandaşlara 26 bin
660 iftar ve sahur yemeği verdiklerini,
2019’da 113 olan afet toplanma
merkezi sayısını 2020’de 141’e
çıkardıklarını, 5 bin öğrenciye tablet
dağıttıklarını, e-devlet ile belediye
arasında yapılan entegrasyon
sayesinde vatandaşın 38 çeşit hizmeti
evinden aldığını, altyapı ve geri
dönüşüm çalışmalarını da dile getirdi.

BAĞCILAR’A HİZMET
ETMENİN HEYECANINI
YAŞIYORUM
Gönül belediyeciliğine dayalı
eserlerle çok güzel çalışmalara
imza atacaklarını sözlerine ekleyen
Çağırıcı, “Sokaklarında büyüdüğüm
Bağcılar’a hizmet etmenin heyecanın
yaşıyorum. Yakın zamanda ilçemize
yeni yatırımlar kazandıracağız.
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➤ Bağcılar Belediyesi
2020 Faaliyet Raporu,
yeni meclis salonunda
düzenlenen toplantıda
yapılan oylamayla kabul
edildi. 2020’de ülkemizde
görülen koronavirüse
rağmen 7/24 esasıyla
çalışarak hizmetleri ara
vermeden sürdürdüklerini
söyleyen Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı,
yakın zamanda hayata
geçirilecek kütüphane, nikah
sarayı, yaşlı bakım merkezi,
e-spor merkezi, uluslararası
okçuluk ve buz hokeyi
salonundan oluşan 5 dev
projenin de müjdesini verdi.

Altında modern bir tiyatro olan
beş katlı kütüphane inşa edeceğiz.
Devlet tiyatrolarını Bağcılar’a
getireceğiz. 2 bin kişinin aynı anda
yemek yiyebileceği büyük bir nikah
salonu yapacağız. İstanbullular
artık düğün ve program yapmaya
Bağcılar’a gelecek. Yaşlı Bakım
Merkezi yapacağız. Gençlik merkezi
gibi çalışacak. Derslikler, konferans
salonları oluşturacağız. Her kesimden
yaşlımız kendi kültürünü gençlere
anlatacak. Ayrıca E-Spor Merkezi ile
Uluslararası Okçuluk ve Buz Hokeyi
Salonu açacağız. Arazilerin ödenekleri
hazır. Çok yakında çalışmalara
başlıyoruz” diye konuştu.
Meclisteki grupları bulunan
partilerin meclis üyeleri de
görüşlerini açıkladıktan sonra
yapılan oylama sonucu 2020 Yılı
Faaliyet raporu kabul edildi.
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Bağcılarlı çocuklar
23 Nisan coşkusunu
Ankara’da yaşadı
16 NİSAN 2021

➤ Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği “Başkan’la Süper Gezi” çekilişiyle
belirlenen 23 öğrenci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu
Ankara’da yaşadı. Anıtkabir’i, Birinci ve İkinci Meclis’i ziyaret eden çocuklar,
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop
tarafından ağırlandı.
➤ Çocukları yalnız bırakmayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“Millet iradesinin temsil edildiği mekanda unutulmaz bir 23 Nisan yaşadık” dedi.
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TBMM Başkanı Şentop, Bağcılarlı öğrencileri
Divan Salonu’nda kabul etti. Şentop, bir süre
çocuklarla sohbet etti, soru sordu, sorulan soruları
cevapladı. Şentop, TBMM’nin kuruluşu ile Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında bilgi verdi.
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T

BMM'nin açılışının 101. yılı ile
23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı dolayısıyla
Bağcılar Belediyesi, çok anlamlı
bir etkinliğe imza attı. Belediye
tarafından düzenlenen “Başkan’la
Süper Gezi” çekilişiyle belirlenen
23 öğrenci Ankara’ya götürüldü.
23 Nisan Cuma günü kısıtlama
nedeniyle “Milli İrade” isimli gezi bir
gün önce gerçekleşti. Öğrenciler ilk
olarak Anıtkabir’i ziyaret etti. Rehber
Güller Koç’la birlikte hem bilgi alan
hem de Anıtkabir’i gezen çocuklar,
Atatürk’ün huzuruna çıkmanın
mutluluğunu yaşadı. Şanslı minikler
daha sonra Kurtuluş Savaşı Müzesi

olarak kullanılan Birinci Meclis’i,
ardından da Cumhuriyet Müzesi
olarak anılan İkinci Meclis’i ziyaret
etti. Müzelerde sergilenen araç
gereç ve eşyaları inceleyen
ziyaretçiler, adeta zamanda
yolculuğa çıktılar.

ŞENTOP, ÖĞRENCİLERİ
MAKAMINDA AĞIRLADI
Minik misafirlerin son uğrak
yeri ise Türkiye Büyük Millet
Meclisi oldu. TBMM Başkanı Prof.
Dr. Mustafa Şentop, 23 öğrenciyi
kabul etti. Divan Salonu'nda
çocuklarla bir süre sohbet eden
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ve sorularını cevaplayan Şentop,
TBMM'nin kuruluşu ile Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı
hakkında bilgi verdi. Çocuklardan
Miraç Eymen Kaya'nın okuduğu
İstiklal Marşı ve Sena Kılavuz'un
okuduğu şiiri beğendiğini söyleyen
Şentop, “Bugüne kadar duyduğum
en güzel İstiklal Marşı’ydı. Bize
gözyaşları içinde ve büyük bir
coşkuyla İstiklal Marşımızı okuyan
Eymen, istikbalimizin emin
ellerde olduğuna olan inancımızı
perçinledi.” dedi. Çocukları
makamında da ağırlayan Şentop,
koltuğunu Bağcılar Aşık Veysel

İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi
Miraç Eymen Kaya'ya devretti.
Makam çıkışında ve TBMM şeref
merdivenlerinde fotoğraf çektiren
Şentop,, ziyaretleri için çocuklara
teşekkür etti. Meclisin genel kurul
salonu, kulisler, meclis bahçesi
ve diğer bölümlerini gezen
öğrencilere meclis lokantasında
da öğlen yemeği ikram edildi.

"UNUTULMAZ BİR 23
NİSAN YAŞADIK"
Bu anlamlı günde AK Parti
Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı,
Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan,

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, AK Parti Bağcılar İlçe
Başkanı Rüstem Tüysüz, Bağcılar İlçe
Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz
da yalnız bırakmadı.
TBMM’nin açılışı gibi büyük bir
tarihi olayı çok iyi anlamak için
Ankara’ya gittiklerini söyleyen
Başkan Çağırıcı, “Yarınımız olan
çocuklarımızla adeta zamanda
yolculuğa çıktık. Gezerek görerek
tarihlerini öğrendiler. Millet iradesinin
temsil edildiği mekanda unutulmaz
bir 23 Nisan yaşadık. Bu güzel
etkinliğin olmasında başta TBMM
Başkanımız Sayın Mustafa Şentop
olmak üzere emeği geçen herkese
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teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nı en içten duygularımla
kutluyorum” dedi.
Ankara’da coşkulu ve heyecanlı
bir gün geçiren çocuklar bol bol
hatıra fotoğrafı çekildi.
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15 Temmuz
Mahallesi Muhtarı
Orhan Demir:
“Farklı kültürler bir arada huzur içinde yaşıyoruz”
MUHTAR ORHAN DEMİR
KENDİSİNİ VE MAHALLESİNİ
ANLATTI
Sizi tanıyabilir miyiz?
1970 Adıyaman Kahta
doğumluyum. 1984’ten beri eski adı
Evren Mahallesi olan bu mahallede
ikamet ediyorum. Tekstil sektöründe
yıllarca çalıştım. Evli ve 5 çocuk
babasıyım.

