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Lokman ÇAĞIRICI
Belediye Başkanı aman en hünerli hekimdir” 

diye bir söz var. Bağcılar’da 
zamanı ve mekânı en iyi 
şekilde değerlendirmek 

hizmet anlayışımızın temelini 
oluşturmaktadır.

Sunduğumuz hizmetler ve 
kazandırdığımız eserler insanlarımızın 
hayatına anlam ve zenginlik katmaktadır. 

“Yerinde dönüşüm” anlayışıyla 
başlattığımız Kentsel Dönüşüm Projemiz 
emin adımlarla devam ediyor. Bağcılar’ın 
cefasını çeken insanlarımızın sefasını 
da sürmesini istiyoruz. 2013 yılından 
bugüne kadar 3 bin 263 binada 17 bin 
193 bağımsız birimin dönüşümünü 
tamamladık. Hamdolsun, çalışmalarımız 
tüm hızıyla sürüyor.” 

Geleneksel Çanakkale Zafer 
Platosunda bu yıl yine farklı duygular 
yaşadık. Üç büyük takımın cephede 
şehit düşen futbolcularına ithaf ettiğimiz 
Plato’da, büyük zafer canlandırıldı.  
Davetlilere futbolcuların adının yazılı 
olduğu forma hediye ettik. 

Deprem Haftası’nda deprem 
gerçeğine dikkat çekmek amacıyla Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi’nde 
ve Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda 
gerçeğini aratmayan deprem tatbikatları 
yaptık. Öğrenci ve engelliler, katıldıkları 
tatbikatta muhtemel bir depremde neler 
yapacakları konusunda bilgi sahibi oldu.

Mart ayında bir hafta boyunca yağan 
ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışında, 
78 araç ve 575 personelimizle 24 saat 
sahada görev yapan Karla Mücadele 
Timimiz, başarılı çalışmalarda bulundu. 

Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan Hanımefendi’nin katılımıyla 

gerçekleştirilen “Türkiye’ye Enerji Veren 
Kadınlar Ödül Töreni’nde” 2020 Tokyo 
Paralimpik Oyunları’nda ülkemizi 
temsil eden milli sporcularımız Hamide 
Doğangün ile Zübeyde Süpürgeci de 
ödüle layık görüldü. Kendilerini canı 
gönülden tebrik ediyorum.

Geri dönüşüm faaliyetlerimiz devam 
ediyor.  “Cam Dostu Süpürgeci” projemiz 
kapsamında 5 yılda 3 bin 540 ton 
cam atığı toplandı. Yine geri dönüşüm 
sayesinde 354 bin 49 litre akaryakıt ve 
148 bin 700 kilowatt saat elektrik enerjisi 
tasarrufu sağlandı.

Çocuklarımız yeni icatlara imza 
atıyor. Enderun Yetenekli Çocuklar 
Merkezi’nin tasarladığı robotlar, ülkemizin 
köklü robot olimpiyatı olan İTÜ Robot 
Olimpiyatları’nda şampiyon oldu. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü bu yıl 
da anlamlı bir etkinlikle kutladık. Üzerinde 
Türkçe, İngilizce, Rusça ve Ukraynaca 
“Kadınlar ve çocuklar ölmesin. Savaşa 
dur de” yazılı not bulunan sardunya 
çiçeği dağıttık. 17. Kadınlar Şuramızda 
da güncel ve sosyal konular ele alındı. 
Adile Sultan’dan Halide Edip’e kadar 
medeniyete ışık tutan Türk kadınlarının 
anlatıldığı programda, yayımladığımız 
“Medeniyet Işığı Türk Kadınları” isimli 
kitabın lansmanı da yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı 
yazma sürecini anlatan “Böyle Yazıldı 
Bir Daha Yazılmayacak” belgesel filmi 
ilçemizdeki okullarda gösterime sunuldu. 
Geçmişe yolculuğa çıkaran filmi bir 
günde 150 bin kişi izledi. 

Sizleri Mart ayı bültenimizle baş başa 
bırakırken, önümüzdeki ay buluşmak 
üzere hürmet ve muhabbetlerimi 
sunuyorum. 

“Z

Kıymetli 
Hemşehrilerim ;
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K adın istihdamının hızla arttığı 
enerji sektöründe farkındalık 
oluşturmak amacıyla Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
bu yıl dördüncüsü düzenlenen 
Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar 
Ödül Töreni, Zorlu Performans 
Sanatları Merkezi’nde gerçekleşti. 
Görkemli geceye Cumhurbaşkanı 
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan da katıldı. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 
etkinlikle en büyük amaçlarının 
kamuoyunda kadınların başarı 
hikâyelerini daha görünür kılmak 
ve bu alanda farkındalık oluşturmak 
olduğunu ifade etti.

Alkışlarla sahneye çıktılar
Konuşmaların ardından 

“Akademi”, “Profesyonel”, “İş 
Dünyası”, “İlham Veren Kadın”, 
“Girişimcilik”, “Enerjide Örnek Şirket” 
ve “Jüri Özel” kategorilerinde ödüller 
verildi. Ayrıca, salgın nedeniyle 
2020’de ertelenen ödüller de aynı 
gecede sahiplerini buldu. Gecede 

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda 

milli takım kadrosunda yer alan 

Bağcılar Belediyesi Bedensel 

Engelliler Spor Kulübü sporcuları 

Hamide Doğangün ve Zübeyde 

Süpürgeci de ödül kazandı. 

Erdoğan, alkışlarla sahneye çıkan 
Doğangün ve Süpürgeci’yi kutlayıp 
başarılarının devamını diledi. Sertab 
Erener’in konser verdiği program, 
aile fotoğrafı çekilmesinin ardından 
sona erdi.

En kalbi duygularımla 
kutluyorum

Sporcuları tebrik eden Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 
yaptığı açıklamada “Bu çok anlamlı 
ve özel etkinlikte ödül kazanarak 
bize büyük bir mutluluk yaşatan 
değerli sporcularımızı şahsım ve 
ilçem adına en kalbi duygularımla 
kutluyorum. Her zaman her koşulda 
maddi ve manevi olarak sizin 
yanınızdayız” dedi.

Emine Erdoğan'dan  
Bağcılarlı sporculara ödül

➤ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 
katılımıyla düzenlenen Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül 
Töreni’nde 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda ülkemizi temsil 
eden Bağcılar Belediyesi sporcuları Hamide Doğangün ile Zübeyde 
Süpürgeci de ödüle layık görüldü. Erdoğan, gurur tablosunda yer 
alan Bağcılarlı milli sporcuları tebrik etti.

Bağcılar HABER
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İ stanbul’da bulunan Bosna 
Hersek’in Jablanica şehrinin 
belediye başkanı Damir 

Sabanovic, Meclis Başkanı Emir 
Muratovic ve Başkan Yardımcıları 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı’yı ziyaret etti. Bosna 
Hersekli heyeti makamında 
ağırlayan Çağırıcı hem şimdiye 
kadar hayata geçirilen hem de 
ileriye dönük çalışmalarla ilgili 
görüşmeler yaptı. Kardeş belediye 
olan Bağcılar ile Jablanica’nın 
işbirliğinin devam edeceğini 
belirten Çağırıcı, ziyaretlerinden 
dolayı konuklarına teşekkür etti.

SOSYAL VE KÜLTÜREL 
İÇERİKLİ SOHBET ETTİLER

Çağırıcı’nın aynı gün Bosna 
Hersek’ten genç misafirleri de vardı. 
Hayriye Kayraklı Ortaokulu’yla 

6 yıldır “Kardeş Okul” olan Os 
Suljo Cilik Okulu Müdürü Edin 
İdrizovic, 4 öğretmen ve 16 
öğrenciyle Çağırıcı’yı ziyaret etti. 
Misafirlerini toplantı salonunda 
konuk eden Çağırıcı, bir hafta 
boyunca İstanbul’da tarihi ve 

turistik gezilere katılan öğrencilerle 
sosyal ve kültürel içerikli bir sohbet 
gerçekleştirdi.

Kendilerine gösterilen ilgi ve 
alakadan memnun kalan Bosnalı 
gençler, Çağırıcı’ya teşekkür edip 
memnuniyetlerini iletti.

Jablanica 
Belediye 
Başkanı 
Sabanovic'ten 
Bağcılar'a 
ziyaret

➤ Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kardeş şehir olan 
Jablanica Belediye Başkanı Damir Sabanovic beraberindeki heyet 
ve Bosnalı öğrencileri makamında ağırladı. Çağırıcı ile Sabanovic 
ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişi yaparken öğrenciler de 
İstanbul ile ilgili izlenimlerini paylaştı.
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1 2 Mart İstiklal Marşı’nın 
Kabulünün 101. Yıldönümü 
ve Milli Şairimiz Mehmet Akif 

Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri 
kapsamında Bağcılar Edip İplik 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 
bir tören düzenlendi. Programa; 
Bağcılar Kaymakamı Mustafa 
Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe 
Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, 
öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İNANCIN VE YENİLMEZLİĞİN 
AÇIKÇA BEYANI

Yaptığı konuşmada İstiklal 
Marşı’nın Türk Milleti’nin bin yıllık 
destanının özlü ve sözlü ifadesi 
olduğunu söyleyen İlçe Milli Eğitim 
Müdür Mustafa Yılmaz, “İstiklal 
Marşı, milletimizin tam anlamıyla 
varoluş manifestosu ve evrensel 
özgürlük direniş bildirisidir. İstiklal 

Marşı sadece törenlerde okunan bir 
ulusal şiir değildir. Aynı zamanda 
inancın, azmin ve yenilmezliğin 
açıkça beyanıdır” dedi.

AYAKTA ALKIŞLADILAR
Konuşmanın ardından sahneye 

çıkan Dr. Naci Ekşi Anadolu 
Lisesi öğrencileri, bugüne özel 
hazırladıkları etkinlikleri sergiledi. Şiir 
okumalarıyla açılış yapan öğrenciler, 
İstiklal Marşı Oratoryosu ve “İstiklal 
Mücadelesinin Büyük Kahramanları” 
adlı gösteriyi sundu. Gençlerin 
İstiklal Marşı’nı anlatırken yaşadıkları 
heyecan ve coşku izleyenler 
tarafından çok beğenildi. Program 
sonunda davetliler, öğrencileri 
ayakta alkışladı olacak” dedi.

Ayrıca hamurlar, değişik 
şekiller verilip fırınlandıktan sonra 
anahtarlık, kolye ve biblo olarak da 
kullanılabiliyor.

Gençler, İstiklal Marşı'nın 
heyecanı ve coşkusunu paylaştı
➤ Vatan şairi Mehmet Akif 
Ersoy’un kaleminden doğan  
İstiklal Marşı’nın kabulünün  
101. yılı Bağcılar’da liseli gençlerin 
düzenlediği bir programla kutlandı. 
Öğrenciler, şiir okumaları, oratoryo 
ve gösterilerle İstiklal Marşı’nın 
heyecanını, coşkusunu en iyi 
şekilde yansıttılar.

Bağcılar HABER
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İstiklal Marşı’nın kabulünün 
101. Yılı etkinlikleri kapsamında 
Bağcılar’da geniş katılımlı bir 

etkinlik düzenlendi. Bu amaçla 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
himayelerinde Bağcılar Belediyesi 
ve Gönül Bağı Platformu tarafından 
hayata geçirilen “Böyle Yazıldı Bir 
Daha Yazılmayacak” adlı drama 
belgesel filmin ilçedeki okullarda 
gösterimi yapıldı.

ONLARIN ANISINI 
YAŞATACAĞIZ

İstiklal Marşı’nın yazılış sürecini 
ve o dönemin zorluklarını anlatan 

filmi, öğrenciler öğretmenleriyle 
birlikte sınıflarında izledi. Öğrenciler, 
ilgiyle izledikleri filmin bazı 
sahnelerinde çok duygulandı. 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mustafa Yılmaz da Abdurrahman 
ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’ndeki gösterime 
katıldı. Filmin çok önemli değerlere 

vurgu yaptığını söyleyen Çağırıcı, 
“Bizler onların anısını yaşatacağız 
sizler gelecek nesiller olarak inşallah 
bir daha İstiklal Marşı yazdırmayacak 
yeni nesilleri inşa edeceksiniz” dedi.

Gün boyu süren gösterimlerde 
yapımcılığını İbrahim Yasan, 
yönetmenliğini ise Ömer Faruk 
Karacan’ın üstlendiği filmi toplam 
150 bin kişi izledi.

