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Abdullah ÖZDEMİR                                                                                                                                  
Belediye Başkanı üminlerin imsaktan iftara 

mukaddes yolculuğa 
çıktığı, ruhların kandiller 
gibi aydınlandığı, 
minarelerden okunan 

ezanlar ile nurların yeryüzünü 
şereflendirdiği bir Ramazan-ı Şerif’i 
daha geride bıraktık. 

Rabbim tuttuğumuz oruçları ve 
yaptığımız tüm ibadetleri kabul etsin. 
Bayramınızı en kalbi duygularımla 
tebrik ediyor, başta ülkemiz olmak 
üzere İslam âlemi ve tüm insanlık için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum.  

Sevgili Hemşehrilerim;  Lokman 
Çağırıcı Başkanımızın sağlık sorunları 
sebebiyle görevinden ayrılmasının 
ardından Bağcılar Belediye Meclisimiz 
tarafından Belediye Başkanlığı görevine 
seçilmiş bulunuyorum. Başkanımız 
Lokman Çağırıcı’ya çok değerli 
hizmetlerinden dolayı şahsım ve ilçe 
sakinlerimiz adına teşekkür ediyor, 
uzun ve sağlıklı ömür niyaz ediyorum.  

TBMM’nin açılışının 102. Yılını 
coşkuyla kutlarken, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 23 
öğrencimizi hava savunma sanayisinin 
kalbinin attığı Ankara’daki Türk Havacılık 
ve Uzay Sanayii’ne (TUSAŞ) götürdük. 
Burada yerli ve milli hava araçlarının 
üretildiği tesisleri gezen çocuklarımız, 
helikopterle heyecan dolu bir uçuş 
deneyimi yaşadı.

Şükürler olsun, bu yıl da Ramazan 
ayını en güzel şekilde yaşadık. 
Bereketinden ve feyzinden istifade 
etmeye gayret gösterdik. Farklı 
noktalarda toplumun her kesiminden 
200 bin kişiye zengin menülü iftarlık 
dağıttık.

Hasta, ihtiyaç sahibi ve kimsesizlerin 
evine sıcak iftariyelik götürdük. Yine, 
her gün farklı bir lisenin son sınıf 
öğrencileriyle iftar yapma huzurunu 
yaşadım. Sohbet sırasında gençlere 
e-Spor Merkezi ile Yaşlı Bakım Evi’ni 
yaz sonunda hizmete açacağımız 
müjdesini verdim. 

Tarihi ve kültürel gezi programımız 
kapsamında hanımefendiler 
Sultanahmet, Eyüp Sultan ve 
Ayasofya-i Kebir camilerini ziyaret 
etti. Yazar Ahmet Anapalı’nın 
rehberliğindeki etkinlik sırasında 
kadınlar adeta tarihte yolculuğa çıktı.

“Sahur Devriyesi” etkinliğimiz bu 
yıl da ilgi gördü. Radyocu dostlarımız 
davul eşliğinde meddahlarla maniler 
söyledi, ilçe sakinlerini sahura kaldırdı 
ve pide ikram etti. 

İlçemizi mimarisi ve kullanım 
imkânlarıyla göz dolduran yeni 
ibadethanelere kavuşturuyoruz. Kentsel 
dönüşüm kapsamında 5 yıl önce 
yapımına başlanan Bedir Camisi’ni 
Ramazan ayı arifesinde ibadete açtık. 
Selçuklu mimarisine uygun şekilde 
inşa edilen ve içinde Kur’an Kursu da 
bulunan iki katlı camide aynı anda 
1.400 kişi ibadetini yapabilecek.

Belediye Meclisimizin Nisan 
ayındaki ikinci oturumunda 2021 Yılı 
Belediye Faaliyet Raporu kabul edildi. 
Belediyemiz salgına rağmen yüzde 92 
düzeyinde, iyi bir performans elde etti. 
İnşallah gelecekte de yerel yönetimde 
30 yıllık köklü geçmişin birikimini 
proaktif, girişimci ve yenilikçi hizmet 
yaklaşımıyla sunmaya devam edeceğiz. 

Sizleri Nisan ayı bültenimizle baş 
başa bırakırken, bir sonraki ay buluşmak 
üzere sevgi ve saygılar sunuyorum. 

M

Kıymetli 
Hemşehrilerim ;
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Bağcılar HABER

Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir oldu
➤  Bağcılar Belediye Meclisi, Lokman Çağırıcı’nın sağlık sorunları sebebiyle boşalan 
Bağcılar Belediye Başkanlığı için seçimini yaptı. Bağcılar Belediye Meclis Üyesi ve İBB 
Meclisi’nde Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanlığı görevini yürüten Abdullah Özdemir, 
37 oy alarak Bağcılar Belediyesi’nin yeni belediye başkanı oldu.

Bağcılar Belediyesi Meclisi, 
belediye başkanı seçimi için 
Başkanvekili Sibel Betül Birer’in 

başkanlığında toplandı. Belediye 
Meclisi’nde yapılan gizli oylamada 
43 oydan 37 oy alan AK Parti’nin 
adayı Abdullah Özdemir Belediye 
Başkanı oldu.

