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u yıl İstanbul’un Fethi’nin
568. yıldönümünü kutladık.
Bu kadim şehri fethederek
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v)
müjdesine mazhar olan Fatih
Sultan Mehmet han başta olmak üzere şanlı
ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.
İnşaatı tamamlanan Taksim Camii,
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın da katıldığı törenle eda ettiğimiz
Cuma namazı sonrası hizmete açıldı.
Cumhurbaşkanımızın, İstanbul’un fethinin
hediyesi olduğunu vurguladığı Taksim
Camii’nin hayırlara vesile olmasını niyaz
ediyorum.
Bağcılar Belediyesi olarak Kovid 19 ile
mücadeleye bütün gücümüzle destek
olmaya devam ederken, kültür ve sanat
programlarımızı da sürdürüyoruz. Kadir
Gecesi düzenlediğimiz özel programda,
Kur’an-ı Kerim ve salavatlar okunarak
Mescid-i Aksa’nın hürriyete kavuşması ve
Müslümanların muzafferiyeti için dualar
edildi. Ramazan Bayramı’nda sosyal mesafe
şartlarına uygun olarak düzenlediğimiz
kutlamada 100. Yıl Mahallesi’ne misafir olan
sanatçı Yusuf Güney ve ilahiyatçı Fatih Savaş
çocuklara oyuncak hediye etti.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri
kapsamında gerçekleştirilen Geleneksel Türk
Okçuluğu müsabakasında okçular yeteneğini
sergiledi. Dereceye girenlere ödüllerini verdik.
Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda
sunduğumuz imkanlarla öğrencilerimizin
aralarında kamkat, lime ve kivi gibi tropikal
ürünlerin de bulunduğu mevye yetiştiriciliği
yapmalarına vesile olduk. Görme engelli
kursiyerimiz Hamza Demir ile ortopedik
engeli Muhittin Egel’in ortaklaşa “Engelsiz
Pet Shop” açarak iş hayatına atılmaları, bizim
için ayrı bir sevinç vesilesi oldu. 23 Nisan
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Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı’nda düzenlenen online satranç
turnuvasında dereceye giren öğrencilere
kupa ve madalyalarını verdik.
Gençlik Meclisi üyelerimiz Anneler
Günü’nde 15 Temmuz Demokrasi ve
Milli İrade Meydanı’nda hanımefendilere
gül dağıttı. Gönül Bağı Platformu’nun
girişimiyle düzenlenen Anneler Günü
özel yarışmasında dereceye girenlere
ödüllerini verdik. Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun 19
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı münasebetiyle “Saat 19.19’da aynı
anda evlerde hep bir ağızdan İstiklal Marşı
okuyacağız” çağrısına katılımla cevap verdik.
Kariyer Merkezimiz iş arayanlara el
uzatmaya devam ediyor. En son olarak,
Türkiye’nin önde gelen bir restoranının yeni
şubelerinde istihdam edilmek üzere 18-40
yaş arasındaki başvuru sahiplerine aracılık
edildi.
Marmara Belediyeler Birliği, 2021 Yılı
I. Olağan Meclis Toplantısı’nda Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın
yeniden MBB Başkanlığı’na, biz de yeniden
encümen üyeliğine seçildik.
Bu ay iki vefat haberi bizleri üzüntüye
boğdu. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle
vefat eden Danışmanım ve eski Yardımcım
Avukat Fethi Başaranoğlu’nu kaybetmenin
üzüntüsünü yaşadık. Kaleme aldığı şiirleriyle
gönülleri fetheden engelli kursiyerimiz
Senem Ünal da salgına yenik düştü.
Başaranoğlu ile Senem’e Rabbimden
rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.
Sizleri Mayıs ayı bültenimizle baş başa
bırakırken, önümüzdeki ay buluşabilmek
ümidiyle hürmet ve muhabbetlerimi
sunuyorum.
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Mescid-i Aksa’daki
Filistinliler için dualar
edildi

➤ Bağcılar Belediyesi
tarafından düzenlenen
Kadir Gecesi özel
programında Kudüs’te
İsrail işgal güçlerinin
saldırısına maruz kalan
Filistinli Müslümanlar
unutulmadı. Kur’an-ı
Kerim ve salavatların
okunduğu gecede Mescid-i
Aksa’nın hürriyeti
ve Müslümanların
muzafferiyeti için dualar
edildi.

K

uranı kerimin indirilmeye
başlandığı ve “Bin aydan
daha hayırlı” olarak kabul
edilen Kadir Gecesi nedeniyle
Bağcılar Belediyesi, özel bir etkinlik
düzenledi. Bağcılar Belediyesi yeni
hizmet binasında gerçekleşen Kadir
Gecesi özel programı internet
üzerinden canlı olarak da yayınlandı.
Bağcılar Müftüsü Celal
Büyük’ün sunumuyla gerçekleşen

programda Kurra Hafız Mustafa
Kızılcaoğlu ile Sefa Taşkesenlioğlu
sundukları Kur’an-ı Kerim ziyafetiyle
dinleyenlerin kalplerinin pasını
sildi. İmam hatip Adem Daştan
ise seslendirdiği ilahilerle ilçe
sakinlerine duygusal dakikalar
yaşattı. Kur’an ziyafetinin sonunda
ekran başındakilerle birlikte toplu
şekilde dua yapıldı. Ellerin semaya
açıldığı programda başta Kudüs
olmak üzere dünyanın dört bir
yanında zorluk ve sıkıntı içinde
yaşayan Müslümanların kurtuluşu
ve İslam aleminin huzuru için dua
edildi. Kimi cep telefonundan kimi
bilgisayarından duaya interaktif
olarak katılım gösteren vatandaşlar
da yapılan duaya “Amin” dedi.

RABBİMİZDEN
HÜRRİYET VE
MUZAFFERİYET İSTEDİK
Kadir gecesini doya doya idrak
etmeye çalıştıklarını söyleyen
Büyük, “Kadir gecesinde yeryüzüne
sükunet, huzur ve mutluk iniyor.
Ama diğer taraftan da gönlümüzü
acıtan, yüreğimizi yakan hadiseler
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de oluyor. İlk kıblegahımız olan
Mescid-i Aksa’dan çok acı görüntüler
izledik. Hiçbir kötü amacı olmayan
sadece inandıkları Allah’a ibadet
etmek üzere toplanan kardeşlerimize
İsrail’in nasıl zulmettiğini izledik.
Yüreğimiz burkuldu, kalbimiz incindi.
Bugün dualarımızda Mescid-i
Aksa’nın hürriyetini ve Müslümanların
muzafferiyetini Rabbimizden istedik.
Biliyoruz ki Allah mühlet verir ama
hiçbir zaman ihmal etmez. Biz Allaha
teslim olduk. Aynı zamanda yeryüzü
coğrafyasının farklı bölgelerinde
zulüm altında inleyen kardeşlerimiz
için de dua ettik” dedi.
Programa sosyal medya
üzerinden katılan vatandaşların
okudukları hatimlerin de duası
yapıldı.

Lokman Çağırıcı
yeniden
MBB
encümen
üyeliğine
seçildi

bir tarihte belediye başkanlarımızı ve
konunun uzmanlarını davet ederek
bir toplantı yapacağız” dedi.

ENCÜMEN ÜYELERİ
VE KOMİSYON
SEÇİMLERİ YAPILDI

M

armara Belediyeler Birliği,
2021 Yılı I. Olağan Meclis
Toplantısı Beyoğlu’ndaki
CVK Park Bosphorus Hotel’de
düzenlendi. Meclis Toplantısının açılış
konuşmasını yapan MBB Başkanı
Tahir Büyükakın, “Son günlerde
Marmara Denizi’nin öncelikli gündem
maddelerinden biri de müsilaj,
diğer adıyla deniz salyası. Deniz
ekosistemini tehdit eden ve deniz
yüzeyinde meydana getirdiği görüntü
ile de rahatsızlık oluşturan müsilaj
ile mücadele etmemiz gerekiyor.
Geçen hafta çevrimiçi bir seminer
ile konuyu ele almaya başladık.
Müsilaj sorunu ancak bölgesel
düzeyde tüm paydaşların ve yerel
yönetimlerin katılımıyla bir eylem
planı kapsamında çözülebilir. MBB
olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ile durumu görüşüyoruz. Çok yakın

Başkan Büyükakın’ın
konuşmasını tamamlamasının
ardından Fatih Belediye Başkanı
M. Ergün Turan meclis toplantısını
yönetmek için divandaki yerini aldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
Tahir Büyükakın yeniden MBB
Başkanlığı’na seçildi. MBB başkanlık
seçiminin yanı sıra encümen üyeleri
de seçimle belirlendi. Buna göre;
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Alinur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz,
Sakarya Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem Yüce, Edirne
Belediye Başkanı Recep Gürkan,
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, Büyükçekmece Belediye
Başkanı Hasan Akgün ve Gelibolu
Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar
MBB encümen üyeliğine seçildi.
Meclis Toplantısı’nın ardından
yeniden seçilen Encümen Üyeleri
ile MBB Encümen Toplantısı
gerçekleştirildi.
Toplantıda ayrıca Meclis 1.
ve 2. Başkan Vekilleri ile Plan ve
Bütçe Komisyonu ve Denetim
Komisyonu’nun seçimi yapıldı.
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➤ Marmara Belediyeler
Birliği, 2021 Yılı I. Olağan
Meclis Toplantısı’nda
başkan, encümen
üyeleri ve komisyonların
seçimi yapıldı.
Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı Tahir
Büyükakın yeniden MBB
Başkanlığı’na, Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı da yeniden
encümen üyeliğine
seçildi.
MBB Genel Sekreteri M. Cemil
Arslan, seçimlerin ardından 2020
Yılı MBB Faaliyet Raporunu meclise
sundu.

Seçimler aşağıdaki
şekilde sonuçlandı:
1. Başkan Vekilliği – M. Ergün
Turan (Fatih Belediye Başkanı)
2. Başkan Vekilliği – Ahmet
Sarıkurt (Çorlu Belediye Başkanı)

Plan ve Bütçe Komisyonu
Şadi Yazıcı (Tuzla Belediye
Başkanı)
Hüseyin Keskin (Sultanbeyli
Belediye Başkanı)
Mevlüt Öztekin (Kağıthane
Belediye Başkanı)
Tolga Tosun (Bandırma Belediye
Başkanı)
Mustafa Günalp (Kadıköy
Belediyesi Meclis Üyesi)

Denetim Komisyonu
Hasan Tahsin Usta
(Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı)
Şeyma Döğücü (Sancaktepe
Belediye Başkanı)
Volkan Yılmaz (Silivri Belediye
Başkanı)
Murat Gerenli (Lüleburgaz
Belediye Başkanı)
Muammer Keskin (Şişli Belediye
Başkanı)
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Öğretmenlere
“Z kuşağı ile
anlaşma” dersi
➤ Bağcılar Belediyesi Gönül
Bağı Platformu tarafından
online olarak düzenlenen
etkinlikte eğitmen Sinan
Öztürk, öğretmenlere Z
kuşağıyla sağlıklı iletişim
kurmanın yolları hakkında
brifing verdi. Siyasetçilerden
markalara kadar bütün
dünyanın bu nesle ulaşmak
için kafa yorduğunu söyleyen
Öztürk, meslektaşlarına Gen
Z diye tabir edilen bu nesille
anlaşmanın inceliklerini
anlatıp tüyolar verdi.