➤ Bağcılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Milli 
Şair Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazma sürecini 
anlatan “Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak” belgesel 
filmi Bağcılar’daki okullarda gösterime sunuldu. İzleyenleri 
geçmişte yolculuğa çıkaran filmi bir günde 150 bin kişi izledi. 

“Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak” 
filmini bir günde 150 bin kişi izledi
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Kadınlar resimleriyle baharı getirdi

B ağcılar Belediyesi Kadın ve 
Aile Kültür Sanat Merkezi’nde 
eğitim alan kursiyerler yaptığı 

resimlerden oluşan sergi açtı. Fuaye 
salonunda düzenlenen serginin 
açılışına Bağcılar Kaymakamı 
Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye 

Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz 
ve davetliler katıldı. Kurdele 
kesilmesinin ardından davetliler, 
manzara ve çiçek ağırlıklı rengarenk 
tablolar ile bahar esintisini ortaya 
çıkaran sergiyi gezdi.

Doğayı en güzel  
şekilde yansıttılar

Kaymakam Eldivan 

emeklerinden dolayı kursiyerleri 
tebrik ederken Çağırıcı ise 
“Kursiyerlerimizi başarılı 
çalışmalarından dolayı yürekten 
kutluyorum. Doğayı, çiçekleri, 
hayvanları en güzel şekilde 
yansıtmaya çalışmışlar” diye 
konuştu.

Bir hafta boyunca ziyaretçilere 
açık olacak sergide ziyaretçiler, 
beğendikleri resmi de satın 
alabilecek.

➤ Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi 
kursiyerleri, açtıkları resim sergisinde baharın renklerini ilçe 
sakinleriyle buluşturdu. Kadınların yaptığı birbirinden güzel 
tablolar fuaye salonunda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bağcılar HABER
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8 
Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla Bağcılar Belediyesi, 
savaş ortamında zorluk yaşayan 

kadınların ve çocukların durumuna 
dikkat çekmek için bir etkinlik 
düzenledi. Bu amaçla Türkçe, 
İngilizce, Rusça ve Ukraynaca 
dillerinde “Kadınlar ve çocuklar 
ölmesin. Savaşa dur de” notları 
yazıldı. Bu dört dildeki mesaj, 
kadınlara dağıtılacak çiçeklerin 
saksısının üzerine yapıştırıldı.

ERKEKLER DE EŞLERİ İÇİN 
SARDUNYA ALDI

Hazırlanan rengarenk 
sardunyalar, 15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli İrade Meydanı ile Güneşli 
Meydanı’nda gerçekleşen 
programlarda ilçe sakinlerine 
dağıtıldı. Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe 
Başkanı Rüstem Tüysüz ile İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve 

AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı 
Emine Ayşe Şakar da davetlilere 
çiçeklerden verdi. Kadınlar kendileri 
için erkekler de eşleri ve anneleri 
için sardunya aldı.

BÜTÜN GÜZELLİKLER 
SİZLERİN OLSUN

Programda konuşan Çağırıcı, 
“Başta şehit annelerimiz olmak 
üzere ve savaşta hayatını kaybeden 
annelerimiz olmak üzere tüm 
annelerin ve tüm kadınlarımızın 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
tebrik ediyorum. Maalesef 
zulümlerin durması gerekirken 
kadınlarımızın ve çocuklarımızın 
yüzlerinin gülmesi gerekirken yine 
dünya üzerinde gözyaşı ve kan var. 
Dünyada hiçbir kadının ağlamadığı, 
gözyaşı dökmediği özellikle şiddete 
uğramadığı günleri diliyorum. 
Ukrayna’da yaşananları izliyoruz. 
İnşallah en kısa sürede son bulur. Bu 
savaşın dünya üzerindeki son zulüm 
olmasını temenni ediyorum” dedi. 

Gün içinde farklı saatlerde 
yapılan etkinlikte 10 bin adet 
sardunya dağıtıldı.

Kadınlar Günü'nde 4 dilde 
“Savaşa Dur De” çağrısı
➤ Bağcılar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 
üzerinde Türkçe, İngilizce, Rusça ve Ukraynaca “Kadınlar ve 
çocuklar ölmesin. Savaşa dur de” yazılı not bulunan sardunya 
çiçeği dağıttı. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının son 
bulmasını istediklerini vurgulayan Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı, “Bu savaşın dünya üzerindeki son zulüm 
olmasını temenni ediyorum” dedi.
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“KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 
OLMAZSA OLMAZIMIZ 
YERİNDE DÖNÜŞÜM!”

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ÇAĞIRICI:

B ağcılar 744 bin 351 nüfusuyla 
İstanbul’un üçüncü büyük 
ilçesi, yüzölçüm olarak da 22 

kilometrekare ile 28. sırada. Nüfusa 
oranla yerleşim alanının hayli düşük 
olduğu Bağcılar stok konut üretmede 
sıkıntı yaşıyor.  

Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı, ilçede kentsel 
dönüşüm çalışmalarının 1992 yılında 
Bakırköy’den ayrılıp ilçe olduklarında 
başladığını belirterek, o tarihten 
itibaren kaçak yapıya kesinlikle 
müsaade etmediklerini söylüyor.

2013 yılında İstanbul’da ilk Kentsel 
Dönüşüm Müdürlüğü’nü Bağcılar 
Belediyesi’nin kurduğunu ifade eden 
Çağırıcı, “Başladığımızda Bağcılar’ın 
konut mevcudunun yüzde 70’ni 
dönüştürmek durumundaydık. 29 
Nisan 2013 tarihinde müteahhitler 
ve bir grup arsa sahibi ile bir araya 
gelerek otoparkı ve asansörü 
olmayan projelere inşaat ruhsatı 
vermeyeceğimizi açıkladık. Bu karar 
bir milat olmuştur. Bu çok önemliydi 
çünkü, ilçemizin tamamında var 
olan 43.340 parselin 39.742’si, 500 

metrekarenin altında. Sadece 3.598 
parsel 500 metrekare üzeri… İşte 
bu sebeple Bağcılar için kentsel 
dönüşüm çok önemli.” diye konuştu.

10 BÖLGE RİSKLİ  
ALAN İLAN ETTİK

Çağırıcı, 5 Ekim 2012’de 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde 
başlatılan Kentsel Dönüşüm hamlesi 
kapsamında; “6306 Sayılı Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun” uyarınca 22 
mahallede yaptıkları çalışmalar 
neticesinde 10 bölgeyi riskli alan 
ilan ettiklerini belirterek şöyle 
devam etti; “Kentsel Dönüşüm 
çalışmalarımız kapsamında 
kurduğumuz Başak A.Ş. şirketimiz 
proje üretilmesi aşamasında 
vatandaşlarımıza destek sağlıyor. 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı’nın büyükşehirlerde kira 
yardım başvurularının alınması 
ve vatandaşların hesaplarına 
aktarılmasını ilçe belediyelerine 

devretmesiyle, mülk sahiplerine 
ve kiracılara kira yardımlarının 
aktarılmasını sağlıyoruz. 

Kentsel Tasarım Müdürlüğümüz 
hasarlı binalarla ilgili çalışmalar 
da yapıyor. Hazırladığı raporlar 
doğrultusunda “hasarlı olduğunu 
tespit ettiğimiz risk taşıyan binaları” 
boşaltarak mühürlüyor. Riskli alan 
ilan edilen 10 bölgede toplam 17 bin 
643 hak sahibi bulunuyor. Kentsel 
dönüşüme alınan bu alanlarda 
yaklaşık 80 bin kişi ikamet ediyor.” 

3 BİN 263 BİNAYI YIKTIK
İlçede bugüne kadar tespit 

edilen 3 bin 458 riskli yapının 3 bin 
263’ünün yıkımının gerçekleştiğini 
kaydeden Çağrıcı, “Kalan 195 
binamızın yıkım işlemi ve tebligat 
süreçleri devam ediyor. Yasal süreleri 
tamamlandığında bu binaların da 
yıkımı gerçekleşecek.  

159 MİLYON LİRA KİRA 
YARDIMI YAPILDI 

Kira yardımını Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığımız 

➤ Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca 10 bölgeyi riskli alan 
ilan ettiklerini belirterek, “İlçemizde 42 bin 201 binada 300 bin 330 bağımsız 
birim mevcut. Bunların 252 bin 540’ı konut, 47 bin 790’ı işyeri. Olası deprem 
tahminlerine göre 10 bin 622 bina risk teşkil ediyor” diye konuştu.  

Bağcılar HABER
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Belediyelerimiz aracılığıyla 
yapmaktadır. Kira yardımı 
alınması halinde devletin 
sağladığı kredi faizi indiriminden 
istifade edilemiyor. Buna göre, 
ilçemizde bugüne kadar toplam 
159 milyon 470 bin 206 lira kira 
yardımı yapıldı” şeklinde konuştu.

 “Kentsel dönüşümde olmazsa 
olmazımız, yerinde dönüşümdür. 
Yani, ilçemizin cefasını çeken 
hemşehrilerimizi kendi mahalinde 
ev sahibi yapıyoruz” diyen Başkan 
Çağırıcı, halkın ikna ve desteği ile 
sürdürdükleri kentsel dönüşüm 
sürecinde yenileme hedeflerini 
şöyle anlattı:

“İlçemizdeki toplam bina sayısı 
42 bin 201. 2001 yılı sonrasında 
denetime tabi olarak ruhsat verilen 
tahmini bina sayısı 13 bin 600. İBB 
tarafından yapılan saha çalışması 

referans alınarak olası depremde 
hasar görmesi öngörülen 10 bin 622 
binayı dönüştürmemiz gerekiyor. 
2013 yılından bugüne kadar 3 bin 
263 binanın dönüşümü sağlandı. 
Yani, kentsel dönüşüm kapsamında 
17 bin 193 bağımsız birimin 
dönüşümünü tamamladık. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
hazırlanan Olası Deprem Kayıp 
Tahminleri Kitapçığına göre Bağcılar 
ilçesinde geçici barınma ihtiyacı olan 
toplam hane sayısı 59.513. Bu rakam 
yapılan çalışmada orta, ağır ve çok 
ağır hasar görmesi öngörülen binaları 
içermektedir. Rapora göre ilçedeki 
mevcut 42 bin 21 binadan 10 bin 622 
bina risk teşkil ediyor. Yani 252 bin 
540 hanenin 59 bin 513’ü için geçici 
barınma ihtiyacı doğmakta. Biz, 
olası deprem yaşanmadan Kentsel 
Dönüşüm Strateji Belgesi ve rezerv 
yapı alanı projeleri ile dönüşüm 
çalışmalarına hız kazandırarak bu 
geçici barınma ihtiyacını en kısa 
sürede karşılamayı planlıyoruz.”

 “Kentsel dönüşümde olmazsa 
olmazımız, yerinde dönüşümdür. 
Yani, ilçemizin cefasını çeken 
hemşehrilerimizi kendi mahalinde 
ev sahibi yapıyoruz” diyen Başkan 
Çağırıcı, halkın ikna ve desteği ile 
sürdürdükleri kentsel dönüşüm 
sürecinde yenileme hedeflerini 
şöyle anlattı:

“İlçemizdeki toplam bina sayısı 
42 bin 201. 2001 yılı sonrasında 
denetime tabi olarak ruhsat verilen 
tahmini bina sayısı 13 bin 600. İBB 
tarafından yapılan saha çalışması 
referans alınarak olası depremde 
hasar görmesi öngörülen 10 bin 622 
binayı dönüştürmemiz gerekiyor. 
2013 yılından bugüne kadar 3 bin 
263 binanın dönüşümü sağlandı. 
Yani, kentsel dönüşüm kapsamında 

17 bin 193 bağımsız birimin 
dönüşümünü tamamladık. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
hazırlanan Olası Deprem Kayıp 
Tahminleri Kitapçığına göre Bağcılar 
ilçesinde geçici barınma ihtiyacı olan 
toplam hane sayısı 59.513. Bu rakam 
yapılan çalışmada orta, ağır ve çok 
ağır hasar görmesi öngörülen binaları 
içermektedir. Rapora göre ilçedeki 
mevcut 42 bin 21 binadan 10 bin 622 
bina risk teşkil ediyor. Yani 252 bin 
540 hanenin 59 bin 513’ü için geçici 
barınma ihtiyacı doğmakta. Biz, 
olası deprem yaşanmadan Kentsel 
Dönüşüm Strateji Belgesi ve rezerv 
yapı alanı projeleri ile dönüşüm 
çalışmalarına hız kazandırarak bu 
geçici barınma ihtiyacını en kısa 
sürede karşılamayı planlıyoruz.”