Muhtar olmaya nasıl
karar verdiniz?
Adıyamanlılar olarak burada
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➤ Üç dönemdir 15 Temmuz
Mahallesi muhtarlığı yapan
Orhan Demir, mahallede
değişik uluslardan, ırklardan
binlerce insan yaşadığını
belirterek, “Farklılıklar en
büyük zenginliğimiz. Farklı
kültürler bir arada yıllardır
huzur içinde yaşıyoruz” dedi.
➤ Yaklaşık 51 bin kişilik
nüfusuyla ilçenin en
kalabalık ikinci mahallesi
olan 15 Temmuz Mahallesi,
Şehitler Parkı ve Çanakkale
Zaferi Müzesi ve Hasan Nail
Canat Bilgi Evi ve Kültür
Merkezi ile Bağcılar’da
kültür sanat etkinliklerinin
kalbinin attığı yer
konumunda.
derneğimiz var. Dernekteki
arkadaşlar bende muhtarlık
yapabilecek potansiyel olduğunu
söylediler. Onların teşvikiyle
seçimlere girdim. İlk seçimi
kaybettim ama ikinciyi kazandım.
2009’dan beri muhtarlık
yapıyorum. Bu benim üçüncü
dönemim. Vatandaşlarımız
“tamam” diyene kadar hizmete
devam edeceğim.

MUHTAR OLDUKTAN
SONRA MAHALLEYE 3
OKUL 3 CAMİ YAPILDI
Mahallede hizmet olarak
neler yapıyorsunuz?
Muhtar devletle millet arasındaki
köprü görevi görür. Mahallemize,
komşularımıza kaliteli hizmet
gelsin diye kamu kurumlarıyla
iletişim kuruyoruz. Kaymakamlık,
belediye, milli eğitim, emniyet ve
birçok kamu kurumunun yardımıyla
mahallemize hizmetlerimiz oldu.
Öncelikle mahallemizin cami ve

okul sorunu vardı. Allah’a şükür
bu ihtiyacı giderdik. Ben muhtar
olduktan sonra 3 okul ve 3 cami
yapıldı. Özellikle Bağcılar Belediye
Başkanımız Lokman Çağırıcı ve İlçe
Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa
Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum.
Çok destekleri oldu ve hala da
olmaya devam ediyor. Ayrıca
hemşehrilerimiz her saat bize
ulaşabiliyorlar.

Mahallenizi her yönüyle
bize anlatır mısınız?
15 Temmuz Mahallesi’nin
mozaik bir toplum yapısı var.
Ortadoğu’dan Kafkaslara kadar
her yerden vatandaş burada
ikamet ediyor. Kazak, Suriyeli,
Iraklı, Azeri ve Gürcüler başta
olmak üzere birçok ulustan insanla
bir arada yaşıyoruz. Mahalle
sakinleri olarak dışarıdan gelen
herkese kucak açıyoruz. Burada
değişik uluslardan, ırklardan olan
binlerce insan var. Farklı kültürler
bir arada huzur içinde yaşıyoruz.
Şimdiye kadar hiçbir sorunumuz
çıkmadı. Ufak tefek sıkıntıları ikili
görüşmelerle hallediyoruz.

MAHALLEMİZDE TEKSTİL
VE KAFE SEKTÖRÜ GELİŞTİ
Mahallenin ekonomik
yönünden bahseder misiniz?
Mahallemizin nüfusunu kalabalık
olması ve talep görmesindeki
en büyük sebeplerden biri iş
sahasının çok olması. Özellikle
tekstil alanında çok işyeri var.
Gençlerimiz tekstil atölyelerinde
çalışarak ekmek parası kazanıyor.
Son zamanlarda da kafe sektörü
gelişmeye başladı. Bu da yeni iş
kapısı oldu.

Ramazan’da neler
yapıyorsunuz?
Her zaman farklı organizasyonlarla
komşularımızın yanındayız. Tekstil
ve gıda işleriyle uğraşan çok
tanıdıklarımız var. Muhtarlığımıza
başvuruları sonucu ihtiyaç
sahiplerini belirleyip onlara hem
gıda hem de giyecek yardımı
yapıyoruz.
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15 TEMMUZ MAHALLESİ
HAKKINDA:
15 Temmuz Mahallesi, 50.786
kişilik nüfusuyla ilçenin en kalabalık
ikinci mahallesi. Mahallede Bağcılar
Belediyesi’ne ait önemli tesisler yer
alır. Bunların başında Şehitler Parkı
ve Çanakkale Zaferi Müzesi geliyor.
Binada orijinal Çanakkale savaş
materyalleri, 11 adet realistik silikon
heykel, Nusret Mayın Gemisi iç bölüm
uygulaması, Gelibolu topoğrafyası,
dokunmatik Çanakkale Şehitleri ekranı
gibi uygulamaları bulunuyor. Top
mermileri, Çanakkale Aynalı Çarşı
dekorasyonu ile siper alanları da ilgi
görüyor. Müze, pazar günleri hariç
haftanın altı günü açık.
Hasan Nail Canat Bilgi Evi ve Kültür
Merkezi de hem mimarisiyle hem
de hizmetleriyle çok ilgi görüyor.
Çocukların zamanlarını değerlendirdiği
bu tesiste; spor salonu, hobi odaları,
kütüphane, derslikler, çok amaçlı
salon, oyun parkı, spor aletleri ve
oturma grupları var.
Mahallede 8 devlet okulu bulunuyor.
Eğitim hizmetleri konusunda iyi bir
yerde olan mahalledeki okullara
Bağcılar Belediyesi, arsa temininden
tadilatına ve çevre düzenlemesine
kadar birçok konuda destek veriyor.
Ayrıca 4 bin metrekarelik peyzaj
alanı içerisinde 720 metrekarelik
binanın 150 metrekaresi havuz olarak
kullanılıyor. Yüzme havuzunun yanı
sıra spor salonları da bulunmaktadır.
Mahallede Fatih Sultan Mehmet Parkı
olmak üzere toplam 9 park yer alıyor.
Mahalle sakinleri içinde kafeterya oyun
alanları, yürüyüş yolu, oturma grupları,
açık alan spor aletleri olan tesiste
sağlıklı ve nitelikli zaman geçiriyor.
Kazak mimarisine uygun olarak inşa
edilen Kazakkent Altay Camii çok
beğenilen mekanlar arasında geliyor.
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Ev hanımları
resim sergisi açtı
➤ Hiç çizim yapmamış
ev hanımları, Bağcılar
Belediyesi Kadın ve
Aile Kültür Sanat
Merkezi’nde aldıkları 3
aylık eğitim sonrasında
profesyonellere taş
çıkaracak nitelikte
eserler ortaya koydu.
Kursiyerlerin yaptığı
birbirinden güzel 38
yağlı boya tablo, açılışı
yapılan fuaye salonunda
sanatseverlerin
beğenisine sunuldu.