B

ağcılar Belediyesi Gönül Bağı
Platformu ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün işbirliğiyle
öğretmen ve öğrencilere yönelik
eğitim etkinlikleri düzenlendi. 24’ü
online 5’i yüz yüze olmak üzere
gerçekleşen 29 programa 10 bin
572 kişi katılım gösterdi. Konuk
uzman isimler, meslek tanıtımından
diksiyona kadar çok farklı başlıklarda
sunumlar yaptı. Son program ise
ilçede görev yapan öğretmenlere
yönelik oldu. Eğitmen Sinan Öztürk,
“Z Kuşağına Yaklaşım, Beklenti ve
Algı Yönetimi Nasıl Olmalıdır?”
konulu seminerde okul yöneticileri
ve rehber öğretmenlerle bir araya
geldi. Doğum tarihlerine göre

kuşakların sınıflandırılmasıyla ilgili
bilgiler vererek seminerine başlayan
Öztürk, X, Y ve Z kuşaklarının genel
özelliklerinden bahsederek kuşaklar
arası karşılaştırmalar yaptı.

YÜKSEK MAAŞ DEĞİL,
AZ İŞ İSTİYORLAR
Gen Z diye tabir edilen kuşağın
1997 ile 2010 arası teknolojinin
kucağına doğan çocuklar olduğunu
belirten Öztürk, neslin profiliyle ilgili
olarak şunları söyledi: “Sabırsızlar,
sıkılganlar, eleştiriye tahammülleri
yok. Kuralları sevmiyorlar, otoriteye
inanmıyor ve kabul etmiyorlar.
Odaklanma sorunları var maksimum
30 saniye odaklanabiliyorlar. Günde
ortalama 6 saat sosyal medyada
zaman geçiriyorlar. Bunların yüzde
47’si kendini dünyaya karşı yalnız
hissediyor. Ekip çalışmasından ziyade
bireyselliğe yatkınlar. Hayattan
beklentileri çok farklı. Kariyer de yüksek
maaş da istemiyorlar tek istedikleri
daha az çalışmak. İş hayatında oldukça
sadakatsizler. Şartları müsait olunca bir
yapıdan diğerine geçiyorlar ve diğer
kuşaklar gibi duygusallık hissetmiyorlar.
Çok hızlı öğrenme kabiliyetleri var.
Görsel zekaları oldukça yüksek.
Kararları kendileri almak istiyorlar.
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Seçim özgürlüğüne inanıyor ve
dayatmaları sevmiyorlar.”

GİZLİ YÖNLENDİRİC
ROLÜ OYNAYACAĞIZ
Bütün dünyada siyasetçiler,
markalar, holdingler başta olmak üzere
“Z kuşağıyla nasıl iletişim kuracağız?”
sorusuna cevap aradığını ifade eden
Öztürk, katılımcılara şu önerilerde
bulundu: “İletişim kurmak için onları
her ortama adapte etmeliyiz. Sabrı
öğretmeliyiz. Biraz eğlenceli, sonu
ödüllü işlere yöneltmemiz gerekir.
Kuralları sevmiyorlar kuraları gözden
geçirmeliyiz ve esnetilebilecek olanları
esnetmeliyiz. Görsel zekaları iyi
olduğu için iletişimi görselleştirmemiz
gerekiyor. Eleştiriyi topluluk içinde
değil, birebir yapmalıyız. Onlara
kendilerini yalnız olmadıklarını
hissettirmemiz lazım. Onlara saygı
göstermeliyiz ki saygı bulalım. Kendi
kararlarını almaktan hoşlanıyorlar.
Kararlarını almada gizli yönlendirici
rolü oynayacağız. 50 yaşındaki bir
bireyle 20 yaşındaki birey iletişim
kuramayabilir. Aralarında ciddi kuşak
farkı var. Arabulucu bir kuşak bulmak
gerekir.”

Yoğun ilgi gören program, sorucevap kısmıyla son buldu.

Bağcılar Belediyesi eski başkan
yardımcısı Fethi Başaranoğlu’nu
son yolculuğuna uğurladık
➤ Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden Bağcılar Belediyesi
başkan danışmanı ve eski belediye başkan yardımcısı Avukat Fethi Başaranoğlu, uzun yıllar
görev yaptığı belediye binasının önündeki törenin ardından sonsuzluğa uğurlandı.

İ

stanbul Bezmialem Vakıf
Üniversitesi Hastanesi’nde 24
gündür çoklu organ yetmezliği
tedavisi gören Bağcılar Belediye
Başkanı danışmanı Avukat Fethi
Başaranoğlu, dün hayatını kaybetti.
Başaranoğlu’nun cenazesi geçtiğimiz
dönem belediye başkan yardımcılığı
görevini yaptığı Bağcılar Belediyesi
hizmet binasının önüne getirildi.

BİZ KENDİSİNDEN RAZIYIZ
Kaymakam Eldivan, “İyi bir
dost, iyi bir abi ve iyi bir kardeşti.
4 yıla yakından burada görev
yapıyorum. En çok bir araya
geldiğim insanlardan biriydi. Melek
gibi bir insandı. Çok üzgünüz.
Mekanı cennet olsun” diyerek
duygularını ifade ederken Başkan

BELEDİYE BİNASI
ÖNÜNDE TÖREN
Burada düzenlenen törene
AK Parti Balıkesir Milletvekili
Yavuz Subaşı, Merkez Valisi
Orhan Çiftçi, Bağcılar
Kaymakamı Mustafa Eldivan,
AK Parti İl Başkan Yardımcısı
İsmet Öztürk, Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, Hilvan Belediye
Başkanı Aslan Ali Bayık, AK
Parti İlçe Başkanı Rüstem
Tüysüz, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Mustafa Yılmaz, ailesi, mesai
arkadaşları ve sevenleri katıldı.
Başaranoğlu’nun güzel bir insan
olduğunu söyleyen Milletvekili
Subaşı, “Güzel bir insanda olması
gereken bütün özelliklerin hepsini
onda gördüğüme şehadet ediyorum.
İnşallah peygamber efendimize
komşu olmak üzere kendisini
uğurluyoruz. Makamı cennet
olsun” dedi. Vali Çiftçi ise “İki sene
komşuluk, altı ay da mesai arkadaşlığı
yaptım. Çok iyi bir insandı. Çok
üzgünüz. Buradaki kalabalık onu en
güzel şekilde anlatıyor. Bağcılar için
çok büyük bir kayıp” diye konuştu.

dedi. Başkan Tüysüz ve Bayık da
Başaranoğlu’nu rahmetle yad
ettiklerini söyledi.
Belediyedeki mesai
arkadaşlarından helallik alınması
ve dua edilmesinin ardından
cenaze, namaz için Kirazlı Merkez
Camii’ne götürüldü. Başaranoğlu,
yakınları ve sevdiklerinin kıldığı
cenaze namazının ardından Kirazlı
Mezarlığı’na defnedildi.

FETHİ BAŞARANOĞLU
KİMDİR?

Çağırıcı, şunları söyledi: “Uzun
süredir birlikte yol yürüdüğümüz
gerçekten herkesçe sevilen ve saygı
duyulan çok değerli Fethi kardeşimi
uğurluyoruz. Rabbim menzilini
mübarek eylesin. Biz kendisinden
razıyız.”
Öztürk, ise “Nail bir insandı.
Sinirleri alınmıştı. Öfkeyi, kızmayı
bilmezdi. Her ortamda muhabbet
oluşturur ve kendini sevdirirdi. Çok
sevilen biri olduğunu buradaki
kalabalıktan görüyoruz. Hep onun
güzelliklerine şahit olduk. Onu
sonsuzluğa uğurlarken emanetinin
bizde olduğunu belirtmek istiyorum.
Rabbim menzilini mübarek kılsın”
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1965 yılında Şanlıurfa
Siverek’te doğdu. Orta ve lise
öğrenimini Bağcılar Lisesi’nde
tamamladı. 1992 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden mezun oldu.
1994 yılından beri Bağcılar’da
serbest avukatlık ve hukuki
danışmanlık yaptı. 2001
yılında AK Parti Bağcılar İlçe
Başkanlığında Kurucu Yönetim
Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı
görevinde bulundu.
2004-2009 Bağcılar Belediye
ve İBB Meclis üyesi olarak birçok
komisyonlarda görev aldı. 20112013 yıllarında AK Parti Bağcılar İlçe
Yönetimi ve Seçim İşleri Başkanı
olarak görev yaptı. Ayrıca Bağcılar
Spor Kulübü Yönetim Kurulu
üyesidir. 2014 yerel seçimlerinde Ak
Parti’den Bağcılar Belediyesi meclis
üyeliğine seçildi.
2015-19 yıllarında Bağcılar
Belediyesi Başkan Yardımcılığı
yapan Başaranoğlu, 2 yıldır başkan
danışmanlığı yapıyordu. Başaranoğlu
evli ve iki çocuk babasıydı.
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Bağcılarlı gençler
annelerini anlattı

S

osyal projelerle adını
duyuran Bağcılar
Belediyesi Gönül Bağı
Platformu, bu yıl Anneler
Günü dolayısıyla “Anneme
Mektup” yarışması düzenledi.
Yarışmaya katılan gençler
annelerine olan özlem,
sevgi, saygı ve duygularını
kaleme aldı. Gönderilen hepsi
birbirinden değerli, anlamlı
mektuplarda özgünlük,
kendini ifade edebilme ve
Türkçeyi doğru kullanma
kriterleri de dikkate alındı.

“ÇÜNKÜ SEN
ANASIN” DEDİ
BİRİNCİ OLDU
Yapılan değerlendirmenin
ardından yarışmanın

kazananları Gönül Bağı’nın
sosyal medya hesapları
üzerinden açıklandı. Buna
göre; “Çünkü Sen Anasın”
isimli eseriyle İbrahim Şaşma
birinci, “Canım Anneciğim”
eseriyle Dilara Gökkaya
ikinci ve “Canım Anacağım”
eseriyle de Ebru Kafadar
üçüncü oldu.