HİZMET ETME HEYECANI 
İÇİNDEYİM

Teşekkür konuşması için alkışlar 
eşliğinde kürsüye çıkan yeni başkan 
Özdemir, şunları söyledi: “Yıllardır 
siyasetinde ve yerel yönetimlerinde 
gururla hizmet ettiğim Bağcılar’ımıza, 
bugünden itibaren farklı bir 
pozisyonda hizmete devam edecek 

olmanın heyecanı içindeyim. 
Heyecanım Belediye Başkanı olma 
heyecanı değildir. Heyecanım 
makam sahibi olma heyecanı hiç 
değildir. Tepeden tırnağa tüm 
samimiyetimle ifade etmeliyim ki, 
bu heyecan Bağcılar’lı kardeşlerimin 
emanetini almış olmanın verdiği 
sorumluluk ve emanete sahip 
çıkma heyecanıdır. Gençliğimizin ve 
enerjimizin her bir zerresini, bu ilçede 
yaşayan her bir kardeşimin huzur 
ve refahı için kullanacağımdan hiç 
kimsenin şüphesi olmasın. Belediye 
Başkanlığının, şehrin emini olduğu 
bilinciyle, gecemizi gündüzümüze 
katıp, ilçemizde yaşayan her bir 
kardeşimin derdiyle dertlenip, 
sevincine ortak olma arzusundayım.”

BAYRAĞI ÇOK DAHA 
YUKARI TAŞIYACAĞIM

İlçemizin kuruluşundan itibaren 
Bağcılar’a çok kıymetli hizmetlerde 
bulunan, duayen başkanımız, Sayın 
Feyzullah Kıyıklık abimizi minnetle 
yâd ediyorum. Uzun yıllar Bağcılar’a 
hizmet eden, ilçemizin her köşesinde 
çok kıymetli eserler bırakan ve 
rahatsızlığı dolayısıyla görevden 
affını isteyen Lokman Çağırıcı 
başkanımıza da Bağcılar halkı adına 
teşekkür ediyorum. Kendisine 
Allah’tan sıhhat ve afiyet diliyorum. 
Bıraktığı hizmet bayrağını çok daha 
yukarılara taşıyacağımın bilinmesini 
istiyorum. Aldığım emanet kıymetlidir 



NİSAN 20229

ve sorumluluğu çok yüksektir. 
Öncelikle bu sorumluluğu, kıymetli 
takdirleriyle şahsıma tevdi eden, 
Cumhurbaşkanımız ve AK  Parti 
Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. 
Şahsımı bu kutsal göreve layık görüp 
teklif eden, partimin ve teşkilatımın 
ilgili tüm kurumlarına teşekkür 
ediyorum. Belediye başkanlığı seçimi 
dolayısıyla bugün burada bulunan 
ve teveccühleriyle şahsıma destek 
veren siz kıymetli meclis üyesi ve yol 
arkadaşlarıma minnet ve şükranlarımı 
sunuyorum. Ve diyorum ki; Bağcılar 
halkıyla var olan gönül köprümüzü, 
çelikten halatlarla güçlendirerek, 
yollara düşeceğimiz bu yeni dönem 
ilçemize hayırlar getirsin. Milletimizin 
emaneti karşısında Rabbim beni ve 
siz kıymetli yol arkadaşlarımı mahcup 
etmesin.”

HER ZAMAN YANINDA 
OLACAĞIM

Meclisteki oylamanın ardından 
Bağcılar Belediye Başkanlığı 
makamında görev teslim töreni 
yapıldı. Çocuklarının da kendisini 
yalnız bırakmadığı Lokman Çağırıcı, 
yaptığı konuşmada, “Bundan 23 
yıl önce Bağcılar Belediyesi’nde 
başladığımız yolculuğumuz Salı günü 
itibariyle son buldu. Gönül isterdi ki 
sonuna kadar bu görevi tamamlayalım 
maalesef aileden gelen ırsi bir kalp 
rahatsızlığı sebebiyle böyle bir karar 
almak zorunda kaldım. Feyzullah 
Kıyıklık başkanımızdan aldığım bayrağı 
gönül belediyeciliği doğrultusunda 
güzel eserler yaptığımıza inanıyorum. 

Abdullah kardeşimiz de benim 
gibi gençlik kollarından gelen bir 
kardeşimiz. Daha sonra meclis üyesi 
olarak devam etti. İnşallah bundan 
sonraki süreci de Bağcılar’ı bilen 
birisi olarak bu çıtayı daha iyi noktaya 
taşıyacağına inanıyorum. Her zaman 
da yanında olacağımı ifade etmek 
istiyorum” dedi.

BAĞCILARIMIZA HAYIRLI 
OLSUN

Emeklerinden dolayı Çağırıcı’ya 
teşekkür eden AK Parti İstanbul İl 
Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de 
“Abdullah kardeşimiz de bundan 
önceki abileri Feyzullah bey ve 
Lokman beyin izinden giderek en 
güzel hizmetleri yapacaktır. Tebrik 
ediyorum. Bağcılarımıza hayırlı olsun” 
şeklinde düşüncelerini dile getirdi. 

Konuşmanın ardından Çağırıcı 
mührü Özdemir’e teslim etti. 
Oylama ve görev teslimi törenine 
AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yerel 
Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa 
Demir, AK Parti İstanbul il Başkan 
Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı İsmet 
Öztürk, AK Parti İstanbul İl Kadın 
Kolları Başkanı Rabia İlhan, AK Parti 
İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, meclis 
üyeleri, birim müdürleri de katıldı.

ABDULLAH ÖZDEMİR 
KİMDİR?