B

ağcılar Belediyesi Kadın
ve Aile Kültür Sanat
Merkezi’nde 24 kadın
resim eğitimi alıyor. Bugüne

kadar hiç çizim amaçlı eline
kalem almamış olan kursiyerlere
öncelikle karalama yöntemiyle
çizim yapımı gösteriliyor. Çizim
oturtma işleminin ardından yağlı
boyaya geçiliyor. 3 ay süren zorlu
ama zevkli derslerin sonunda
kursiyerlerin yoğun emekleri
sonucu ortaya çıkan çalışmalardan
oluşan sergi hazırlandı.

BAŞARININ
RESMİNİ YAPTILAR
Kadın ve Aile Kültür Sanat
Merkezi’nin fuaye salonunda
düzenlenen serginin açılışına
Bağcılar Kaymakamı Mustafa
Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe
Başkanı Rüstem Tüysüz de katıldı.
Manzara, hayvan, çiçek ve soyut
çalışmalardan oluşan 38 eserin
yer aldığı sergi, profesyonelleri
aratmadı. Kurdele kesiminin
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ardından sergiyi gezen Kaymakam
Eldivan, resimleri çok beğendiğini
söyleyip kursiyerleri tebrik etti.
Eserleri inceledikten sonra
sahiplerinden bilgi alan Başkan
Çağırıcı ise “Kursiyerlerimizi
emeklerinden dolayı kutluyorum.
Tabloların hepsi birbirinden güzel.
Adeta azmin ve gayretin sonundaki
başarının resmini yapmışlar” dedi.
İki hafta boyunca ziyaretçilere
açık olacak yağlı boya sergisinde
ziyaretçiler, beğendikleri resmi
de satın alabilecek.
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Bağcılar’da her yaşa
ve her kesime uygun
Ramazan programı
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Bağcılar’da Ramazan farklı yaşanır
➤ Bağcılar Belediyesi, 26 yıldır süre gelen “Bağcılar’da Ramazan farklı yaşanır”
anlayışı, her yaş grubuna uygun online ve interaktif etkinliklerle devam ediyor.
Mukabele okumaları, çocuk eğlenceleri, ünlü isimlerin ağırlandığı Ramazan sohbetleri
internet üzerinden yayınlanırken; “Sahur Devriyesi” programıyla da her gece bir
radyocu, yanında davulcu ve meddahla birlikte sahur sofralarına konuk oluyor.
➤ Teşriflerinden dolayı
ünlü isimlere teşekkür
eden Çağırıcı, “26 yıldır
Bağcılar’da
Ramazan’ı yaptığımız
sosyal, kültürel
etkinliklerle
hemşehrilerimizle
birlikte yaşıyoruz.
Güzellikler
dostlar olunca
daha güzel
oluyor” dedi.
27 NİSAN 2021

➤ Davulcu ve meddah manileri ile
vatandaşları sahura uyandırırken
çocuklarında ilgi odağı oldu.
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B

ağcılar Belediyesi’nin
“Ramazan Bağcılar’da
farklı yaşanır” diyerek 26
yıl önce başlattığı Ramazan-ı
Şerif etkinlikleri bu sene de aynı
heyecanla devam ediyor. Mübarek
ay için hazırlıklar günler öncesinden
başladı. Öncelikle, Yaşama Destek
Projesi çerçevesinde ihtiyaç sahibi,
hiç kimsesi olmayan yaşlı kimselere
kucak açıldı.

400 KİŞİNİN EVİ
TEMİZLENDİ
Bağcılar Belediyesi bünyesinde
oluşturulan temizlik timi, ilçe sınırları
içerisinde ikamet eden 400 yaşlının
evini baştan aşağı temizledi. Evi
süpürmekle işe başlayan görevliler,
bakıma muhtaç kişilerin çamaşırları
ile perdeleri yıkayıp ütüledi. Mutfak,
banyo ve odaları baştan aşağı en
ince ayrıntısına kadar temizlendikten
sonra camlar silinerek günlük
temizlik tamamlanmış oldu. Ayrıca
dairenin bulunduğu binalar da
koronavirüse karşı dezenfekte
edilerek steril hale getirildi.

1400 KİŞİYE SICAK
YEMEK, 10 BİN
AİLEYE KOLİ
Her yıl binlerce kişinin
ağırlandığı geleneksel toplu iftar
yemekleri korona virüs önlemleri
kapsamında iptal edilince; bu yıl
iftar ve sahur yemekleri ihtiyaç
sahiplerinin ayağına kadar
götürülüyor. Bu çerçevede 360’ı
ihtiyaç sahibi ve 1040’ı kamu
personeli olmak üzere 1400
kişiye iftar ve sahurluk yemekler,
vakumlu özel paketlerle adreslerine
ulaştırılıyor. Maddi geliri olmayan
zor durumdaki 10 bin kişinin
kapısına kadar içinde kuru gıda
bulunan koliler götürüldü.
Ramazan’ın coşkusunun daha
iyi yaşanması amacıyla pandemi
kuralları dikkate alınarak her yaş
grubu ve her kesime uygun içerikte
programlar hazırlandı. Kovid-19
sebebiyle etkinliklerin büyük bir
bölümü dijital ortam üzerinden
vatandaşlara ulaştırılıyor.

28 NİSAN 2021

GÜN BOYU ONLİNE
ETKİNLİK
Bağcılar Belediyesi sosyal
medya hesapları üzerinden
yayınlanan etkinlikler, her gün
saat 14.00’te bir imam hatibin
mukabele okumasıyla başlıyor.
Kimi mukabeleyi dinliyor kimi de
Kuran’ı bizzat okuyarak hocaya
eşlik ediyor. Saat 16.00’da
Bağcılar Müftüsü Celal Büyük’ün
sohbeti yayınlanıyor. Her gün
farklı bir konuyu ele alan Büyük,
kendisine yönlendirilen soruları
cevaplandırıyor. 18.00’de ise
Çocuk Tiyatrosu programı var.
Çocuklar, Bağcılar Belediyesi Sanat
Okulu’nun sahnelediği tiyatro
gösterisi ile eğlenceli zaman
geçiriyor.

NAT-I ŞERİF’İ
DİNLEYENLER
DUYGULANDI
Bir klasik haline gelen
Ramazan sohbetleri bu sene de
kendi alanında uzman olmuş
kişileri ağırlamayı sürdürüyor.
Her hafta bir isim yeni hizmet
binasında konuk ediliyor. Ünlü
isim ile yapılan canlı sohbet
internet üzerinden yayınlanıyor.
Programın ilk davetlisi Televizyon
Programcısı Dursun Ali Erzincanlı
oldu. Sanatçı Erzincanlı, okuduğu

Kıymetini bilebilsek bütün senenin
Ramazan olmasını arzu ederiz”
diye konuştu. İnanç, yoğun ilgi
gören programını Fuzuli’nin “Su
Kasidesi” isimli eserinden okuduğu
beyitlerle bitirdi.
Nat-ı Şerif ve şiirlerle izleyenleri
duygu seli yaşattı. Peygamber
efendimizin hayatından örnekler
anlatan Erzincanlı, Ramazan’ın
insanda değişim yapması
gerektiğini belirterek “Ramazan’da
kötülüklerden, öfkeden,
günahlardan uzaklaşmalıyız.
Orucun bizi melekleştirmesi
gerekir” dedi.