ONLAR İÇİN NE
YAPSAK AZ
Yarışmada başarı
gösteren gençleri kutlayan
Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “Öncelikle
tüm annelerin bu özel
gününü kutluyorum. Her
zaman olduğu gibi bu
salgın sürecinde de en çok
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➤ Bağcılar Belediyesi
Gönül Bağı Platformu’nun
girişimiyle düzenlenen
Anneler Günü özel
yarışmasının kazananları
ödüllerine kavuştu.
Dereceye giren gençleri
tebrik eden Bağcılar
Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “Her
zaman olduğu gibi bu
salgın sürecinde de en
çok yorulanlardan olan
annelerimizin yüzünü
bu yarışma vesilesiyle
güldürebildiysek ne
mutlu bize” dedi.
yorulanlardan biri olan
annelerimiz için ne
yapsak azdır. Geleceğimiz
olan çocuklarımızın
annelerini bu şekilde
anlatmaları geleceğe
olan inancımızı
artırdı” dedi.

Anneler Günü’nde
‘annelere özel’gül

➤ Bağcılar Belediyesi
Gençlik Meclisi üyeleri,
pandemiye rağmen
kutlanamayan Anneler
Günü’nü unutmadı.
Gençler, bu amaçla 15
Temmuz Demokrasi ve Milli
İrade Meydanı’nda binlerce
kadına gül dağıttı.

bir araya geleceğiz. Gençlerimizin
bu duyarlı davranışlarından dolayı da
onları tebrik ediyorum” dedi.
Gençlik Meclisi üyeleri Babalar
Günü için de özel bir program
planlıyor.

H

er yıl mayıs aynının ikinci
pazarı Anneler Günü
olarak tüm dünyada
kutlanıyor. Her yıl olduğu geniş
çaplı etkinliklere bu yıl koronavirüs
nedeniyle ara verildi. Bağcılar
Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri
de özel bir etkinlik gerçekleştirdi. 15
Temmuz Demokrasi ve Milli İrade
Meydanı’nda toplanan gençler,
kadınlara gül takdim etti. Bu ince
davranış karşısında duygulanan
kadınlar, jestlerinden dolayı gençlere
teşekkür etti.

BİR GÜN DEĞİL HER GÜN
MİNNET DUYMALIYIZ
Tüm kadınların Anneler Günü’nü
kutladığını söyleyen Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“Cennetin ayaklarının altında
olduğu annelerimiz, bizim ilk
öğretmenimiz ve toplumun mihenk
taşlarıdır. Onlara sadece bugün
değil her gün minnet duymalıyız.
Pandemi nedeniyle onların sağlığı
için onlardan biraz uzak kaldık ama
inşallah bugünler geçecek ve yine
13 MAYIS 2021
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Bağcılar Belediyesi Kariyer
Merkezi’nden genç
istihdam atağı

S

osyal belediyecilik anlayışının
bir gereği olarak ilçede
yaşayan işsizlere iş bulabilmek
amacıyla kurulan Bağcılar Belediyesi
Kariyer Merkezi, yüzlerce farklı iş
kolunda işverenlerle vatandaşları
buluşturmaya devam ediyor. Bu
amaçla son istihdam etkinliği 25
yıldır faaliyet gösteren Köfteci
Yusuf et restoranı eleman talebi
üzerine gerçekleşti. Restoran
yetkilileri, açılacak yeni şubelerde
personele ihtiyaç duyduklarını
belirtti. Bu talepler doğrultusunda
toplam bin 400 kişiye mesaj atılıp
davette bulunuldu. İletişime geçilen
kişiler, Feyzullah Kıyıklık Engelliler

Sarayı’nda düzenlenen toplantıda
şirket yetkilileri ve iş arayanlar bir
araya geldi. Mülakatın ardından
belirlenen kıstasa uyan 18-40 yaş
arası vatandalar, kendilerine en yakın
şubede temizlikçi, kasiyer, komi,
garson ve ızgaracı gibi görevlerden
birinde işbaşı yapacak.

İŞE ALIM SÜRECİNİ
TİTİZLİKLE TAKİP
EDİYORUZ
İş arayan vatandaşları
özel sektördeki işverenlerle
buluşturduklarını söyleyen Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
14 MAYIS 2021

➤ Bağcılar Belediyesi
Kariyer Merkezi,
Türkiye’nin önde gelen
bir restoranının yeni
açılacak şubelerinde
istihdam edilmesi için
ilçe sakinlerine aracılık
etti. Feyzullah Kıyıklık
Engelliler Sarayı’nda
gerçekleşen mülakatta
kriterlere uyan 18-40
yaş arasındaki başvuru
sahipleri, kasiyer, komi,
garson, temizlikçi, ızgaracı
gibi branşlardan birinde
çalışmaya başlayacak.

“Bu hizmetimizle bir anlamda
istihdama katkı sunuyoruz. Özel
sektör firmalarının personel
taleplerini aldıktan sonra kayıtlı
başvurulardan yönlendirme yaparak
işe alım süresince takibini de
titizlikle gerçekleştiriyoruz” dedi.
İstihdam çalışmaları her hafta
yeni organizasyonlarla devam
edecek.

Bağcılar’da üçüncü
Tarım Kredi Kooperatifi
marketi açıldı

T

ürkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri’nin doğrudan
üreticiden aldığı doğal ve
kaliteli ürünleri hesaplı fiyatlarla
vatandaşlara ulaştıran Tarım Kredi
Kooperatif Market hizmet ağını her
geçen gün genişletmeye devam
ediyor. Hürriyet Mahallesi ve Güneşli
Mahallesi’nde şubeleri bulunan
marketler zincirine bir yenisi Yavuz
Selim Mahallesi’nde eklendi.

MARKETLERİN
DEVAMI GELECEK
Birlik Caddesi üzerinde
bulunan marketin açılış törenine
Bağcılar Kaymakamı Mustafa
Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı

Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe
Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe
Milli Eğitim Müdürü Mustafa
Yılmaz, İlçe Müftüsü Celal
Büyük ve vatandaşlar katıldı. Bu
işletmelerin ülkemizin tarımsal
üretimi konusunda çok önemli
fonksiyonlar içerdiğini söyleyen
Başkan Çağırıcı, “Uygun fiyat ve
kaliteli ürünlerle hemşehrilerimizin
beğenisini toplayan Tarım Kredi
Kooperatifi marketlerinin en çok
paydaşı Bağcılar’da bulunuyor.
İnşallah devamı gelecek. Bu
marketler vatandaşımızın istediği
ürüne kavuşmasında kolaylık ve
ekonomik hayata ise katkı sağlıyor”
dedi.
Müftü Büyük’ün duasının
15 MAYIS 2021

➤ Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri tarafından
yurt genelinde açılmaya
başlayan Tarım Kredi
Marketleri’nin Bağcılar’da
üçüncü şubesi dualar
eşliğinde açıldı. Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Uygun fiyat
ve kaliteli ürünlerle
hemşehrilerimizin
beğenisini toplayan
Tarım Kredi Kooperatifi
marketlerinin en çok
paydaşı Bağcılar’da
bulunuyor. İnşallah market
açılışlarının devamı
gelecek” dedi.
ardından kurdele kesilerek market
hizmete sunuldu. İlçe protokolü ve
kapıda bekleyen kalabalık marketi
gezip hem ürünleri inceledi hem
alışveriş yaptı.
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19 Mayıs saat 19.19’da
İstiklal Marşı’nı okuduk

➤ Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem
Kasapoğlu’nun 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı sebebiyle
“Saat 19.19’da aynı anda
evlerde hep bir ağızdan
İstiklal Marşı okuyacağız”
çağrısına Bağcılar, büyük
bir katılımla cevap verdi.
Pandemi sebebiyle dışarı
çıkamayan Bağcılarlılar,
ellerinde Türk bayrakları ile
balkonlarında yüksek sesle
İstiklal Marşı’nı okudu.

1

9 Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı,
Türkiye’nin dört bir yanında
koronavirüs tedbirleri altında
kutlandı. Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve

Spor Bayramı ile Gençlik Haftası
kapsamında yapılacak etkinlikler
için “Her şeyden önemlisi 19 Mayıs
günü saat 19.19’da bütün Türkiye
aynı anda evlerimizin pencerelerine,
balkonlarımıza şanlı bayrağımızla
çıkarak, hep bir ağızdan İstiklal
Marşımızı okuyacağız. İstiklal
Marşımız aynı geçen yıl olduğu gibi
stadyumlardan, spor tesislerinden
de çalınacak. Gençlerimiz, en ufak
taviz vermeden, millet iradesini
ve demokrasiyi korumaya devam
ettiklerini, bu mirası en iyi şekilde
geleceğe taşıma noktasındaki
kararlılıklarını haykıracaklar”
açıklamasını yaptı.

PANDEMİ KURALLARINA
UYGUN KUTLAMA
Her yıl coşkulu kutlamalara
sahne olan Bağcılar, Bakan
Kasapoğlu’nun çağrısına uyarak
saat 19.19’da balkonlara ve site
bahçelerine çıktı. Gençler başta
olmak üzere her yaştan ilçe
16 MAYIS 2021

sakini hep birlikte İstiklal Marşı’nı
okudu. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan da yurt genelinde
saat 19.19’da etkinliğe Çankaya
Köşkü’nden katıldı ve gençlerle
birlikte İstiklal Marşı’nın on kıtasını
okudu.
Salgına rağmen 19 Mayıs’ı
pandemi kurallarına uyarak
coşkulu bir şekilde kutladıklarını
belirten Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, yayınladığı
mesajda şunları söyledi: “İstiklal
mücadelemizin başlangıç noktası
olan 19 Mayıs 1919’u, 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı olarak kutluyoruz. Başta
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve
silah arkadaşları olmak üzere tüm
kahramanlarımızı rahmetle yad
ediyorum.”
Öte yandan etkinlikler
kapsamında Bağcılar Belediyesi
tarafından 15 Temmuz Demokrasi
ve Milli İrade Meydanı’na İstiklal
Marşı’nın on kıtasının yazılı olduğu
10 kutu konuldu.

İstanbul’un fethinin 568. yıl
dönümü görsel şölenle kutlandı
➤ İstanbul’un fethinin 568. yıl dönümü, kentin simge mekanlarında gerçekleştirilen özel etkinliklerle
kutlandı. Sultanahmet Meydanı’ndaki Fetih Konseri coşkunun buluşma noktası olurken Ayasofya-i
Kebir Camii’ndeki Kuran-ı Kerim tilaveti ve ardından yapılan görsel şölen herkesi mest etti.

T

arihin seyrini değiştiren,
Hazreti Muhammed (S.A.V)
tarafından fethi müjdelenen,
medeniyetlere başkentlik yapmış
İstanbul’un Fethi’nin 568. yılı
tüm yurtta gururla kutlandı. Fetih
coşkusu nedeniyle İstanbul’da ise iki
dev organizasyon düzenlendi.