Kastamonu’nun İnebolu 
ilçesinde 1983’te doğan Özdemir, 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 
İnşaat Mühendisliği bölümünü 
(Yarı İngilizce) ve İstanbul Kültür 
Üniversitesinde de Yüksek Lisans 
Eğitimini tamamladı. Siyasete 
2006 yılında Bağcılar İlçe Gençlik 
Kollarında başlayan Özdemir, 2007 
– 2013 tarihleri arasında Gençlik 
Kolları İlçe Başkanlığı görevini 
yürüttü. Belediye Meclis Üyeliği 
Aday Adaylığı müracaatından 
dolayı Kasım 2013’te Gençlik 
Kolları İlçe Başkanlığı görevinden 
ayrıldı.

2014 ve 2019 Yerel 
Seçimlerinde Bağcılar Belediyesi 
Meclis Üyeliğine seçilen Özdemir, 
İBB Meclis Üyeliği ile Ulaşım ve 
Trafik Komisyon Başkanlığı görevini 
yürütüyordu. 

Özdemir, evli ve 1 çocuk 
babasıdır, İngilizce bilmektedir.



NİSAN 202210

7 
Nisan Perşembe günü toplanan 
Bağcılar Belediye Meclisi’nin 
Nisan ayı 2. oturumu, Meclis 

1. Başkan Vekili Sibel Betül Birer’in 
sunumuyla gerçekleşti. Toplantıda 
diğer gündem maddeleri ile 
birlikte Bağcılar Belediyesi Strateji 
Geliştirme Müdürlüğü’nün 2021 Yılı 
Faaliyet Raporuna ilişkin teklifi de 
görüşüldü. Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı, koronavirüs 
etkisinin devam ettiği geçtiğimiz yıl 
yapılan yatırım ve projeleri anlattı.

“Yaşlı, genç, çocuk ayrımı 
olmaksızın bir arada İlçemizde 
sürdürdüğümüz yaşam, bizleri 
mutlu etmekte, bu kenetlenme 
geleceğimize güvenle bakmamızı 
sağlamaktadır” diyen Çağırıcı, 
ilçedeki eğitim, sosyal, kültürel 
hizmetler ile çevrenin korunması 
çalışmalarının yanında ülkemizi 
yasa boğan yangın ve sel afetlerinin 
yaşandığı bölgelere yardım eli 
uzattıklarını belirtti. İstanbul’da 
yaşanan şiddetli kış günlerini 
hatırlatan Çağırıcı, kar küreme ve 
tuzlama başta olmak üzere ekiplerin 
24 saat esasıyla çalışmaları aralıksız 
yürüttüğünü de dile getirdi. Çağırıcı, 
bir önceki yılın faaliyet raporu 
görüşmelerinde sözünü verdikleri 
E-Spor merkezi, Yaşlı Bakım Evi ve 5 
katlı modern kütüphanenin temelini 
attıklarını, inşaatlarının da hızlı 
şekilde devam ettiğini vurguladı.

İYİ BİR PERFORMANS 
ELDE ETTİK

Diğer yerel yönetimlere de 
öncülük ettikleri projeleri hayata 
geçirmek için güçlü bir iradeye 
sahip olduklarını ifade eden Çağırıcı 
şunları söyledi: “Pandeminin 
etkilerine rağmen yeni normallere 
hızlı bir şekilde uyum sağlayarak 
yaklaşık yüzde 92 düzeyinde 
gerçekleşme ile iyi bir performans 
elde ettik. Yerel yönetimdeki 30 
yıllık köklü geçmişimizin birikimini 
proaktif, girişimci ve yenilikçi hizmet 
yaklaşımlarımızla sunmaya gayret 
ediyoruz. 2022 yılının savaşların 
değil barışın tüm dünyada egemen 
olduğu; ülkemiz, milletimiz ve tüm 
insanlık için huzur, esenlik ve refah 
getirmesini temenni ediyorum.”

Toplantı sonunda yapılan oylama 
sonucu 2021 yılı faaliyet raporu 
kabul edildi.

Bağcılar HABER

Bağcılar Belediyesi’nin 2021 Yılı 
Faaliyet Raporu kabul edildi

➤  Bağcılar Belediye Meclisi nisan ayı ikinci oturumunda 2021 Yılı Belediye Faaliyet 
Raporu kabul edildi. Pandeminin etkilerine rağmen yüzde 92 düzeyinde gerçekleşme ile 
iyi bir performans elde ettiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 
yerel yönetimde 30 yıllık köklü geçmişin birikimini proaktif, girişimci ve yenilikçi hizmet 
yaklaşımıyla sunmaya devam edeceklerini belirtti.
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Bağcılar Belediyesi Strateji 
Geliştirme Müdürlüğü’nün 
hayata geçirdiği; gelişmeye 

açık, yenilikçi fikir ve girişimlerine 
destek arayan ve yönetişimi 
geliştirerek yerel yönetime 
katılmalarını hedefleyen “Yaşayan 
Fikirler Atölyesi” projesinin ikinci 
etabı yapıldı. Bağcılar Belediyesi 
toplantı salonunda gerçekleşen 
“Ön Değerlendirme” programına 
68 öğrenciden 11 grup ve alanında 
uzman jüri üyeleri katıldı.