HER ANI AYRI
BİR GÜZELLİKTE
İkinci haftanın konuğu yazar
Hayati İnanç, Ramazan ayının
manevi havasını, kendisini

izleyenlere online olarak yaşattı.
İnanç, “Ramazan mevsimi zamanın
bile bize insaf ederek yavaşlayıp
aktığı, şefkat gösterdiği dönemdir.
Sevgi eksikliği ve muhabbet
eksikliği hastalığını tedavi etmek
için büyük bir fırsattır. Bundan iyi
fırsat olmaz. Beraber yemek yiyor
beraber ibadet ediyoruz. Yani
maddi ve manevi gıdayı birlikte
alıyoruz. Sevgi de muhabbet de
böylelikle artıyor. Bir Müslümanın
Ramazan gününde ikindiden
sonra tattığı hazzı, yaşadığı saadeti
bundan mahrum olan insanlar bir
ömür boyu yaşayamaz. Her anı
ayrı bir güzeldir ayrı bir zevktir.
29 NİSAN 2021

ASR-I SAADET’İN
DİZİSİNİ ÇEKECEK
Şair ve Yazar Serdar Tuncer de
söyleşiye Necip Fazıl Kısakürek’in
“O Var” isimli şiirini okuyarak
başladı. Tuncer, “Şair burada
‘Allah var dert etme’ diyor. Bir şey
yaptın güzel oldu. ‘Ben yaptım’
deme ‘O yaptı’ de. Sebepler vardır
ama işleri yapan Allah’tır. İnsan
zannediyor ki; can benim, evlat
benim, araba benim, ev benim,
ömür benim. Benim diyebilmem
için önce sen senin olman lazım.
Sen senin değilsin. İnsan kendisine
ait değil başkasının. Yerde ne
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varsa hepsi O’nundur. İnsanın bir
şeye benim demesi kadar büyük
bir yanılgı yeryüzünde yoktur.
İnsan oruçluyken malın emanet
olduğunu fark eder. Ramazan
biraz da bunun için gelir. Emanet
şuurunu fark ettirmek içindir” dedi.
Tuncer, programının kapanışını;
kurduğu My Mecra isimli youtube
kanalında yayınlayacağı bir Asr-ı
Saadet’i anlatan 30 bölümlük bir
dizi yapmak istediği müjdesini
vererek bitirdi.

SAFİYE İLE FAİK’TEN
RENKLİ BİR SAHUR
Programın konuklarından Radyo
Alaturka’da Nağmeler programını

sunan Beyza Koç, devriye aracıyla
Kemalpaşa Mahallesi’nde gezdi.
Koç, davul çalarak mahalle
sakinlerini sahura kaldırdı. Magazin
dünyasının renkli çifti Safiye

SAHUR DEVRİYESİ,
ESKİ RAMAZANLARA
GÖTÜRÜYOR
Bu yıl Ramazan etkinliklerine
bir yenisi daha eklendi. “Nerede
o eski Ramazanlar" diyenler
için nostaljik ve eğlenceli bir
çalışmaya imza atıldı. Bu amaçla
her gece saat 02.30’da her gece
tanınmış bir radyo programcısının
ve ünlü ismin eşlik ettiği “Sahur
Devriyesi” programı hazırlandı.
Sokakları dolaşan davulcu
manilerle ilçe sakinlerini sahura
kaldırırken meddah da yaptığı
gösterilerle izleyenlere moral
veriyor. Konuk isim de balkondaki
vatandaşlarla gece sohbeti yapıyor.
Apartmanlardan sepetlerini salanlara
Ramazan pidesi de ikram ediliyor.
Bütün bu yaşananlar internet
üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
Soyman ile Faik Öztürk de Yıldıztepe
Mahallesi sokaklarında dolaştı.
Öztürk’ün çaldığı davulun sesine
eşlik eden Soyman, “Ramazan
geldi hoş geldi, Safiye ile Faik
geldi” diyerek maniler söyledi.
Salınan sepetleri pideyle dolduran
Öztürk yaptığı esprilerle herkesi
güldürdü. Çok güzel bir Ramazan
gecesi geçirdiklerini söyleyen
Soyman, “Çok güzel bir program
oldu. Bizi çok heyecanlandırdı.
Başta başkanımız Lokman Çağırıcı
olmak üzere emeği geçenleri
kutluyorum. Her sene devam
etmesini isterim” dedi.
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ŞEHİTLER İÇİN
TOPLU DUA EDİLDİ
Göztepe Mahallesi’nde
çok renkli görüntüler yaşandı.
Çocuklar, ilk kez gördükleri
davulcu ve meddahla fotoğraf
çektirdi. Dördüncü kattan seslenen
Erzurumlu Saadet teyze ise “Bugün
bana 40 sene öncesini hatırlattınız.
Ramazanlar eskiden böyleydi.
Bu gece geçmişi yaşadım” dedi.
Bazı vatandaşlar ellerinde Türk
bayraklarıyla “Sahur Devriyesi”ni
karşıladı. Türk bayrağını davula
saran gençler, “Şehitler ölmez

vatan bölünmez. Biz vatanımız
için dimdik ayaktayız. Allah’ın
izniyle bu vatana hiç kimse bir
şey yapamayacak” diye bağırdı.
Sokakta ve balkonlardaki
vatandaşların da iştirakiyle başta
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından
Irak’ın Kuzeyindeki Avaşin-Basyan
Bölgesinde devam eden PençeYıldırım Harekatı’nda şehit olan
Bağcılarlı Uzman Çavuş Aygün
Çakar olmak üzere bütün şehitler
için dualar edildi.

GÖNÜLLERE DOKUNMAK
BİZİ MUTLU EDİYOR
Pandemi koşullarına rağmen
rahmet, kardeşlik ayı Ramazan’ı
manevi coşkuyla idrak etmeye
çalıştıklarını belirten Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Özlemle aradığımız
eski Ramazanlardan yeni
nesil de mahrum kalmasın
diye uğraşıyoruz. Yüz yüze
yaptığımız programları şimdi
online olarak hemşehrilerimize
ulaştırıyoruz. Ayrıca her yıl
31 NİSAN 2021

150 bini aşkın misafirimizi iftar
ve sahur saatlerinde gönül
soframızda ağırlıyorduk şimdi aynı
hizmeti ayaklarına götürüyoruz.
Salgına rağmen Ramazan’ın
yardımseverliğini, kardeşliğini ve
manevi havasını yakaladığımızı
ve gönüllere dokunduğumuzu
görmek bizi mutlu ediyor. İnşallah
virüsten kurtulduğumuzda
önümüzdeki eski Ramazanları
tekrar yaşayacağız” dedi.
Sahur Devriyesi ve kültür
etkinlikleri mayıs ayında da sürpriz
isimlerle devam edecek.

