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şılamanın iyice hızlanmasıyla
ülkemizin Kovid 19
salgınına karşı başarılı
bir şekilde sürdürdüğü
mücadelede mutlu sona
yaklaşılmış durumda. Bu, yakında tam
normalleşmenin başlaması demek.
Salgına karşı hassasiyetlerimizi devam
ettirsek de, yaz aylarını eskisi gibi yaşama
fırsatı bulacağız inşallah.
‘Yer üstü zenginliğimiz’ olan
gençlerimizin donanımlı, bilgili ve
sağlıklı yetişmesi, Bağcılar Belediyesi’nin
önceliklerindendir. Bu amaçla sportif
alanda her türlü fedakarlığı göstermekte
olduğumuz bilinir. Emeklerimizin
meyvesini aldığımız ve bunun çalışma
aşkımızı güçlendirdiği de vakıadır.
Sporcumuz Muhammed
Alakberli, Antalya’daki Türkiye Güreş
Şampiyonası’nda grekoromen stil 48
kiloda Türkiye 1’incisi olurken, Tayfur
İlyasoğlu da 13-14 yaş kategorisinde bronz
madalya kazandı. Yine, TFF Bölgesel
Amatör Lig 1. Bölge 1. Grupta mücadele
eden Bağcılarspor, 6 maçta 4 galibiyet
ve 2 beraberlik alarak 14 puanla grubu
şampiyon tamamladı. 3. Lig yolunda
çeyrek ﬁnale kalma başarısı gösteren
futbol ekibimize başarılar diliyorum.
Yüzücülerimiz, Türkiye Yüzme
Federasyonu’nun düzenlediği 09-10
Yaş Ulusal Gelişim Projesi’nde 10’u
altın, 6’sı gümüş ve 4’ü bronz olmak
üzere 20 madalya kazandılar. Tekerlekli
Sandalye Basketbol Takımımız da, bu
sezon gösterdiği başarılar neticesinde
en iyiler arasına girerek Play-Off çeyrek
ﬁnaline yükseldi. Engelli atletlerimiz de
katılacakları Tokyo Paralimpik Oyunları için
antrenmanlarını sıkı şekilde sürdürüyor.

A
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AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa
Demir, AK Parti İstanbul İl Başkan
Yardımcısı Dr. Malik Ejder Batur ve AK Parti
İstanbul 3. bölge belediye başkanlarını
Belediyemizde ağırladık. AK Parti İstanbul
İl Başkan Yardımcımız Sevim Sayim Madak
da Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda
konuğumuz oldu.
Askere gidecek gençlerimize malzeme
desteğinde bulunmaya devam ediyoruz.
Bu kez çamaşırdan kişisel temizlik
ürünlerine kadar kışlada ihtiyaç duyulan
ürünlerin yer aldığı çanta hediye ettik.
Babalar Günü programımızda sahne alan
sanatçı Ekin Uzunlar en güzel eserleri
babalar için seslendirdi.
Bağcılar Belediyesi olarak Suriye’nin İdlib
kentinde olumsuz şartlarda yaşayanlara
yardım eli uzatmaya da devam ediyoruz.
Soran bölgesinde inşa ettiğimiz 450 briket
evden oluşan Bağcılar Mahallesi’ni hizmete
sunmanın heyecanını yaşadık.
Geçtiğimiz şubat ayında aramızdan
ayrılan İBB eski Başkanı Kadir Topbaş’ın
adını yaşatıyoruz. Bu kapsamda
Meclisimizin oybirliğiyle aldığı karar
doğrultusunda merhum Topbaş’ın
adını Halk Sarayı’na verdik. Bu yıl
Kiraz Bahçemizin 13. Kiraz Hasadı’nı
gerçekleştirdik ve topladığımız kirazları,
koronavirüsle fedakarca mücadelede
eden ﬁlyasyon ekiplerine ikram ettik.
Hamdolsun, ilçemize depreme
dayanıklı yeni ibadethaneler kazandırmaya
devam ediyoruz. Aynı anda 1.200
kişinin ibadet edebileceği 3 katlı Medine
Camii’nin temelini atmanın heyecanını
yaşadık.
Sizleri Haziran bültenimizle baş başa
bırakırken, önümüzdeki ay buluşmak
üzere hürmet ve muhabbetlerimi
sunuyorum.

Bağcılar HABER

“2021 farkındalık artırma”
oturumu düzenlendi

³ Bağcılar Belediyesi
yöneticilerinin katılımıyla
EYS (Entegre Yönetim
Sistemi) çalışmaları
kapsamında “2021 yılı
farkındalık artırma”
oturumu düzenlendi.
Programda hem mevcut
durum değerlendirildi
hem de geleceğe dönük
yapılacak çalışmalar
konusunda istişare
ortamı sağlandı.

B

ağcılar Belediyesi’nin
misyonunu
gerçekleştirebilmesini ve
amaçlarına ulaşabilmesini sağlamak
amacıyla; bütün yönetim sistemi
parçalarını uyumlu tek bir sistem
halinde birleştiren “Entegre Yönetim
Sisteminde Bağcılar Modeli”
kapsamında üst yöneticilerin
katılımıyla “2021 yılı farkındalık
artırma” oturumu gerçekleştirildi.

YAPILACAK ÇALIŞMALAR
KONUSUNDA İSTİŞARE
YAPILDI
Oturum, Bağcılar Belediyesi
Başkan Yardımcısı ve Kalite
Üst Yönetim Temsilcisi M. Akif
Görentaş’ın açılış konuşması
ile başladı. Görentaş, EYS
altında yapılan çalışmaların
kapsamı, gerekliliği, hedeﬂeri ve
çalışmaların etkinliği hususunda
yöneticilerin sergileyecekleri
liderliğin, öncü belediye olma
anlayışını daha ileriye taşıma
noktasında önemini ifade etti.
Bağcılar Belediyesi Strateji
Geliştirme Müdürü Serbay Öztürk
ise yönetim sistemlerine ve
modellerine ilişkin küresel ve yerel
farkındalık aktarımı ile başladığı
sunumda EYS (Entegre Yönetim
Sistemi) kapsamında belediyede
yapılan çalışmalar, mevcut durum
ve 2023 yılı hedeﬂerine değindi.
Sunum sonunda katılımcıların
görüşleri alınarak yapılacak
çalışmalar konusunda istişare
ortamı sağlandı.
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“Katılımcı yönetim anlayışı
ve yenilikçi çözümlerle, ilçe
sakinlerinin yaşamına değer
katan kentsel hizmetlerin
sürdürülebilirliğini sağlamak”
misyonu ile hizmetlerine devam
eden Bağcılar Belediyesi, ISO
9001:2015 Kalite Yönetim
Sistemi, ISO 10002:2014 Müşteri
Memnuniyeti Yönetim Sistemi,
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim
Sistemi, ISO 18295-1 Müşteri
İletişim Merkezleri Yönetim
Sistemi, ISO 45001:2018 İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Sistemi, IS0 50001 Enerji Yönetim
Sistemi çalışmalarını Entegre
Yönetim Sistemi (EYS) altında
gerçekleştiriyor.

3. Bölge belediye başkanları
Bağcılar’da toplandı
³ AK Parti İstanbul
Milletvekili Mustafa
Demir, AK Parti İstanbul
İl Başkan Yardımcısı Dr.
Malik Ejder Batur ve AK
Parti İstanbul 3. bölge
belediye başkanları
Bağcılar Belediyesi’nde
bir araya geldi. Bağcılar
Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı’nın ev
sahipliğinde gerçekleşen
toplantıda katılımcılar,
yerel yönetimler olarak
sunulan hizmetler ve
ileriye dönük projeler
konusunda istişarelerde
bulundu.

B

ağcılar Belediyesi yeni
hizmet binası önemli bir
buluşmaya ev sahipliği

yaptı. Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, AK Parti İstanbul
Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti
İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve
Yerel Yönetimler Başkanı Dr. Malik
Ejder Batur, Arnavutköy Belediye
Başkanı Ahmet Haşim Baltacı’yı,
Bahçelievler Belediye Başkanı
Dr. Hakan Bahadır, Başakşehir
Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu,
Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner ve Güngören Belediye Başkanı
Bünyamin Demir’i konuk etti.

KONUKLARIMIZI
AĞIRLAMAKTAN ONUR
DUYDUM
Yapılan görüşmelerde
yerel yönetimlerin çalışmaları
ve geleceğe dönük
projeler konuşuldu. Önemli
değerlendirmelerde bulunduklarını
söyleyen Başkan Çağırıcı, “Görev
yaptığımız bölge adına neler
yapabiliriz diyerek ﬁkir alışverişinde
bulunduk. Konuklarımızı
ağırlamaktan onur duydum.
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İştiraklerinden dolayı misaﬁrlerimize
gönül dolusu şükranlarımı
sunuyorum” dedi.
Toplantının ardından davetliler,
belediyemizin yeni hizmet binasını
gezdi.

Bağcılar HABER

Kan Bağışçıları
Günü’nde
Bağcılar
Meydan’da
3 günlük
kampanya
³ İstanbul’da kan bağışı
sıralamasında lider
durumda olan Bağcılar’da
14 Haziran Dünya Gönüllü
Kan Bağışçıları Günü
sebebiyle 3 gün süren
kan bağışı kampanyası
düzenlendi. İlçe
yöneticilerinin de bağışta
bulunduğu kampanyaya
vatandaşlar ilk günden
büyük ilgi gösterdi..

1

4 Haziran Dünya Gönüllü Kan
Bağışçıları Günü etkinlikleri
kapsamında İstanbul Valiliği ve
Türk Kızılayı’nca 39 ilçede eş zamanlı
olarak başlatılan kan kampanyasına
Bağcılar da destek verdi. Bu amaçla
15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade
Meydanı’na Kızılay çadırları kuruldu.
Çadırda kayıt yaptıranlar daha
sonra meydanda park halindeki TIR
araçlarında kan verdi.