10 BİN 622 BİNANIN 
YENİLENMESİNİ 
HEDEFLİYORUZ 

BİR YANDA YIKIM  
BİR YANDA DA  

ANAHTAR TESLİMİ 

İSTANBUL’UN EN BÜYÜK 
MEYDANINDAN BİRİ OLACAK

➤ Çağırıcı, “Kentsel 
dönüşümde olmazsa 
olmazımız yerinde dönüşüm. 
Bağcılar’ın cefasını çeken 
insanlarımızın sefasını da 
sürmesini arzu ediyoruz. 
Bugüne kadar tespit edilen 
3 bin 458 riskli yapının 3 bin 
263’ün yıkımı gerçekleşti. 
2013 yılından bugüne kadar 
3 bin 263 binada 17 bin 193 
bağımsız birimin dönüşümünü 
tamamladık. Çalışmalarımız 
tüm hızıyla sürüyor.”

 Başkan Çağırıcı, dünyada artık 
ülkeler değil şehirlerin yarıştığını ve 
şehirlerin de meydanlarıyla anıldığına 
dikkat çekerek, “Kentsel dönüşümle 
depreme dayanıklı, sosyal donatıları, 
yeşil alanı ve otoparkları ile yaşanılır 
konutlar inşa ediyoruz. Bir diğer 
hedefimiz de ilçemize büyük bir 
meydan kazandırmak.

Bağcılar Meydan Projesi’nin, 
Kentsel Dönüşüm Uygulama İmar 
Planı da; 2021 yılında onanmış olup, 
filli olarak ruhsat ve yapım çalışmaları 
devam ediyor. Tamamlandığında 
İstanbul’un en büyük meydanları 
arasında yer alacak.
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Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi 
tarafından geleneksel hale 
getirilen Kadınlar Şurası’nın 

17.’si Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda 
düzenlendi. Siyasetçisinden iş 
kadınına öğrencisinden ev hanımına 
kadar toplumun her kesiminden 
çok sayıda davetlinin katıldığı 
programın açılış konuşmasını yapan 
AK Parti eski Milletvekili Feyzullah 
Kıyıklık, dinimizin kadına verdiği 
değeri anlattı. Peygamber efendimiz 
döneminde kadın kavramının zirve 
yaptığını söyleyen Kıyıklık, “Hiçbir 
sosyolojik sistemde cennetin veya 
en güzel şeyin kadının elinden 
geçeceği anlatılmamış. Resulullah 
(S.A.V) Efendimizin ‘Cennet annelerin 
ayakları altındadır’ diye hadisi var. Bu 
olay bile incelendiği zaman kadına 
nasıl önem verilmesi gerektiğini 
anlatacak başka hiçbir cümle yoktur. 
Peygamberimiz çok büyük inkılap 
yapmıştır” dedi.

Ailenin temelini kadınların 
oluşturduğunu ifade eden Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı 
da “Ailenin temelini oluşturan 
kadınımızı tarihin her aşamasında 

önemli noktalarda görüyoruz. 
Cumhuriyetimizin kuruluşunda 
da her cephede farklı görevlerde 
yine kadınlarımızı gördük. Nene 
Hatun’ları, Şerife Bacı’ları ve Halide 
Edip’leri unutmak mümkün değil. 
Kadın kahramanlar denilince akla ilk 
gelenlerden biri de Şule Yüksel Şenler 
hanımefendidir. Son dönemin en 
iyi mücadelesini verenlerin başında 
geliyor” diye konuştu.

UZMAN İSİMLER 
 SUNUM YAPTILAR

Protokol konuşmalarının ardından 
alanında uzman isimler, yaptıkları 
sunumlarıyla davetlileri bilgilendirdi.  
Şeyma Nur Aşkın’ın moderatörlüğünü 
yaptığı etkinlikte Klinik Psikolog 
Kübra Kabakaş, “Pandeminin Kadınlar 
Üzerindeki Psikolojik Etkisi”, Bağcılar 
Müftülüğü’nde görevli Vaize Sümeyye 
Akpınar, “Sosyal Sorunlara Manevi 

Çözümler” ve Prof. Dr. Emine 
Dingeç ise “Medeniyete Işık Tutan 
Kadınlar” konusunda aydınlatıcı 
açıklamalarda bulundu. Öte yandan 
Kabac Hatun’dan Bezmialem Valide 
Sultan’a kadar tarih boyunca farklı 
coğrafyalarda farklı yüzyıllarda 
yaşamış Türk kadınlarının tanıtıldığı 
“Medeniyet Işığı Türk Kadınları” isimli 
kitabın tanıtımı yapıldı. Kitap, Başkan 
Lokman Çağırıcı’nın girişimleri ile 
17 akademisyen tarafından Doç. Dr. 
Arif Kolay ve Doç. Dr. Şefik Memiş’in 
editörlüğünde yazıldı

Şura programına AK Parti İlçe 
Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, 
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal 
Hürcan, AK Parti İlçe Kadın Kolları 
Başkanı Emine Ayşe Şakar, belediye 
meclis üyeleri, kamu kurumu 
temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu 
üyeleri de katıldı.

➤ Bağcılar’da düzenlenen 17. Kadınlar Şurası’nda hem güncel 
hem de sosyal konular ele alındı. Adile Sultan’dan Halide Edip’e 
kadar medeniyete ışık tutan Türk kadınlarının da konuşulduğu 
programda Bağcılar Belediyesi tarafından yayımlanan “Medeniyet 
Işığı Türk Kadınları” isimli kitabın lansmanı da yapıldı.

Bağcılar HABER

Medeniyet Işığı Türk Kadınlar tanıtıldı
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“Ö ğrenmeyi ve Üretmeyi 
Seven Kadınlar İçin” 
sloganıyla 2011 yılında 

kurulan Bağcılar Belediyesi Kadın 
ve Aile Kültür Sanat Merkezi, her 
yaştan kadına hizmet sunmaya 
devam ediyor. Bu kursiyerlerden 

biri de 3 çocuk, 4 torun sahibi 60 
yaşındaki Zeynep Çelik. Gençlik 
yıllarında modelistliğe ilgi duyan 
ancak çocuklarla ilgilenmekten ve 
ev işlerinden fırsat bulamadığı için 
hayalini sürekli erteleyen Çelik, 
çocuklarının da yönlendirmesiyle 

Giyim ve Üretim Teknolojisi sınıfına 
kayıt yaptırdı.

SINIF ARKADAŞLARI 
HAYRAN KALDI

Çabası ve isteğiyle kısa sürede 
modelistlikte ilerleyen Çelik, 
hayalindeki kıyafetleri hem tasarladı 
hem de dikti. Özellikle artan 
kumaşları atmayıp birleştirerek 
rengarenk yeni ve farklı tasarımlar 
ortaya çıkardı. Aynı sınıfta 
bulunduğu gençlerin hayranlıkla 
izlediği Çelik’in, el emeği göz nuru 
kıyafetleri herkes tarafından çok 
beğeniliyor.

DAMADIM ŞAŞTI KALDI
Hayallerini gerçekleştirmenin 

mutluluğunu yaşadığını söyleyen 
Çelik, “Buraya geldiğim için 
çok mutluyum. Hayallerimi 
gerçekleştirdiğim yerdeyim. 
Gençlik dönemimde isteyip de 
yapamadığım her şeyi şimdi aynı 
hevesle yapıyorum. Diktiğim 
kıyafetlerden torunlarıma ve 
çocuklarıma da hediye ediyorum. 
En son atıklardan yaptığım 
elbiseleri gören damadım şaşırdı 
ve beni tebrik etti. Onların 
beğenmesi ve benimle gurur 
duyduklarını söylemeleri bütün 
yorgunluğumu alıyor. Ayrıca satış 
yaparak da ev için ek kazanç 
sağlıyorum” dedi.

“Hayal kurmanın yaşı yok” diyen 
Çelik, gençleri Kadın ve Aile Kültür 
Sanat Merkezi’ne eğitim almaya 
davet etti.

➤ Ailevi sebeplerden dolayı gençliğinde kendine zaman 
ayıramayan 4 torun sahibi Zeynep Çelik, modelistlik hayalini 60 
yaşında tanıştığı Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat 
Merkezi’nde gerçekleştirdi. Azmiyle genç kursiyerlere örnek olan 
Çelik, kendi tasarladığı rengarenk ve şık kıyafetlerin bazılarını 
sevdiklerine hediye ederken, bazılarını da satarak gelir elde ediyor.

60 yaşında hayalini
gerçekleştirdi

MART 202217



M eteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nün günler 
öncesinden uyarısını 

yaptığı kar yağışı 9 Mart 2022 günü 
akşam saatlerinde İstanbul’da 
kendisini gösterdi. Beraberinde 

soğuk havayı da getiren kar, 
kentte hava sıcaklıklarının eksi 
derecelere düşmesine sebep oldu. 
Her geçen dakika tipiye dönüşen 
yağış, Bağcılar’da da her yeri beyaz 
örtüyle kapladı.  

78 araç ve 575 kişilik tim 
sahaya indi

Bu duruma hazırlıklı olan Bağcılar 
Belediyesi, bir gün önce yaptığı 
Karla Mücadele kriz toplantısında 

Karla Mücadele Timi, karın 
çileye dönüşmesine izin vermedi

➤ Bir hafta boyunca yoğun kar yağışının etkili olduğu 
ilçede 78 araç ve 575 personeliyle birlikte 24 saat sahada 
görev yapan Bağcılar Belediyesi Karla Mücadele Timi, 
kar sınavını başarıyla geçti. Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı’nın da tuzlama aracı kullandığı çalışmalar 
sonucunda vatandaşlar kar mağduriyeti yaşamadı. Soğuk 
havada dışarıda olanlara sıcak çay, çorba ikramı yapılırken 
sokak hayvanlarının beslenmesiyle de yakından ilgilenildi.

Bağcılar HABER
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aldığı kararları uygulamaya koydu. 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı, başkan yardımcıları 
ve birim müdürlerinin katıldığı 
toplantıda çıkarılan çalışma planı 
doğrultusunda 78 araç ve 575 kişilik 
Karla Mücadele Timi sahaya indi.

24 saat esasına  
göre çalışıldı

22 mahallede önceden belirlenen 
kritik noktalara yerleşen ekipler, 24 
saat esasına göre çalışmaya başladı. 
İnsan ve araç trafiğinin yoğun 
olduğu yerler başta olmak üzere 
ilçe genelindeki bütün noktalarda 
kar küreme ve tuzlama faaliyetleri 
yapıldı. Tim görevlileri, vatandaşların 
herhangi bir olumsuzlukla karşı 
karşıya kalmaması için büyük 
çaba sarf etti. Yoğun kar yağışına 
rağmen ekiplerin küremede hızlı 
olması sonucu yolların tamamı 
açıldı. Vatandaşların buzlanmadan 
kaynaklanabilecek kaymalara maruz 
kalmamaları için de sokaklara tuz 
döküldü. Görünmez kazaların 
yaşanmaması için ana caddelerdeki 
ağaçların üzerinde biriken karlar 
ekipler tarafından silkelendi.

Kamu kurumlarına ve 
esnafa tuz dağıtıldı

Ekipler tarafından sağlık 
kuruluşları, camiler, okullar, diğer 
kamu kurumları ve ilçenin en 
kalabalık yerleri olan yürüyüş 
yollarındaki esnafa tuz dağıtıldı. 
Görevliler, tuz dolu çuvalları olası 
bir yol kapanması durumunda 
kullanmaları için bina ve dükkanların 
önüne bıraktı.

Çağırıcı, küreme ve 
tuzlama aracı kullandı

Buz tutma olasılığı olan yerler, 
meydanlar ve bağlantı noktaları 
başta olmak üzere ara sokaklara 
kadar ilçenin bütün noktalarına kısa 
sürede ulaşıldı. Fırtınaya rağmen 
özveriyle çalışan görevliler, yolların 
kapanmasına ve ilçe sakinlerinin 
zarar görmesine izin vermedi. 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı 
Rüstem Tüysüz ile birlikte sahaya 
inip ekiplerin yanında çalışmalara 
destek verdi. Çağırıcı sürücü 
koltuğuna oturduğu küreme ve 
tuzlama aracıyla sokakları dolaştı.