FETİH KONSERİNDE FETİH
EZGİLERİ SESLENDİRİLDİ
Kutlamaların ilk adresi
Sultanahmet Meydanı oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, “Gençlik
Ecdadının İzinde: İstanbul’un Fethi
Kutlamaları” programı düzenledi.
İstiklal marşı ve Kur’an tilaveti ile
başlayan program, birçok sanatçının
katılımı ile gerçekleşti. Gençlik ve
Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu’nun da katıldığı konserde,
sevilen eserleriyle Ömer Karaoğlu,
Mustafa Demirci, Aykut Kuşkaya,
Eşref Ziya Terzi, Hasan Sağındık,
Taner Yüncüoğlu, Alper Kış, Mustafa
Cihat, Resul Aydemir, Yusuf
Goncagül ve Grup Genç sahne aldı.

Sanatçılar, iz bırakan fetih ezgilerini
seslendirdi. Salgın tedbirleri
kapsamında düzenlenen konseri
81 ili temsilen 250 genç izledi.
Kasapoğlu konser sonunda sahneye
çıkarak mehter marşına eşlik etti.

IŞIKLI GÖSTERİ
İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanlığınca Kültür ve Turizm
Bakanlığı iş birliğinde de tarihin
akışını değiştiren İstanbul’un fethinin
yıl dönümü dolayısıyla etkinlik
düzenlendi. Öncelikle Ayasofya-i
Kebir Camii Şerifi’nde Kur’an-ı
Kerim tilaveti yapıldı. Fetih Suresi’nin
okunmasından sonra Türkiye’de
ilk kez kullanılan gökyüzü video
haritalama (sky mapping) teknolojisi
ile fethin sembolü olan Ayasofya
semalarında özel bir gösteri
düzenlendi. Gösteride, İstanbul’u
21 yaşında fethederek çağ açıp
çağ kapatan ve Osmanlı’yı dünya
imparatorluğuna dönüştüren Fatih
Sultan Mehmet Han’ın at üstündeki
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görseline yer verildi. Gökyüzünde
Fatih Sultan Mehmet’in resmi ve o
anlara ilişkin yansıtmalar izleyenleri
büyüledi. Galata Kulesi’nde ise ışık
ve video haritalama (mapping)
gösterisi gerçekleştirildi.
“Tarihin en ihtişamlı zaferi”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, twitter hesabından yaptığı
paylaşımda, “Tarihimizin en ihtişamlı
zaferlerinden biri olan İstanbul’un
Fethi’nin 568. yıl dönümünü tebrik
ediyorum. Peygamber Efendimizin
övgüsüne mazhar olan, bu eşsiz
şehri medeniyet mirasımıza katan
Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve şanlı
ordusunu rahmetle, hürmetle yad
ediyorum” ifadelerini kullandı.
Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı ise “Tarihin
akışını değiştiren, çağ kapatıp çağ
açan, İstanbul’un Fethi’nin 568.
yıl dönümünü kutluyor, bu güzel
şehri bizlere miras bırakan Cihan
Hükümdarı Fatih Sultan Mehmet
Han ve şanlı ordusu ile birlikte bütün
şehitlerimizi rahmetle ve minnetle
anıyorum” diye açıklama yaptı.
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Azmi ve mücadelesiyle
hepimize örnek oldu
SENİ UNUTMAYACAĞIZ SENEM
➤ Hayat mücadelesiyle herkese örnek olan ve yazdığı şiirlerle gönülleri fetheden cam
kemik hastası Senem Ünal, Kovid-19 salgınına yenik düştü. Gözyaşları içinde sonsuzluğa
uğurlanan Ünal’dan geriye zorluklarla yazdığı kitaplar ve güzel anılar kaldı.
➤ “En büyük isteğim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la yan yana gelmekti”
diyen Senem, bu hayalini de 4 yıl önce gerçekleştirdi. Senem, kendi elleriyle yaptığı
ahşap yakma resmi Erdoğan’a hediye etmişti.
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Ç

ocukken yakalandığı
cam kemik hastalığına
rağmen engelleri bir bir
aşarak hayallerini gerçekleştiren
45 yaşındaki Senem Ünal,
koronavirüs tedavisi gördüğü
hastanede vefat etti.
Ünal, memleketi Yozgat’ta
sevenlerinin gözyaşları arasında
toprağa verildi. Senem’in vefatı
Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı’yı da çok üzdü.
Çağırıcı yayınladığı mesajda
“Şiirleri ve gayretiyle hepimize
örnek olan biricik Senem’imiz
Hakk’ın rahmetine kavuştu.
Bıraktığı eserlerle sevgisini
sonsuza kadar yaşatmaya
devam edecek. Kendisine Yüce
Allah’tan rahmet; ailesine,
sevenlerine baş sağlığı ve sabır
diliyorum” dedi.

Belediyesi Feyzullah Kıyıklık
Engelliler Sarayı oldu. Orada çok
değerli arkadaşlarımla tanıştım
ve kurslarda çok güzel eğitimler
aldım. Hayata tutunmamda başta
Bağcılar Belediye Başkanı olmak
üzere destek veren herkese teşekkür
ederim.”

EN BÜYÜK İSTEĞİNİ
GERÇEKLEŞTİRDİ
“En büyük isteğim
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’la yan yana gelmekti”
diyen Senem, bu hayalini de 4 yıl
önce gerçekleştirdi. Senem, kendi
elleriyle yaptığı ahşap yakma resmi
Erdoğan’a hediye etmişti.

ENGELLİLER SARAYI’NDA
HAYATI DEĞİŞTİ
Ünal, azmi, gayreti ve başarısıyla
sadece engellilere değil sağlıklı
bireylere de ibretlik dersler verdiği
örnek hayatını şöyle anlatmıştı:
“11 aylıkken merdivenden düştüm.
Sinir sistemim zarar gördü ve cam
kemik hastalığına yakalandım. Olay
gerçekleştiği zaman Yozgat’ta
köyde oturduğumuz için tedavi
olma imkanım olmadı. Sonra
İstanbul’a taşındık. Burada tedavim
için doktora gittik. Ama doktor
geç kaldığımızı artık yapılacak
bir şey olmadığını söyledi. Maddi
imkanlarımız kısıtlı olduğu için 27
yıl evden dışarı çıkamadım. Tek
arkadaşım defterim ve kalemimdi.
Okuma yazmayı evde öğrendim.
Sonra şiir yazmaya başladım.
Önce ‘Düşler Sokağı’ adlı ilk şiir
kitabım çıktı. Sonra sırayla ‘Kalemin
Ucundaki Yaşam’ ve ‘Hayatımdaki
Cam Kırıkları’ kitabımı çıkardım.
Isparta’da yapılan şiir yarışmasında
‘Çocuğun Dünyası’ isimli şiirimle 154
kişi arasından 1. oldum.”
Şiirlerinin ünlü isimler tarafından
seslendirildiğini söyleyen Ünal,
şöyle devam etmişti: “Hayatımı
değiştiren yerlerden biri Bağcılar
19 MAYIS 2021
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Haberciler Bağcılarlıları
sahura
kaldırdı

➤ Bağcılar Belediyesi’nin
Ramazan nostaljisini
yaşattığı “Sahur
Devriyesi” kapanış
programını Gazeteciyazar Cem Küçük ve
haber spikeri Mehmet
Aydın’la birlikte yaptı.
Feslerini giyen haberci
konuklar, davul çalıp
sahura kaldırdıkları
vatandaşlarla hem sohbet
etti hem de onlara sıcak
pide ikram etti.

B

ağcılar Belediyesi tarafından
eski Ramazanlar tadında
hazırlanan nostalji programı
“Sahur Devriyesi” 22 mahalledeki
gezisini yine özel misafirlerinin
katıldığı bir programla tamamladı.
Her gece ünlü bir ismin ağırlandığı
etkinliğin son konukları ise Gazeteciyazar Cem Küçük ile haber spikeri
Mehmet Aydın oldu. İki haberci

isim Yavuz Selim Mahallesi’nde ilçe
sakinleriyle buluştu. Sokakta bir
süre dolaşarak kendilerini karşılayan
vatandaşlarla sohbet eden konuklar
daha sonra başlarına feslerini takıp
davulu eline aldı. Küçük ve Aydın
çaldıkları davul sesiyle mahalle
sakinlerini sahura kaldırdı. Bu sırada
sepetlerini salanlara sıcak pide de
ikram edildi.

GELENEKLERİMİZE,
GÖRENEKLERİMİZE SAHİP
ÇIKACAĞIZ
Sosyal medya üzerinden canlı
olarak yayınlanan programa Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
da telefonla bağlandı. 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.
Bu ortamı özlediğini söyleyen
Küçük, “Çok güzel bir etkinlik oldu.
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Davul çalma sesini unutmuştuk.
Oturduğumuz yerlerde davul sesi
duymuyoruz ama bu geleneğin
yaşatılması önemli. Geleneklerimize,
göreneklerimize, vatanımıza
sahip çıkacağız. Vatan da gelenek
görenekle birlikte ayakta kalıyor.
Bu kültürü kaybetmemek ve
unutturmamak lazım” diye konuştu.

GELECEK RAMAZAN’DA
DA DEVAM EDECEK
Ramazan’da çok sayıda proje
olduğunu ancak Sahur Devriyesi’nin
farklı olduğunu belirten Aydın ise
şunları söyledi: “Sokak iftarlarına çok
alışkındık ama sahurda böylesine
farklı bir projeyle Bağcılar’da
buluşmak çok iyi oldu. Burada
olmak ayrı bir güzellik. Ev sahibi
Lokman Çağırıcı başkanımıza ve
ekibine teşekkür ederiz.”
İlk kez düzenlenen ve çok
beğenilen “Sahur Devriyesi”
önümüzdeki Ramazan ayında ünlü
isimler ve zengin içeriğiyle devam
edecek.

Hakan Mengüç,
mutluluğun formülünü
anlattı B
➤ Neyzen-yazar Hakan
Mengünç, katıldığı
Bağcılar Belediyesi’nin
Ramazan programında
üflediği neyle ve güzel
sohbetiyle gönülleri
fethetti. Mengüç,
“Mutluluğun formülü
nedir?” sorusuna ise “Her
gün kendini geliştirmek
ve başkalarına faydalı
olmaktır” diyerek cevap
verdi.

ağcılar Belediyesi’nin online
olarak gerçekleşen “Ramazan
Bağcılar’da farklı yaşanır”
etkinliğinin son konuğu özellikle
gençler tarafından çok sevilen
yazar – neyzen Hakan Mengüç
oldu. İnternet üzerinden yoğun
ilgi gören programda Mengüç,
sohbetiyle herkesi etkiledi. Dostluk
konusuna değinen Mengüç,
“Kusur bulanların yanında huzur
bulamazsınız. Gerçek dost kusur
arayan değil huzur verendir. Dostun
en önemli belirtilerden biri bizi tüm
kusurlarımıza rağmen sevmesi.
Çünkü hiç kimse mükemmel
değildir ve mükemmel olmasını da
bekleyemeyiz” dedi.