KAN VERMEK CAN
KURTARMAKTIR
14-15-16 Haziran 2021
tarihlerinde sürecek kampanyanın

açılışına Bağcılar Kaymakamı
Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti
İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe
Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz,
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal
Hürcan da katıldı. Vatandaşları
kan vermeye davet eden Eldivan,
“İnşallah kampanyayla ihtiyacı olan
vatandaşlarımıza yetecek kadar
katkıyı sağlarız. Zaten periyodik
olarak ilçemizde kan verme
etkinlikleri oluyor. Yine Bağcılarlı
hemşehrilerimizin İstanbul’da en
fazla kan veren kişiler olacağına
inanıyorum” dedi. Çağırıcı ise
“Kan bağışı konusunda Bağcılar
bugüne kadar dayanışmanın en
güzle örneğini sergiledi ve tüm
kan bağışlarında lider oldu. Bu
kampanyanın da güzel şekilde
sonuçlanacağına inanıyorum. Bu
açıdan katkı sağlayacak herkesi
şimdiden tebrik ediyorum. Kan
vermek can kurtarmaktır” diye
konuştu.
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2009’DAN BERİ
KAN VERİYORUM
Programda ilçe sakinlerinden bu
sene en fazla kan bağışı yapanlara
madalya ve plaketleri takdim edildi.
Bugüne kadar 170 kez kan bağışında
bulunan İsmail Tutal, duygularını
şu şekildi ifade etti: “2009’dan beri
kan veriyorum. Televizyonda haber
bültenini izlerken gönüllü bağışı
gördüm ve ondan etkilendim.
O günden beri de kan bağışında
bulunuyorum. Çocuklarıma ve
çevremi de bu konuda teşvik
ediyorum. Kan vermek için illa
başımıza bir şey gelmesine gerek yok.”

Kadir Topbaş’ın
adı Halk Sarayı’na verildi
³ Geçtiğimiz şubat ayında hayatını kaybeden önceki dönem İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın adı Bağcılar Belediyesi Meclisi’nde oybirliğiyle alınan
kararla Halk Sarayı’na verildi. Desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür eden
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İstanbul’a büyük hizmetleri dokunan Kadir
abinin adı artık Bağcılar’da yaşayacak” dedi.

B

ağcılar Belediyesi’nin
olağan meclis toplantısı
Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı’nın başkanlığında
gerçekleşti. Toplantıda Plan ve Proje
Müdürlüğü’nün Halk Sarayı’na isim
verilmesiyle alakalı tekliﬁ görüşmeye
açıldı. Teklifte; Yenimahalle
Dökümcüler Caddesi No:8’de
bulunan ve 2005 yılında Büyükşehir
Belediye Başkanlığı döneminde ilçeye
kazandırılan Halk Sarayı’na Kadir
Topbaş isminin verilmesi istendi.
Yapılan oylamada teklif meclis
üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

VEFAMIZIN BİR
GÖSTERGESİ
Destek veren siyasi parti
gruplarına teşekkür eden Çağırıcı,
“Kendisi bizim için çok önemli
bir insandı. Kendisini her zaman
hayırla yad edeceğiz. Ona vefamızın
bir göstergesi olarak adını Halk
Sarayı’na verdik. İstanbul’a büyük
hizmetleri dokunan Kadir abinin
adı artık kıyamete kadar Bağcılar’da
yaşayacak” dedi.
İstanbul’da en uzun süre (13.5
yıl) büyükşehir belediye başkanlığı
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görevi yapan ve üst üste 3 seçim
kazanan Kadir Topbaş, tedavi
gördüğü hastanede 13 Şubat 2021
günü vefat etmişti.

Bağcılar HABER

Liseli öğrenciler
üniversite hayallerinin
provasını yaptı

B

ağcılar Belediyesi Gönül Bağı
Platformu üyesi öğrenciler,
YKS (Yükseköğretim Kurumları
Sınavı) öncesinde hayalini kurdukları
üniversiteleri yakından tanımaları
için düzenlenen gezi programına
katıldı. Üniversite adayı gençlerin
uğrak yeri İstanbul Sabahattin Zaim
Üniversitesi merkez kampüsü oldu.
Rehber eşliğinde kampüsü gezen
öğrenciler, yetkililerden üniversitede
verilen eğitim ve yaşam hakkında
merak ettiği bütün sorulara
cevap aldı. Dersliklerdeki öğrenci
sıralarında oturarak hem de sosyal
tesislerde zaman geçiren liseliler,
üniversite havasını teneffüs etmenin
heyecanını yaşadı.

seçimler yapmalarında onlara
yardımcı olmak. Öğrencilerimiz
üniversite ortamını görme fırsatı
yakalayarak hayallerine bir adım daha
yaklaşmış oldular. Bu vesileyle de
sınava girecek bütün öğrencilerimize
başarılar diliyorum” dedi.
Bir günlüğüne üniversiteli olan
öğrenciler, kendilerine bu imkanı
sunan Çağırıcı’ya teşekkür etti.

HAYALLERİNE
BİR ADIM DAHA
YAKLAŞMIŞ OLDULAR
Üniversite tanıtım gezilerinin
öğrencilerin motivasyonlarını
artırdığına dikkat çeken Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“Bu kültürel etkinliklerdeki amacımız,
yarınımız olan gençlerin kariyer
planları ve kendilerine uygun
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³ Bağcılar’da üniversite
sınavına hazırlanan lise
son sınıf öğrencileri,
Bağcılar Belediyesi Gönül
Bağı Platformu tarafından
hem heyecanlarını
yenmeleri hem de
üniversiteleri daha iyi
tanımaları amacıyla
İstanbul Sabahattin Zaim
Üniversitesi’ne götürüldü.
Üniversite adayı gençler,
YKS öncesi üniversiteye
girme hayallerinin
provasını yaptılar.

Üniversite adaylarına sınav
öncesi moral hediyesi
³ Bağcılar Belediyesi,
hafta sonu yapılacak
YKS’ye (Yüksek Öğretim
Kurumları Sınavı)
girecek öğrencilere
kolonya ve çikolata
ikramında bulundu.
Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı
da üniversite adayı
gençlere başarılar diledi.

Ö

ğrencilerin geleceğini
şekillendirmede önemli bir
rol oynayan YKS (Yüksek
Öğretim Kurumları Sınavı) için
geri sayım başladı. YKS’nin TYT
(Temel Yeterlilik Testi) oturumu 26
Haziran’da, AYT (Alan Yeterlilik Testi)
ve YDT (Yabancı Dil Testi) oturumları
ise 27 Haziran’da yapılacak.

Bağcılar Belediyesi de sınava
bir gün kala adayların heyecanını
yenmesi ve morallerini yüksek
tutmaları amacıyla içinde çikolata
ve kolonyadan oluşan bir hediye
paketi oluşturdu. Üzerinde
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı’nın “YKS sınavına katılacak
öğrencilerimize başarılar dilerim”
notu bulunan paketler, başta
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz
Kütüphanesi olmak üzere belediye
bünyesindeki kütüphanelerde ders
çalışan gençlere ikram edildi.

GENÇLERE HER TÜRLÜ
DESTEĞİ VERİYORUZ
Sınava girecek öğrencilere
başarılar dileyen Çağırıcı, “Bugünün
sınava hazırlanan gençleri yarının
yöneticileri, tarih yazanları olacak.
Onların başarılı olmaları ve güzel
yarınları inşa etmeleri için elimizden
gelen her türlü desteği veriyoruz”
dedi. Kendilerine ikram edilen
hediyeyle çok mutlu olduklarını
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söyleyen gençler, sürpriz hediyeden
dolayı Çağırıcı’ya teşekkür etti.

Bağcılar HABER

Bağcılar Belediyesi’nden
Babalar Günü konseri

B

ağcılar Belediyesi ve Gönül
Bağı Platformu, Babalar
Günü’nü düzenledikleri
renkli bir etkinlikle kutladı. Bu
amaçla Karadeniz müziğinin son
dönemlerde adından söz ettiren
ismi Ekin Uzunlar, sosyal medya
hesapları üzerinden online olarak
yayınlanan konserde sahne aldı.
Yoğun ilgi gören programda
sanatçı, “Hüznün Gemileri”,
“Bahar” gibi dillere dolanan
şarkılarıyla ekran başındakileri kimi
zaman coşturdu kimi zaman da
duygulandırdı. Karadeniz müziğini
batı müziği ile harmanlayan
Uzunlar, sahne performansı ve
kemençe resitali ile hayranlarını
mest etti. İzleyenlere sürpriz yapan
Uzunlar, müzik dünyasına yeni
giriş yapan İrem Güral’ı sahnesinde
konuk etti. Ekin ve İrem birlikte
düet yaptı.

TADINA DOYULMAZ BİR
MÜZİK ZİYAFETİ
Konseri sahne önünden izleyen
ev sahibi Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, ünlü sanatçıya
katılımından dolayı teşekkür etti.
Çağırıcı, “Bizlere tadına doyulmaz
bir müzik ziyafeti sunan Ekin
Uzunlar’a tüm hemşehrilerim

adına teşekkür ediyorum. Uzun
zamandır müziğe hasrettik. Bu
akşam gerek duygusal gerek de
eğlenceli dakikalar yaşayarak
müziğe doyduk. Ekran başındaki
vatandaşlarımızın da güzel zaman
geçirdiğini düşünüyorum. Bu
vesileyle de tüm babaların Babalar
Günü’nü kutluyorum” dedi.

BABASINI
KAYBEDENLERE DE
BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM
Pandemi yüzünden
müzikseverlerle uzun bir süre
ayrı kaldıklarını söyleyen Uzunlar,
“Sıkıntılı ve zor bir süreç yaşadık.
Çok kayıplarımız oldu çok
üzüldük ama az kaldı. Bu süreci
atlamazımda emeği geçen
sağlık çalışanlarına çok teşekkür
ediyorum. Yakın zamanda daha
güzel ve büyük konserlerde birlikte
olacağız. Bütün babaların Babalar
Günü kutlu olsun. Ben babamı
2002 yılında kaybettim. Babasını
kaybedenlere de başsağlığı
diliyorum. Güzel bir günde burada
olmaktan da çok mutluyum.
Başkanımız Lokman Çağırıcı’ya bu
organizasyondan dolayı teşekkür
ederim” dedi.
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³Bağcılar Belediyesi’nin
Babalar Günü sebebiyle
düzenlediği konserde
sahne alan sanatçı Ekin
Uzunlar, en güzel şarkı
ve türkülerini bu defa
babalar için söyledi.
İnternetten canlı olarak
yayınlanan konserde;
dillere dolanan şarkılarını
seslendiren sanatçı,
sahne performansı ve
kemençe resitali ile
ekran başındakileri adeta
büyüledi.