AK Parti İl Başkanı çalışmaları 
yerinde inceledi

Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret 
eden AK Parti İl Başkanı Osman 
Nuri Kabaktepe ve AK Parti İl Başkan 
Yardımcısı İsmet Öztürk, karla 
mücadele çalışmalarını yerinde 
inceledi. Kemalpaşa Mahallesi’ndeki 
şantiyeye giden Kabaktepe, 
hazırlıklarla ilgili olarak personelden 
bilgi aldı. Önlemleri beğenen 
Kabaktepe, zorlu şartlarda görev 
yapan personele kolaylıklar diledi.

Soğukta dışarıda olanlara sıcak 
ikramda bulunuldu

Sahada ekiplerin bir bölümü 
kar küreme, tuzlama ve temizlik 
çalışmalarını yürütürken diğer 
bölümü de soğuk havada dışarıda 
olanlara sıcak çay, çorba ve kek 
ikramında bulundu. Meydan ve 
metro çıkışının olduğu noktalarda 
bulunan mobil araçlardan 
vatandaşlara yönelik ikram gün boyu 
devam etti. 

İhtiyaç sahipleri ve sokak 
hayvanları unutulmadı

Evlerinden çıkamayan ihtiyaç 
sahiplerine de süt, ekmek ile birlikte 
makarnadan pirince kadar çeşitli 
yiyeceklerin bulunduğu kuru gıda 
kolisi verildi. Bu zorlu günler de 
sokak hayvanları da unutulmadı. Can 
dostlar için parklara ve belirlenen 
noktalara mama bırakıldı. 

Kronik hastalara 
ambulans desteği verildi

Vatandaşların taleplerine cevap 
verebilmek amacıyla 24 saat açık 
olan 0 212 410 06 00’ı arayanlara 
yardım eli uzatıldı. Sosyal medya 
üzerinden ve Çağrı Merkezi’ne gelen 
telefonlar üzerine ihtiyaç duyulan 
noktaya en kısa sürede gidilerek hızlı 
müdahaleyle etkili sonuçlar alındı. 
Müracaatlar doğrultusunda 65 yaş 
üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara 
ambulans desteği verildi. Evlerinden 
alınarak hastaneye götürülen 
hastalar tedavilerinin ardından tekrar 
evlerine bırakıldı.

Başarılı bir sınav verdik
Kar İstanbul’u terk edene 

kadar sahada olduklarını söyleyen 
Çağırıcı, “Zor bir hafta geçirdik, 
ancak belediye olarak turuncu 
alarm niteliğindeki kar yağışı ve 
fırtınaya karşı başarılı bir sınav 
verdik. Hemşehrilerimizin huzuru 
ve güveni için büyük bir özveri 
gösteren mesai arkadaşlarıma 
emeklerinden dolayı teşekkür 
ediyorum. İlçemizde herhangi bir 
sıkıntı yaşanmadı” dedi.
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Engelliler, Erasmus öğrencilerine 
kilim dokumayı öğretti

B ağcılar Belediyesi Feyzullah 
Kıyıklık Engelliler Sarayı, Dr. 
Kemal Naci Ekşi Anadolu 

Lisesi’nin yürüttüğü Erasmus + 
“Our Past Our Future” projesi 
kapsamında Letonya, Yunanistan 

ve Romanya’dan İstanbul’a gelen 
30 öğretmen ve öğrenciyi konuk 
etti. Salgın sebebiyle İtalya’dan 
gelemeyen öğrencilerin online 
katılımıyla gerçekleşen sunumda 
öğrencilere Türkiye ve İstanbul’un 

tanıtımı yapıldı. Sunumun ardından 
verilen öğle yemeğine Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı 
ile İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mustafa Yılmaz da katıldı.

SELAMLARIMIZI GÖTÜRÜN
Gençleri ağırlamaktan dolayı 

mutluluk duyduklarını söyleyen 
Çağırıcı, “Bağcılar, farklı kültürlerin 
bir arada kardeşçe yaşadığı bir 

➤ Dr. Kemal Naci Ekşi 
Anadolu Lisesi’nin Erasmus+ 
“Our Past Our Future” 
projesi kapsamında Letonya, 
Yunanistan ve Romanya’dan 
gelen 30 öğretmen ve öğrenci, 
Bağcılar Belediyesi Feyzullah 
Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda 
hem eğlenceli hem yararlı bir 
gün geçirdi. Engellilerle birlikte 
atölye çalışmalarına katılan 
Avrupalı öğrencilerden kimi 
kilim dokumayı kimi de saç 
tıraş etmeyi öğrendi.

Bağcılar HABER
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ilçemiz. Buradaki günlerini çok iyi 
değerlendirin. Bu projenin gençler 
arasında gelecekte kurulacak 
dostluklara vesile olmasını da 
temenni ediyorum. Ben 3 ülkeyi de 
gezmiş biriyim. Doğal güzellikleri 
kadar insanlarının güzelliğine 
de şahitlik ettim. Selamlarımızı 
götürün” dedi. Çağırıcı’nın 
“İstanbul’u nasıl buldunuz?” 

sorusuna ise davetlilerin büyük bir 
kısmı “Yemekleri çok lezzetli” diye 
cevap verdi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER 
YAŞANDI

Yemekten sonra Avrupalı 
öğrenciler, aralarında oluşturdukları 
7’şerli gruplarla “Bitki Yetiştirme”, 

“Kuaförlük/Berberlik”, “Halı/Kilim 
Dokuma”, “El Becerisi” ve “Resim” 
atölyelerinde derse girdi. Renkli 
görüntülere sahne olan derslerde 
öğrencilerden bazıları saç tıraş 
etmeyi bazıları da kilim dokumayı 
öğrendi. Kapanışı müzik sınıfında 
yapan liseliler, çalan müzik ve halk 
oyunları gösterisini izlerken keyifli 
dakikalar geçirdi.
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İ TÜ Kontrol ve Otomasyon Kulübü 
tarafından 24-25-26 Mart 2022 
tarihlerinde Türkiye’nin en köklü 

robot olimpiyatı olan İTÜ Robot 
Olimpiyatlarının (İTÜRO) bu sene 
on dördüncüsü düzenlendi. İTÜ 
Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel 
Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 
dev etkinliğe Bağcılar Belediyesi 
bünyesinde eğitim alan öğrenciler de 
katıldı. Enderun Yetenekli Çocuklar 
Merkezi Robotik Kulübü’nden 
Mehmet Fırat, Muhammed Burak 
Özcan ve Efe Tolga Keskin’in 
tasarladığı Roboenderun1, 
Roboenderun2 ile Roboenderun3 
isimli robotlar “İnşaat” kategorisinde 
rakipleriyle yarıştı.

İleride büyük projelere 
imza atacaklar

Robotik alanında çalışma 
yapmakta olan öğrencileri, 
akademisyenleri ve endüstri 
temsilcilerini bir araya getiren 

ve teknolojik gelişmeler ışığında 
bu alanda yapılan çalışmaları 
sorgulayan yarışmada Bağcılar’ı 

temsil eden robotlar büyük başarı 
sağladı. Roboenderun1 isimli robot 
birinci olarak şampiyon olurken 
Roboenderun3 isimli robot ise 
üçüncülüğü kazandı.

Başarılı olan öğrencileri tebrik 
eden Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı, “Öğrencilerimizin 
bu alandaki çalışmalarına önem 
veriyoruz. Üniversiteler düzeyinde 
gerçekleşen en büyük robot 
organizasyonu olan İTÜRO’da elde 
ettiğimiz başarı bizi çok mutlu 
etti. Bu çocuklarımızın ileride 
büyük projelere imza atacaklarını 
ve kendilerini geliştirip milletine 
faydalı bireyler haline geleceklerine 
inanıyorum” dedi.

Bağcılar'ın robotları İTÜ Robot 
Olimpiyatları'nda birinci oldu

➤ Bağcılar Belediyesi 
Enderun Yetenekli Çocuklar 
Merkezi’nin tasarladığı 
robotlar, Türkiye’nin en köklü 
robot olimpiyatı olan İTÜ Robot 
Olimpiyatları’nda şampiyon 
oldu. Enderunlu çocukların 
İnşaat kategorisinde yarışan 
Roboenderun1 isimli robotu 
birinciliği, Roboenderun3 isimli 
robot ise üçüncülüğü elde etti.

Bağcılar HABER
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B ağcılar Belediyesi Enderun 
Yetenekli Çocuklar Merkezi 
Matematik Sınıfı öğrencileri, 

2022 Dünya Matematik Günü 

sebebiyle düzenlenen “Matematik 

Birleştirir” temalı fotoğraf 

yarışmasına başvuruda bulundu. 
Bu amaçla öğrenciler, sınıfta 
arkadaşlarıyla birlikte çektirdikleri 
geometrik şekiller içeren eğlenceli 
fotoğrafları belirtilen adrese 
gönderdi.

3.200 ESER  
ARASINDAN SEÇİLDİ

İngiltere’den Portekiz’e kadar 
dünyanın dört bir yanından 
başvuru yapılan yarışmada 3.200 
fotoğraf birbiriyle yarıştı. Yapılan 
değerlendirme sonucunda 
Enderunlu öğrencilerin gönderdiği 
3 fotoğraf çok beğenildi ve 
sergilemeye değer bulundu.

MATEMATİĞİ EĞLENCELİ 
HALE GETİRDİLER

Başarılarından dolayı öğrencileri 
tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı, “Birçok kişinin 
sıkıcı bulduğu matematiği severek 
eğlenceli hale getiren ve bunu 
başarılarına yansıtan çocuklarımızı 
yürekten kutluyorum. Hayatımızın 
her anında matematik var. Sizin bu 
başarılarınız hayatta da çok iyi yerlere 
geleceğinizi gösteriyor” dedi.

Dünyanın dört bir yanından gelen 
fotoğraflar arasından seçilenler, 
http://www.idm314.org adresinde 
yayınlandı. 

Enderunlu 
matematikçilere 
sergileme ödülü

➤ Dünya Matematik Günü sebebiyle düzenlenen 
ve 3.200 fotoğrafın yarıştığı uluslararası 
yarışmada Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli 
Çocuklar Merkezi öğrencilerinin 3 fotoğrafı 
sergileme ödülü kazandı.
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T ürkiye genelinde 
düzenlenen 4006 TÜBİTAK 
Bilim Fuarları Destekleme 

Programı kapsamında Bağcılar 
Mahmutbey Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi öğrencilerinin 
projelerinin sergilendiği fuarın 
açılışı gerçekleştirildi. Okulda 
düzenlenen fuarın açılışına 
Bağcılar Kaymakamı Mustafa 
Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe 
Başkanı Rüstem Tüysüz ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürü katıldı. Kurdele 
kesilmesinin ardından davetliler, 
edebiyat, kültür, teknoloji, tasarım 
ve bilimsel çalışmaların yer aldığı 

projeleri inceleyip bilgi aldı. 
Bernoulli İlkesi’nden Doğada 
Bitmeyen Enerji Kaynakları’na 
kadar farklı konuların işlendiği 
fuarda gençlerin projelerinin 
çoğunda tasarrufa yer verdikleri 
görüldü.

Suyun yüzde 70'i banyo ve 
tuvalette kullanılıyor

“Olay Gayet Kolay, Kolay 
Ekonomi” isimli projede küçük 
tasarruflarla anlamlı birikimler elde 
edilebileceğini belirten gençler, 
bu iddialarını enflasyon, mevduat 
faizi ve BİST üzerinden sayısal 

veriler kullanarak destekliyor. 
“Su Tüketimini Azaltan Hamleler” 
başlıklı araştırmada ise “Evde 
kullanılan suyun yüzde 70’i banyo 
ve tuvalete gidiyor” diyen gençler, 
çözüm yollarından biri olarak şunu 
sundu: “Ekonomik duş başlığı 
kullanabiliriz. Mesela 5 dakikada 
100 litre su harcıyorsak bu duş 
başlığıyla 45-60 litre arası su 
harcaya biliyoruz. Aparat suyun 
yoğunlaşarak daha tazyikli ve 
tasarruflu akmasını sağlıyor.”

Öğrencilerin bakış açılarını ve 
projelerini çok beğendiğini söyleyen 
Çağırıcı, bilimle uğraşan, yenilikler 
ortaya koyan gençleri tebrik etti.

➤ Bağcılar 
Mahmutbey 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nde 
düzenlenen 
TÜBİTAK 4006 Bilim 
Fuarı’nda öğrenciler, 
projelerini sergiledi. 
Farklı dallarda 
tasarıların yer aldığı 
fuarda gençlerin 
doğal kaynaklar ve 
ekonomik tasarruf 
üzerine yaptığı 
projeler dikkat çekti.