MUTLU OLDUĞUNDA
ZENGİN OLUYORSUN
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Gerçek zenginlik üzerine, “Gerçek
zenginlik seni seven insanların ve
senin sevdiğin insanların olmasıdır.
Her ne kadar reklamlar bize
mutluluğun zenginlikte olduğunu
söylese de aslında sen mutlu
olduğunda zengin oluyorsun”
açıklamasını yapan Mengüç,
“Mutluluğun formülü nedir?” sorusuna
da şu cevabı verdi: “Peygamber
efendimizin buyurduğu gibi ‘İki günü
aynı olan ziyandadır.’ Bu insanı mutlu
eden birinci neden. Diğeri ise yardım
etmek, katkıda bulunmaktır. Yani her
gün kendini geliştirmek ve başkalarına
faydalı olmaktır.”
Mengüç, konuşma aralarında
sunduğu ney dinletisiyle de gönüllere
dokundu. Mengüç’ü sosyal medya
üzerinden izleyenler, çok sayıda
beğeni ve yorumda bulundu.
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Bağlar Mahallesi
Muhtarı Şaban Hocaoğlu :
“Mahalledeki gençlerimizin
tamamına yakını üniversite okuyor”
➤ Bulgaristan göçmeni olan ve üç dönemdir Bağlar Mahallesi muhtarlığı
yapan Şaban Hocaoğlu, mahallesinin gençleriyle gurur duyuyor. Eğitim
seviyesinin çok yüksek olduğunu söyleyen Hocaoğlu, “Geçlerimizin tamamına
yakını üniversite okuyor. Okullarımız da çok kaliteli. Mesela Anafartalar
İlkokulumuz var ki; başarıda İstanbul’da ilk sıralarda yer alıyor” dedi.

MUHTAR ŞABAN HOCAOĞLU
KENDİSİNİ VE MAHALLESİNİ ANLATTI
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BAĞLAR MAHALLESİ
HAKKINDA:
Sizi tanıyabilir miyiz?
1960 Bulgaristan doğumluyum.
Eğitimimi Bulgaristan’da
tamamladım. 1989’daki büyük göçte
Türkiye’ye geldim ve o günden
beri Bağcılar’da yaşamaktayım.
2009 yılından beri Bağlar Mahallesi
muhtarı olarak görev yapıyorum.
Evli ve 2 çocuk babasıyım. Ayrıca
torunlarım da var.

Muhtar olmaya nasıl
karar verdiniz?
Ben elektrik teknisyeniyim.
Muhtar olmak aklımın ucunda
yoktu. Arkadaşlar bir gün “Sen
muhtarlığa çok yakışırsın. Aday
ol dediler” dediler. Ani bir kararla
“tamam” dedim. Seçime iki ay
vardı. Güzel bir çalışma sonucunda
Rabbim nasip etti ve ilk seçimde
muhtar olduk. Üç dönemdir
muhtarlık görevime devam
ediyorum. Muhtar olmaktan ve bu
vesileyle insanlara yardım etmekten
büyük mutluluk duyuyorum.

MUHTAR OLDUKTAN
SONRA MAHALLEYE 3
OKUL 3 CAMİ YAPILDI
Mahallenizi bize
anlatır mısınız?
Bağlar Mahallesi, Bağcılar’ın
hatta İstanbul’un en şirin ve temiz

mahallelerinden birisi. Burada
yaşayanların çoğunluğunu
göçmenler oluşturuyor. Burada
yaşayanlar çok mütevazi ve
titizlerdir. Herkes sabah erkenden
kapısının önünü süpürür. Bu bize
geçmişten kalan bir kültürdür.
Bunu yeni nesle de aktarıyoruz.
Mahalle sakinlerimiz sokakları
çiçekle güzelleştirirler. Herkesin
balkonunda ya da penceresinin
önünde saksılarda renk renk çiçek
vardır. Birlik, beraberlik ve komşuluk
ilişkileri güçlüdür. Pandemiden
önce mevlit gecelerinde etli pilav
yapar dağıtırdık. Aşure ayında
herkes birbirine aşure ikram ederdi.
Yaptığımız daha çok kaynaşma
etkinlikleri vardı. Salgın yüzünden
ara verdik ama bu hastalık bittiğinde
yine o günleri yeniden yaşayacağız.

Bağlar Mahallesi, 16.635 kişilik
nüfusuyla ilçenin en küçük mahallesi.
Mahallede Bağcılar Belediyesi’ne
ait önemli tesisler yer alır. Bunların
başında Enderun Yetenekli Çocuklar
Merkezi geliyor. İki kattan oluşan
binada “Yeteneğim Geleceğim Projesi”
ile özel yetenekli çocuklara bilimden
sanata kadar her branşta eğitim
veriliyor. Çocuklar burada yaptıkları
buluşları hem yurtiçinde hem
yurtdışındaki uluslar arası turnuvalarda
sergileyerek ülkemizi gururla temsil
ediyorlar.

GENÇLER SAYESİNDE
GELECEĞE UMUTLA
BAKIYORUM

Mahallede Plevne Parkı,
Karacaoğlan Parkı, Gönül Yuvam Parkı
başta olmak üzere mahalle sakinlerinin
keyifli ve yararlı zaman geçireceği
alanlar var. Park içindeki spor aletleri,
kafeterya, oturma grupları, spor
alanları, çocuk oyun grupları çok
beğeniliyor. Ayrıca Bağlar Yürüyüş
ve Bisiklet Yolu da bölgenin en işlek
noktalarından biri. 2000 metrekarelik
peyzaj alana sahip olan Yürüyüş ve
Bisiklet Yolu’nda 205 metre bisiklet
ve 200 metre yürüyüş yolu yer alıyor.
Bunun dışında mahallede ihtiyacı
karşılayacak sayıda cami ve sağlık
kurumu da var.

Mahallenizin en çok
neyini seviyorsunuz?
Mahallemizin gençleriyle
gurur duyuyorum. Gençlerimizin
tamamına yakını üniversite okuyor.
Eğitim seviyesi çok yüksek buranın.
Okullarımız da çok kaliteli. Mesela
Anafartalar İlkokulumuz var ki;
başarıda İstanbul’da ilk sıralarda
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Bağlar Mahallesi az nüfusuna
rağmen başarılı öğrencilerin eğitim
gördüğü okullarla da adını duyuruyor.
Bu eğitim kurumlarını; Prof. Dr.
Necmettin Erbakan Fen Lisesi, Hikmet
Nazif Kurşunoğlu Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi, Bağcılar Anadolu İmam
Hatip Ortaokulu ve Lisesi, Hayriye
Kayraklı Ortaokulu, Güneşli İlkokulu ve
Ortaokulu, Anafartalar İlkokulu, Bağlar
Ortaokulu şeklinde sıralayabiliriz.

Bağcılar HABER

yer alır. Çok iyi derecede başarılı
öğrenciler çıkıyor. Üç ortaokulumuz
var hepsi birbirinden kaliteli. Son
olarak da Prof. Dr. Necmettin
Erbakan Fen Lisesi yapılmasıyla çok
güzel oldu. Moralim bozulunca
gidip okulları geziyorum. Orada
gençleri görünce moralim
düzeliyor ve geleceğe umutla
bakıyorum. Onların ülkemizi ileriye
götüreceklerine inanıyorum.

Muhtar olmaya nasıl
karar verdiniz?
Gerek Bağcılar Belediyesi
gerekse muhtarlık olarak
vatandaşlarımıza elimizden gelen
bütün hizmeti sunuyoruz. Bizlere
verdiği destekten dolayı başta
Lokman Çağırıcı başkanımıza ve

belediye personelimize teşekkür
ediyorum. Özellikle bu salgın
sürecinde herkesin elinden tuttuk.
Kimse başkasını arama ihtiyacı
duymadı. İnsanlar “sahibimiz
yok” demedi. Mahallemizdeki zor
durumdaki komşularımızın gıdadan
giysiye kadar her türlü ihtiyacını
karşılıyoruz. Vatandaşlarımıza
“Çocuğun açsa bana söylemezsen
vebal sende bunu bilip de
yapmazsam vebal bende” diyorum.
Onlar bu güveni görünce mutlu
oluyorlar. Bu da benim için yeterli.
Muhtarlık bir gün bitecek önemli
olan arkamızdan “Güzel insandı”
demeleridir. İnsanları ne olursan
olsun şartsız sevmek gerekir. Hiçbir
şey yapamazsan bir çocuğun
başını okşa. Bizim oralarda yaşlılar
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bellerine kuşak sararlardı. Yolda
giderken kuşaktan çıkardıkları elma
kurusu ya da yiyeceği bize verirlerdi.
Çok sevinirdim. Ben büyüklerimden
gördüğüm bu geleneği hala
yaşatıyorum. Şimdi cebimde şekerle
geziyorum. Gördüğüm çocuğa verip
onu mutlu ediyorum. Muhtarlıkta
da çikolata saklıyorum. İsteyenlere
buradan ikram ediyorum. Onların
sevinci her şeye değiyor.
Bizim ayrıca Balkanlara Vefa
Derneğimiz var. Onun aracılığıyla
da yurtiçi ve yurtdışında hizmetler
veriyoruz. Mesela Kuran’ı Kerim’in
Bulgarca tercümesini yaptırdık ve
Bulgaristan’da dili Bulgarca dini
İslam olan Pomakların yaşadığı
bölgelerde dağıttık.
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Engelleri aştılar
‘Engelsiz Pet Shop’açtılar
➤ Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri olan görme
engelli Hamza Demir ile ortopedik engeli olan Muhittin Egel birlikte “Engelsiz Pet
Shop” açtı. Birbirlerini tamamladıklarını söyleyen Hamza Demir, “Ben ona ayak
oluyorum o bana göz oluyor” dedi.

D

oğuştan yüzde 90 görme
engelli olan Hamza
Demir (27) ile yüzde 60
ortopedik engelli olan Muhittin
Egel (28), 7 yıl önce Bağcılar
Belediyesi Feyzullah Kıyıklık
Engelliler Sarayı’nda tanıştı.
Güzel bir dostluk kuran ikili

hayallerini gerçekleştirmek
amacıyla birlikteliklerini ortaklığa
çevirdi. Kendi işini kurmak isteyen
Muhittin ile pet shop dükkanı
açmak isteyen Hamza paralarını
birleştirerek 2 hafta önce “Engelsiz
Pet Shop” açtı. Kısa sürede yoğun
ilgi gördüklerini ve insanların
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sevgisini kazandıklarını belirten
Egel, yeni açılan her iş yerinin
tutunmasının zor olduğunu ama
çevredeki insanların ilgisi ile bunu
kısa sürede aştıklarını söyledi.
Eksikliklerini tamamladıklarını
ifade eden Demir ise, birbirlerine
göz ve ayak olduklarını kaydetti.