El Harezmi, İbn-i Heysem, 
Cezeri, Ali Kuşçu, Mimar Sinan, 
Katip Çelebi, Farabi, Biruni, İbn-i 
Haldun, Piri Reis ve Hezarfen isimli 
gruplar, Birleşmiş Milletlerin (BM) 
Sürdürebilir Kalkınma Amaçları 
arasında yer alan “Yoksulluğa Son”, 
“Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam”, “Nitelikli 
Eğitim”, “Temiz Su ve Sanitasyon”, 
“İnsana Yakışır İş ve Ekonomik 
Büyüme”, “Sürdürülebilir Şehirler 
ve Topluluklar”, “Sorumlu Tüketim 
ve Üretim”, “İklim Eylemi”, “Karasal 

Yaşam”, “Barış Adalet ve Güçlü 
Kurumlar” ile “Amaçlar İçin 
Ortaklıklar” konularında yaptıkları 
çalışmaların sunumunu yaptı.

11 MADDE ÜZERİNDEN 
DEĞERLENDİRİLİYOR

Heyecanlı oldukları görülen 
öğrenciler, hazırladıkları 
projeleriyle jüri üyelerini ikna 
edebilmek için gayret gösterdi. 
Jüri de projeleri sürdürülebilir 
kalkınma amaçlarına uygunluğu, 
belediye vizyon ve değerlerine 
uygunluğu bütçe, riskleri 
tanımlama düzeyi ve sağlayacağı 
faydalara kadar 11 maddelik 
değerlendirme kriterleri üzerinden 
ele aldı. 

Değerlendirmesinin ardından 
başarılı olan proje sahiplerine 
ödülleri 15 Mayıs 2022 günü 
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah 
Özdemir’in de katılacağı törenle 
verilecek.

➤  Bağcılar Belediyesi 
tarafından düzenlenen 
“Yaşayan Fikirler 
Atölyesi”nde yer alan 
11 grup, Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçlarına 
yönelik hazırladıkları 
projelerin sunumunu 
yaptı. Öğrencilerin 
çalışmalarını dinleyen 
jüri üyeleri de belirlenen 
kriterler doğrultusunda 
ön değerlendirmelerde 
bulundu.

Öğrenciler,  projelerinin 
sunumlarını yaptı
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Bağcılar HABER

Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir’den çifte müjde
➤  Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, temeli kısa süre önce atılan Yaşlı 
Bakım Evi ile E-spor Merkezi‘nin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyledi. 
Yaz sonunda iki tesisin de hizmet vermeye başlayacağını belirten Özdemir, “E-spor 
merkezimizde çocuklarımız sağlıklı ortamlarda birbirleriyle doğru ilişki kuracak. 
Yaşlı Bakım Evi’nde ise ulu çınarlarımız kargaşadan gürültüden koparak rahat ve 
huzurlu bir ortamda olacaklar” dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir hızlı 
başladı. 15 Nisanda göreve 

başlayan Özdemir, mühendis 

kimliğiyle kolları sıvayıp baretini 

takarak inşaatları devam eden 

projeleri tek tek denetledi. Başkan 

Özdemir’in ilk adresi 2021 Kasım 

ayında temeli atılan Yaşlı Bakım Evi 

oldu. Sancaktepe Mahallesi’nde 
bulunan inşaat alanını ziyaret 
eden Özdemir, incelemelerde 
bulunduktan sonra Başkan Yardımcısı 
ve Fen İşleri müdüründen bilgi aldı. 

Yaz sonunda tesisin hizmete 
açılacağını açıklayan Özdemir, 
“Yaşlılarımız için çok güzel bir 
mekan olacak.



Büyüklerimizin burada kaliteli 
zaman geçirmelerini sağlayacağız. 
Fiziki ihtiyaçların giderilmesinin 
yanında sosyal hayata katılımlarına 
da vesile olacağız. 500 metre kare 
oturumun haricinde 5 bin 500 
metrekare bahçesi olacak. Ulu 
çınarlarımız kargaşadan gürültüden 
koparak rahat ve huzurlu bir 
ortamda olacaklar. Buranın 
yapımında emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” dedi.

YAŞLILAR KALİTELİ 
ZAMAN GEÇİRECEK

5 katlı Yaşlı Bakım Evi’nde 
dinlenme, fizik tedavi, egzersiz, 

beslenme ve diyet odaları yer 
alacak. Yaşlılar torunlarıyla 
birlikte kütüphane, el işi, müzik, 
takı, hobi, akıl oyunları, resim ve 
sanat atölyelerinde kaliteli zaman 
geçirecek. Tam donanımlı ve 
kullanışlı binada kuaför salonları, 
kafeler, duş alanları da olacak. 
Bağcılar’a değer katacak binada 
sağlık görevlisi, psikolog, diyetisyen, 
fizik tedavi uzmanı, yaşlı bakım 
elemanları görev yapacak. Geniş 
yeşil yerleşke içinde yürüyüş yolları, 
dinlenme amaçlı oturma grupları, 
süs çiçekleri, ağaçlar, park ve havuz 
bulunuyor. Ayrıca bahçede çocuk 
oyun alanı ile küçük bir amfi tiyatro 
da bulunuyor.

ÇOCUKLAR 
SÖZ SAHİBİ OLACAK

Özdemir’in ikinci uğrak yeri 
ise gençlerin açılışını heyecanla 
beklediği E-spor merkezi oldu. 
Yavuz Selim Mahallesi’ndeki 
inşaat sahasını gezen Özdemir, 
çalışmaların hummalı şekilde 
devam ettiğini ifade etti. Ülkemizde 
müstakil bir konumdaki ilk e-spor 
merkezlerden birinin Bağcılar’da 
hayata geçirildiğini dile getiren 
Özdemir, “İnşallah yeni eğitim 
öğretim döneminin başladığı 
tarihte e-spor merkezi de faaliyete 
başlayacak. E-spor merkezimizde 
çocuklarımız sağlıklı ortamlarda 
birbirleriyle doğru ilişki kuracak. 
Genç bir belediye başkanı olarak 
çocuklarımızın daha çok yer 
edindikleri, söz sahibi oldukları bir 
Bağcılar için hep beraber çalışmaya 
devam ediyoruz” diye konuştu.