Gençlerin gündemi tasarruf

Bağcılar HABER
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1 4 Mart Tıp Bayramı 
nedeniyle Bağcılar Belediyesi 
tarafından geniş katılımlı 

bir etkinlik düzenlendi. Dr. Kadir 
Topbaş Halk Sarayı’nda gerçekleşen 
yemekli programa ilçede görev 
yapan doktordan sekretere kadar 
farklı branşlardan çok sayıda sağlık 
çalışanı iştirak etti. Koronavirüsün 
atlatılmasındaki emeklerinden 
dolayı sağlıkçılara teşekkür eden 
Bağcılar Kaymakamı Mustafa 
Eldivan, “Tüm dünyada önemli bir 
mesleğe sahipsiniz. Sizin kafanız 
ne kadar rahat olursa mesleği ne 
kadar güzel yaparsanız bizim de 
gelecek nesiller olarak sağlık, sıhhat 
olarak daha iyi noktada olacağımızı 
düşünüyorum. Sizinle gurur 
duyuyoruz” dedi.

ÖNEMLİ BİR MESLEĞE 
SAHİPSİNİZ

Sağlık çalışanlarının özveri, 
fedakarlık ve cesaretle görevlerini 
yerine getirdiklerini ifade eden 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı ise “Sağlık çalışanı 
olarak doğumdan ölüme kadar 
hayatın her alanında olan önemli 

bir mesleğe sahipsiniz. Çok 
kutsal bir görevi ibadet aşkıyla 
yapıyorsunuz. Birtakım sancılar 
yaşandı ancak Cumhurbaşkanımızın 
müjdeleriyle birlikte yeni bir 
çalışmayla sıkıntıların giderileceğine 
inanıyorum” diye konuştu. 

Programa katılan Bağcılar Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Başhekimi 
Doç. Dr. Ozan Beytemür ile İlçe 
Sağlık Müdürü Hülya Zengin Tiryaki, 
programı organize eden Çağırıcı’ya 
teşekkürlerini iletti.

Yemeğin ardından sanatçı 
Sami Çelik, seslendirdiği şarkılarla 
davetlilere müzik ziyafeti sundu. 
Sağlık çalışanları daha sonra 
çalan müzik eşliğinde halay çekip 
çiftetelli oynayarak gönüllerince 
eğlendi.

Sağlık çalışanları stres attı
➤ Bağcılar Belediyesi, 
14 Mart Tıp Bayramı 
dolayısıyla ilçede 
görev yapan sağlık 
çalışanları ile 
ailelerini yemekte 
ağırladı. Salgınla 
mücadelede iki 
yıl yoğun çalışan 
sağlıkçılar, Erik Dalı 
ile başlayıp halaylar 
çekerek gönüllerince 
eğlendi.
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B ağcılar’da eğitim gören 
dört lisenin öğrencileri 
Bağcılar Belediyesi 

Gençlik Meclisi’nin düzenlediği 
“Söz Gençlerde” etkinliği için 
bir araya geldi. Hepsi politikaya 
meraklı gençler, kurdukları hayali 
partilerin adına meclis salonundaki 
koltuklarda yerini aldı. Programın 
açılış konuşmasını yapan Bağcılar 
Kaymakamı Mustafa Eldivan, 
“Sizler bizim umudumuzsunuz. 

Aramızda ne kadar farklılıklar 
düşünce ayrılıkları olursa olsun 
hepimiz biriz ve beraberiz. Bu 
birliğin devam etmesini Cenabı 

Allah’tan niyaz ediyorum. Sizlerin 
fikirlerinizle beraber Türkiye’nin 
geleceğinde olmanız gerektiğini 
düşünüyorum” dedi.

Yarının Türkiye'sinde  
söz sahibi olmak isteyen 
gençler kıyasıya yarıştı

➤ Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen “Söz 
Gençlerde” programında yarının Türkiye’sinde söz sahibi olmak 
isteyen liseli öğrenciler, kurdukları hayali partiler üzerinden 
birbiriyle yarıştı. Bağcılar Belediyesi Meclis Salonu’nda heyecanlı 
dakikaların yaşandığı etkinlikte Aydın Doğan Sağlık Meslek Lisesi 
öğrencilerinin Hipokrat Partisi aldığı 409 puanla birinci oldu.

Bağcılar HABER

MART 202226



İDEALLERİNİZE UYGUN 
YERLERDE GÖREV ALIN

Farkındalık oluşturma 
amaçlı bu programın kendisini 
heyecanlandırdığını söyleyen 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı da “Dününü bilmeyen 
bugünün kıymetini bilemez, 
bugünün kıymetini bilmeyen de 
geleceğini göremez. Her şeyden 
önce inanmak ve kendinizi 
yetiştirme noktasında sivil toplum 
kuruluşları başta olmak üzere 
ideallerinize uygun yerlerde görev 
almanız bu ülke için gelecek için 
çok önemli. Hepinize yürekten 
başarılar diliyorum. Bizler sizin 
gibi vatanına, milletine, ezanına, 
bayrağına bağlı inançlı nesiller 
yetiştirmek için mücadele ediyoruz” 
şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLER  
PROJELERİNİ SUNDU

Protokol konuşmalarının 
ardından Gençlik Meclisi Başkanı 
İsa Yusuf Battal’ın yönettiği oturum 
başladı. Aydın Doğan Sağlık Meslek 
Lisesi öğrencilerinin kurduğu 
Hipokrat Partisi “Sağlık ve Bilişimde 
Gençlik”, Akşemsettin Anadolu 
Lisesi öğrencilerinin kurduğu 
Geleceğin Işığı Partisi “Kültür ve 
Sanatta Gençlik”, Bağcılar Anadolu 
İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin 
kurduğu Genç Şuur Partisi “İslam’da 
Gençlik”, Dr. Naci Kemal Ekşi 
Anadolu Lisesi öğrencilerin kurduğu 
Nesillerin Yükselen Sesi Partisi “Spor 
ve Sosyal Hayatta Gençlik” ve Oto 
Center Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencilerinin kurduğu 
Üreten Gençler Partisi de “Teknoloji 
ve Üretimde Gençlik’ konusunda 
sunumlar yaptı.

HİPOKRAT PARTİSİ 
BİRİNCİ OLDU

Çekişmeli ve bir o kadar da renkli 
görüntülere sahne olan oturumda 
jüri üyeleri Gençlik ve Spor ilçe 
Müdürü Kemal Hürcan, Gazeteci-
Yazar Ekrem Kızıltaş, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden Şube Müdürü 

Bülent Işık, İlçe Müftülüğü’nden 
Cüneyt Alp ve Bağcılar 
Belediyesi’nin en genç meclis üyesi 
Eyüp Yıldız’ın oylarıyla birinci parti 
belli oldu. Oylama neticesinde 
409 puan alan Aydın Doğan 

Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin 
Hipokrat Partisi rakiplerini geride 
bırakarak birinci oldu. Program 
sonunda katılımcı öğrencilere 
aldıkları puanlara göre oluşan 
sıralamaya göre ödülleri verildi.
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D ünya tarihinin seyrini 
değiştiren ve ülkemizin 
bağımsızlığı yolunda en 

önemli dönüm noktalarından biri 
olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 
107. yıldönümünde de Bağcılar 
Belediyesi, geleneksel etkinliklerini 
sürdürüyor. Bu kapsamda her 
yıl farklı bir başlık altında yapılan 
Çanakkale Zafer Platosu bu 
sene Çanakkale’de şehit düşen 
futbolcular Galatasaraylı Hasnun 
Galip, Fenerbahçeli Arif ve Beşiktaşlı 
Kaptan Kazım’ın anısına kuruldu.

Çanakkale Ruhu 
Bağcılar Meydanda 

yeniden yaşandı
➤ Bağcılar Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Çanakkale 
Zafer Platosu, bu yıl üç büyük takımın Çanakkale Savaşı’nda 
şehit düşen futbolcularına ithaf edildi. Galatasaraylı Hasnun 
Galip, Fenerbahçeli Arif ve Beşiktaşlı Kaptan Kazım’ın şehit 
olma anının canlandırıldığı gösterinin sonunda davetlilere 
futbolcuların adının yazılı olduğu formalar hediye edildi.

Bağcılar HABER
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NE KADAR ÖVÜNSEK AZDIR
Açılış konuşmasında, 107 yıl 

geçmesine rağmen Çanakkale’nin 
dünya üzerinde yaşayan canlı 
bir tarih olduğuna vurgu yapan 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı, “Türk milletinin düşman 
askerine insanlık dersi verdiği ve 
ziyaret edenlerin tüylerinin diken 
diken olduğu bir yerin adıdır 
Çanakkale. Böyle bir ecdadın 
torunlarıyız. Ne kadar övünsek 
azdır. Bize düşen onları unutmamak 
ve gelecek nesillere aktararak bir 
daha bu günleri yaşamamaktır.  
Biz Bağcılar Belediyesi olarak 
birçok etkinlik yapıyoruz ama 
en anlamlılarının başında bu 
etkinliklerimiz geliyor” dedi.

EMPERYALİSTLERE 
VERİLMİŞ CEVAPTIR

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa 
Yılmaz, “Çanakkale zaferinin bu 
coğrafyadan bizleri atmak için 
uğraşan emperyalist güçlere 
vermiş olduğu cevaptır. Bu ruhu 
çok iyi devam ettirmeniz sizlerin 
görevidir” derken AK Parti İlçe 
Başkanı Rüstem Tüysüz de başta 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
tüm şehitleri minnet ve rahmetle 
andığını dile getirdi.

Bağcılar HABER
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ŞEHİT OLMA ANLARI 
CANLANDIRILDI

Konuşmaların ardından savaş 
dönemini yansıtan kostüm ve 
silahların kullanıldığı, toprakla cephe 
ve siperlerin oluşturulduğu platoda 

düşman kuvvetlerle yaşanan savaş 
birebir canlandırıldı. Oyunda temsili 
olarak üç büyük takımın futbolcuları 
Hasnun Galip, Fenerbahçeli Arif 
ve Beşiktaşlı Kaptan Kazım’ın şehit 
oluş anı da canlandırıldı. Programın 
sonunda üç şehit futbolcunun 

isminin yazılı olduğu formalar 
hediye edildi.

Programa; Gençlik ve İlçe Spor 
Müdürü Kemal Hürcan, meclis 
üyeleri, muhtarlar, gaziler ve 
öğrenciler ile çok sayıda vatandaş 
katıldı.
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1-7 Mart Deprem Haftası 
etkinlikleri kapsamında 744 
bin nüfusuyla İstanbul’un en 
büyük ilçesi olan Bağcılar iki 
ayrı büyük tatbikata sahne oldu. 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen 
Lisesi’nde düzenlenen tatbikatta 
BAĞKUT (Bağcılar Belediyesi 
Arama Kurtarma), AFAD (Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), 
YARKUR (Yıldızlar Arama Kurtarma 

Derneği), İl Sağlık Müdürlüğü, Türk 
Kızılay, İstanbul İtfaiyesi ve polis 
ekipleri yer aldı.

Öğretmenler öğrencileri 
sakinleştirdi

Senaryoya göre alarm çaldıktan 
sonra İstanbul merkezli 7.2 
şiddetinde deprem meydana 
geldiği anons edildi. Alarm sesiyle 
birlikte okulda hareketli dakikalar 
yaşandı. Sarsıntının bitmesinin 
ardından “Tahliyeye başla” 
komutunu duyan öğrenciler sınıf 
öğretmenlerinin koordinesinde 
okuldan çıkış yaptılar. Bir yandan 
öğretmenler tarafından öğrenciler 
sakinleştirilirken bir yandan da kriz 
masası oluşturuldu. Olay yerine 

gelen AFAD gözlemcileri, itfaiyeciler, 
BAĞKUT ve YARKUR ekipleri, 
enkaz altında kalanlar için arama 
kurtarma çalışması yaptı. Enkaz 
altında kalanlar için gözle, sesle ve 
dinleme cihazlarının yanında eğitimli 
köpekler molozlar altında mahsur 
kalan öğrenciler arandı.

Mahsur kalan öğrenciler 
operasyonla kurtarıldı

Enkazdan çıkarılan öğrenciler, 
ekiplerin yardımıyla kurtarılarak 
sağlık ekipleri tarafından ambulansla 
çevredeki hastanelere kaldırıldı. 
Okulun en üst katında mahsur kalan 
öğrenciler, sedyelere bağlanarak 
yatay ve dikey sistemle aşağı 
indirildi.