BİRBİRİMİZİN
EKSİKLİKLERİNİ
TAMAMLIYORUZ
Birlikte çalışmaktan mutlu
olduğunu belirten Hamza Demir,
“Bir iş yeri açmak benim çocukluk
hayalimdi. Ama görmediğim için
tek başıma yapmam mümkün
olmayacaktı. Ortağım Muhittin ile
güçlerimizi birleştirdik ve bunu
başardık. Onun eksikliklerini ben
tamamlıyorum, benim eksikliklerim
o tamamlıyor. Ben yüzde 90
görme engelliyim, ortağım yüzde
60 ortopedik engelli ben ona ayak
oluyorum, o bana göz oluyor.
Bu şekilde bir şeyleri götürmeye
çalışıyoruz. Tezgahımızı ilerletmeye
gayret gösteriyoruz. Muhakkak
ki bir zorluk oluyor tabii ki ama
dediğim gibi hani bu zorlukta tam
sıkıştığım yerde imdadıma Muhittin
yetişiyor ve o zorluğu hallediyor.
Onun sıkıştığı yerde gücünün
yetmediği yerde, boyunun
yetmediğinde ben ona yardımcı
oluyorum. Olay çok görsele

girmediği sürece bir sıkıntı olmuyor.
Görsele girdiği zaman zaten
Muhittin müdahale ediyor” dedi.

ÇOK ŞÜKÜR MAHALLE
SAKİNLERİ BİZİ SEVDİ
Daha önce işyeri açma girişimi
olduğu ancak tek başına olduğu
için zorlandığını söyleyen Egel ise
“Burası aslında ilk yerim değil üç yıl
önce Bağcılar Meydan’da ben bir
yer açtım. Bir yıl orayı işlettikten
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sonra sağlık sebeplerinden dolayı,
tek başıma zorlandığımdan
dolayı kapatmak zorunda kaldım.
İki yıllık aradan sonra Hamza
arkadaşımızla beraber tekrar böyle
bir düşüncemiz oldu. İki haftalık
süreçte gayet memnunuz. Çok
şükür mahalle sakinleri bizi sevdi”
diye konuştu.
Demir ve Egel, müşterilerin
engelli olduklarını görünce önce
şaşırdıklarını ancak sonra tebrik
ettiklerini söyledi.
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Tam kapanma ve
Ramazan Bayramı’nda
153 bin denetim
➤ Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında Bağcılar’da semt pazarlarından
işletmelere kadar her yer denetleniyor. Ramazan Bayramı’nı da içine alan 17 günlük
tam kapanma döneminde Bağcılar Belediyesi zabıtalarının da yer aldığı denetim
ekibi, 153 bin denetlemeyle İstanbul’da ilçeler arasında birinci oldu.

K

oronavirüse karşı 20 Mart
2020 tarihinde başlatılan
özverili mücadele ilk
günkü hızını düşürmeden 7/24
esasıyla devam ediyor. Bağcılar
Kaymakamlığı, Bağcılar İlçe
Emniyet Müdürlüğü ve Bağcılar
Belediyesi başta olmak üzere
kamu kurumlarından oluşturulan

denetim ekibi, özellikle iş yeri, esnaf
ve yürüyüş yolları ile meydanlarda
Kovid 19 salgını tedbirleri
doğrultusunda denetimler yapıyor.
Tedbirler kapsamında davranan
ve dışarıda bulunan insanlar da
maske, mesafe ve hijyen konusunda
denetleniyor ve uyarılıyor. Ayrıca
kapalı olması gerekiyorken faaliyet
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gösteren işletmelere de idari işlem
yapılıyor. Yine, insanların gıda
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
açık bulunan bakkal, manav,
kuruyemiş, kasap, tatlıcı ve fırın
gibi işletmelerde de denetimler sıkı
şekilde sürdürülüyor. Bu sırada işyeri
sahibi ile müşterilerin karantina
kurallarını ihlal edip etmediği

kontrol ediliyor. Görevli oldukları
halde kurum ve kuruluş binalarına
ulaşamayan kişilerin ulaşımı da
sağlanıyor. Motorlu zabıta ekipleri
acil durumlarda vatandaşların
imdadına yetişiyor.

VEFA DESTEK
GRUBU’NUN ÇALIŞMALARI
DEVAM EDİYOR
İlçe Kaymakamlığı Vefa Sosyal
Destek Grubu da vatandaşların
“ALO 112” ve “ALO 155” numaralı
hatlardan ulaşan taleplerini
değerlendiriyor. Bağcılar Belediyesi,
Emniyet ve İlçe Müftülüğüyle
işbirliği yapılarak ihtiyaç sahiplerinin
sorunları çözüme kavuşturuluyor.
Kovid hastaları ile teması olan
vatandaşların gıda ihtiyaçları
karşılanıyor.

TÜM SOKAKLAR
İLAÇLANIYOR
Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü ekipleri de temizlik
ve dezenfekte çalışmalarını tüm
hızıyla sürdürüyor. 2 mikronsis
dezenfeksiyon aracıyla sokaklar
dezenfekte ediliyor. Özel kıyafetli
korona timleri ilçeyi mikroplardan
arındırmaya devam ediyor.
Sokaklar 8 tanker ve 1 su jeti ile
yıkanıyor. 2 bin 758 sokak ayda
en az 2 defa dezenfektanlı su ile
yıkanıyor. 3 bin 500 çöp konteyneri
belirli periyotlarla toplanıp
temizleniyor. Kovid hastalığı tanısı
konulan vatandaşların bulunduğu
konutlardaki ortak alanlar da
dezenfekte ediliyor.

FIRIN VE PASTANELER
DENETLENDİ
Bağcılar Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü ekipleri Ramazan
Bayramı öncesi tatlı imalathaneleri,
pastane ve fırınlarda gıda
denetiminde bulundu. Uygulamada
görevliler, işletmelerin ruhsatlarından
hijyen koşullarına kadar her ayrıntıyı
değerlendirdi. İşletmelerin ruhsat
kontrolüyle uygulamaya başlayan
ekipler, çalışanların kılık kıyafetinden
işyerindeki hijyen şartlarına kadar

her ayrıntı titizlikle değerlendirdi.
İmalathanelerin mutfağının da
sağlık koşulları açısından gerekli
incelemeler gerçekleştirildi.
Bunun yanında gıda satışı yapılan
marketlerde de gramaj, fahiş fiyat,
iştigal dışı ürün satışı konusunda
denetimler yapıldı. Mevzuata
uygun olmayan işyerinde çalışanlar
uyarılırken işletmeler hakkında da
gerekli yasal işlemler yapıldı.

BAĞCILAR, İSTANBUL
BİRİNCİSİ OLDU
Zabıta müdürlüğü ve polis
ekipleri, 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri
arasındaki 17 günlük tam kapanma
döneminde de sokaktaydı. Ekipler,
sokağa çıkma ile şehirlerarası seyahat
kısıtlamaları başta olmak üzere
denetim faaliyetleri planlanarak
uygulamaya geçirdi. Bunun yanında
sokağa çıkan kişiler, işyerleri, toplu
taşıma araçları, semt pazarları,
kamu kurumları, spor merkezleri,
düğün, nişan gibi toplumsal etkinlik
alanlarına kadar ilçedeki her yer
kontrol edildi. 89 bin 803’ü kişi, 22
bin 45’i küçük esnaf, 15 bin 218’i
lokanta, restoran gibi işyeri, 992’si
fırın, 290’ı cami ve 41’i pazar yeri
olmak üzere 152 bin 646 denetleme
yapıldı. Bağcılar, 152 bin 646’lık
denetim sayısıyla İstanbul’da ilçeler
arasında birinci oldu.
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BÜTÜN ÖNLEMLERİ ALDIK
Normal hayata dönebilmek
için mücadele ettiklerini söyleyen
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Ekiplerimiz, devletimizin
Kovid 19 salgını konusunda aldığı
kararları harfiyen yerine getirmek için
günün her saati hizmet sunmaktadır.
Kapanma döneminde de bayramda
da kamu kurumlarından görevli
arkadaşlarımız gece gündüz demeden
çalıştılar. Huzurlu, sağlıklı bir bayram
için bütün önlemleri aldık. Kurallara
uymayanlar hakkında gerekli işlemler
ve uyarılar yapıldı. Hemşehrilerimizin
de gayretleriyle sayılarda düşme
olduğunu görüyoruz. İnşallah kısa
sürede bu beladan kurtulacağız” dedi.
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Ramazan Bayramı’nda
çocuklara oyuncak
hediye edildi

➤ Tam kapanma
dönemine denk gelen
Ramazan Bayramı,
Bağcılar’da sessiz ama
renkli bir etkinlikle
kutlandı. 100. Yıl
Mahallesi’ne misafir
olan ünlü sanatçı Yusuf
Güney ile ilahiyatçı
Fatih Savaş, sokakları
gezerek bayramı evde
geçiren çocuklara
oyuncak hediye etti.
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B

ağcılar Belediyesi İzci
sorumlusu Fikret Sağlam’ın
girişimiyle 12 yıldır
düzenlenen coşkulu Ramazan
Bayramı etkinlikleri, koronavirüse
rağmen bu yıl da gerçekleşti.
Sağlam’ın öncülük ettiği kutlamalar
kapsamında öncelikle 100. Yıl
Mahallesi hayırsever vatandaşların
yardımıyla bayramlık alışveriş
yapıldı. Arefe gününde sokaklar
balon, bayrak ve resimlerle
rengarenk süslenerek bayrama
hazır hale getirildi.

UZAKTAN
BAYRAMLAŞTILAR
Bayram sabahı ise programın
konukları olan ünlü sanatçı Yusuf
Güney ile televizyon programlarından
tanınan ilahiyatçı Fatih Savaş,
mahalleye geldi. Güney ve Savaş,
sokakları dolaşarak camlara çıkan
çocuklarla selamlaştı. Tam kapanma
sebebiyle çocuklar evlerinden
dışarı çıkamadığı için ünlü isimler,
uzaktan birbirleriyle bayramlaştı.
Evden salınan sepetlere çocuklar
için oyuncak anneleri için de gül
konuldu. Kendilerine hediye edilen

➤ Yusuf Güney; Salgın
nedeniyle buruk bir
bayram yaşıyoruz. Eski
bayramların özlemini
çektiğimiz bugünlerde
çocukların yüzünü
güldürmek istedik.
Elimizden geldiğince
onları mutlu etmeye
çalıştık. Çok güzel bir
gün geçirdik.
oyuncaklara kavuşan çocukların
mutluluğu yüzlerine yansıdı.