İki katlı E-Spor Merkezi’nde 162 
kişilik yarışma salonu, takım ve koç 
odaları, canlı yayın odası, oyun 
tanıtım ve oyun satış alanı, etkinlik 
alanı, fuaye alanı, kafeterya, idari ve 
teknik birimler bulunuyor. Modern 
bir şekilde tasarlanan binada 
profesyonel e-spor oyuncularının 
eğitimi ve ulusal ve uluslararası 
turnuvalar yapılabilecek.
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Bağcılar’da 200 bin kişiye 
iftarlık kumanya dağıtıldı
➤ Bağcılar Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde farklı noktalarda 
toplumun her kesiminden 200 bin kişiye zengin menülü iftarlık dağıttı. Hasta, ihtiyaç 
sahibi ve kimsesiz kişilerin sıcak iftariyelikleri ise evlerine kadar götürüldü.

Bağcılar Belediyesi’nin 27 yıldır 
büyük bir özveriyle sürdürdüğü 
“Bağcılar’da Ramazan farklı 

yaşanır” anlayışı bu sene de değişik 
aktivitelerle devam ediyor. Yapılan 
faaliyetlerden birisi de ilçe genelinde 
iftarlık kumanya dağıtımı. Bu amaçla 
Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı 
ve her gün başka bir mahallenin 
merkezi konumunda ikram çadırları 
kuruldu. Bu dört noktada kurulan 
çadırlardan işine gidenlere, evine 
geç kalanlara ve dışarıda olanlara 
iftariyelik ikramlar verildi. Paketin 
içerisinde sıcak yemek, ekmek, tatlı 
ve içecek yer alıyor.



TOPLUMUN HER 
KESİMİNDEN VATANDAŞA 
İKRAM

Yoğun ilgi gören dağıtıma yaşlı, 
genç, işçi, öğrenci, çocuk olmak 
üzere her yaştan ve kesimden 
binlerce davetli katıldı. Kimi aldığı 
yiyecek paketini yanında götürdü 
kimi de bulunduğu yerde iftarını 
açtı. İftarlık dağıtımında bulunan 
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah 
Özdemir vatandaşların Ramazan 
ayını da tebrik etti. Ramazan ayı 
boyunca sürdürülen dağıtımlarda 
toplumun her kesiminden 200 bin 
kişiye iftariyelik ulaştırıldı. Yemek 
yapmakta zorlanan, hasta, ihtiyaç 
sahibi ve kimsesiz bin kişinin de 
evlerine kadar sıcak iftarlık yemekleri 
götürüldü.

TAKSİCİLER DE 
UNUTULMADI

Öte yandan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon 
Merkezi’nin (UKOME) yüzde 40 
zam kararının ardından İstanbul 
Avrupa Yakası’nda yeni tarifelerini 
güncellemek Bağcılar’daki servise 
gelen taksicilere de el uzatıldı. 
Sabahın erken saatlerinden itibaren 
bekleyen taksi sürücülerine iftariyelik 
ikramında bulunuldu. Bu ikram 
karşısında çok memnun kaldıklarını 
söyleyen taksiciler, kendilerini 
düşünen Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir’e teşekkürlerini 
iletti.
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Başkan Özdemir
öğrencilerle iftar yaptı

➤ Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Ramazan boyunca her gün farklı 
bir lisenin son sınıf öğrencileriyle iftar yaptı. Gençlerle sohbet eden Özdemir, “Sizin 
fikirleriniz, görüşleriniz bizim için çok önemli. Bizlere düşüncelerinizi, projelerinizi 
ulaştırın yerine getirmek adına gayret edeceğiz” dedi.

Toplumun her kesimiyle birlikte 
Ramazan ayının bereketini 
paylaşan Bağcılar Belediye 

Başkanı Abdullah Özdemir, her gün lise 
öğrencileriyle iftar sofrasında buluştu. 
İlçedeki 30 lisede kurulan sofralara 
misafir olan Özdemir, büyük bir ilgiyle 
karşılandı. Kendisinin de Bağcılar 
sokaklarında büyüdüğünü söyleyen 
Özdemir, “Yaşım gereği ben de sizin 
genç bir arkadaşınızım. 
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Öncelikle çocukların ve 
gençlerin belediye başkanı 
olmaya çalışacağım. Bağcılar’da 
gençlerimize çok kıymetli projeler 
yapmak istiyoruz. Sizin fikirleriniz, 
görüşleriniz bizim için çok önemli. 
Bizlere düşüncelerinizi, projelerinizi 
ulaştırın yerine getirmek adına 
gayret edeceğiz. Heyecanlıyım. 
Gençleri arkama alıp yürümek 

istiyorum. Sizlerin desteğine 
ihtiyacım var” dedi.