Okulda 7.2'lik deprem tatbikatı 

➤ Deprem Haftası’nda 
deprem gerçeğine dikkat 
çekmek amacıyla Bağcılar 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Fen Lisesi’nde ve Feyzullah 
Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda 
gerçeğini aratmayan 
deprem tatbikatları yapıldı. 
Öğrenciler ve engelliler rol 
aldıkları tatbikatta hem 
heyecanlı anlar yaşadı hem 
de yaşanabilecek olası bir 
depremde neler yapacakları 
konusunda bilgi sahibi oldu.

Bağcılar HABER
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Her anı heyecan doluydu
Gerçeği aratmayan ve her 

anı heyecan dolu tatbikatta 
öğrenciler, deprem hakkında 
öğrendiklerini uygulama imkânı 
buldu. Tatbikat, İlçe Müftüsü 

Celal Büyük’ün yaptığı duayla 
sona erdi. Programa; Bağcılar 
İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı 
Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mustafa Yılmaz da katıldı.

Engelliler depreme 
hazırlandı

Feyzullah Kıyıklık Engelliler 
Sarayı’nda gerçekleştirilen tatbikat 
öncesinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Uzmanı Cemal Çiftçi, engelli 
bireylere depreme yakalanmaları 
durumunda neler yapmaları 
gerektiği konusunda bilgiler verdi. 
Toplantıdan sonra sınıflarına geçen 
öğrenciler, derslerine kaldıkları 
yerden devam ettiler. Senaryo 
gereği çalan ilk alarmın ardından 
kursiyerler, masalarının altına girerek 
kendilerini korumaya aldılar. Bir süre 
sonra ikinci alarmın çalmasıyla da 
herkes, kendilerine gösterilen çıkış 
kapısına doğru koştu. Eğitmenlerinin 
yönlendirmeleriyle hareket eden 
engelliler, başarılı bir şekilde binadan 
çıktı ve parktaki toplanma alanına 
ulaştı. İkinci katta mahsur kalan 
tekerlekli sandalyeli bir kursiyer ise 
görevliler tarafından kurtarıldı.

Öte yandan AFAD Florya Eğitim 
Tesisleri’nde de İstanbul Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) 
ekiplerinden eğitim alan kursiyerler, 
ev ortamı hazırlanarak oluşturulan 
deprem simülatöründe deprem 
anını yaşayarak tecrübe edindi.  
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5 8. Kütüphane Haftası’nın 
açılışı Bağcılar Belediyesi Şehit 
Savcı Mehmet Selim Kiraz 

Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kitap 
sevdalılarının yoğun ilgi gösterdiği 
programda konuşan Bağcılar 
Kaymakamı Mustafa Eldivan, 
“Dünyada belli yere gelen insanlar 
kütüphanelerin tozlu raflarından ve 
kitap kokularından geçti. Geçmişte 
imkanlar az olduğu için bizler kitap 
bulamıyorduk. Ödünç aldığımız 
kitabı da doya doya okuma 
şansımız olmuyordu. Gelişen 
dünyayla birlikte dijital teknoloji ve 
basım yayımla birlikte istediğimiz 
kadar kitaba sahip olabiliyoruz. Bu 
fırsatları çok iyi değerlendirmemiz 
gerekiyor” dedi.

CUMHURİYETİMİZİN  
100. YILINA YAKIŞIR  
BİR ESER YAPIYORUZ

İlçede belediyeye ait 28 
kütüphane olduğunu dile getiren 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı ise “Bilişim teknolojisi 
ilerlediği için herkesin bilgiye 
internet üzerinden ulaşacağı 
ve kütüphanelerin boş kalacağı 
beklentisindeydik ancak tam aksine 
daha da çok ihtiyaç doğmaya 
başladı. Bu çok sevindirici. Bugün 
her okulumuzda kütüphane var. 
Belediyemizin 28 tane kütüphanesi 
var. Şu an içinde bulunduğumuz 
binadaki kütüphanede İstanbul’da en 
çok kullanılan kütüphaneler arasında 
geliyor. Bağcılar Meydanı’nda 5 katlı 

sadece kütüphane olacak güzel 
bir eser yapıyoruz. Genç, çocuk, 
kadın, engelli gibi her kesime özel 
kütüphane olacak. Önümüzdeki 
yılın başında Cumhuriyetimizin 100. 
Yılına yakışır bir eser kazandıracağız” 
şeklinde konuştu.

TOP VE TÜFEĞİN 
YANINDA KİTAPLA DA 
SALDIRIYORLAR

Programda “Okuma Serüveni” 
başlıklı bir söyleşi düzenleyen 
oyuncu ve yazar Bahadır 
Yenişehirlioğlu, kitap kadar seçiminin 
de önemine değindi. Kitapların 
değiştirme ve dönüştürme gücü 
olduğunu belirten Yenişehirlioğlu, 
şunları söyledi: “Kitap önemli bir 
iletişim aracıdır. Bir kitap toplumu 
değiştirip dönüştürebilir. Bunu 
çok iyi bildiği için küresel güçler 
top ve tüfeğin yanında kitapla 
da saldırılar gerçekleştiriyorlar. 
Edebiyatla da sinemayla da bir 
toplumu zarara uğratabilirsiniz. 
Yurtdışındaki hormonlu ve 
güçlü sermaye grupları bir araya 

gelerek insanların zihni yapılarını, 
aile yapılarını bozmak için kitap 
üretiyorlar. Kitaplar bir tek yazarın 
adı altında çıkıyor, oysa ortak aklın 
ürünüdür. Reklamlarla o kitaplar 
büyütülür ardından da Hollywood 
filmini yapar. Çok önemli bir esermiş 
gibi tanıtılıp herkesin okuması ve 
izlenmesi sağlanır. Basılan her 
sayfayı okuduğunuzda, her karesini 
izlediğinizde zihninizde patlayan 
küçük el bombaları hissedersiniz. 
Amaçları aileyi zayıflatmak, kadının 
ve erkeğin kodlarını bozmaktır. Aileyi 
bozarsanız toplumu bozarsınız. 
Kitapla ihya edebileceğiniz gibi 
imha da edebilirsiniz. O yüzden 
bizi ihya edecek, geliştirecek ve var 
edecek kitapların peşine düşmemiz 
gerekiyor.”

Etkinliğin sonunda belediye 
bünyesindeki kütüphanelerde yılın 
en çok kitap okuyan üyelerine 
hediyeleri takdim edildi. Kaymakam 
Eldivan, Başkan Çağırıcı, Yazar 
Yenişehirlioğlu, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mustafa Yılmaz ve AK Parti 
İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine 
Ayşe Şakar, ödül alan kitapseverleri 
tebrik etti.

➤ Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, 58. Kütüphane 
Haftası sebebiyle konuk olduğu Bağcılar Belediyesi’nin 
programında davetlilere kitap seçiminin öneminden 
bahsetti. Kitabın bir toplumun olumlu veya olumsuz yönde 
değiştirip dönüştürülebileceğini söyleyen Yenişehirlioğlu, 
“Kitapla ihya edebileceğiniz gibi imha da edebilirsiniz. 
O yüzden bizi ihya edecek, geliştirecek ve var edecek 
kitapların peşine düşmemiz gerekiyor” dedi.

58. Kütüphane Haftası'nın açılışı yapıldı

Kitapla ihya da imha da edebilirsiniz
Bahadır Yenişehirlioğlu: 

Bağcılar HABER
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C umhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
eşi Emine Erdoğan 

himayesinde Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nca başlatılan Sıfır Atık 
Projesi çerçevesinde yaptığı örnek 
çalışmalarla “Sıfır Atık” belgesine 
layık görülen Bağcılar Belediyesi, 
övgüye değer çalışmalarına 
devam ediyor. Belediyenin başarılı 
sonuçlar veren uygulamalarından 
biri de “Cam Dostu Süpürgeci” 
projesi. Bu amaçla Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde 
görevli temizlik personelinin 
yanlarındaki konteynırlarına 

kafes şeklinde aparatlar monte 
edildi. Belediyenin sorumluluk 
sahasındaki sokakları temizleyen 
340 süpürgeci cam atıkları da 
aparatlara dolduruyor.

3 MİLYON 540 BİN  
490 KİLOGRAM CAM  
ATIĞI TOPLANDI

İş sonunda toplanan cam 
atıklar, geri dönüşüm sayesinde 
hem yeniden değerlendiriliyor 
hem de ekonomiye kazandırılıyor. 
Geçen 5 yıllık süreçte 3 bin 540 
ton (3 milyon 540 bin kilogram) 
cam atığı toplanırken bunun 
sonucunda da 354 bin 49 litre 
akaryakıt ve 148 bin 700 kilowatt 
saat elektrik enerjisi tasarruf edildi.

YENİDEN İNSANLIĞIN 
HİZMETİNE SUNUYORUZ

Geri dönüşüm çalışmalarının 
kesintisiz devam ettiğini söyleyen 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı, “Yarınlara çocuklarımızın 
sağlıkla yaşayacağı bir doğa 
bırakmak için bütün gücümüzle 

gayret ediyoruz. İlçemizdeki 
cam atıklarını tekrar toplayarak 
bunları geri dönüşümle tekrar 
insanlığın hizmetine sunuyoruz. 
Bu mücadelede en büyük emeği 
sarf eden mesai arkadaşlarıma da 
teşekkür ediyorum. Biz belediye 
olarak hemşehrilerimizin de 
desteğiyle geri dönüşümde önemli 
gelişmelere imza atacağız” dedi.

Cam Dostu Süpürgecilerden 
ekonomiye dev destek

➤ Bağcılar Belediyesi’nin 
hayata geçirdiği “Cam Dostu 
Süpürgeci” projesiyle 5 yılda 
3 bin 540 ton (3 milyon 540 
bin kilogram) cam atığı 
toplanırken, geri dönüşüm 
sayesinde de 354 bin 49 litre 
akaryakıt ve 148 bin 700 
kilowatt saat elektrik enerjisi 
tasarrufu sağlandı.
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B Bağcılar Belediyesi Hizmet 
Bülteni’nin 2022 yılı Mart 
ayı konuğu Yavuz Selim 

Mahallesi Muhtarı İbrahim Arslan 
oldu. Görevi babasından devralan 
38 yaşındaki genç muhtar, son 
dönemde yapılan eserlerle büyük 
bir değer kazanan mahallesini 
ve önümüzdeki döneme yönelik 
projeleri detaylı olarak anlattı.

İşte İbrahim Arslan ile 
yaptığımız söyleşi:

Sizi tanıyabilir miyiz?
1983 yılında Samsun’da doğdum. 

36 yıldır Yavuz Selim Mahallesi’nde 
ikamet ediyorum. Mahalleyi ve 
burada yaşayanları yakından 
tanıyorum. Onların arasında 
büyüdüm. Çalışmalarımla mahallemi 
en iyi noktaya taşımak için mücadele 
ediyorum. Muhtarlıktan önce bir ilaç 
firmasında çalışıyordum. Muhtarlığın 
yanında Ahmet Ziyaüddin 
Gümüşhanevi Camii Derneği 

Başkanlığı, Bağcılar Samsunlular 
Platformu Başkanlığı ile İstanbul 
Muhtarlar Federasyonu Bağcılar 
Şube Başkanlığı’nı yapıyorum. Evli ve 
iki çocuk babasıyım.

Muhtar olmaya nasıl  
karar verdiniz?

31 Mart 2019’da yerel 
seçimlerinde Yavuz Selim 
Mahallesi’ne muhtar olarak 
seçildim. Benden önce iki dönem 
babam Mustafa Arslan muhtarlık 
yaptı. 10 yıllık görevi süresinde 
ona yardım ettim. Bu süreçte 
muhtarlığın tozunu toprağını 
yuttum. Vatandaşlara hizmet 
etmenin mutluluğunu yaşadım 
ve muhtarlık benim için bir sevda 
haline geldi. Babam muhtarlıktan 
çekilince aday oldum ve büyük 
bir farkla seçildim. Allah’ım nasip 
etti böyle bir yola girdik. Burada 
garibanından mağduruna kadar 
herkesi çok iyi tanıyorum. Onlar için 
var gücümle çalışıyorum. Hizmetin 

yanında güler yüzlü olduğunuz 
sürece bu iş ebediyen gider. 
Rabbim ömür verdikçe devam 
etmeyi düşünüyorum.