Adres: Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı
Barbaros Mh. Hoca Ahmet Yesevi Cd. No. 151
Bağcılar / İst.
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Engelliler polisler için
çaldı, söyledi

➤ Bağcılar Belediyesi
Feyzullah Kıyıklık
Engelliler Sarayı
kursiyerleri, kendilerini
ziyaret eden polislerle
keyifli zaman geçirdiler.
Polislerle birlikte
oyuncak yapan, resim
boyayan engelliler,
sundukları müzik
şöleninde misafirleriyle
doyasıya eğlendi.

katıldı. Engelliler ders sırasında
yaptıkları ahşap oyuncak, yağlı
boya, kilden dekoratif eşyaları
polislere hediye etti.

YARARLI BİR GÜN OLDU
Ziyaretin sonunda ise müzik
sınıfında misafirler için müzik
şöleni düzenlendi. “Engellileri
Aşalım” müzik grubu mini bir
konser verdi. Polisler, kendileri için

T

ürk Polis Teşkilatının 176.
kuruluş yıl dönümü ve Polis
Haftası kapsamında Toplum
Desteklik Polislik Şube Müdürlüğü
ile Motosikletli Polis Timleri (Yunus
polisleri) Bağcılar Belediyesi
Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nı
ziyaret etti. Yoğun bir ilgiyle
karşılanan polisler, atölyeleri tek tek
dolaşıp kursiyerlerle birlikte derse
girdi. Eğitimler hakkında bilgi alan
polisler, onlarla birlikte etkinliklere
34 NİSAN 2021

çalınan şarkılara eşlik etti. Müziğin
ritmine kendini kaptıran çocuklar,
gönüllerince eğlendi.
Anlamlı bir zaman geçirilen
günün sonunda hatıra fotoğrafı
çekildi.

Bağcılar’da Otizm Farkındalık
Günü dolu dolu yaşandı
➤ Bağcılar Belediyesi ve Türk Kızılayı tarafından, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü
nedeniyle Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar,
renkli bir gün geçirdi. Resim ve kilden dekoratif eşya yapan çocuklar daha sonra müzik
eşliğinde hem çaldı hem oynadı.

T

üm dünyada olduğu gibi
Bağcılar’da da otizme dikkat
çekmek ve farkındalık
oluşturmak amacıyla Bağcılar
Belediyesi ve Türk Kızılayı işbirliğiyle
bir etkinlik düzenlendi. Bağcılar
Belediyesi Feyzullah Kıyıklık
Engelliler Sarayı’nda gerçekleşen
programda otizmli çocuklar önce
resim yaptı. Kimi hayal ettiği köyü
kimi de karşısındaki nesneyi kağıda
döktü. Engelliler daha sonra el
becerileri sınıfında kilden dekoratif
eşya yaptılar.
Engellilerin son uğrak noktası
ise müzik sınıfı oldu. Davetliler
“Engellileri Aşalım” müzik grubuyla
zaman geçirdi. Engellilerden bazıları
sahnede yerini alıp gitar, darbuka
gibi sevdiği enstrümanlardan çaldı.
Müziğin ritmine kendini kaptıran
otizmli çocuklar, el ele verip
halay çekti, türkü söyledi. Otizmli
çocukların sergiledikleri performans
çok beğenildi.

HER ZAMAN
YANLARINDAYIZ
Bugüne dair açıklama yapan
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Otizmli çocukların her
zaman yanındayız. Onlar için inşa
ettiğimiz sarayda hem eğitim
alıyor hem de yararlı zaman
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geçiriyorlar. Bu vesileyle, Dünya
Otizm Farkındalık Günü’nde otizme
dair toplumsal farkındalığın ve
duyarlılığın artmasını temenni
ediyor; otizmli çocuklarımıza,
yetişkinlere ve ailelerine sağlıklı ve
huzurlu bir ömür diliyorum” dedi.
Keyifli geçen etkinliğe çocukların
aileleri de katıldı.

Bağcılar HABER
Bağcılar
HABER
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Uzmanlar
gençleri
geleceğe
hazırlıyor

P

andemi sürecinde 12.000
öğrenciye internet üzerinden
online seminer düzenleyen
Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı
Platformu, yeni eğitim programıyla
gönüllüleriyle buluşmaya devam
ediyor. Bu amaçla Bağcılar
Belediyesi Gönül Bağı Platformu,
Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,
Türk Kızılayı ve Medipol Üniversitesi
çok anlamlı bir etkinliğe imza attı.
Yapılan protokoller çerçevesinde
ilçede okuyan lise öğrencilerine
yönelik online eğitim programı
hazırlandı. Uzman isimler, belirlenen
tarih ve saatlerde internet üzerinden
gençlerle buluşuyor ve onlara
sunum yapıyor.

HER ŞEYİN TEMELİNDE
EĞİTİM VAR
Etkinlik çerçevesinde
katılımcılara; meslek tanıtımı,
deprem ve korunma bilinci, sel

➤ Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu, İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü, Türk Kızılayı ve Medipol Üniversitesi
iş birliğiyle lise öğrencilerine; meslek tanıtımından
diksiyona kadar farklı başlıklarda online eğitim veriliyor.
Programa konuk olan alanında uzman isimler, gençlerin
geleceklerine yön vermesine yardımcı oluyor.
ve korunma bilinci, yangına karşı
önlemler ve yangın söndürme
eğitimi, iletişim ve takım çalışması,
psikososyal destek, etkili sunum
teknikleri, sınav ve stres, kişisel
yetenekleri belirleme, temel
diksiyon ve fonetik eğitimi gibi
konularda bilgi aktarımında
bulunuluyor. Yapılan bu
çalışmayla gençlerin kariyerlerine
yön vermesi ve geleceklerini
planlamalarında yardımcı
olunması amaçlanıyor.
Öğrencileri bu etkinliklere
katılmaya davet eden Bağcılar
38 NİSAN 2021

Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Her şeyin temelinde
eğitim var. Özellikle yarınımızı
emanet edeceğimiz gençleri çok
iyi yetiştirmek zorundayız. Bu
düşünceyle çeşitli kurumlarla bir
araya gelerek gerçekleştirdiğimiz
bu etkinliğin çok yararlı olacağına
inanıyorum” dedi.
Medipol Üniversitesi Tıp
Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim
Dalı’nda öğretim üyesi Muhammed
İkbal’in sunumuyla 7 Nisan 2021
tarihinde başlayan program, Nisan
ayı sonuna kadar devam etti.

Bağcılar’ın
Z kuşağından
örnek hareket

➤ Yaşları 15 ile 22 yaş arasında değişen Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi
üyeleri, biriktirdikleri harçlıklarını Ramazan ayında ihtiyaç sahibi yaşlılar
için kullandı. Yaşlıları evlerinde ziyaret edip onlarla sohbet eden gençler,
yanlarında getirdikleri gıda kolilerini de kendilerine hediye ettiler.

Y

ıl boyunca her kesime
yönelik farkındalık
etkinlikleri düzenleyen
Bağcılar Belediyesi Gençlik
Meclisi, Ramazan ayında bir sosyal
sorumluluk projesine daha imza
attı. Z kuşağı olarak tabir edilen

gençler, biriktirdikleri harçlıklarıyla
marketten alışveriş yaptılar. Satın
aldıkları yiyeceklerden de gıda
kolisi oluşturdular. Meclis üyeleri
daha sonra da 65 yaş üstü,
kimsesiz ve ihtiyaç sahibi kişilerin
evine konuk oldu. Sosyal mesafe

ve maske kuralına uygun şekilde
onlarla sohbet eden gençler hem
hâl hatır sordu hem hayır dualarını
aldı. Misafirliğin sonunda gıda
kolileri ev sahiplerine hediye edildi.