Bağcılar Belediyesi’nden
Mehmetçiğe asker çantası
³ Bağcılar Belediyesi, askere gidecek olan gençlere malzeme desteği veriyor.
Bu amaçla Bağcılar’da ikamet eden asker adaylarına çamaşırdan kişisel temizlik
ürünlerine kadar kışlada ihtiyaç duyulan ürünlerin yer aldığı çanta hediye ediliyor.
ağcılar Belediyesi, vatani
görevini yapmak üzere
gün sayan gençler için
anlamlı bir projeyi hayata geçirdi.
Asker adayı gençler için Halkla
İlişkiler Müdürlüğü tarafından
asker çantası hazırlandı. İçinde
atlet, iç çamaşırı, duş liﬁ, sabun,
tıraş bıçağı, tıraş köpüğü, pudra,
ayakkabı boyası, iğne-iplik seti,
diş macunu, diş fırçası, tırnak
makası, terlik ve kilit bulunan
çantalar sevk (sülüs) belgesi ile
belediyeye başvuran gençlere
teslim ediliyor. Hayata geçirilen
bu uygulama sayesinde askere
gitme hazırlığı yapan gençler
bir maddi külfetten kurtulmuş
olacak.

ACİLL İH
HTİY
YAÇ
LİİSTESİ YAPTIK
Asker adaylarına hayırlı
tezkereler dileyen Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Vatani görev
hazırlığında olan gençlerimizin
asker çantaları bizden olsun
istedik. Askerlerimize kışlaya
adım attığı ilk anda lazım olacak
malzemelerin listesini yaptıktan
sonra bu çantayı doldurduk.
Şimdiden tüm askerlerimize
sağlıklı ve hayırlı tezkereler
diliyorum” dedi.
Bu uygulamadan ilçe
sınırları içerisinde ikamet
eden ve yanında askerlik
belgesi bulunan bütün gençler
yararlanabiliyor.
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Bağcılar’da Hayat Boyu
Öğrenme sergisi açıldı
³ Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerlerinin el emeği
göz nuru ürünlerinden oluşan sergi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı tarafından törenle açıldı. Sergide ahşap
yakmadan tel kırmaya ve örgüye kadar yüzlerce ürün bulunuyor.
ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde
eğitim gören kursiyerler yıl sonu
sergisi açtı.

“BAĞ
ĞCIILA
AR ÖNCÜ
Ü
İLLÇELLER
RDEN”
”

ağcılar, 1-7 Haziran Hayat
Boyu Öğrenme Haftası’nda
güzel bir etkinliğe ev sahipliği
yaptı. Bağcılar Belediyesi ve Halk
Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün
işbirliğiyle Bağcılar Belediyesi Kadın

Kadın ve Aile Kültür Sanat
Merkezi’nin bahçesinde kurulan
serginin açılışına İl Milli Eğitim
Müdürü Levent Yazıcı, Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa
Yılmaz katıldı. Kursiyerlerin hepsini
öğrenmeye çok istekli gördüğünü
söyleyen Yazıcı, “Çalışmaların her
geçen gün daha da büyüyerek
devam ettiği gözüküyor. Hayat
boyu öğrenmeye katılımınızı sürekli
artırmaya çalışıyoruz. Bu konuda
Bağcılar öncü ilçelerimizden bir
tanesi. Çünkü belediye başkanımız
ve ilçe milli eğitim müdürümüz
büyük bir uyumla çok güzel
çalışmalar yürütüyor. Hepinizi tebrik
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ediyorum. Hayat boyu öğrenme
yolculuğunuz devam etsin diyorum.
Hepinizin yolu açık olsun. Sürekli
öğrenin” dedi. Başkan Çağırıcı ise
“Stantlardaki her şey el emeği göz
nuru. Birbirinden güzel eserler
ortaya konulmuş. Kursiyerlerimizi
tebrik ediyorum” diye konuştu.

31 BR
RAN
NŞTA 866
KURS
SİY
YERE EĞİTİİM
Konuşmaların ardından sergi,
kurdelenin kesilmesiyle ziyarete
açıldı. Sergide ahşap yakma,
modelistlik, el sanatları, tel kırma,
örgü, resim, ﬁlograﬁ ve çocuk
gelişimi başta olmak üzere çok
sayıda kursa ait ürünler yer alıyor.
Yetkililerin açıklamasına göre,
pandemiye rağmen 2021 yılı
içerisinde Bağcılar Belediyesi Kadın
ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde
31 branşta 68 kurs açıldı ve 866
kursiyer eğitim aldı.

Engellilerin
boncuk
dizme dersi,
annelere
ek gelir
oldu

2

020 yılı
Mart ayında
koronavirüsün
ülkemizde etkisini
göstermesiyle birlikte
Bağcılar Belediyesi
Feyzullah Kıyıklık
Engelliler Sarayı yüz
yüze eğitimlerine
ara vermek zorunda kalmıştı.
Engellilerin sosyal hayattan
kopmamaları ve eğitimlerinden
geri kalmamaları için de online
eğitim başlatılmıştı. Normalleşme
dönemlerinde engel oranı düşük
olan kursiyerler için mesafeli
şekilde yüz yüze eğitimler
yapılırken riskli grupta olanlar için
internet üzerinden eğitimler hala
devam ediyor.

EKRAN BAŞINDA
EĞİTİME DEVAM
Eğitim programında engelli
eğitmenlerinin yanında konuk olan
uzmanlar da kendi branşları üzerine
sunumlar yaptı. Diksiyondan el
becerilerine kadar çok sayıda
kursun yer aldığı programda en
dikkat çeken ise boncuk dizim
dersi oldu. Ekran başına geçen
kursiyerler, öğretmenlerinin
anlattıkları doğrultusunda Bağcılar
Belediyesi’nin kendilerine temin

ettiği boncukları dizmeye çalıştı.
Derslerde çocuklarını yalnız
bırakmayan anneler de boncuk
dizmeyi öğrendi. Eğitim sayesinde
engelliler ince motor becerilerini
geliştirip rehabilite olurken
anneler de öğrendikleriyle evde
boncuk dizme ve takı tasarım
yaparak ek gelir sağlıyor.

HERHANGİ BİR
EKSİKLERİ YOK
Salgına rağmen eğitim
hizmetinin ara vermeden
sürdürüldüğünü ifade eden
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Engelliler Sarayımıza
gelemeyen ya da şehir dışına çıkan
öğrencilerimizle online olarak
irtibatımızı devam ettiriyoruz. Belki
ﬁziksel olarak uzaktalar ama bir
eksikleri yok. Ayrıca annelerin de
bu eğitimden yararlanmaları ve
istihdam kapısı oluşturmaları bizi
sevindirdi” dedi.
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³ Kovid-19 nedeniyle online
eğitim verilen Bağcılar
Belediyesi Feyzullah Kıyıklık
Engelliler Sarayı kursiyerleri,
boncuk dizimi ile hem motor
becerilerini geliştiriyor
hem de rehabilite oluyor.
Çocuklarının yanında
derslere katılan anneler de
öğrendikleriyle evlerinde
boncuk dizme işi yaparak
ev ekonomisine katkıda
bulunuyor.

Bağcılar HABER

Yaz güzeli kirazlar EX\òO
ƻO\DV\RQHNLSOHULL¨LQWRSODQGò
³ Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl gerçekleştirilen 13. Kiraz Hasadı’nda
kirazlar, koronavirüsle mücadelede önemli bir yere sahip olan ve ‘beyaz tulumlu
kahramanlar’ olarak da bilinen filyasyon ekipleri için toplandı. Sepetlere
doldurulan yaz güzeli kirazlar, ilçede çalışan filyasyon görevlilerine ikram edildi.
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B

ağcılar Belediyesi’nin
geleneksel hale getirdiği
Kiraz Hasadı’nın bu yıl 13.’sü
gerçekleştirildi. Her yıl coşkulu
görüntülere sahne olan Kiraz
Bahçesi’ndeki etkinliğe Kovid-19
sebebiyle bu sene de vatandaşlar
katılamadı. Park ve Bahçeler
Müdürlüğü personeline eşlik
eden Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, dalından topladığı
rengarenk yaz güzeli kirazları
sepetlere doldurdu. Toplanan
kirazlar, virüsün yayılımını durdurma
adına önemli görev üstlenen ve
beyaz tulumlarıyla tanınan ﬁlyasyon
ekiplerine dağıtıldı.

birlikte kirazı dalından yiyeceğiz.
Emeklerinden dolayı hepsine
yürekten teşekkür ediyorum” dedi.
Bağcılar Belediyesi’nin Üzüm
Bağı’nı kurarak başlattığı Nostalji
Bahçeleri Projesi kapsamında
Kirazlı Mahallesi’nde 2007 yıllarında
oluşturulan Kiraz Bahçesi’nde
Napolyon ve Stargold cinsi 84 adet
kiraz ağacı bulunuyor. Yaklaşık 2
bin metrekare alan üzerine kurulu
olan Kiraz Bahçesi, Bağcılarlılar
için aynı zamanda bir piknik alanı
özelliği taşıyor.

SENEYE İNŞALLAH
BİRLİKTE KİRAZI
DALINDAN YİYECEĞİZ
Filyasyon görevlilerinin salgına
karşı cesaretle savaştığını söyleyen
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Bu süreçte bizim
sağlığımız için özverili bir şekilde
çalışan sağlıkçılarımıza ne kadar
teşekkür etsek azdır. Bu sene
topladığımız kirazları da kendilerine
ikram ediyoruz. Yoğunlukları
nedeniyle buraya çağıramadık ama
gelecek yıl ki hasatta inşallah hep
19 HAZİRAN 2021

Bağcılar HABER

Öğrenciler
deniz salyası
konusunda
bilgilendirildi

³ Marmara Denizi’nde etkisini artırarak çevreyi tehdit eden ve ülke gündeminde
ilk sıralarda yer alan deniz salyası (müsilaj) çocukların da dikkatini çekiyor. Bağcılar
Belediyesi Bilgi Evleri’nde eğitim gören çocukların müsilaj hakkında soruları artınca
öğretmenler de derslerinde “Müsilajın tanımı, oluşumu, zararları ve temizlenme
yolları” üzerine bilgiler vermeye başladı.

D

eniz salyası diğer adıyla
müsilaj, özellikle Marmara
Denizi ve Çanakkale
Boğazı’nda etkili oluyor. Su
yüzeyindeki köpüklü yapışkan
bir oluşum olan deniz salyası,
kötü koku ve görüntü kirliliği
dolayısıyla İstanbul ve çevresini
olumsuz yönde etkiliyor. Deniz
salyalarının her geçen gün
artması balık türlerini, doğayı
ve turizmi de tehdit ediyor.
Gazete, televizyon ve internetteki
yayınlarla kısa sürede ülkenin
gündemi haline gelen bu
problem, çocukların da ilgisini
üzerine topladı.

DENİZ SALYASININ
ZARARLARI NELERDİR?
Bağcılar Belediyesi Bilgi
Evleri’nde eğitim gören
ilkokul ve ortaokul öğrencileri

de kitle iletişim araçlarında
günlerdir konuşulan bu konuyu
öğretmenlerine sormaya başladı.
Derste parmak kaldıran çocuklar,
“Deniz salyası nedir? Deniz
salyası neden oluşur? Deniz
salyasının zararları nelerdir? Deniz
salyasının temizlenmesi mümkün
mü?” benzeri sorular yöneltince
eğitmenler de çözümü onları
bilgilendirmekte buldu.