E-SPOR MERKEZİ 
GENÇLERİ MAHALLEMİZE 
ÇEKECEK

Mahallenizi bize anlatır 
mısınız?

Dere ile ikiye bölünen 
mahallemizde oturanların 
çoğunluğunu Karadenizliler 
oluşturuyor. İlk sırada ise Kastamonu 
geliyor. Dışarıdan pek göç 
almadığımız için herkes birbirini 
tanıyor. Bir aile ortamı olduğu için 
kavga gürültü yaşanmıyor. Herkes 
güven ve huzur içinde hayatına 
devam ediyor.

Bağcılar’ın en şanslı mahallesiyiz. 
Bunu da şöyle açıklayabilirim. 
Öncelikle konum gereği çok iyi 
bir yerdeyiz. Meydana yakınız ve 
5 mahalleye çıkış noktamız var. 
Kirazlı, Kemalpaşa, Sancaktepe, 
Yenimahalle ve İnönü Mahallesi’yle 
kolay bir şekilde bağlanıyoruz. Bu 

“BAĞCILAR'IN EN ŞANSLI 
MAHALLESİYİZ”

Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı İbrahim Arslan: 

➤ Yavuz Selim Mahallesi 
Muhtarı İbrahim Arslan 
(38), kamu kurumlarının 
tamamına yakınının 
yer aldığı, E-Spor 
Merkezi’nin inşaatının 
başladığı, Kestane 
Bahçesi, Öğretmenevi ve 5 
mahalleye çıkış noktasının 
bulunduğu Yavuz Selim’in 
ilçenin en şanslı mahallesi 
olduğunu belirtti.

Bağcılar HABER

MART 202236



noktalar bir anlamda ilçenin trafik 
yükünü de almış oluyor. 

Bağcılar’daki kamu kurumlarının 
tamamına yakını tek bina altında 
Hükümet Konağı’nda toplandı. Bu 
yüzden bütün vatandaşların yolu 
mutlaka buradan geçiyor. Mini otel 
hizmeti verilen öğretmenevimizde 
hem öğretmenlerimizi hem de 
konuklarımızı ağırlıyoruz. Kestane 
Bahçesi ve Parkı da mahallemizin 
gözbebeği. Aileler burada 
çocuklarıyla ve sevdikleriyle hem 
piknik yapıyor hem de güzel 
zaman geçiriyorlar. Kapalı Çocuk 
Oyun Parkı da ilçe genelindeki 
bütün çocuklara hizmet veriyor. 
Bağcılar Belediyesi’nin inşaatına 
başladığı E-Spor Merkezi de 
özellikle gençlerin mahallemize ilgi 
göstermesine neden olacak. Bütün 
bu eserler mahallemizin değerini 
artırıyor. 

Mahallede yaptığınız 
çalışmalardan bahseder 
misiniz?

Bağcılar’da bütün kamu 
kurumları ve kuruluşları bir aile 
gibi çalışıyoruz. Kaymakamlığımız 

ve Bağcılar Belediye Başkanımız 
başta olmak üzere hepsinden 
Allah razı olsun. İkili diyaloglarla 
mahallemize hizmet etmeye 
projeler hayata geçirmeye devam 
ediyoruz. 2022 yılı içinde iki proje 
daha hayat bulacak. Ortaokulumuz 
yok onu bu sene yapacağız inşallah. 
32 derslikten oluşan bir okula 
kavuşacağız. Dükkan altı eski bir 
sağlık ocağımız var. İlçe Sağlık 
Müdürlüğü’yle görüştük inşallah bu 
sene yeni bir Aile Sağlığı Merkezi 
mahallemize kazandıracağız.

YAVUZ SELİM MAHALLESİ 
HAKKINDA:

Mahalle, Hükümet Konağı’nı 
bünyesinde barındırıyor. 3 kattan 
oluşan binada; Kaymakamlık, Nüfus 
Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, 
İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 
İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 
İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Seçim 
Müdürlüğü, çok amaçlı salon, 
yemekhane, arşiv ve sığınak 
bulunuyor. Ayrıca yerleşkede 95 

araçlık otopark yer alıyor.
Nostalji Bahçelerinden Kestane 

Bahçesi de burada yer alıyor.  
2011 yılında döküm sahası olarak 
kullanılan arazinin ıslah edilmesi 
ile yaklaşık 11 bin metrekare 
alan üzerine kurulan Kestane 
Bahçesi’nde Kastamonu yöresi 
mimari özelliklerini yansıtan bir 
sosyal tesis bulunuyor. Bağcılar’ı 
yüksek bir noktadan gören Kestane 
Bahçesi’nde arazinin meyilli yapısı 
kullanılarak şelale de oluşturuldu. 
17 kamelyanın bulunduğu 
bahçede, her kamelyada, piknik 
yapmak isteyenler için mangal 
bulunuyor. İsteyen herkes, Kestane 
Bahçesi’nde ücretsiz piknik 
yapabiliyor. Vatandaşların spor 
yapabilmeleri için fitness aletleri 
ve uzun bir yürüyüş yolunun 
bulunduğu bahçede, çocuk oyun 
grubu da yer alıyor. 200 Kestane 
ağacı ile farklı ağaç türlerinin dikili 
olduğu bahçede, oturma mekanları, 
piknik masaları ve seyir terasları 
bulunuyor.

Bağcılar Belediyesi 
tarafından inşa edilen ve açılışını 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 
yaptığı Kadın ve Aile Kültür Sanat 
Merkezi, Türkiye’de bir ilk olma 
özelliği taşıyor. Merkeze devam 
eden kadınlar, mesleki eğitim 
kurslarına katılarak, el becerilerini 
geliştirerek aile bütçesine katkıda 
bulunabiliyor.

Bağcılar Öğretmenevi’nde sivil, 
öğretmen, kamu personelleri süit ve 
double odalarda ağırlanıyor. Tesiste 
hem restoran hem de kafeterya 

da bulunuyor. Kapalı 
Oyun Parkı da yeni 
konseptiyle kısa süre 
sonra hizmet vermeye 

devam edecek.  
Bunun yanında 

mahallede Yavuz Selim 
İlkokulu, Yavuz Selim Aile Sağlığı 

Merkezi, Bağcılar 1 No’lu 112 
Acil Yardım İstasyonu, Yavuz 
Sultan Selim Parkı, Saraybosna 

Parkı, Muhtarlık Parkı, Mahalle 
Konağı Parkı, Çiftlik 

Meydan Parkı da var.
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2 1 Mart Dünya Down 
Sendromu Farkındalık Günü 
etkinlikleri kapsamında 

Bağcılar Belediyesi, renkli bir 
etkinliğe imza attı. Bu amaçla 
Feyzullah Kıyıklık Engelliler 
Sarayı’nda eğitim gören Down 
Sendromlu çocuklar, Bayrampaşa’da 
bulunan Avrupa’nın en büyük 

akvaryumlarından biri olan İstanbul 
Sea Life Akvaryum’a götürüldü.

SU ALTI CANLILARINI 
YAKINDAN GÖRDÜLER

Engelli öğrencilerinden oluşan 
grup, içerisinde yüzlerce türden 
aralarında nesli tükenme tehlikesiyle 

karşı karşıya olanların da olduğu 
15 binin üzerinde deniz canlısı 
yanında, 83 metre ile İstanbul’un en 
uzun okyanus tünelinin bulunduğu 
akvaryumu gezdi. Su altı canlılarını 
yakından gören engeliler çok 
heyecanlandı. Aileleriyle birlikte 
akvaryumda keyifli dakikalar geçiren 
kursiyerler, bol bol hatıra fotoğrafı 
da çekildi.

Gezi sonunda mutlu olduklarını 
söyleyen engelliler, bu özel günde 
kendilerine böyle güzel bir geziyi 
organize eden Bağcılar Belediye 
Başkanı Lokman Çağırıcı’ya 
teşekkürlerini iletti.

Down Sendromluların  
akvaryum keyfi

➤ Bağcılar Belediyesi 
Feyzullah Kıyıklık 
Engelliler Sarayı’nda 
eğitim gören Down 
Sendromlu çocuklar, 
Avrupa’nın en büyük 
akvaryumlarından 
biri olan İstanbul Sea 
Life’da keyifli bir gün 
geçirdi. Su altı canlıları 
ile tanışma fırsatı 
yakalayan engelliler, 
aynı zamanda farklı bir 
deneyim yaşamış oldu.

Bağcılar HABER
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B ağcılar’da kadınların ikinci 
adresi haline gelen Bağcılar 
Belediyesi Kadın ve Aile 

Kültür Sanat Merkezi, herkesin ilgi 
alanına uygun kurs hizmeti sunuyor. 
Ebeveyn ve öğretmen adaylarının 
tercih ettiği sınıfların başında ise 
Çocuk Gelişimi geliyor. 25 kişilik 
sınıftaki kadınlar son günlerde 
“Organik Oyun Hamuru” eğitimi 
almaya başladı. Çocuk Gelişimi 
Öğretmeni Gülşen Dişkaya’nın 
verdiği bilgiler doğrultusunda 
kursiyerler, un ve tuz gibi her evde 

bulunan malzemeleri kullanarak 
organik oyun hamuru yapıyor. 
Karışımın içine zerdeçal, maydanoz 
ve ıspanak suyu katılarak da 
rengarenk hamurlar elde ediliyor.

ANAHTARLIK, KOLYE VE 
BİBLO DA YAPABİLİRSİNİZ

Kursta sadece akademik olarak 
bilgilerin yanında malzemelerde 
tasarladıklarını söyleyen Dişkaya, 
“Günümüzde oyun hamurlarına 
çok fazla kimyasal madde 
katılıyor. Bu da çocuklarımız için 

zararlı olabiliyor. Çocuklarımızın 
sağlığını tehlikeye atmamak ve ev 
ekonomisine destek olmak amacıyla 
günlük malzemelerden organik 
oyun hamuru yapıyoruz. Evde 
yaptığınız oyun hamuru, bir yandan 
çocuklarınızın zihnini geliştirirken 
diğer yandan zararlı madde 
içermediği için gönlünüz daha ferah 
olacak” dedi.

Ayrıca hamurlar, değişik 
şekiller verilip fırınlandıktan sonra 
anahtarlık, kolye ve biblo olarak da 
kullanılabiliyor.

Evdeki malzemelerle organik 
oyun hamuru yapıyorlar

➤ Bağcılar Belediyesi 
Kadın ve Aile Kültür 
Sanat Merkezi Çocuk 
Gelişimi kursiyerleri, 
un ve tuz kullanarak 
evlerinde organik oyun 
hamuru yapmayı öğrendi. 
Hem ekonomik hem 
de güvenli olan oyun 
hamurlar, farklı şekiller 
verilip fırınlandıktan 
sonra anahtarlık, kolye 
ve biblo olarak da 
değerlendirilebiliyor.
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B ağcılar Belediyesi Feyzullah 
Kıyıklık Engelliler Sarayı, 
işsiz vatandaşlara umut olan 

Kariyer Merkezi’nin toplantısına 
ev sahipliği yaptı. İstanbul 
Havalimanı’nın yer hizmetlerini 
yürüten Çelebi Holding’in eleman 
talebi üzerine gerçekleşen 
etkinliğe İŞKUR’la yapılan protokol 
çerçevesinde kayıt yaptıranlar 
davet edildi.

100 kişinin katılım gösterdiği 
toplantıda Çelebi Holding’in insan 
kaynakları birimi yöneticileriyle, 
iş arayan gençler bir araya 

geldi. Kendilerine verilen formu 
dolduran adaylar, daha sonra firma 
yetkilileriyle yüz yüze görüştü. 
Mülakatı başarılı geçenler İstanbul 
Havalimanı’nda yer hizmetleri 
bölümünde iş başı yapacak.

İKİ TARAFA DA HİZMET 
SUNUYORUZ

İstihdam konusunu 
önemsediklerini söyleyen Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 
“İşsiz hemşehrilerimiz ile işverenleri 
aynı platformda buluşturuyor ve 
her iki tarafa da hizmet sunuyoruz. 
Gençlerimizin iş sahibi olmalarına 
aracılık etmek onlar kadar bizi de 
mutlu ediyor” dedi.

İstanbul Havalimanı için 
istihdam görüşmesi yapıldı

➤ Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen 
toplantıda İstanbul Havalimanı’nda personel istihdamı için 
görüşmeler yapıldı. İşveren ile işçi adaylarının bir araya geldiği 
programda aranan özelliklere uyanlar en yakın zamanda yer 
hizmetleri bölümünde işe başlayacak.