ÖĞRENCİLERİN ARASINA 
GİRİP ONLARLA SOHBET ETTİ

Özdemir, iftar saati öncesi 
öğrencilerin arasına girip onlarla 
bol bol sohbet etti. Yarının geleceği 
olan gençler, başkana projelere 

ilişkin sorular yönlendirirken 
Özdemir de onları dinleyip fikir 
ve görüşlerini not aldı. Samimi 
görüntülerin yaşandığı ortamda 
Özdemir öğrencilerle birlikte iftarını 
açtı.

Ramazan ayı boyunca devam 
eden iftar programlarında Özdemir’e 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa 
Yılmaz da eşlik etti.



Bağcılar HABER

Bağcılar Demirkapı 
Mahallesi’nde temeli 2017 
yılında atılan Bedir Camii’nin 

inşaatı tamamlandı. Bağcılar 
Belediyesi ve cami derneğinin 
desteğiyle yapılan camide 1 Nisan 
günü Cuma namazında ezan 
sesi yükseldi. Cuma namazını bu 
camide kılan Bağcılar Belediye 
Başkanı Lokman Çağırıcı, “Türkiye’de 
camileri kentsel dönüşüme tabi 
tutan sadece Bağcılar Belediyesi. 
Betonundan demirine kadar 
malzeme noktasında her şeyini 
karşılıyoruz. Şimdiye kadar 24 
camimizi aynı şekilde dönüştürdük. 
Cami derneğimizle birlikte 

dönüşümleri gerçekleştiriyoruz. 
Mümkün olduğu kadar 
camilerin etrafını kamulaştırarak 
genişletiyoruz. Bu caminin etrafında 
da binalar vardı kamulaştırdık ve 
bahçe yaptık. İnşallah gelecek 
nesiller burada yetişecek” dedi.

SELÇUKLU YILDIZI GİBİ 
PARLAYACAK

Cuma namazına; AK Parti İlçe 
Başkanı Rüstem Tüysüz, Kandıra 
Belediye Başkanı Adnan Turan, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, 
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal 
Hürcan da iştirak etti. Selçuklu 

yıldızlı mimarisine uygun şekilde 

yapılan ve içinde Kur’an Kursu da 

bulunan iki katlı camide aynı anda 

1400 kişi ibadet edebilecek.

Bedir Camii ibadete açıldı
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➤ Kentsel dönüşüm kapsamında 5 yıl önce Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle yapımına 
başlanan Bedir Camii Ramazan Ayı’nın başlamasına bir gün kala ibadete açıldı. Selçuklu 
yıldızlı mimarisine uygun şekilde inşa edilen ve içinde Kur’an Kursu da bulunan iki katlı 
camide aynı anda 1400 kişi namaz kılabilecek.
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Bağcılar Belediyesi Ramazan 
ayında bu sene manevi 
yolculuk projesini hayata 

geçirdi. “Tarihte Yürüyen Adam 
ile Cami Gezileri” kapsamında 
ilçede yaşayan kadınlar, İstanbul’un 
önemli noktalarından olan 
Sultanahmet Camisi, Eyüp Sultan 
Camisi, Ayasofya-i Kebir Camisi’ne 
götürüldü. Belediyeye müracaat 
eden kadınlar, Perşembe, Cuma, 
Cumartesi ve Pazar günleri Bağcılar 
Belediyesi Dil Evi önünden hareket 
eden otobüslerle tarihi mekanlara 
yolculuğa çıktı.

Tarihi 
camilere 
manevi 
yolculuk
➤ Bağcılar Belediyesi’nce 
gerçekleştirilen etkinlikte ilçe 
sakini kadınlar, Sultanahmet 
Camisi, Eyüp Sultan Camisi, 
Ayasofya-i Kebir Camisi’ni 
ziyaret etti. Tarihçi – 
yazar Ahmet Anapalı’nın 
rehberliğinde davetliler hem 
bilgi sahibi oluyor hem de 
tarihte yolculuğa çıktı.

TARİHİ MEKANLARIN 
MANEVİ HAVASINI 
TENEFFÜS EDİYORLAR

Davetliler tarihçi-yazar Ahmet 
Anapalı eşliğinde gün içinde sırayla 
camileri gezme fırsatı yakaladı. 
Anapalı, camilerin mimarisinden 
tarihine kadar bilinmeyen bütün 
yönlerini anlattı. Adeta zamanda 
yolculuğa çıkan katılımcılar, 
ziyaretler sırasında bol bol 
fotoğraf çekme imkanı da buldu. 
Anapalı’nın eşsiz sunumu eşliğinde 
gerçekleştirilen programda tarihi 

mekanların manevi havasını teneffüs 
eden kadınlar, Bağcılar Belediye 
Başkanı Abdullah Özdemir’e de 
teşekkürlerini iletti.
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Başkan Abdullah Özdemir 
yetim çocuklarla iftar açtı
➤ Bağcılar Belediyesi 
Dr. Kadir Topbaş Halk 
Sarayı’nda düzenlenen 
iftar programında yetim 
ve öksüz çocuklar, 
arkadaşlarıyla çok güzel 
bir akşam geçirdi. Bu 
özel iftarda çocuklarla 
yakından ilgilenen 
Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir, “Küçük 
kardeşlerimizle bir 
arada olmak gerçekten 
çok güzel. Onların 
gözündeki heyecan 
ve enerji bizi bütün 
yorgunluklarımızdan da 
arındırıyor” dedi.