İLGİLİ KURUMLAR
ÇALIŞMALAR YAPIYOR
Öğretmenler, gerek uzmanların
görüşlerine yer vererek gerekse
bilimsel veriler üzerinden
yaptıkları sunumlarla müsilajı
anlattı. İklim değişikliği, denizlerde
meydana gelen kirlilik ve deniz
suyunun sıcaklığının deniz
salyalarının oluşumuna neden
olduğuna vurgu yapan eğitmenler,
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bunların sayılarının artışını
önlemek amacıyla ilgili kurumların
çalışmalar yaptığını söyledi.
Derslerde müsilajla ilgili
fotoğraf ve videolu gösteri
sunumu da yapıldı.

Enderun çocuklar, 3 projeyle
Teknofest’e katılıyor
Enderunlu öğrenciler
Teknofest ön elemesini geçti

T

EKNOFEST İstanbul Havacılık,
Uzay ve Teknoloji Festivali bu
yıl 21-26 Eylül 2021 tarihleri
arasında İstanbul’da yapılacak.
Türkiye’nin en büyük havacılık festivali
olan “Teknofest 2021’e başvuran
Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli
Çocuklar Merkezi öğrencilerinin
“Sesimi duyan var”, “Yaşam frekansı
4.0” ve “Deprem sensörü” isimli
projeleri ön elemeyi geçerek yarışma
hakkı elde etti.
Bağcılar Enderun Kaşiﬂeri isimli
öğrenci grubunun hazırladığı “Sesimi
duyan var” isimli projede; enkaz
altında kalan kişilerin konumlarının
oda hassasiyetinde tespit edilmesi ve
kazazedelerle sesli iletişim kurulması
amaçlanıyor. Evdeki oda kapı
kasalarına monte edilecek üniteler,
üzerinde barındıracağı sensörler
vasıtasıyla odalara giriş çıkışları takip
edecek ve bu bilgiler, “binanın kara
kutusu” olarak da adlandırılabilecek
bina ana ünitesine ve ilgili kişilere
gönderilecektir. Deprem esnasında
arama kurtarma ekipleri, bu
bilgilere bina ana ünitesinden

ulaşabilecekler ve böylece enkaz
altındaki kazazedelere hızlı bir şekilde
müdahale edebilmeleri mümkün
olacak.

İNSAN HAYATINI
ETKİLEYECEK PROJELER
Bağcılar Enderun Pusulası
grubunun “Yaşam frekansı”
projesinde ise tasarlanan can yeleği,
kişi denize düştüğü anda aktif olacak
ve haberleşme ağı sayesinde konum
bilgisini ve hayatta kalma durumunu
arama kurtarma ekiplerine
bildirecek, tasarlanan sistem ile can
sallarının bakımlarını düzenli hale
getirecek. Projede kullanılan Endüstri
4.0 teknolojisi, nesneler arası
internet bağlantısı ile insanların can
güvenliğini en üst düzeyde tutarak
deniz kazaları sonucunda yaşanan
ölüm oranlarının en aza indirilmesi
hedeﬂeniyor. Enderun Proje Ekibi’nin
“Deprem sensörü” tasarısı da
deprem şiddetini arttırmadan önce
insanları uyarıp gerekli önlemleri
almasını sağlayacak.
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³ Bağcılar Belediyesi
Enderun Yetenekli Çocuklar
Merkezi öğrencilerinin
hazırladığı 3 proje, Havacılık,
Uzay ve Teknoloji Festivali
olan Teknofest 2021’e
katılmaya hak kazandı.
Öğrenciler, ön elemeyi geçen
“Sesimi duyan var”, “Yaşam
frekansı 4.0” ve “Deprem
sensörü” projelerinin
başarılı olacağına inanıyor.

Enderunlu çocuklar geçen sene
de festivale 5 projeyle yer almıştı.

Bağcılar HABER

Barbaros Mahallesi
Muhtarı Tuncay Fırat:
“Spor kulübü kurup gençleri kötü
alışkanlıklardan uzak tuttuk”
³ Üç dönemdir Barbaros Mahallesi muhtarlığı yapan Tuncay Fırat,
mahallesini, bugüne kadar yaptıklarını ve başka muhtarlara örnek
olacak projelerini anlattı. Gençlere çok önem verdiğini söyleyen Fırat,
“Mahallemizdeki gençleri için önemli bir adım attık. Spor kulübü kurup
gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuk” dedi.
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Sizi tanıyabilir miyiz?
1969 Erzurum doğumluyum. Evli
ve üç çocuk babasıyım. Muhtarlıktan
önce tekstil sektöründe
çalışıyordum. Yurtdışına tekstil
ürünleri ihraç ediyordum.

Muhtar olmaya nasıl
karar verdiniz?
Muhtar olmak aklımda yoktu.
Bir ortamda arkadaşlarım, “Bizim
mahallenin hizmete ihtiyacı var.
Bunu da en iyi sen yaparsın. Gel seni
muhtar seçelim” dediler. Ben de
arkadaşlarımın güvenini kırmamak için
aday oldum ve başardım. Üç dönemdir
görevimizi en iyi şekilde yapmaya
çalışıyoruz. İnşallah gidebildiğimiz yere
kadar da gideceğiz.

MAVİ KAPAK
TOPLAYARAK 40
ENGELLİYE TEKERLEKLİ
SANDALYE VERDİK
Muhtar olarak mahalleye
neler yaptınız?
Mahalleye yaptığımız hizmetler
arasında en önemlisi diyebileceğim
gençlere yönelik oldu. Mahallemizdeki
gençleri için önemli bir adım attık.
Spor kulübü kurup gençleri kötü
alışkanlıklardan uzak tuttuk. Bağcılar
Eğitim Spor isimli kulübümüzde
gençler hem sosyalleşiyor hem de
kendilerini geleceğe hazırlıyorlar.
Şu anda amatör ligdeyiz. Ama
buradan Fenerbahçe’nin Çanakkale
Dardanel Spor ve Kocaelispor gibi
büyük takımların alt yapılarına sporcu
gönderdik. Spor kulübü bir aile gibi
oldu. Bu tabloyu görmek bizi mutlu
ediyor.

tekerlekli sandalyesini veriyor. Biz
de engelliler için elimizden geleni
yapmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar
40 kişiye tekerlekli sandalye verdik.
Kovid-19 sürecinde mahallede
ihtiyaç sahiplerinin yanında olduk.
Muhtarlıktan verdiğim evraklardan
para almıyorum. Bu uygulamayı
bundan sonra da sürdüreceğim.
Kimseden istediği belgeden dolayı
para almıyorum.
Bağcılar Belediyesi de bize
her türlü katkıyı sağlıyor. Fen işleri
Müdürlüğü’nden Park ve Bahçeler
Müdürlüğü’ne kadar bütün birimler
talepte bulunduğumuzda hemen
yardım gönderiyorlar. Sıkıntımızı
kısa sürede çözüyorlar. Bize
desteklerinden dolayı Bağcılar
Belediye Başkanımız Lokman
Çağırıcı ve ekibine yürekten teşekkür
ediyorum.

MUHTARLIĞIN
BAHÇESİNDE MEYVE
SEBZE YETİŞTİRİYORUZ
Barbaros Mahallesi’nin bir
profilini çizer misiniz?
Mahallemiz çok temiz. Yurdun
dört bir yanından vatandaş bir arada
yaşıyor. Son zamanlarda yabancı
uyruklularda artış görünüyor.
Hindistanlısı, Pakistanlısı, Suriyelisi
yani her yerden yabancı uyruklular
da geliyor. Mahallemiz ulaşım
kolaylığı nedeniyle çok talep
görüyor. Kirazlı Metrosu, Mahmutbey
Caddesi başta olmak üzere her
noktaya ulaşımı kısa sürede
sağlayabiliyoruz. Burada yaşayanların
çoğu tekstil işinde ve hastanelerde
çalışarak geçimini sağlıyor.

Bunun yanında İl Sağlık
Müdürlüğü’ne başvurup mahallemize
112 Acil Yardım İstasyonu’nu
getirdik. Belirli dönemlerde ağaç
dikme etkinlikleri yaparak çevremizi
yeşillendirmeye ve düzenlemeye
devam ediyoruz. Mavi kapak
kampanyasıyla da yaşlı ve raporu
olmayan engellilere tekerlekli
sandalye temin ediyoruz. Engelli
raporu olanlara zaten belediyemiz
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Muhtarlığa ait bahçeniz var.
Bize anlatır mısınız?
Muhtarlığın önüne otantik bir bahçe
yaptık. Bahçemizde kayısı, şeftali,
erik, armut ağaçları var. Her sene
bol miktarda meyve alıyoruz. Ayrıca
fasulye, kabak, domates, biber, patlıcan
ve aklınıza gelen daha çok sebzeyi
burada yetiştiriyoruz. Mahalleden
isteyen zarar vermeden bahçemizden
faydalanabilir. Gelsin ihtiyacı olduğu
kadar meyve ve sebze toplasın.

BARBAROS MAHALLESİ
HAKKINDA:
Barbaros Mahallesi’nin nüfusu
21.167. Mahallede Bağcılar Belediyesi’ne
önemli tesisler yer alır. Bunlardan en
önemlisi Feyzullah Kıyıklık Engelliler
Sarayı. Engelli bireyler burada sosyal,
kültürel, sanatsal ve mesleki eğitim
ihtiyaçlarına cevap buluyor. Modern
mimari ile inşa edilen sarayda 37 farklı
branşta kurs veriliyor. Bunun yanında
Bağcılar Engelliler Rehabilitasyon
Merkezi de zihinsel ve ﬁziksel engeli
olan vatandaşlara rehabilitasyon hizmeti
veriyor. 6 no’lu Acil Yardım İstasyonu
mahallenin prestijini de artırıyor.
Barbaros Kapalı Yüzme Havuzu ise
halkın spor ihtiyacını önemli ölçüde
karşılıyor. 2005 yılında açılan havuzda
farklı spor dallarında eğitim de
veriliyor. Mahallede bulunan okulları
ise şöyle sıralayabiliriz: Abdurrahman
ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi, Bağcılar Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi, Kazım
Karabekir Ortaokulu, Hızır Reis İmam
Hatip Ortaokulu ve Vali Cahit Bayar
İlkokulu. Okulların yenilenmesi ve
bahçelerindeki kapalı halı sahalar
Bağcılar Belediyesi tarafından yapıldı.