ÇOK GÜZEL BİR
GÜN GEÇİRDİK
Bayramı evde geçirmek
zorunda kalan çocukları yalnız
bırakmadıklarını söyleyen Güney,
“Salgın nedeniyle buruk bir bayram
yaşıyoruz. Eski bayramların
özlemini çektiğimiz bugünlerde
çocukların yüzünü güldürmek
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istedik. Elimizden geldiğince onları
mutlu etmeye çalıştık. Çok güzel
bir gün geçirdik. İnşallah gelecek
bayramda birbirimizle kaynaşır ve
oyunlar oynarız” dedi.
100. Yıl Mahallesi’ndeki
Ramazan Bayramı kutlamaları gün
boyunca sürdü.

Bağcılar HABER

Adres: Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı
Barbaros Mh. Hoca Ahmet Yesevi Cd. No. 151
Bağcılar / İst.
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tüm babalarımızın
Babalar Günü
Kutlu olsun
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27 yıllık hayal gerçek
oldu ve Taksim Camii
ibadete açıldı
Caminin minarelerinden öğle vakti
ezan ve sela sesi yükseldi. Cuma
namazı öncesi camide Kur’an-ı
Kerim okundu, tekbir ve salavat
getirildi.

FETİH SURESİ’NDEN
AYETLER OKUNDU

T

emeli 2017’de atılan ve
yapımı 4 yılda tamamlanan
Taksim Camii’inde ilk ezan
okundu ve ilk cuma namazıyla
Taksim Camii 28 Mayıs günü ibadete
açıldı. Türkiye’nin dört bir yanından
her yaştan ve meslekten binlerce
Müslüman bu özel günde namaz
kılmak için Taksim Meydanı’na
akın etti. Taksim Camii çevresi
gül suyu ile yıkandı. Açılışa gelen
vatandaşlar, caminin dolmasından
dolayı, namazlarını meydanda
kıldı. Vatandaşlar için yerlere kıble
yönü belirtilerek seccade dağıtıldı.

Taksim Meydanı’nın
sembollerinden biri olan camide
“İslam’ın Yeryüzündeki Mührü
Camiler ve Fethi İstanbul” başlıklı
hutbeyi Diyanet İşleri Başkanı Ali
Erbaş verdi. Erbaş, edilen duaların
ardından ilk cuma namazını kıldırdı.
Cuma namazı, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) tedbirleri kapsamında
sosyal mesafeye uygun şekilde
maske kullanılarak kılındı. Ali Erbaş,
Fatiha’dan ve Fetih Suresi’nden
ayetler okudu.

KİMLER KATILDI?
Cuma namazına, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra
TBMM Başkanı Mustafa Şentop,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi
Başkan Yardımcısı Muhammed

Hamdan Dagalo Hmidti, Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, AK Parti Genel
Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş
ve Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun,
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim
Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın
da bulunduğu çok önemli isimler
katıldı. Bu tarihi günde Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
da camide yerini aldı. Erdoğan,
namazın ardından Taksim’e yapılan
camiye aslı Topkapı Sarayı’nda
bulunan Karahisari’nin hattıyla
Kur’an-ı Kerim’i Cumhurbaşkanlığı
olarak hediye etti. Diyanet İşleri
Başkanı Erbaş, namazın ardından
dua okudu.

BÜYÜK BİR MUTLULUK
YAŞIYORUZ
Caminin tüm İslam alemine
hayırlı olmasını dileyen Çağırıcı,
“İstanbul’un fethinin 568.
Yıldönümünde çok büyük bir
mutluluk yaşıyoruz. İstanbul,

➤ Taksim’de yeri 27 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından
gösterilen, temeli de 4 yıl önce atılan cami, cuma namazının ardından hizmete açıldı.
Camide kılınan ilk namaza katılarak bu tarihi ana şahitlik eden Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “İstanbul, geleceğe manevi miras olarak bırakacağı en önemli tarihi
yapıtlarından birine kavuştu” dedi.
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geleceğe manevi miras olarak
bırakacağı en önemli tarihi
yapıtlarından birine kavuştu.
Büyük mücadelenin ve gayretlerin
ardından muhteşem bir eser ortaya
çıkarılmış. Başta Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak
üzere emeği geçen herkesten Allah
razı olsun” dedi.

TAKSİM CAMİİ’NİN
ÖZELLİKLERİ
*27 yıl önce 1994 yerel
seçimlerinde Refah Partisi’nden
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
başkan adayı olan Erdoğan
gazetecilere planlarını anlattığı ve
yerini işaret ettiği Taksim Camii,
mimarlar Şefik Birkiye ve Selim
Dalaman’ın imzasını taşıyor.
*2 bin 482 metrekare arsa
üzerine yaklaşık 16 bin 500
metrekare inşaat alanına sahip

caminin inşaatı, top-down inşaat
yöntemiyle yapıldı. Camide aynı
anda 4 bin kişi namaz kılabilecek.
*Caminin zemin üstü
yüksekliği yaklaşık 21 metre. Çapı
28 metre olan ana kubbenin
yüksekliği ise 9 metre. Uzunlukları
61 metre olan iki minare ise
taşlama. Kubbe göbek yazısını
Fatiha süslüyor. Caminin hat
yazıları Hattat Davut Bektaş ve
Nakkaş Adem Turan’a ait.
*Giriş kubbesi göbek yazısında
İhlas, giriş kubbesi kasnak
yazısında Ayet-el Kürsi ve sonraki
ayet, ana kapı üstü yazısında
Nisa suresi 103. ayetinin son
kısmı ve İstiklal girişi kapı üstü
yazısında ise Ra’d suresinin 24.
ayeti işlendi. Caminin iç alanına
6 hat levha bulunuyor. Hat
levhalarında Allah, Muhammed,
Ebubekir, Ömer, Osman, Ali
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isimleri yazıyor.
*Caminin mihrabı 8.5 metre
uzunluğunda yapıldı. Mihrabın
yüzeyine Esma’ül Hüsna,
mihrabın ortasında Kelime-i
Tevhid yazıldı. Alt bölümüne
ise Cin suresinin 18. ayetinin
“Şüphesiz, mescitler yalnız
Allah’ındır. Allah ile beraber hiçbir
kimseye yalvarmayınız” şeklindeki
Türkçe meali yazıldı. Cami için
özel olarak tasarlanan minber ve
kürsünün üzerine Esma’ül Hüsna
işlendi.
*Caminin ana girişi dahil 4
giriş kapısı bulunuyor. Camiyi
12 metre çapında, yaklaşık 20
metre boyunda 60 ışıklı avize
aydınlatacak. 3 katlı otoparkı
ise 165 araç kapasitesine sahip.
Camide otopark, sergi alanı,
konferans salonu aş evi ve Dijital
İslam Kütüphanesi de bulunuyor.

Bağcılar HABER
Bağcılar
HABER

16 MAYIS 2020

Bağcılar HABER

Engellilerin tropikal meyve
bahçesi göz kamaştırıyor
➤ Bağcılar Belediyesi
Feyzullah Kıyıklık
Engelliler Sarayı
öğrencileri, aralarında
kamkat, lime ve kivi
gibi tropikal ürünlerin
de bulunduğu mevye
yetiştiriciliği yapıyor.
Engelliler bu sayede
hem toprakla uğraşarak
rehabilite oluyor hem de
emeklerinin sonucunda
başarmış olmanın
mutluluğunu yaşıyor.

B

ağcılar Belediyesi Feyzullah
Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda
resimden el becerilerine
kadar 37 farklı branşta eğitim
veriliyor. Engellilerin ikinci adresi
haline gelen bu tesiste en çok ilgi
görenlerden biri de “Tohumdan
fidana” sınıfı. 14 kursiyerden oluşan
sınıfta kursiyerler, kamkat, lime, kivi
gibi tropikal ürünlerle birlikte limon,
fasulye, badem gibi çok sayıda
meyve yetiştiriyor.

BAŞARMANIN
MUTLULUĞUNU
YAŞIYORLAR
Tohum olarak saksılara ekilen
meyvelerin fidan olma ve büyüme
evrelerinin hepsi bu ortamda
gerçekleşiyor. Öğrenciler, her gün
toprakla meşgul olurken psikolojik
olarak da rahatlama yaşıyor.
Bu uygulamayla engellilerin
rehabilite olduğunu söyleyen
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Engellilerimiz toprakla

haşır neşir olarak çok yararlı
ve güzel zaman geçiriyorlar.
Çekirdekleri filizlendirip toprakla
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buluşturuyorlar. Emeklerinin
karşılığını görerek de başarmanın
mutluluğunu yaşıyorlar” dedi.

Online satrancın
şampiyonları
ödüllerine kavuştu

➤ 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı ile 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı’nda
öğrenciler arasında
düzenlenen online
satranç turnuvasında
dereceye girenler
ödüllerine kavuştu.
Hizmet binasında
düzenlenen programda
başarılı 6 minik sporcuya
kupa ve madalyalarının
yanı sıra çeşitli hediyeler
de verildi.

B

ağcılar Belediyesi, İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik
Spor Müdürlüğü ve Türkiye
Satranç Federasyonu Bağcılar İlçe
Temsilciliği ortaklığında; 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Ödüllü Online Satranç Turnuvası ile
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı Ödüllü Online Satranç
Turnuvası düzenlendi.
90’ar dakika süren yarışmalardan
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı turnuvasına 7-15 yaş arası
118 öğrenci katıldı. Zorlu geçen
yarışmalar sonucunda Yusuf Kaban
1’inci, Nusret Turan Galip 2’nci,
Asil Yaka 3’üncü oldu. 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı turnuvasına ise 16-19 yaş
aralığında 209 öğrenci mücadele etti.
Miniklerin masa başında ter döktüğü
müsabakada ise Ömer Evcimen 1’inci,
Enes Yılmaz 2’nci ve Ahmet Can
Andiç ise 3’üncü oldu.
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BAŞARILI
SPORCULARIMIZI
KUTLUYORUM
Başarılı sporcular için
Bağcılar Belediyesi’nde program
düzenlendi. Etkinliğe; Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü
Kemal Hürcan, Türkiye Satranç
Federasyonu Bağcılar Temsilcisi
Funda Durak ile veliler katıldı. Minik
şampiyonları tebrik eden Başkan
Çağırıcı, “Pandemi döneminde
çocukların yararlı zaman
geçirmeleri anlamında çok güzel
bir turnuva oldu. Emek vererek
başarıyı elde eden sporcularımızı
kutluyorum” dedi.
Programın sonunda çocuklara
kupa, madalya ve sürpriz hediyeler
takdim edildi.
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Genç okçular
Bağcılar’da şov yaptı
➤ 19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı ile
Gençlik Haftası etkinlikleri
kapsamında Göztepe Spor
Kompleksi’nde düzenlenen
Geleneksel Türk Okçuluğu
müsabakasında genç
okçular nefesleri kesti.
Okçuların gösterisinin
beğeniyle izlendiği
yarışmalarda dereceye
girenler de ödüllendirildi.
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Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz
ile İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor
Müdürü Kemal Hürcan da izledi.
Yeteneklerini sergileyen gençlerin
gösterisi izleyenlerden büyük
alkış aldı. Pandemi kurallarına
uygun şekilde 3 saat süren zorlu
mücadelenin ardından dereceye
girenlere kupa ve madalyaları verildi.