MİLLETVEKİLİ DE
EŞLİK ETTİ
Organizasyonlarından birinde
gençlere AK Parti İstanbul
Milletvekili Doç Dr. Emine Sare
Aydın da eşlik etti. Ulu çınarların
sıkıntılarını dinleyip isteklerini
not alan Aydın, bu vesileyle
kendisini yaşlılarla bir araya
getiren gençlere de teşekkür etti.
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Bağcılar HABER

Rap müziğin kalbi
Bağcılar’da atacak

R

ap dünyasının tanınan
isimlerinden Canbay Wolker
grubunun solistleri Vahap
Canbay ve Umut Bolat, Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’yı
ziyaret etti. Çağırıcı, makamında
konuk ettiği ünlü ikiliyle Türk rap
müziğinin durumu ve yeni projeleri
hakkında sohbet etti. Yeni hizmet
binasında yapımına başladıkları
stüdyonun yakın zamanda hizmete

gireceğini söyleyen Çağırıcı, Wolker
ve Canbay’ı istedikleri zaman bu
stüdyoda çalışmaya ve müzik
üretmeye davet etti. Her zaman
gençlerin yanında olduklarını
söyleyen Çağırıcı, “Bağcılar’dan
çıkıp ulusal çapta üne kavuşan
iki hemşehrimizi ağırlamaktan
çok mutlu olduk. Gençlerin ilgi
duydukları alanlarda başarılı olmaları
bizi mutlu ediyor” dedi.

➤ Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman
Çağırıcı, rap müziğin
son zamanlarda
revaçtaki isimleri Vahap
Canbay (Canbay) ile
Umut Bolat’ı (Wolker)
makamında ağırladı.
Genç müzisyenlerle
geleceğe dönük projeleri
hakkında konuşan Çağırıcı,
yeni hizmet binasında
kurulacak stüdyoda
müzik çalışmalarını
yapabileceklerini söyledi.

BURADA ÇALIŞMALAR
YAPACAĞIZ
Kendilerine gösterilen ilgiden
memnun kaldıklarını söyleyen
Canbay, “Güzel bir ziyaret oldu.
Sohbetimizde geleceğe dönük
projelerle ilgili konuştuk. Burada
kapsamlı bir stüdyo açılacak. Müzik
içerikli de olacağı için belki biz de
burada çalışmalarımızı yapacağız.
Emeği geçenlere teşekkür
ediyorum” dedi.
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Engelliler lige
galibiyetle
başladı

Engellilerin basketteki
hedefi Play-Off

Y

eni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgını nedeniyle 2020
yılı mart ayında o andaki
sıralamaya göre tamamlanan
Tekerlekli Sandalye Basketbol
Süper Ligi'ne start verildi. Toplam
dört etaptan oluşan Süper Lig
1. etabının maçları, 8-12 Nisan
tarihleri arasında Yalova’da tek
devreli lig usulüne göre yapıldı.
Ligin başarılı takımlarından Bağcılar
Belediyesi Tekerlekli Sandalye
Basketbol Takımı ise ilk maçını
8 Nisan 2021 tarihinde Yalova
Ortopedikler Spor Kulübü’yle
Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda
oynadı. İlk maçı 69-57’lik bir skorla
kazanan mavi beyazlılar, 1. etabın
sonunda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet
aldı. Başarılı takım, elde ettiği
puanlarla ligde 5. sırada yer alıyor.

PLAY OFF OYNAMAK
İSTİYORUZ
Yeni sezonda engellilere
başarılar dileyen Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Uzun bir aradan
sonra liglerin başlayacak
olması bizi ve sporseverleri
sevindirdi. Takımımızın gücü
ortada. Biz ligde hedefi olan bir
takımız. Gençlerimiz bu hedef
doğrultusunda çalışmalarını
sürdürüyor. Güze bir sezon geçirip
play off oynamak istiyoruz” dedi.
Toplam dört etaptan oluşan
sezon planlamasına göre; 2. Etap
24-28 Mayıs, 3. Etap 30 Mayıs –
03 Haziran ve Play-Off ise 21-29
Haziran tarihlerinde oynanacak.
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➤ Kovid-19 nedeniyle
ertelenen Tekerlekli
Sandalye Basketbol Süper
Ligi’nin tek devreli lig usulü
dört etapta oynanmasına
karar verilmesiyle Bağcılar
Belediyesi Tekerlekli
Sandalye Basketbol
Takımı, sahalara indi.
Mavi beyazlılar, Yalova’da
oynanan Süper Lig 1.
etabında 3 galibiyet, 2
mağlubiyet aldı.

Bağcılar HABER

Bağcılarlı sporcular
İtalya’dan madalyalarla
döndü

2

021 Dünya Para Atletizm
Grand Prix’si 16-18 Nisan 2021
tarihlerinde İtalya'nın Venedik
kentinde bulunan Jesolo bölgesinde
düzenlendi. Turnuvaya 33 ülkeden
275 sporcu, 2020 Tokyo Paralimpik
Oyunları'na puan kazanmak için
mücadele etti. Dev organizasyonda
Türk milli takım kadrosunda
Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelli
sporcuları Hamide Doğangün,
Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet ve
Hamza Doğan da yer aldı.

3 ALTIN 2 GÜMÜŞ
MADALYA
Üç gün süren şampiyonada;
T53 kategorisi kadınlar 400 metre
yarışında milli atletler Hamide
Doğangün ve Zeynep Acet,
kürsüde beraber yer aldı. 400
metre finalinde Hamide 59.04'lük
derecesiyle altın, Zeynep 1.07.95'lik
derecesiyle gümüş madalya
kazandı. Hamide, 800 metre
finalinde de 2.03.20'lik derecesiyle
birinci oldu. T54 kategorisi kadınlar
400 metrede Zübeyde Süpürgeci,

1.02.52'lik derecesiyle gümüş
madalya elde etti. F46 kategorisi
erkekler gülle atma finalinde
Hamza Doğan, 12,83 metrelik
atışıyla altın madalya kazandı.

GURUR DUYDUK,
ONURLANDIK
Milli sporcuları tebrik eden
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Sporcularımızın her
birinin yurtdışından madalyalarla
dönmeleri gurur verici bir olay.
Başarılarından dolayı kendilerini
yürekten kutluyorum. Bu zaferden
dolayı son derece gurur duyduk,
onurlandık” dedi.

42 NİSAN 2021

➤ İtalya'da düzenlenen
2021 Dünya Para Atletizm
Grand Prix'sine katılan
Bağcılar Belediyesi
Bedensel Engelli takımının
bütün sporcuları dereceye
girdi. Sporculardan Hamide
Doğangün 2 altın, Hamza
Doğan 1 altın, Zübeyde
Süpürgeci ile Zeynep Acet
ise 1’er gümüş madalya
elde etti.
Ömer Cantay’ın
antrenörlüğünde başarıya imza
atan milli sporcular da kendilerine
verdiği maddi ve manevi destekten
dolayı Çağırıcı’ya teşekkür etti.