Bağcılar HABER

Bağcıların minik
sesleri ödüllendirildi

B

ağcılar Karacaoğlan İlkokulu,
türkü kültürün yaşatılması ve
ezgilerin gelecek nesillere
aktarılması amacıyla her yıl Türkü
Söyleme Yarışması düzenliyor.
Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün
katkılarıyla yapılan 4. Geleneksel
Karacaoğlan Türkü Söyleme
Yarışması bu sene salgın nedeniyle
online olarak gerçekleşti.
Bağcılar’daki 35 ilkokulun öğrencileri,
evlerinde çektikleri videoları
internet üzerinden İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün belirlediği müzik
öğretmenlerinden oluşan 5 kişilik jüri
heyetine ulaştırdı.

Nihat Asya İlkokulu öğrencisi Eylül
Aktürk üçüncü, Yıldıztepe İlkokulu
öğrencisi Ela Keskin dördüncü
ve Tiryaki Hasan Paşa İlkokulu
öğrencisi M. Yuşa Azizoğlu da
beşinci oldu.
Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, dereceye giren
çocukları ve ailelerini makamında
ağırladı. Başarılı çocukları tebrik
eden Çağırıcı, “Öğrencilerimiz
böyle etkinlikler sayesinde hem
sosyalleşiyor hem de yeteneklerini
geliştiriyorlar. Bütün katılımcıları
kutluyorum” dedi.
Programın sonunda dereceye
girenlere başarı sertiﬁkaları verildi.

YETENEKLERİNİ
GELİŞTİRİYORLAR
Jüri değerlendirmesinin ardından
Karacaoğlan İlköğretim Okulu’nun
www. karacaoglani.meb.k12.
tr adresinden türkü söyleyen 5
başarılı öğrenci arasında oylama
başlatıldı. Oylama sonucunda en
yüksek beğeniyi alan isimlerden;
İSTOÇ İlkokulu öğrencisi Ömer Su
Gökdemir birinci, Atatürk İlkokulu
öğrencisi Ceren Eren ikinci, Arif
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³ Bağcılar Belediyesi
ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nce ilkokullar
arasında bu yıl online
olarak düzenlenen 4.
Geleneksel Karacaoğlan
Türkü Söyleme
Yarışması’nın kazananları
belli oldu. İnternet
üzerinden yapılan
oylama sonucunda 35
öğrenci arasından seçilen
5 yarışmacıya başarı
sertifikaları verildi.
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AK Parti İl Başkan Yardımcısı
Madak, Engelliler Sarayı’nı
çok beğendi

Madak: Buradaki çalışmalar çok takdire şayan
³ Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nı ziyaret eden AK Parti
İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sevim Sayim Madak, kursiyerlerle güzel bir gün geçirdi.
Engellilerle kilim dokuyan, resim yapan Madak, söyledikleri şarkılara da eşlik etti.
Engelliler Sarayı’nı çok beğendiğini söyleyen Madak, “Buradaki çalışmalar gerçekten
çok takdire şayan. Bu modelin bütün Türkiye’ye yayılması gerekiyor” dedi.
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A

K Parti İstanbul İl Başkan
Yardımcısı ve Sosyal
Politikalar Başkanı Sevim
Sayim Madak, Bağcılar Belediyesi
Feyzullah Kıyıklık Engelliler
Sarayı’na konuk oldu. Madak
kendisine eşlik eden Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
ile AK Parti İlçe Başkanı Rüstem
Tüysüz, atölye ve sınıﬂarı gezdi.
Engelli bireylerin eğitim aldığı
güzel sanatlar, ahşap yakma,
kilim dokuma, ahşap oyuncak,
tohumdan ﬁdana sınıﬂarında
derslere giren Madak, kursiyerlerle
birlikte kilim dokuyup resim
yaptı. Madak için müzik sınıfında
mini bir konser verildi. Misaﬁrler,
söylenen şarkılara da eşlik etti.

HİZMETLERİ GÖRDÜM
VE GURUR DUYDUM

ÇOK GÜZEL BİR
BULUŞMA OLDU

Engelliler Sarayı’nın sosyal
olduğu kadar gönülden bir çalışma
olduğuna dikkat çeken Madak,
“Buradaki çalışmalar gerçekten çok
takdire şayan. Bu modelin bütün
Türkiye’ye yayılması gerekiyor. 2011
yılında kimsenin aklına gelmeyen
bir durumda burası hayata geçirildi.
Şimdi binlerce kişi buradan istifade
ediyor. Ben burada yapılan hizmetleri
gördüm ve gurur duydum. İsmi bile
çok anlamlı. Nereye gitsek devletin
elini orada görüyoruz. AK Parti
belediyeciliği marka belediyecilik.
Recep Tayyip Erdoğan başkanımızın
liderliğinde daha iyi iyileştirmeleri
yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Ziyaretlerinden dolayı Madak’a
teşekkür eden Çağırıcı ise “İl
Başkan Yardımcımızı ilçemizde
ağırlamaktan memnuniyet
duyduk. Dua kaynağımız diye
tabir ettiğimiz Engeliler Sarayımızı
birlikte dolaştık. Çalışmalarımızı
ve kursiyerlerimizin emeklerini
yerinde gördük. Çok güzel bir
buluşma oldu. Sosyal belediyecilik
anlamında yapacağımız
hizmetlerle ilgili de sohbet ettik”
diye konuştu.
Ziyaret sırasında davetliler
engellilerle hatıra fotoğrafı da
çekildi.
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Medine Camii’nin
temeli atıldı

B

ağcılar Fatih Mahallesi
sakinleri geleneksel ile
modern cami mimarisinin
harmanlandığı Medine Camii’ne
kavuşuyor. Caminin temel atma
törenine Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe
Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe
Müftüsü Celal Büyük, belediye
meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

ÇOCUKLARIMIZ EZAN
SESİYLE BÜYÜSÜN
Bayındırlık hizmetleri yanında
şehri yenileme çalışmalarının da
devam ettiğini belirten Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
“Bağcılar’da çevre imar ederken Fatih
Sultan Mehmet Han’ın dediği gibi
nesli ihya etmenin hep gayreti içinde
olduk. Bir yandan eski camilerimizi
yıkıp depreme dayanıklı yenilerini
yaparken mesafe sorunu yaşayan
bölgelerde de burada olduğu gibi arsa

kamulaştırarak yeni camiler inşa
ediyoruz. İstiyoruz ki; Bağcılar’da
herkes ezan sesine kavuşsun.
Çocuklarımız ezan sesleriyle
büyüsün. Çocuklarımız cami ve okul
bahçelerinde büyüsün. Onlar yarını
inşa edecek nesiler olacaktır” dedi.
Tüysüz ise “Allah’ın evleri camiler
her zaman muhabbetin, bereketin
ve zikrin merkezleri olmuştur.
Evlatlarımızı ahlaken yetiştirdiğimiz
merkezler olmuştur. Emeği
geçenlerden Allah razı olsun” diye
konuştu. Dini çalışmalarından dolayı
belediye başkanı Çağırıcı’ya teşekkür
eden müftü Büyük’ün duasının
ardından ilçe yöneticileri birlikte
butona basarak Medine Camii’nin
temeline ilk harcı attı.

AYNI ANDA 1.200 KİŞİ
NAMAZ KILABİLECEK
Toplam 1.890 metrekarelik inşaat
alanı bulunan cami, bodrum, zemin
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³ Bağcılar Belediyesi’nin
desteğiyle yapımına
başlanan ve aynı anda
1.200 kişinin ibadet
edebileceği 3 katlı
Medine Camii’nin
temeli atıldı. Caminin
cephesinde ise İstanbul’un
estetiğini oluşturan ve
Osmanlı dönemi mimari
eserlerinde kullanılan
küfeki taşı tercih edildi.
ve mahﬁl olmak üzere üç kattan
oluşuyor. Bodrum katta 4 adet
toplam 72 kişilik Kuran Kursu sınıfı,
mutfak, yemekhane, abdesthane
ve yönetim oﬁsi bulunuyor. Cami
tamamlandığında 1.200 kişi aynı
anda namaz kılabilecek. Tek bir
minareye sahip caminin cephesinde,
estetik formuna katkı sağlaması
amacıyla Osmanlı dönemlerinde çok
sayıda önemli mimari eserde temel
yapı taşı olarak tercih edilen küfeki
taşı kaplaması kullanılacak. Mimar
Sinan’ın da bugüne kadar sağlam
bir şekilde ayakta kalan eserlerinde
küfeki taşını kullandığı görüldü.

İdlib’de 450 hanelik
Bağcılar Mahallesi kuruldu

³Bağcılar Belediyesi,
zulmün yaşandığı
Suriye’nin İdlib kentinde
olumsuz şartlarda
yaşayanlara yardım eli
uzattı. Bu kapsamda İdlib
Soran bölgesindeki bir
alana 450 briket evden
oluşan Bağcılar Mahallesi
inşa edildi. Tamamlanarak
hizmete sunulan evlere
yerleşen savaş mağdurları
yaz kış daha rahat bir
hayat yaşayacak.

YAZ KIŞ RAHAT BİR
HAYAT SÜRECEKLER
Bağcılar Mahallesi adı verilen
bölgede kısa süre önce hayat
başladı. Hizmete sunulan 450
konuta savaş mağduru İdlibli ihtiyaç
sahibi aileler yerleştirildi. Annebabalar çocuklarıyla birlikte bundan
sonra hem yazın hem kışın güzel bir
yaşam sürecekler. Çadırdan kurtulan
aileler, bir yuvaya kavuşmanın
mutluluğunu yaşadı.

olduklarını söyleyen Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“İdlib’te yaşanan çatışmalardan
dolayı ülkemizin sınırına yakın
bölgelere göç eden sığınmacılar
için konut inşa ettik. İnsanlığın zor
bir süreçten geçtiği bu zamanda
böylesine hayırlı bir olaya vesile

B

ağcılar Belediyesi, Bağcılar
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve
İHH Bağcılar İlçe Başkanlığı,
Suriye’deki insanlık dramı için
harekete geçti. Bu amaçla İHH’nın
İdlib şehrinde çadır kentlere alternatif
olarak başlattığı briket ev projesine
destek verildi. Kırsaldaki Soran
bölgesinde 2020 yılı Ocak ayında
başlanan projede 450 briket evin
inşaatı tamamlandı. 24 metrekarelik
1+1 evler, dayanıklı malzemelerden
imal edildi. Mutfak, banyo ve
tuvalet de bulunan evler her türlü
ihtiyacı karşılıyor.