TÜM SPORCULARIMIZI
KUTLUYORUM
Turnuvaya katılan bütün
sporcuları tebrik eden Başkan
Çağırıcı, “Okçuluk sporuna olan
ilginin artması ve bu sporun
yaygınlaşması bizi mutlu ediyor.
Gerçekten güzel bir yarışma
ve gösteri izledik. Katılan tüm
sporcularımızı kutluyorum. Bundan
sonraki turnuvalarda da başarılar
diliyorum” dedi.

B

ağcılar Belediyesi ile Bağcılar
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe
Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı Geleneksel Türk Okçuluğu
müsabakası düzenlendi. Etkinliğe
İstanbul Talimhane, Öğretici Gençlik,
Gazanfer Gençlik, Bağcılar Belediyesi
ve Ayan Gençlik ve Spor Kulübü
öğrencileri katıldı, 14-18 yaş arası 40
genç, 20 Mayıs Perşembe günü saat
12.00’de Bağcılar’daki Göztepe Spor
Kompleksi’nde bir araya geldi.

DERECEYE GİRENLER
ÖDÜLLENDİRİLDİ
Yarışmayı Bağcılar Kaymakamı
Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti
İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe
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YARIŞMADA İLK 3’E
GİRENLER ŞÖYLE
SIRALANDI
Kızlar,
1. Zehra Efe
(Ayan Gençlik ve Spor Kulübü)
2. Noha Khamis
(Öğretici Gençlik ve Spor Kulübü)
3. Süeda Yiğit
(Öğretici Gençlik ve Spor Kulübü)
Erkekler,
1. Oğuzhan Karadağ
(Bağcılar Gençlik ve Spor Kulübü)
2. İbrahim Yıldız
(Gazanfer Gençlik ve Spor Kulübü)
3. Sefa Toptaş
(Bağcılar Belediyesi Gençlik
ve Spor Kulübü)
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Mavi şimşekler

2. etabı 2 galibiyetle
tamamladı
C
ovid-19 sebebiyle 3 etap
ve Play-off usulüne göre
oynanan Tekerlekli Sandalye
Basketbol Süper Ligi’nin 2. Etabı
24-28 Mayıs 2021 tarihlerinde
Yalova ve Bursa’da oynandı.
Bağcılar Belediyesi Tekerlekli
Sandalye Basketbol Takımı, 9 ilden
15 takımın katıldığı etaba Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
karşısında elde ettiği 78-76’lık
bir galibiyet skoruyla başlangıç
yaptı. Bir hafta süren zorlu 5
müsabakanın sonucunda mavi
beyazlılar, 2 galibiyet elde edebildi.

Şu ana kadar 15 puan toplayan
Bağcılarlı sporcular, ligde altıncı
sırada bulunuyor.

LİGİN FAVORİSİ
OLARAK GÖRÜYORUM

Ligin devam ettiğini ve Play-Off
şansının devam ettiğini söyleyen
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Sıralamaya baktığımızda
bizden üstteki takımlarla aramızda
birkaç puan var. Sporcularımızın
üçüncü etapta daha güzel
oynayarak maçları kazanacaklarını
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ve rakiplerini geçeceklerine
inanıyorum. Ligin favorisi olarak
gördüğüm mavi beyazlı takımımıza
başarılar diliyorum” dedi.
Tekerlekli Sandalye Basketbol
Ligi 3. etap maçları Haziran ayının ilk
haftası oynanacak.

➤ Tekerlekli Sandalye
Basketbol Süper Ligi
2020-2021 sezonu 2.
etabı Yalova ve Bursa’da
yapılan müsabakalarla
tamamlandı. Bağcılar
Belediyesi Tekerlekli
Sandalye Basketbol
Takımı, oynadığı 5
maçtan 2’sini kazandı.
Mavi beyazlılar bu
sonuçla ligde 6. sırada
yer alıyor.
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Kiraz bahçesi
gelinliğini
giydi

➤ Bağcılar’ın göz bebeği Nostalji Bahçelerinden biri
olan Kiraz bahçesindeki ağaçlar çiçek açtı. Adeta gelinlik
giyen görüntüsüyle eşsiz bir güzelliğe kavuşan bahçe, ilçe
sakinlerine görsel bir şölen sunuyor.

B

aharın gelmesiyle birlikte
Bağcılar Belediyesi Nostalji
Bahçelerinde de doğa uyandı.
Kirazlı Mahallesi’nde bulunan
Kiraz Bahçesi’nde ağaçlar çiçek
açtı. Beyaz çiçekleri ile ilkbaharın
tüm güzelliğini yansıtan meyve
bahçeleri, adeta beyaz gelinlik
giyen görüntüsüyle dikkati çekiyor.
Ağaçları süsleyen bembeyaz
çiçekler, fotoğraflık görüntüler
oluşturdu. Güneşli havada bu
güzel manzaraya baharın habercisi
kelebek ve arılar da eşlik etti.

Bütün ağaçlar çiçeklerle donandı.
İnşallah aynı şekilde meyve de
verir diye diye bekliyoruz. Her
yıl bahçemizde çocuk sesleri
eksik olmazdı. Aileler piknik
yaparlardı ve dinlenirlerdi. Ancak
pandemi sebebiyle o duyguları
yaşayamıyoruz. İnşallah salgın bir an

ÇOCUK SESLERİ
EKSİK OLMAZDI
Bu güzelliklerin insana yaşama
umudu ve heyecanı verdiğini
söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “Kiraz bahçesinin
görüntüsü bu yıl da çok güzel.
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önce biter ve eski şölenleri yeniden
yapma imkanı buluruz” dedi.
Geçen yıl yapılan hasatta
toplanan kirazlar, çevrede hizmet
veren hastanelerdeki sağlık
personeline ikram edilmişti. Bağcılar
Belediyesi’nin Üzüm Bağı’nı kurarak
başlattığı Nostalji Bahçeleri Projesi
kapsamında Kirazlı Mahallesi’nde
2007-2008 yıllarında oluşturulan
yaklaşık 2 bin metrekare alan
üzerine kurulu Kiraz Bahçesi’nde
Napolyon ve Stargold cinsi 84 adet
kiraz ağacı bulunuyor.

BAĞCILAR BELEDİYESİ

ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM
KİRAZ HALK KÜTÜPHANESİ
ÇOCUK ve MASAL
Masal dinleyerek büyüyen çocuklar
hayata daha pozitif bakabiliyor.
Kendi masalınızın kahramanı
olarak hayallerinizin peşinden
yılmadan usanmadan gidiyorsunuz.
Yolculuğunuzda güzel dostluklar
oluşturup iyi insanlar biriktiriyorsunuz.
Yaralarınızı tedavi etmeyi
başarabiliyorsunuz. En önemlisi masalınızın sonunda
mutlu sonra kavuşup çocuğunuza anlatabileceğiniz
masallarınız olabiliyor. İnsanın yaşam şekli ve kültürel
ortamı değiştikçe ihtiyaçları da değişir veya biçim
değiştirir. Kentli insan masalı unutsa bile masal kendisini
unutturmayan bir türdür. Çocukluk çağında yaşadığımız
anılarımız yaşamımızın her anında bizimle birliktedir.
Masallar da bu güzel anıların tanıklarıdır. Bu nedenle
masalları unutamazsınız. Kentte belki masal anlatımı
azalmış olabilir ancak masal; çizgi film, sinema gibi yeni
biçimlerde karşımıza çıkıyor. Performans kuramına göre
masal bir gösterimdir ve her icrada yeniden doğar.
Doç. Dr. İbrahim GÜMÜŞ

ÇEVRİMİÇİ EĞİTİMLER
Pandemi döneminde
alanımızla ilgili
gelişmeleri yakından
takip etmek için
kurumların düzenlediği
eğitimlere katılım
sağladık. Bağcılar
Belediyesi Şehit
Savcı Mehmet Selim
Kiraz Halk ve Çocuk Kütüphanesi adına kütüphane
sorumlumuz Zeynep GEDİKOĞLU Beyazıt Devlet
Kütüphanesinde düzenlenen “Belediye Kütüphaneleri”
konulu webinara katıldı. Programda başarılı çalışmalar
yürüten belediye kütüphaneleri arasında Şehit Savcı
Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesinin adı ve özgün
çalışmaları da zikredildi. Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu
Eğitim Merkezinin düzenlediği “Kendini İyi Hissetmek”
konulu webinara katıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının her yıl düzenlediği ve 3
gün boyunca devam eden alanla ilgili uzman isimlerin
konuşmacı olarak katıldığı önemli konuların, teknolojik
yeniliklerin ele alındığı Kütüphane ve Arşiv Müze
Yöneticileri Çalıştayı 2021’e da katıldı.

BİLGE KADIN PLATFORMU
ve KADIN MECLİSİ
Şehit Savcı
Mehmet Selim
Kiraz Halk ve Çocuk
Kütüphanesinin
koordinatörlüğünde
2011 yılından
beri kitap tahlil
çalışmalarını
yürüten Bilge Kadın
Platformu üyeleri
ve Kadın Aile Kültür
Sanat Merkezinde
önemli çalışmalar
yürüten Kadın
Meclisi üyeleri Şehit
Savcı Mehmet
Selim Kiraz Kültür
Merkezinde bir
araya geldiler. Yeni dönemde birlikte gerçekleştirecekleri
sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili fikir alışverişinde
bulundular.

AYIN EN ÇOK KİTAP OKUYAN ÜYESİ

TEBRİKLER
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk ve Çocuk
Kütüphanesinin bu ay en çok kitap okuyan üyesi çocuk
kategorisinde Yeşilbağ Adnan Ötüken Ana Sınıfı öğrencisi
Eyyüp SAMUR oldu.

BU AYIN OSMANLICA KELİMESİ

İNTİKAL : (“ )انتقالNakl” kelimesinden
türemiştir. Kelimenin kökeni Arapça’dır.
▪Bir yerden başka bir yere geçme
▪Birinden diğerine geçme
▪Ölme, öbür dünyaya göçme
▪Babadan kalma miras
▪Bir bahisten başka bir bahse geçme
▪Hastalığın yer değiştirmesi 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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Bağcılar HABER

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
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