Bağcılar HABER
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18-24 Mart Yaşlılara Saygı 
Haftası dolayısıyla Bağcılar 
Belediyesi anlamlı bir etkinliğe 

imza attı. Bu amaçla Bağcılar 
Belediyesi tarafından Şehit Savcı 
Mehmet Selim Kiraz Halk ve 
Çocuk Kütüphanesi’nde “Dededen, 
Nineden Toruna Masallar” programı 
düzenlendi. Etkinlikte Sancaktepe 
İlkokulu 2. sınıf öğrencileri dede ve 
nineleriyle bir araya geldi.

KİTAP OKUYUN VE  
İYİLİK YAPIN

Mutlu dakikalar yaşandığı 
anlarda emekli öğretmenler Kemal 
Bayrak “Duvarın Arkasında Ne 
Var?”, Emine Korkmaz ise “Okul 
Çantamı Kumla Doldurdum” isimli 
masalı okudu. Çocuklar da kendileri 
için okunan masalları büyük bir 
ilgiyle dinledi. Bayrak ve Korkmaz 
öğrencilere “Kitap okuyun” ve “İyilik 
yapın” tavsiyelerinde bulundu.

Masal saatinin ardından 
çocukların dedeleri ve nineleriyle 
birlikte çekilmiş fotoğraflarının 
yer aldığı fotoğraf çerçevesi ayraç 
çalışması yapıldı. 

Dedeler, 
nineler ve 
torunları 
masalda 
buluştu

➤ Bağcılar Belediyesi tarafından Yaşlılara Saygı Haftası 
münasebetiyle düzenlenen etkinlikte torunlarıyla bir 
araya gelen dedeler ve nineler keyifli zaman geçirdi. 
Katılımcılardan emekli öğretmenler Kemal Bayrak ile Emine 
Korkmaz, minikler için masal okudu. 
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NİSAN - 2022

45

KUR’AN GECESİ
Mustafa KIZILCAOĞLU

Sefa TAŞKESENLİOĞLU
Bakırköy Ömer Duruk Camii İmam Hatibi

İstoç Camii İmam Hatibi

Bağcılar Belediyesi
BAŞKANLIK SAHNESİ

Perşembe
22:00

07
NİSAN

52

NECMETTİN
NURSAÇAN

Bağcılar Belediyesi
BAŞKANLIK SAHNESİ

Cuma
22:00

15
NİSAN

SEMİNER

54

MEDDAH

BİR KISSA (HİKAYE)

ANİMATÖR/YARIŞMA

17 NİSAN 2022 PAZAR

ÇOCUK PROGRAMI

21:30

Bağcılar Belediyesi BAŞKANLIK SAHNESİ

57

NİHAT
HATİPOĞLU

Bağcılar Belediyesi
BAŞKANLIK SAHNESİ

Çarşamba
22:00

20
NİSAN

SEMİNER

48

KARAGÖZ&HACİVAT (GÖLGE OYUNU)

BİR KISSA (HİKAYE)

ANİMATÖR/YARIŞMA

10 NİSAN 2022 PAZAR

ÇOCUK PROGRAMI

21:30

Bağcılar Belediyesi BAŞKANLIK SAHNESİ

49

DURSUN ALİ
ERZİNCANLI

&
AHMET ÖZHAN

SÖYLEŞİ

Pazartesi
22:00

11
NİSAN

Bağcılar Belediyesi
BAŞKANLIK SAHNESİ
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59

HAKAN
MENGÜÇ

Bağcılar Belediyesi
BAŞKANLIK SAHNESİ

Cuma
22:00

22
NİSAN

SÖYLEŞİ&KONSER

39

HER SALI okullara

MASAL

NOT: Program 5-9 yaş grubuna uygundur. Katılım 
�ç�n rezervasyon yapılması gerekmekted�r.

İlet�ş�m: 0(212) 435 64 60

Şeh�t Savcı Mehmet Sel�m K�raz Çocuk Kütüphanes�

14.00Her 15 günde b�r Perşembe günü,
halka açık masal saat�

SAATI

64

Bağcılar Belediyesi
BAŞKANLIK SAHNESİ

Çarşamba
22:00

27
NİSAN

KADİR GECESİ 
ÖZEL PROGRAMI

(Kur’an Gecesi)

66

HAYATİ İNANÇ

Bağcılar Belediyesi
BAŞKANLIK SAHNESİ

Cuma
22:00

29
NİSAN

SEMİNER

HER SALI okullara

MASAL

NOT: Program 5-9 yaş grubuna uygundur. Katılım 
�ç�n rezervasyon yapılması gerekmekted�r.

İlet�ş�m: 0(212) 435 64 60

Şeh�t Savcı Mehmet Sel�m K�raz Çocuk Kütüphanes�

14.00Her 15 günde b�r Perşembe günü,
halka açık masal saat�

SAATI

ÇOCUK SİNEMASI

13Not: Çocuk sinemalarımıza 5 yaşından küçükler 
ve yetişkinler alınmayacaktır.

ÇarşambaPazar

PazartesiCumartesi

10
NİSAN

13
NİSAN

09
NİSAN

11
NİSAN

10:30, 13:3010:30

10:30, 13:3010:30

CROOD’LAR 2

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi

Süre: 1 Saat 35 dk

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı

Perşembe14
NİSAN 10:00, 14:00

ÇOCUK SİNEMASI

14 Not: Çocuk sinemalarımıza 5 yaşından küçükler 
ve yetişkinler alınmayacaktır.

PAW PATROL

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı

Süre: 1 Saat 28 dk

Çarşamba

Perşembe

Pazar

PazartesiCumartesi

17
NİSAN

20
NİSAN

21
NİSAN

16
NİSAN

18
NİSAN

10:30, 13:30

10:00, 14:00

10:30

10:30, 13:3010:30
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Omurga rahatsızlığı yaşayan 
Zeliha Fırat, ağrıların ve 
duruşundaki bozukluğun 

artması üzerine doktora gitmeye 
karar verdi. Doktorun kifoz 
tanısı koyduğu Fırat, çözüm 
olarak gördüğü spor için daha 

önce de benzer hastalıkları olan 
birçok kişinin iyileştiği Bağcılar 
Belediyesi Şehit Savcı Mehmet 
Selim Kiraz Kültür Merkezi Spor 
Salonu’na geldi. Spor eğitmeni 
Ayşe Aydın’la görüşen Fırat, kendisi 
için oluşturulan özel programı 
uygulamaya başladı. İlk günler 
büyük sıkıntı çeken Fırat, önce 
ağrılarından kurtuldu ardından 
hem kilo verdi hem de duruşunu 
düzeltti.

BENİMLE ÖZEL DERS 
VERİR GİBİ İLGİLENDİ

3 ay içinde yeniden eski 
sağlığına kavuşan Fırat, “3 senedir 

bu rahatsızlığım vardı ancak bu 
sene dayanılmaz hale geldi. Çare 
bulmak için burayı tercih ettim. 
Hocam benimle özel ders verir 
gibi ilgilendi. Sporun yanında bana 
verdiği manevi desteğin de çok 
faydası oldu. Ağrılarım, sızılarım her 
şey geçti.  Hastalığım ruh halime 
yansımıştı. Artık kendime geldim 
yaşam kalitem de yükseldi. Bize 
böylesine güzel bir hizmeti sunan 
Bağcılar Belediye Başkanımız 
Lokman Çağırıcı’ya da özellikle 
teşekkür ediyorum” dedi.

Spor eğitmeni Aydın da benzer 
rahatsızlığı yaşayanları sporla tedavi 
için spor salonuna davet etti.

➤ Kifoz hastalığı nedeniyle duruş bozukluğu 
bulunan Zeliha Fırat, Bağcılar Belediyesi 
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür 
Merkezi Spor Salonu’nda 3 aylık sıkı bir 
egzersiz programıyla bu rahatsızlığını 
yendi. Eski haline kavuşmanın mutluluğunu 
yaşayan Fırat, “Hastalığım ruh halime 
yansımıştı. Artık kendime geldim yaşam 
kalitem de yükseldi” dedi.

Kifoz hastası kadın  
sporla duruşunu düzeltti  

Bağcılar HABER
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BAĞCILAR BELEDİYESİ
ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM 
KİRAZ HALK KÜTÜPHANESİ

TEVFİK (توفيق): 
▪ Kelimenin kökeni Arapça’dır.
▪ Uygun düşme
▪ Uydurma
▪ Muvafık kılma 
▪ Cenâb-ı Hakkın kuluna yardım etmesi 

anlamlarına gelen Osmanlıca bir kelimedir.

BU AYIN OSMANLICA KELİMESİ

ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM ve SOSYAL  
SORUMLULUK PROJESİ

Türkiye Belediyeler 
Birliğinin düzenlediği 
çalışanların bilişsel, 
akademik, ruhsal gelişimine 
katkı sağlayan eğitimler 
tüm hızıyla devam ediyor. 
Bu kapsamda vatandaşlara 
daha nitelikli hizmet 
vermek, hizmet çeşitliliğini 
artırmak  için Şehit Savcı 
Mehmet Selim Kiraz Halk 

Kütüphanesi Sorumlumuz “Ekip Ruhu Oluşturma” 
konulu çevrimiçi eğitime katılım sağladı. 

İstanbul Üniversitesi ve Yıldız Teknik 
Üniversitesinden iki öğrenci topluma hizmet 
uygulamaları kapsamında 16 saatlik sosyal 
sorumluluk proje ödevlerini kütüphanemizde 
tamamladılar.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk 
Kütüphanesinde 58. Kütüphane Haftası bir dizi 
etkinlikle kutlandı. Bir hafta boyunca anaokul, ilkokul 
ve ortaokullara yaşlarına uygun sunumlar hazırlayarak 
kütüphane tanıtım günleri düzenledik. Çocuk 
kütüphanesinde masal saatleri, atölye çalışmaları 
ve “Ben Kütüphaneci Oldum” özel etkinliğini 
gerçekleştirdik. 

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk 
Kütüphanesinin koordinatörlüğünde “Kütüphane 
Haftası Açılış Programını”, “Yılın En ÇoK Kitap 
Okuyan Üyelerine Ödül Töreni”ni ve Yazar Bahadır 
YENİŞEHİRLİOĞLU’nun katılımıyla “Okuma Serüveni” 
konulu söyleşiyi gerçekleştirdik.

58. KÜTÜPHANE HAFTASI ETKİNLİKLERİMİZ

Fatih Mimar Sinan 
İşitme Engelliler Ortaokulu 
öğrencileri ve öğretmenleri 
kütüphanemizi ziyaret ettiler. 
Çocuk kütüphanesinde 
kütüphanemizi tanıtan 
sunumu izleyen öğrencilerle 
aynı zamanda atölye 
çalışmasını gerçekleştirdik. 
Öğrencileri Belediyemize 
bağlı hizmet veren Fuat 
Sezgin Bilim Merkezine 
götürdük. Yetkililerden bilgi 
alan öğrenciler, cihazların 
kullanılışını yakından görme 
imkanına kavuştular. 8D sinemada oldukça eğlenceli vakit 
geçiren öğrenciler ve öğretmenleri Belediye Başkanımız 
Sayı Lokman ÇAĞIRICI’YA teşekkürlerini ilettiler. 

Kitapla, kütüphaneyle 
bağımızı güçlendirmek için her 
yaş grubuna uygun etkinlikler 
düzenlemeye devam ediyoruz. 
Yaşlılar Haftası özel etkinliğinde 
emekli öğretmenlerimiz 
çocuklara masal okudu. Dedeler, 
nineler torunlarıyla birlikte masal 
dinlediler ve torunlarıyla birlikte 
fotoğraflarının yer aldığı çerçeve 
atölye çalışmamıza katıldılar.

Bilge Kadın Platformu 
üyelerimizle birlikte yazar 
okumaları kapsamında 
Mustafa KUTLU özel etkinliğini 
gerçekleştirdik.

ÖZEL MİSAFİRLER

KÜTÜPHANE ve KİTAPLA KURULAN BAĞ
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Bağcılar GAZETELER’DE BAĞCILAR
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tv ’de  BAĞCILAR

Bağcılar TV’de BAĞCILAR
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Bağcılar HABER

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

0212 410 06 00
444 00 92

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

ÇAĞRI MERKEZİ

GEREKLİ TELEFONLAR

Kadir Topbaş