HAYIRLI BİR OLAYA
VESİLE OLDUK
Dünyanın neresinde olursa olsun
zorda kalmış herkesin yanında
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olduğumuz için Rabbime şükürler
olsun. Suriyeli kardeşlerimiz artık
rahat edecekleri evlerine kavuştular.
İnşallah bölgedeki sıkıntılar da bir an
önce sona erer” dedi.
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Bağcılar’da maymuncuk
böceği operasyonu
³ Bağcılar Belediyesi
ekipleri, ölü taklidi
yapmasıyla bilinen
maymuncuk başta olmak
üzere bitkilere zarar
veren bütün böceklere
karşı alarma geçti.
Böcekler, mekanik ve
kimyasal yöntemlerle
etkisiz hale getirilerek
yeşilliklerle birlikte doğa
da korunmuş oluyor.

H

avaların ısınmasıyla birlikte
Bağcılar’da yeşil alanlarda
ortaya çıkan böcekler,
ağaç, çiçek ve çimlere dadanmaya
başladı. Son günlerde ilçenin dört
bir yanında üvez, kırmızı örümcek,
maymuncuk, yaprak kurtları,
çam kese ve trips ve benzeri çok
sayıda zararlı böcek görülmeye
başlandı. Böcekler, ağaç, çim, çiçek

ve güllerin yapraklarını yiyerek
bazılarının kurumasına bazılarının
da hastalanmasına yol açıyor. Bu
böcekler arasında en tehlikelisi
ise kendilerini sırt üstü yere atıp
hareketsiz durarak ölü taklidi
yapmasıyla tanınan maymuncuklar.
Yaprakları yiyerek zarar veren
maymuncuklar, kabuk altlarında,
toprak yarık ve çatlaklarında
saklanıyor.

BÖCEKLERLE İKİ
ŞEKİLDE SAVAŞILIYOR
Bu tehlikenin büyümemesi
amacıyla Bağcılar Belediyesi Park
ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri,
böceklere savaş açtı. Oluşturulan
5 kişilik ekip iki ilaçlama arabasıyla
birlikte her gün mahalleleri
dolaşarak böceklerle iki şekilde
mücadele ediliyor. Bunlardan
birincisi mekanik yöntem. Bu
uygulamada böcekler, saklandıkları
yerlerden çıkarılarak etkisiz hale
getiriliyor. Diğeri ise kimyasal
yöntem. Burada ise bitkilerin dalları,
kökleri ve yaprakları, halk sağlığına
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uygun olan ve arı, kuş, böcek
popülasyonunu etkilemeyecek
ilaçlarla ilaçlanıyor.

YEŞİL ALANLARIMIZ
TERTEMİZ VE
GÜVENİLİR HALDE
Yeşil bölgelerde yaşanabilecek
böcek tehlikelerine karşı bütün
önlemleri aldıklarını söyleyen
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Özellikle sıcak mevsimlerde
görülen zararlı böceklere yönelik
ilaçlama faaliyetlerimizi periyodik
aralıklarla sürdürüyoruz. Şu anda bir
sorun görünmüyor. Yeşil alanlarımız
tertemiz ve güvenilir halde.
Hemşehrilerimizin sağlığını ve doğayı
korumak için çalışmalarımız devam
ediyor” dedi.
İlaçlama çalışmaları
kapsamında vatandaş ihbarları da
değerlendiriliyor.

³ Bağcılar Belediyesi,
zika virüsünü yayan
Aedes cinsi sivrisineklere
karşı sanal bir
mücadele başlattı. Bu
amaçla youtube’da
yayınlanan kısa
animasyon filmlerinde
sivrisineklerden
kurtulmanın yolu olarak
“Kurut-Kaldır-Korun”
yöntemi detaylı şekilde
anlatılıyor.

Sivrisineklerden 3K yöntemi ile kurtulun

Y

az mevsimiyle birlikte zika
virüsünü insanlara taşıyan Aedes
türü sivrisinekler de kendini
göstermeye başladı. Sivrisineklerin
sokmasıyla insanlara bulaşan bu virüs,
enfeksiyon hastalıklarına da sebep
oluyor. Sivrisinek ve karasinek gibi
vektörlerin üremesini engellemek
amacıyla ilaçlamaları sürdüren
Bağcılar Belediyesi, ilçe sakinlerinin
de bu tehlikeye karşı yapacaklarıyla
ilgili bir çalışma yaptı. Sağlık İşleri
Müdürlüğü tarafından sivrisineklerin
üreme kaynaklarını yok etmenin
yöntemlerini anlattığı kısa animasyon
ﬁlmleri hazırlandı.

ÜREME KAYNAKLARINI
KURUTUN
Youtube’da bölümler
halinde yayınlanan ﬁmlerde;
“Sivrisinekler doğada ve insan eli
ile oluşturulan her türlü durgun
su kaynağında ürerler. Dişi
sivrisinekler, yumurtalarını durgun
halde bulunan suların olduğu
yerlerde bırakırlar. Sivrisinek
üreme kaynaklarının %83’ü insan
eli ile oluşturulmuş ve küçük
önlemlerle profesyonel yardım
gerektirmeden yok edilebilecek
türden kaynaklardır. İnsanlara
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hastalık bulaştıran bu canlılarla üç
şekilde baş edebiliriz. Bunlardan
birincisi kurut yöntemi. Sivrisinekler
suyun içerisinde gelişerek uçar.
İçinde su bulunan kova, lastik,
saksı altı gibi eşyalarınızda biriken
suları dökünüz. Su giderlerini,
havuzları, oyuncakları, saksı altlarını
ve yağmur suyu biriktiren her şeyi
kurutun. İkincisi kaldır yöntemi.
Depo ve bidon gibi içinde su
bulunan her şeyin üstünü kapatarak
sivrisinek üremesine engel olunuz.
Eski lastikler, bidonlar, şişeler,
kavanozlar, saksılar, tencere/
tavalar, kullanılmayan kırık/
eski eşyaları ortadan kaldırın.
Sonuncusu ise korun yöntemi.
Sivrisineklerin sabah ve akşam
aktif oldukları saatlerde dışarıda
bulunmanız gerektiğinde, ayakkabı
çorap, uzun pantolon ve uzun
kollu giyinerek kendinizi koruyun”
bilgisi veriliyor.
Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı da belediye olarak
periyodik ilaçlamalar yaptıklarını
belirterek, “Siz hemşehrilerimizi
de sivrisineklerden ve taşıdıkları
hastalıklardan korunmak için
üzerinize düşen görevleri yapmaya
davet ediyorum” dedi.
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Engelliler
hayallerini
sergiledi
h Hayat Boyu Öğrenme
Haftası etkinlikleri
kapsamında Bağcılar
Belediyesi Feyzullah
Kıyıklık Engelliler
Sarayı’nda engelli
kursiyerlerin emek
vererek ortaya
koydukları ürünlerin yer
aldığı bir sergi açıldı.
Engellilerden kimi resim
tablosunda hayalini
kimi de yaptığı oyuncağı
ziyaretçilerle paylaştı.

B

ağcılar Belediyesi Feyzullah
Kıyıklık Engelliler Sarayı,
1-7 Haziran Hayat Boyu
Öğrenme Haftası sebebiyle güzel
bir etkinliğe imza attı. Halk Eğitim
Merkezi Müdürlüğü’nün işbirliğiyle
Engelliler Sarayı’nda eğitim alan
engelliler bir sergi açtı. Halk Eğitim
Merkezi Müdürlüğü yetkililerinin
iştirakiyle yapılan açılıştan sonra
katılımcılar stantları gezdi.

BAŞARI SERTİFİKALARI
TAKDİM EDİLDİ
Engelliler, atölyelerde ürettikleri
oyuncaktan örgülere kadar kendi
el emeği göz nuru ürünlerini tanıttı.
Kimi tuvale yansıttığı hayalinden
bahsetti kimi de yetiştirdiği tropikal
meyveleri anlattı. Program sonunda
kursiyerlere başarı sertiﬁkaları
takdim edildi.

Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı da
yaptığı açıklamada başarılı
çalışmalarından dolayı engellileri
tebrik etti.
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İstanbul Havalimanı’na
temizlik personeli
alımına yoğun ilgi

³Bağcılar Belediyesi
Kariyer Merkezi’nin
İstanbul Havalimanı’na
temizlik personeli
istihdamı için
yaptığı program ilçe
sakinlerinden yoğun
ilgi gördü. 100 kişinin
alınacağı iş için 220 kişi
başvuruda bulundu. Form
dolduran ve mülakata
katılan adaylardan
aranan özelliklere
uyanlar havalimanında
işbaşı yapacak.
urulduğu günden bu
yana 1.500’ü aşkın kişinin
işe kavuşmasına aracılık
eden Bağcılar Belediyesi Kariyer
Merkezi, yüzlerce kişiye iş

K

imkanı sunmak için bir program
daha gerçekleştirdi. İstanbul
Havalimanı’nın temizlik işlerini
yürüten Binsat Holding’in eleman
talebi üzerine Bağcılar Belediyesi
Kariyer Merkezi, İŞKUR’la yapılan
protokol çerçevesinde kayıt
yaptıran 3.800 kişiye davette
bulundu.

YÜZ YÜZE
GÖRÜŞMELER YAPILDI
Bağcılar Belediyesi Feyzullah
Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda
düzenlenen etkinliğe 220 kişi
katılım gösterdi. Toplantıda
Binsat şirketinin insan kaynakları
birimi yöneticileriyle, iş arayanlar
bir araya geldi. Firma yetkilileri,
adaylardan verdikleri formu
doldurmalarını istedi. Başvuru
işleminin ardından bütün başvuru
sahipleriyle yüz yüze görüşmeler
yapıldı. Mülakatın ve incelemenin
ardından istenen özelliklere uyan
100 kişi İstanbul Havalimanı’nda
görevlendirilecek.
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MUTLULUKLARINA
ORTAK OLUYORUZ
İstihdama katkıda bulunmak
için her ay programlar yaptıklarını
söyleyen Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, “İşsiz
hemşehrilerimiz ile işverenleri
aynı platformda buluşturuyoruz.
Vatandaşların evlerine ekmek
götürmesine aracılık ederek onların
mutluluğuna ortak oluyoruz” dedi.
Kariyer Merkezi’nin şirketler ile
iş arayanların buluşmasına aracılık
ettiği etkinlikler, önümüzdeki
günlerde devam edecek.

Bağcılar HABER

Bağcılar Belediyesi
çalışanlarına Covid-19 aşısı
³ Yerinde Kovid-19 aşı uygulaması kapsamında Bağcılar Belediyesi
çalışanları, görev yaptıkları yeni hizmet binasında aşılandı.