Ramazan ayının manevi 
iklimini farklı etkinliklerle ilçe 
sakinlerine yaşatan Bağcılar 

Belediyesi, anlamlı bir buluşmaya 

daha ev sahipliği yaptı. Bu amaçla 

Bağcılar Kaymakamlığı’nın yetim, 
öksüz ve ailelerine yönelik organize 
ettiği iftar programı Bağcılar 
Belediyesi Dr. Kadir Topbaş Halk 
Sarayı’nda düzenlendi. Davete 
katılan Bağcılar Kaymakamı Mustafa 
Eldivan ile Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir, masaları tek tek 
dolaşarak misafirlerine “hoş geldin” 
dedi. Konukların yerini almasının 
ardından ezanın okumasıyla birlikte 
oruçlar hep birlikte açıldı.

İftar sonrası konuşma yapan 
Kaymakam Eldivan, “Böyle müstesna 
bir toplulukla bir araya gelmek 
bizim için önemliydi. Güzel bir 
iftar akşamında beraber olduk. 
Çocukların neşesi ve cıvıltısıyla 
beraber bir iftar açmak ayrı bir zevk 
oldu. Çocuklar bizim gözbebeğimiz 
ve hayatın anlamı. Biz devlet ve 
hükümet olarak siz çocukların hep 
yanında olduk olmaya da devam 
edeceğiz. Sizleri kimseye muhtaç 
etmeyeceğiz” dedi.

ONLAR İÇİN NE YAPSAK AZDIR
Güzel bir Ramazan akşamı 

yaşadıklarını söyleyen Başkan 
Özdemir ise, “Burada küçük 

kardeşlerimizle bir arada olmak 
gerçekten çok güzel. Onların 
gözündeki heyecan ve enerji 
bizi bütün yorgunluklarımızdan 
da arındırıyor. Bağcılarımızın 
çocuklarına ve gençlerine ne 
yapsak azdır. Bundan sonraki 
dönemde Bağcılar Belediye 
Başkanı olarak çocukları çok 
önemseyeceğiz. Çocuklarımız 
için çok önemli projeler 
geliştireceğiz. Çocuklarımızın 
hayata hazırlanması adına önemli 
çalışmalar yapacağız. Yine 
gençlerimizin hayata katılımını, 
kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasını 
ve sorumlu bir birey olmasını 
sağlamak adına önemli faaliyetler 
içerisinde olacağız” diye konuştu.

EĞLENCELİ ZAMAN 
GEÇİRDİLER

Konuşmaların ardından etrafını 
saran çocuklarla yakından ilgilenen 
Özdemir onlarla bol bol fotoğraf 
çekildi. İlerleyen dakikalarda 
çocuklar palyaçolarla oynayarak 
ve yüzlerini rengarenk boyayarak 
eğlenceli zaman geçirdi.



Bağcılar Belediyesi’nin 27 
yıldır toplumun her kesimine 
yönelik sürdürdüğü geleneksel 

iftar ve sahur davetleri devam 
ediyor. Bu kapsamda Ramazan’ın 
25. günündeki konuklar ise 
Bağcılar’da görev yapan muhtarlar 
oldu. Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir, 22 mahallenin 

muhtarını nostalji bahçelerinden 
biri olan Kayısı Bahçesi’ndeki 
Malatya’nın tarihi Beşkonaklar 
mimari özelliklerine sahip Malatya 
Konağı’nda ağırladı.

BİRLİKTE VAR 
GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ

Sahur öncesi masaları tek 
tek gezerek konuklarına “hoş 
geldiniz” diyen Özdemir, Ramazan 
ayında birlikte olmanın, güzellikleri 
paylaşmanın ve bereketin 
öneminden bahsetti. Muhtarların 
önemine değinen Özdemir, 
“İlçemizin daha güzel ve yaşanılır 
hale gelmesi için birlikte var 
gücümüzle çalışacağız. Rabbim 

birliğimizi ve beraberliğimizi 

bozmasın” dedi. Geleceğe yönelik 

projelerini de anlatan Özdemir, 

muhtarların da yaşadıkları sorunları, 

çözüm önerileri ve görüşlerini 

dinledi.

Abdullah Özdemir, 
muhtarlarla sahur yaptı
➤ Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ilçedeki 22 mahallenin muhtarıyla birlikte 
Malatya Konağı’nda sahur yaptı. Özdemir ile muhtarlar hem mahallenin gelişimi için fikir 
alışverişinde bulundu hem de sorunların çözümü konusunda istişarede bulundu.
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Peygamber 
efendimizi 
yaşlandıran 
Hud Suresi’nin 
önemini anlattı

Nihat Hatipoğlu,

➤ Bağcılar Belediyesi’nin 
düzenlediği programa 
katılan Prof. Dr. Nihat 
Hatipoğlu, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın bu 
Ramazan ayında üzerinde 
durduğu “İstikamet 
üzere olmak” konusuna 
değindi. “Emrolunduğun 
gibi dosdoğru ol” 
ayetinin yer aldığı Hud 
Suresi’nin Peygamber 
Efendimizi yaşlandırdığını 
söyleyen Hatipoğlu, 
“Peygamberimizi bile bu 
ayet derinden sarsıyor ve 
ihtiyarlatıyor. O yüzden 
istikametli olmaya devam 
edeceğiz” dedi.

Ekranların sevilen yüzü ilahiyatçı 
ve TV Programcısı Prof. Dr. 
Nihat Hatipoğlu, Bağcılar 

Belediyesi Ramazan ayı etkinliklerine 
misafir oldu. Başkanlık Konferans 
Salonu’nda gerçekleşen söyleşide 
Hatipoğlu’nu büyük bir kalabalık 
karşıladı. Davetlilerle kısa bir süre 
sohbet eden Hatipoğlu, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın bu seneki 
konusu olan “İstikamet üzere olmak” 
üzerine konuşma yaptı.