➤ Geleneksel Türk
okçuluğunu gelecek
nesillere sevdirmek ve bu
alanda başarılı sporcular
yetiştirmek amacıyla
Bağcılar Belediyesi
tarafından açılan kurs
yoğun ilgi görüyor. Bir
ay önce açılan kursa
katılanların sayısı 50’yi
buldu. Sıkı bir eğitimden
geçen çocuklar, “Ya Hak”
diyerek ok atıyor ve
hedefi vurmak için ter
döküyorlar.

B

ağcılar Belediyesi Bilgi
Evleri bünyesinde verilen
okçuluk eğitimi büyüyerek bir
kulübe dönüştü. Geleneksel Türk
okçuluğunu gençlere tanıtmak,
sevdirmek amacıyla Göztepe Spor
Kompleksi’nde dersler verilmeye
başlandı. Bir ay önce açılan kursa
ilçede oturan 8-13 yaş arası
çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Bir
ay içinde her gün artan ok sevdalısı
sayısı 50’ye ulaştı.

Bağcılarlı çocuklar
“Ya Hak” dedi
Kursiyerler, ok hocası Musa
Çimen eşlinde uygulamalı eğitim
alıyor. Kursiyerlere; duruş, okun
takılması, kirişin tutulması,
kabzanın tutuluşu, çekiş öncesi
pozisyon, tam çekiş, nişan alma,
bırakış ve hedefi vurma gibi bütün
aşamalar öğretiliyor. Çocuklar,
büyük bir heyecanla ok atmak için
sıralarını beklerken, eğitmenlerinin
söylediği her şeyi harfiyen yerine
getiriyor. Talimatlar doğrultusunda
hazırlıklarını yapan çocuklar, “Ya
Hak” diyerek ok atıyorlar. Eğlenceli
geçen dersler, maske, mesafe ve
hijyen kurallarına uygun şekilde
gerçekleşiyor.

ZİHİNSEL VE KİŞİSEL
GELİŞİM DE SAĞLIYOR
Ecdadımızın mirası Geleneksel
Türk okçuluğunu yaşatmak
istediklerini söyleyen Bağcılar
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Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“Geleneksel Türk okçuluğu, Türk
milletinin geçmişinden gelen bir
spor dalımız. Bu ata sporumuzu
yaşatmak ve her gencimizin eline
bir kez de olsa ok almasını, atmasını
arzuluyoruz. Bu spor sayesinde
çocuklarımızın fiziksel, zihinsel,
kişisel gelişimlerine de destek
oluyoruz” dedi.
Kursa katılan dünya, Avrupa
ve Türkiye şampiyonu okçular da
hem antrenman yapıyor hem de
çocuklara yardımcı oluyor.

Bağcılar HABER

Türkiye Açık
Kick Boks Avrupa
Kupası’nda
birincilik Bağcılar’ın

6

. Uluslararası Türkiye Açık
Kick Boks Avrupa Kupası
(Turkish Open) 8-11 Nisan
2021 tarihleri arasında Antalya’da
düzenlendi. Kemer ilçesindeki
bir otelin spor salonunda yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri
kapsamında gençler ve büyükler
kategorilerinde düzenlenen
organizasyona, 26 ülkeden yaklaşık
1.200 sporcu katıldı.
En iyilerin mücadele ettiği
turnuvada Bağcılar Belediyesi
Spor Kulübü sporcuları da yerini
aldı. Dünya, Avrupa ve Türkiye
şampiyonlukları bulunan Bağcılarlı
sporcular, ilk gün elemeler ve
kendi kategorilerinde rakipleriyle
karşılaştı. Zorlu geçen üç günün
ardından Bağcılar Belediyesi
Sporcuları büyük bir başarıya imza
attı. Sporculardan Emine Arslan
ile Kayra Ertaş birinci olarak altın,

Gülsüm Özen ile Cem Aydınoğlu
ikinci olarak gümüş, Görkem Damar
ve Can Özbatur da üçüncü olarak
bronz madalya kazandı. Öte yandan
ilçede Bağcılar Belediyesi’nin de
destek verdiği sporculardan; Okan
Buğra Karaman ile Sinem Ceren
Kavurga 2., Yunus Karaman, Koray
Ertaş, Mustafa Kızılkaya, Sadık Enes
Yavuz ve Rümeysa Kılıçaslan 3. oldu.

BAŞARDIKLARINI GÖRMEK
BİZİ MUTLU EDİYOR
Bağcılar’ın sporda bir marka
şehir haline geldiğini söyleyen
Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “İlçemizde önce
gençler dedik ve hizmetlerimizin
büyük bir kısmını onlara ayırdık.
Onlar için kurduğumuz tesislerde
sunduğumuz imkanlardan
yararlanarak hayallerine adım
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➤ Antalya’da düzenlenen
ve 26 ülkeden 1.200
sporcunun katıldığı 6.
Uluslararası Türkiye
Açık Kick Boks Avrupa
Kupası’nda Bağcılar
Belediyesi Spor Kulübü,
6 madalya kazandı.
Sporculardan 2’si birincilik,
2’si ikincilik diğer 2’si de
üçüncülükle turnuvayı
tamamladı.

adım gidiyorlar. Başardıklarını
görmek bizi çok mutlu ediyor.
Tüm sporcularımızı yürekten
tebrik ediyorum” dedi.
Organizasyonda dereceye
giren sporcular, 13-22 Ağustos'ta
Macaristan'ın Gyor şehrinde
yapılacak Gençler Avrupa Kick
Boks Şampiyonası, 10-19 Eylül'de
Konya'da gerçekleştirilecek 5.
İslami Dayanışma Oyunları ile
5-14 Kasım'da Rusya'nın başkenti
Moskova'da düzenlenecek
Büyükler Dünya Kick Boks
Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil
edecek.

BAĞCILAR BELEDİYESİ

ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM
KİRAZ HALK KÜTÜPHANESİ
KURUM ZİYARETİ

ÇEVRİMİÇİ EĞİTİMLER

Zeytinburnu Belediyesi
Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğüne
bağlı hizmet veren
Merkezefendi Millet
Kıraathanesini ziyaret
ettik.120 kişilik çalışma
salonu, 48 kişilik bekleme
salonu, 68 kişilik
konferans salonu olan
kütüphanenin 23.000
kitabı ve 35 süreli yayına aboneliği bulunmaktadır.
Pandemi önlemlerine uygun olarak hizmet veren
kütüphanenin işleyişi ve çalışmaları hakkında bilgi alarak
Kütüphane Koordinatörü Selahattin Öztürk’e Bağcılar
Belediyesi Kültür Yayınlarından hediye ettik.

Pandemi döneminde de alanımızla ilgili teknolojik
gelişmelerden haberdar olmak, kütüphane
kullanıcılarımıza daha nitelikli hizmet verebilmek için
düzenlenen çevrimiçi eğitimlere katılım sağladık.
Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz
Halk ve Çocuk Kütüphanesini temsilen kütüphane
sorumlumuz Zeynep GEDİKOĞLU, Türk Kütüphaneciler
Derneği Genel Merkezinin düzenlediği “Türk
Kütüphaneciliğinde Bir Zirve İsim: Adnan Ötüken”
adlı webinara yine İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge
Yönetimi Bölümünün Bahar Konferansları kapsamında
düzenlediği Dr. Fatih ERDOĞAN’ın konuşmacı olarak
katıldığı “Hayatımızdaki Kitaplar, Kitaplardaki Hayatlar” ve
Prof. Dr. Mehmet İPŞİRLİ ile Tülin AREN’in konuşmacı
olarak katıldığı “Geçmişten Geleceğe Arşivcilik Eğitimi”
adlı webinarlara katılım sağladı.