S

ağlık Bakanlığı’nın Kovid-19
salgınıyla mücadele
amacıyla sürdürülen
aşılama programına Bağcılar
Belediyesi de kurum olarak katıldı.
Yerinde Kovid-19 aşı uygulaması
çerçevesinde Bağcılar İlçe Sağlık
Müdürlüğü mobil ekipleri Bağcılar
Belediyesi’ne geldi. Sağlık İşleri
Müdürlüğü içindeki muayene
odasında belediye çalışanları
kendilerine dağıtılan formları
doldurduktan sonra sırayla ilk
doz aşılarını oldu.

teşekkür etti. Tüm vatandaşları
aşı olma konusunda istekli
olmaya davet eden Çağırıcı,
“Salgınla mücadelede aşı çok
önemli bir yer tutmaktadır.
Bir an önce aşımızı olup hem

AŞI VURULMAK TOPLUMA
KARŞI BİR SORUMLULUK
Aşı yapılan odayı ziyaret eden
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, sağlık çalışanlarına
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kendimizi hem sevdiklerimizi
korumalıyız. Aşı yaptırmak kişinin
ailesine ve topluma karşı taşıdığı
sorumluluğun gereğidir” dedi.
Kovid-19 aşılanma uygulaması
gün boyu sürecek.
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5TąVÖ_Te_ÖZXa_Xe
U\_\`^bahĈhlbe
³ Bağcılar’daki
okullarda eğitim gören
öğrenciler, Bağcılar
Belediyesi’nin de verdiği
destekle yaptıkları
bilimsel çalışmaları
düzenledikleri TÜBİTAK
Bilim Fuarı’nda sergiledi.
Öğrencileri tebrik
eden Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı,
“Bağcılar’da gençler
bilimi ve üretmeyi
konuşuyor” dedi.

K

ovid-19 salgın tedbirleri
çerçevesinde 1 Haziran’dan
itibaren tüm ilkokullarda ve
okul bünyesindeki ana sınıﬂarında;
7 Haziran’da ise tüm ortaokul ve
liselerde haftada 2 gün yüz yüze

eğitime geçilmişti. Kısa süreli de olsa
okullarına kavuşmanın mutluluğunu
yaşayan Bağcılarlı öğrenciler,
TÜBİTAK Bilim Fuarları’nda
icatlarını, bilimsel çalışmalarını ve
yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.
Öğrencilerin çalışmalarını
tanıttığı 4006-TÜBİTAK Bilim
Fuarları, Milli Eğitim Bakanlığı,
TÜBİTAK, Bağcılar Belediyesi’nin
ortaklığıyla gerçekleştirildi. Bilimsel
etkinliklerde; Akyiğit Ortaokulu
50 öğrencisinin 15 projesiyle,
Ümmü Mihcen Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi’nden 220
öğrenci 24 projesiyle, Mehmet
Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi’nin 50
öğrencisi 19 ve Kurtdereli Mehmet
Ortaokulu’nun 22 öğrencisi ise
17 projeyle yer aldı. Öte yandan
Ertuğrul Gazi İlkokulu’nda ise tasarı
beceri atölyesinin açılışı yapıldı.
Burada toplam 820 öğrenci drama,
zeka oyunu ile müzik alanında
eğitim görecek.
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İCAT YAPMA İMKANI
BULUYORLAR
Fuarları gezen Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti
İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa
Yılmaz, emeği geçen öğrenci
ve öğretmenleri tebrik etti.
Karşılaştıkları manzara karşısında
çok mutlu olduğunu söyleyen
Başkan Çağırıcı, “Gezdiğimiz
okullarda gördük ki; Bağcılar’da
gençler bilimi ve üretmeyi
konuşuyor. Hepsini yürekten
kutluyorum. Bu ortamlar, çocukların
derslerde edindikleri bilgileri hayatla
ilişkilendirmelerine, bilgilerini
uygulamaya dökmelerine ve
icat yapmalarına imkan sağlıyor.
Belediye olarak biz de çocuklara
ve gençlere bilimi sevdirmek,
yeteneklerini geliştirmek ve
icatlarda bulunmasını teşvik
amacıyla destekler veriyoruz” dedi.

Fuat Sezgin Bilim Merkezi’ni
13 bin 465 kişi ziyaret etti

B

ağcılar Belediyesi’nin
geleceğin bilim insanı olmayı
düşünen öğrencilere yönelik
2019 yılında hayata geçirdiği
Fuat Sezgin Bilim Merkezi, ilçe
sakinlerinden yoğun ilgi görüyor.
Pandemi sürecindeki kısıtlamalar
nedeniyle geçici süre kapanan
bilim merkezi, normalleşmeye
geçilmesiyle birlikte kapılarını
yeninden misaﬁrlerine açtı.

HEM EĞLENİYOR HEM
ÖĞRENİYORLAR
8D Sinema ve Planetaryum
binasının içinde yer alan bilim
merkezi randevuyla gezilebiliyor.

Okullar öğrenci grubu adına
yetişkinler de bireysel olarak
randevu alabiliyorlar. Ziyaretler
maske ve mesafeye uygun
şekilde gerçekleştiriliyor. Bilim
sevdalısı çocukların ikinci adresi
haline gelen bu eğitim yuvasına
bugüne kadar 13 bin 465 öğrenci
konuk oldu. Öğrenciler, girdap
tünelinden jiroskopa, Arşimet deney
istasyonundan fısıltı çanaklarına
kadar çok sayıda bölüm bulunan
bilim merkezinde hem eğleniyor
hem öğreniyor.
Çocuklar okullarda teoriğini
gördüğü dersleri bu deney
istasyonlarında uygulamasını
yaparken günlük olaylara bilimsel
bir bakış açısıyla yaklaşabilme ve
düşünce becerilerini geliştirebilme
özelliklerini de kazanıyor. Bilime
olan ilgiden memnun kaldıklarını
söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, bütün öğrencileri
bilim merkezini ziyarete davet etti.
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Hafta içi gençlere açık olan bilim
merkezi, hafta sonu yetişkinlere
hizmet veriyor.

hÇocuklara bilimi
sevdirmek ve bilim
insanı olmaya
yönlendirmek amacıyla
Bağcılar Belediyesi
tarafından açılan Fuat
Sezgin Bilim Merkezi’ni
iki yıl içinde 13 bin 465
kişi ziyaret etti. Çocuklar
bilim merkezinde
el becerilerini
ve düşüncelerini
geliştireceği atölyelerde
yararlı zaman
geçiriyorlar.

Bağcılar HABER

SPORUN

³Bağcılar Belediyesi sporcuları hem yurt içinde hem de yurtdışında katıldıkları turnuvalarda
büyük başarılara imza atıyor. Tekerlekli sandalyeden güreşe ve yüzmeye kadar farklı
branşlarda mücadele eden sporcular madalyalarla döndüler.
³Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, gençlere yatırımın meyvelerini almaya
başladıklarını belirterek, “Sporun başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah
kısa zaman içinde sporda her alanda en iyisi olacağız” dedi.
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BAŞKENTİ OLACAK
Projelerimizin yüzde 70’inde
gençliği önde tutuyoruz” diyen
Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “Eğitimden
sonra özellikle sportif faaliyetlere
büyük önem veriyoruz. Bu amaçla
gençlerin bulunduğu her noktaya
onların ilgisini çekeceği spor
branşıyla ilgili bir tesis hizmete
sunduk ve sunmaya devam
edeceğiz” dedi.

EMEKLLER
RİN MEYV
VES
SİN
Nİ
ALMAK
K ÇALIŞ
ŞMA AŞK
KIM
MIZI
GÜÇLE
END
DİRİY
YOR
Gençlere yaptıkları yatırımın
karşılığını en iyi şekilde almaya
başladıklarını belirten Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“Yer üstü zenginliğimiz olan
gençlerimizin donanımlı, bilgili
ve sağlıklı yetişmesini istiyoruz.
Bu amaçla sportif alanda da her
türlü fedakarlığı göstermekteyiz.
Emeklerimizin meyvesini almak
da çalışma aşkımızı güçlendiriyor.
Sporun başkenti olma yolunda emin
adımlarla ilerliyoruz. İnşallah kısa
zaman içinde sporda her alanda
en iyisi olacağız. Bizlere büyük
gurur yaşatan bütün sporcularımızı
yürekten kutluyorum” dedi.
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ALTIIN ÇO
OCUK
KLAR
R
YÜZM
MEDE RE
EKOR
R KIR
RDI
*Bağcılar Belediyesi sporcuları,
Türkiye Yüzme Federasyonu
tarafından 21-22-23 Haziran 2021
tarihlerinde düzenlenen 09-10 Yaş
Ulusal Gelişim Projesi’nden alnını
akıyla çıktı. Rakiplerini geride bırakan
minik yüzücüler, 3 gün süren
yarışlarda 10’u altın, 6’sı gümüş ve
4’ü bronz olmak üzere 20 madalya
kazandı. Yüzme hocası Adem
Zengin refakatinde 5’i kız 4’ü erkek
toplam 9 sporcuyla yer aldı. İstanbul
Anadolu Yakası Burhan Felek Yüzme
Havuzu’nda gerçekleşen yarışların
sonucunda Bağcılar Belediyesi

Spor Kulübü sporcuları, serbest,
kurbağalama, sırtüstü, kelebek ve
bayrak kategorilerinde 10 birincilik, 6
ikincilik ve 4 üçüncülük elde ederek
önemli bir başarıya imza attılar.

8 KAPALI YÜZME
E
HAVUZ
ZUNDA
A MİN
NİK
KULA
AÇLA
ARA EĞ
ĞİT
TİM
M
Bilgi Evleri, Gençlik Merkezi,
Engelliler Sarayı, Enderun Yetenekli
Çocuklar Merkezi, kültür merkezi,
kütüphaneler ve devlet okullarında
öğrenciler zamanlarını sporla
değerlendiriyor. İlçede Barbaros,
Kazım Karabekir, Kemalpaşa, Yüzyıl,
Demirkapı, 15 Temmuz, Göztepe ve

40 HAZİRAN 2021

Yıldıztepe Mahallelerinde 8 kapalı
yüzme havuzu yer alıyor. Uzman
eğitmenlerin eğittiği minik kulaçlar,
turnuvalarda yarışıyor. Havuzların
sayısının 10’a çıkarılması planlanıyor.