KADIN MECLİSİ ZİYARETİ
Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat
Merkezinde faaliyet gösteren, aktif olarak çalışmalar
yürüten Kadın Meclisi üyeleri Bağcılar Belediyesi Şehit
Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk ve Çocuk Kütüphanesini
ziyaret etti. Meclis üyeleri kütüphanenin koleksiyonu,
kütüphanenin verdiği hizmetler, kütüphanenin çalışmaları,
yürüttüğü ulusal ve uluslararası projeler, bünyesi altında
faaliyet gösteren tamamen sivil oluşum olan kadınlara
yönelik Bilgi Kadın Platformu, çocuklara yönelik Kitapla
Buluşma, Yaşamla Tanışma Kulübü hakkında kütüphane
sorumlusundan ayrıntılı bilgi aldı. Kütüphaneye üye olan,
kütüphanenin genel koleksiyon bölümünü, süreli yayın
bölümünü, bilgi erişim merkezini, yeni açılan çocuk
kütüphanesini gezen Kadın Meclisi üyeleri daha sonra
okuma kültürünü kazandırmak amacıyla birlikte kitap
okuma etkinliğini gerçekleştirdiler.

ÇOCUK KÜTÜPHANEMİZDEN BİR KARE
Yeni hizmete açılan 03 - 10 yaş grubuna hitap eden
çocuk kütüphanemiz çocuklar ve velileri tarafından
kurallara aynı zamanda da pandemi önlemlerine uygun
olarak aktif şekilde kullanılmaya devam ediyor. Eğlenirken
öğrenecekleri, kendilerine özel tasarlanmış güzel bir
mekânda satrançla ilgili kitapları okuyan genç beyinler
daha sonra satranç turnuvasını gerçekleştirdiler.
Sizleri de çocuk kütüphanemize bekliyoruz.

İletişim için: 0212 435 64 60

AYIN EN ÇOK KİTAP OKUYAN ÜYESİ

TEBRİKLER
Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk
Kütüphanesinin bu ay en çok kitap okuyan üyesi çocuk
kategorisinde Yeşilbağ Adnan Ötüken Ana Sınıfı öğrencisi
Mert Asaf ŞİMŞİR oldu.

BU AYIN OSMANLICA KELİMESİ

TEKABÜL:(“ )تقابلKabl” kelimesinden

türemiştir. Kelimenin kökeni Arapça’dır.
▪ Karşı karşıya olma, yüz yüze gelme
▪ Yüzleşme
▪ Karşılama anlamlarına gelen Osmanlıca
bir kelimedir.
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Bağcılar GAZETELER’DE BAĞCILAR
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Bağcılar TV’de BAĞCILAR

tv ’de BAĞCIL AR
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ÇAĞRI MERKEZİ
0212 410 06 00
444 00 92

GEREKLİ TELEFONLAR
Kaymakamlık

T: 0212 433 41 76

Emniyet Müdürlüğü

T: 0212 604 40 00

Askerlik Şube Başkanlığı

T: 0212 630 20 34

Milli Eğitim Müdürlüğü

T: 0212 474 30 37

Müftülük

T: 0212 657 97 97

Sağlık Grup Başkanlığı

T: 0212 634 12 12

Mal Müdürlüğü

T: 0212 461 08 21

Halk Eğitim Merkezi

T: 0212 461 06 00

MASSİT Mesleki Eğitim Merkezi

T: 0212 431 73 42

Nüfus Müdürlüğü

T: 0212 461 52 77

Tapu Sicil Müdürlüğü

T: 0212 395 16 45

Sivil Savunma Müdürlüğü

T: 0212 462 41 79

Seçim Müdürlüğü

T: 0212 634 09 09

İĞDAŞ

T: 0212 433 47 47

İSKİ

T: 0212 550 26 06

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

T: 0212 489 09 41

BİLGİ EVLERİ
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Demirkapı Bilgi Evi Demirkapı Mh. 1709. Sk. No:66
Bağcılar 0 (212) 651 45 36
Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi
Bağlar Mh. 28. Sk. No:14 Bağcılar 0 (212) 630 16 14
Ertuğrul Gazi Bilgi Evi İnönü Mh. 438. Sk. No:26
Bağcılar 0 (212) 435 91 42
Fatih Bilgi Evi Fatih Mh. Cami Caddesi No:3
Bağcılar 0 (212) 550 83 24
Fevzi Çakmak Bilgi Evi F.Çakmak Mh.
2032. Sk. N0:5 Bağcılar 0 (212) 433 03 97
Göztepe Bilgi Evi Göztepe Mh. Karanfil Sk. No:66
Bağcılar 0 (212) 446 61 97
Güneşli Kocayusuf Kültür Merkezi ve Bilgi Evi
Güneşli Mh. Üsküp Cad. 1306. Sk. No:14
Bağcılar 0 (212) 550 26 14
Hasan Nail Canak Kültür Merkezi ve Bilgi Evi
15 Temmuz Mh. Fevzi Çakmak Cd. No:118
Bağcılar 0 (212) 515 37 54
Hürriyet Bilgi Evi Hürriyet Mh. G.O.P. Cd. No:5
Bağcılar 0 (212) 657 38 51
Kazım Karabekir Bilgi Evi K.Karabekir Mh. 259. Sk.
No:2 Bağcılar 0 (212) 655 27 88
Kemalpaşa Bilgi Evi Kemalpaşa Mh. 1953. Sk. No:5
Bağcılar 0 (212) 430 34 08-09
Mahmutbey Kültür Merkezi ve Bilgi Evi
Mahmutbey Mh. Peyami Safa Cd. No:118
Bağcılar 0 (212) 445 68 90
Şehit Abdullah Tayyip Olçok Bilgi Evi
Çınar Mh. 773. Sk. No:65 Bağcılar 0 (212) 610 00 14
Yavuz Selim Bilgi Evi Yavuz Selim Mh. 1050. Sk.
No:17 Bağcılar 0 (212) 634 47 15
Yenigün Bilgi Evi Yenigün Mh. 623. Sk. No:24
Bağcılar 0 (212) 433 03 76
Yenimahalle Bilgi Evi
Yenimahalle Mahallesi 1515. Sk. No:12
Bağcılar-iSTANBUL 0 (212) 430 63 47
Yeşilbağ Bilgi Evi Merkez Mh. 678. Sk. No:5
Bağcılar 0 (212) 634 15 01
100. Yıl Bilgi Evi 100. Yıl Mh. Kışla Cd. 2143. Sk.
No:20 Bağcılar, 0 (212) 430 63 47

ATATÜ R K ’ Ü ANMA
GENÇ L İ K ve S P OR
B AY R AM I

Kutlu olsun

BİLMER: 444 00 92
www.bagcilar.bel.tr
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