15 SPOR KOMPLEKSİ VE 7 KAPALI HALI SAHA

İlçede öğrencilerin ücretsiz
yararlandığı ve beden eğitim
derslerini gördüğü 15 spor
kompleksi ile 7 kapalı halı
saha bulunuyor. Önümüzdeki
süreçte halı sahalara 5 tane daha
eklenerek bu sayı 12’ye çıkacak.
Ayrıca öğrenciler, yaz tatillerini
bu tesislerde futbol, basketbol ve
voleybol gibi spor faaliyetlerinden
yararlanarak değerlendiriyor.
Yetenekleri keşfedilen öğrenciler
velilerin de istek ve onayıyla
spor kulüplerinin altyapısına
kazandırılıyor.

takımı, gülle atma, boccia ve
okçuluk sporlarıyla ilgili eğitim
de alabiliyor. Burada yetişen milli
sporcular dünya çapında başarılara
imza atıyorlar. Gençler, son
zamanlarda merak saldıkları güreş,
kungfu, taekwondo, judo, satranç
sporlarında da ilerleme gösteriyor.

Hüseyin Çolakoğlu

BOCCİADAN GÜREŞ
ŞE
KADAR
R GENİŞ
Ş SPO
OR
YELP
PAZE
ESİ
Feyzullah Kıyıklık Engelliler
Sarayı kursiyerleri spor salonundan
faydalanırken tekerlekli sandalye

Muhammed Alakberli
41 HAZİRAN 2021

Bağcılar HABER

TEKE
ERLE
EKLİ SAND
DALLYE
ATLE
ETİZM
M VE
E
BASK
KETB
BOLD
DA BA
AĞC
CILLAR
DAMGASI
Bugüne kadar uluslararası
şampiyonalarda İstiklal Marşı’nı
okutan ve ulusal turnuvalarda ise
kürsüde yerlerini alan Bağcılarlı
sporcular, Haziran ayında da büyük
başarılara imza attı.
*Polonya’nın Bydgoszcz
şehrinde düzenlenen Para Atletizm
Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi
temsil eden Bağcılar Belediyesi
Bedensel Engelliler Takımı toplam
7 madalya kazandı. T54 kategorisi
kadınlar 100 metre ﬁnalinde yarışan
Zübeyde Süpürgeci, 16.83’lük
derecesiyle Avrupa rekoru kırarak
birinci olmuş ve altın madalya
kazandı. Süpürgeci’nin bir de
ikincilik derecesi bulunuyor. Hamide
Doğangün 3 gümüş ve Zeynep Acet
de 2 bronz madalya kazandı.

Zübeyde Süpürgeci
Hamide Doğangün
BASK
KETB
BOL
Türkiye Bedensel Engelliler
Spor Federasyonu’nca düzenlenen
ve Kovid-19 nedeniyle 3 etap ile
Play-off usulüne göre oynanan
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper
Ligi 2020-2021 sezonu sona erdi.
9 ilden katılan 15 takımın Yalova ile
Bursa’da oynadığı müsabakalarda
Bağcılar Belediyesi Tekerlekli
Sandalye Basketbol Takımı başarılı
bir tablo çizdi. Maçlarda rakiplerine
karşı güzel oyunlar ortaya koyan
mavi şimşekler, 3 etap sonunda ilk
8 takım arasına girerek Play-Off
hakkı kazandı. Play-Off’ta çeyrek
ﬁnal oynayan Bağcılarlı sporcular,
taraftarlarına büyük heyecan yaşattı.
1907 Fenerbahçe ile eşleşen mavi
beyazlılar, aldıkları yenilgi yüzünden
yarı ﬁnale gidemedi. Bağcılar
Belediyesi Tekerlekli Sandalye Takımı
bu sonuçla Tekerlekli Sandalye
Basketbol Süper Ligi 2020-2021
sezonunu 6. sırada bitirdi.
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*Türkiye Futbol Federasyonu
Bölgesel Amatör Ligi(BAL) grup
maçları 27 Haziran Pazar günü
oynanan maçlarla sona erdi.
TFF Bölgesel Amatör Lig 1.
Bölge 1. Grupta mücadele eden
Bağcılarspor, oynadığı 6 maçta 4
galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan
toplayarak grubu şampiyon olarak
tamamladı. Başarılı bir graﬁk
çizen Bağcılarspor, 3. Lig yolunda
çeyrek ﬁnale kaldı.

GÜREŞ
ŞDE ALT
TIN MAD
DALY
YA
Bağcılar Belediyesi Spor
Kulübü sporcusu Muhammed
Alakberli, Antalya’da yapılan
Türkiye Güreş Şampiyonası’nda,
grekoromen stil 48 kiloda Türkiye
birincisi olarak altın madalya
kazanırken; Tayfur İlyasoğlu da
13-14 yaş serbest stilde üçüncü
olarak bronz madalya kazandı.
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Bağcılar HABER

Çocukların havuz
hasreti sona erdi
hPandemi nedeniyle
uzun süredir kapalı
kalan Bağcılar
Belediyesi bünyesindeki
8 kapalı yüzme havuzu,
kademeli normalleşme
ile birlikte korona
virüs tedbirleri altında
tekrar hizmet vermeye
başladı. Yüzme sevdalısı
çocuklar havuzların
açılmasıyla birlikte en
yakın havuza koşup
kendilerini suya attı.

B

ağcılar Belediyesi bünyesinde
yer alan 8 kapalı yüzme
havuzu, salgın sebebiyle
ara verdiği hizmete kaldığı yerden
devam ediyor. Normalleşmenin
ilk günü olan 1 Temmuz itibariyle
kapılarını açan havuzlarda yeni

dönem için kayıtlar başladı.
Kayıtlarını yaptıran çocuklar,
Barbaros, Kazım Karabekir,
Kemalpaşa, Yüzyıl, Demirkapı, 15
Temmuz, Göztepe ve Yıldıztepe
Mahallelerindeki 8 kapalı havuza
akın etti. Kimi ferahlamak için kimi
de yüzmeyi öğrenmek için havuzda
zaman geçiriyor. Çocuklar da
arkadaşlarıyla birlikte yüzerek tatili
eğlenceli hale getiriyor. Geçtiğimiz
hafta katıldıkları turnuvada
20 madalya kazanan Bağcılar
Belediyesi Spor Kulübü yüzücüleri
de eğitimlerine Göztepe Spor
Kompleksi’ndeki havuzda devam
ediyor.

HİJYEN BAKIMINDAN ÜST
DÜZEY ÖNLEMLER ALINDI
Vatandaşlar, yüzme havuzuna
girmeden önce duş alıp el, ayak
dezenfeksiyonu yapıyor. Soyunma
odalarında sosyal mesafeye dikkat
edilirken dolaplar her kullanımdan
sonra temizleniyor. Kovid-19
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temas riskini artıracağından
havuzlarda uzun süre kalınmasına
izin verilmiyor. Havuzlarda hijyen
bakımından üst düzey önlemler
alınıyor.
Havuzlarda hazırlıkların
tamamlandığını belirten Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“1 Temmuz itibariyle havuzlarımızı
yeniden açtık. Havuz hasreti
çeken hemşehrilerimizi, çocukları
yüzmeye bekliyoruz” dedi.
Havuzlarda yüzmek isteyenler
için kayıtlar yaz boyunca devam
edecek.

BAĞCILAR BELEDİYESİ

ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM
KİRAZ HALK KÜTÜPHANESİ
KURUM ZİYARETLERİ

SİZE ÖZEL BİR MEKÂN ÇOCUK
KÜTÜPHANEMİZDEN GÜZEL BİR KARE
Bağcılar Belediyesi
Şehit Savcı Mehmet
Selim Kiraz Halk
Kütüphanesinin
içinde 03-11 yaş
grubuna hizmet
veren çocuk
kütüphanemize
üye olarak kitap
ödünç alabilir,
ödevlerinizle ilgili
araştırma yapabilir, süreli yayın bölümünde dergi
okuyabilir, eğitici, el ve göz koordinasyonunu geliştiren
oyuncakların aynı zamanda satranç köşesinin yer aldığı
bölümde hoşça vakit geçirebilir, eğlenirken öğrenebilir,
masal saatlerimize, atölye çalışmalarımıza, eğitici
etkinliklerimize katılabilirsiniz. Kütüphanemizin verdiği
hizmetler, yürüttüğü projeler, çalışmaları hakkında daha
ayrıntılı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

İletişim: 0212 435 64 60

ÖĞRENCİLERE MORAL HEDİYESİ

Kurumlar arası işbirliğini
güçlendirmek, ortak
çalışmalara imza atmak,
yapılan çalışmalar
hakkında bilgi alışverişini
gerçekleştirmek, üçüncü
mekân olarak değerlendirilen
kütüphaneleri daha görünür
kılmak amacıyla bu ay
Yeşilbağ Adnan Ötügen
Ortaokulunu ve Kurtdereli
Mehmet Ortaokulunu ziyaret ettik. Aynı zamanda
Yeşilbağ Adnan Ötüken Ortaokulunda proje kapsamında
hayata geçirilen “Beceri ve Tasarım Atölyeleri”nin
açılışına da katıldık.

İnsan hayatta olduğu için evler yapar ama ölümlü
olduğunu bildiği için kitaplar yazar. Sürü halinde
yaşadığı için topluluk içinde oturur, ama yalnız
olduğunu bildiği için okur. Bu okuma ona, başka bir
arkadaşlığın yerini almayan ama bir başka arkadaşlık
tarafından da yeri doldurulamayacak bir yoldaşlık
sağlar.
Daniel PENNAC “Roman Gibi” adlı kitaptan alıntı

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 Mehmet Yağız BİNBİRDİREK oldu.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesinin
sessiz ve güvenilir ortamında düzenli olarak ders
çalışarak sınavlara hazırlanan öğrencilere moral vermek
için küçük bir sürpriz yaptık. Belediye Başkanımız Sayın
Lokman ÇAĞIRICI’nın selamını ve başarı dileklerini
sözlü olarak ilettikten sonra içinde çikolata ve
kolanyanın yer aldığı üzerinde “YKS Sınavına katılacak
öğrencilere başarılar dilerim. (Lokman ÇAĞIRICI Belediye Başkanı) yazılı hediye paketlerini dağıttık.
Hatırlanmanın güzelliğini yaşayan öğrencilerin
yüzlerindeki hoş tebessüm görülmeye değerdi.

BU AYIN OSMANLICA KELİMESİ

TA‘DİL (ळथࣴ ਡकळࣣ࣌य ): “Adl” kelimesinden
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Ł$VOÖQD]DUDUYHUPHGHQGHøLûWLUPHNWHEGLO
etmek
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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

İGDAŞ

T: 0212 433 47 47

İSKİ

T: 0212 550 26 06

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

T: 0212 489 09 41

BİLGİ EVLERİ

Kadir Topbaş

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