TEVAZU ÇOK ÖNEMLİ
İstikametin dürüst bir yaşam 

sürmek olduğunu belirten 
Hatipoğlu, “Bizim Müslümanlar 
olarak haset etmemeye, kimsenin 
aleyhinde konuşmamaya, dedikodu 
yapmamaya ihtiyacımız var. 
Bunlara elimizden geldiğince dikkat 

edeceğiz. Birbirimizi üzmemeye 
gayret edeceğiz. Hud Suresi’nde 
‘Muhammed emrolunduğun 
gibi dosdoğru ol” denildi. Hz. 
Muhammed efendimizin siyah 
saçlarını bu ayet beyazlattı. Bir 
derdin mi var diye soranlara ise ‘Beni 
bu ayetler yaşlandırdı’ diye cevap 
verdi. Peygamberimizi bile bu ayet 
derinden sarsıyor ve ihtiyarlatıyor. 
O yüzden istikametli olmaya devam 
edeceğiz. İslam sadece namaz 
kılmak, örtünmek ve hacca gitmek 
değildir. Bunlar tabiki lazım ama 
güzel ahlak, kimseye kızmamak, 
küsmemek, kin tutmamak, nefret 
beslememek, komşuyu incitmemek 
ve kendini dev aynasında görmemek 
gerekiyor. Kabir çok kötü bir şey. 
Tevazu çok önemli. Allah mütevazi 
olanı yükseltir kibirli olanı yere 
batırır. Dürüst olmak lazım” dedi.

Ramazan ayının son on gününde 
ibadeti artırılması yönünde 
tavsiyelerde de bulunan Hatipoğlu, 
programı toplu duayla bitirdi.
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“Ne derse desinler 
dışlamayacağız”

çocuklar 
konusunda 
ebeveynleri 
uyardı:

Bağcılar Belediyesi’nin hem yüz 
yüze hem de internetten canlı 
yayınladığı 27. Yıl Ramazan ayı 

etkinliklerinin dün geceki konuğu 
ilahiyatçı-yazar Prof. Dr. Mustafa 
Karataş oldu. Başkanlık Konferans 
Salonu’nda gerçekleşen söyleşide 
Karataş, davetlilere öğüt verici 
nitelikte anlatımlarda bulundu. 
En önemli şeyin iman olduğunu 
namaz ve orucun imanı artıran 
ibadetler olduğunu söyleyen 
Karataş, Peygamber efendimiz Hz. 
Muhammed’in (S.A.V) Hadis-i Şerifi 
üzerinden şöyle açıkladı: “Hadis-i 
Şerife göre üç şey var ki kimde 
bulunursa imanın tadını tatmış 
olur. Birincisi Allah ve Resulünü 
her şeyden daha çok sevmek. 
İkincisi sevdiğini sırf Allah rızası 
için sevmek. Üçüncüsü de imanı 
kaybetme korkusu yaşamak.”

Zor bir dönemden geçtiklerini 
ve yeni neslin dinle arasındaki 
mesafenin açıldığına vurgu yapan 

Karataş, kendini izleyen anne-
babaları “Araştırarak neticeye varan 
insanı kimse yıkamaz. Anadan 
babadan duyduğunun üzerine bir 
şey koymayanın bildiği uçar gider. 
Çocuklarımızı güzel yetiştireceğiz. 
Çocuklarımız soru sorarsa cevapsız 
bırakmayacağız. Onları ne derse 
desinler dışlamayacağız. Cevabı 
bilmiyorsak da bağrımıza basacağız. 

Çocuklara böyle yanaşmak lazım. 
Çocuklara kavmin efendisi gibi 
davranın. Şımartmayacaksınız ve 
vazifesini öğreteceksiniz. Kıvamı 
verebilirsek ayartmak isteyenler 
kandıramazlar” şeklinde uyardı.

Karataş, sahneye çağırdığı 
çocuklarla birlikte dua ederek 
programı bitirdi.

Prof. Dr. Karataş,

➤ Bağcılar Belediyesi Ramazan etkinliklerine misafir olan ilahiyatçı-yazar Prof. Dr. Mustafa 
Karataş, çocukların yetiştirilmesi hususunda ebeveynleri uyardı. Zor bir dönemden geçildiğine 
ve dini yönden çocukların eksikliğine dikkat çeken Karataş, “Araştırarak neticeye varan insanı 
kimse yıkamaz. Anadan babadan duyduğunun üzerine bir şey koymayanın bildiği uçar gider. Bu 
yüzden çocuklarımızı güzel yetiştireceğiz” dedi.
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Bağcılar Belediyesi’nin hem 
online hem yüz yüze 
gerçekleşen Ramazan 

etkinliklerinin konuğu şair 
Serdar Tuncer oldu. Dursun Ali 
Erzincanlı’nın moderatörlüğünü 
yaptığı programda Ramazan 
ayının önemini anlatan Tuncer, 
Peygamber efendimizin ahlakına 
da değindi.  Tuncer, “Efendimizin 
peygamberliğinin ifadesi için 
Hz. Hatice validemiz üç madde 
saymış. Akrabayı gözeteceksin, 
yetime ve yolda kalmışa yardım 
edeceksin son olarak da fakirlere 

Bağcılar’da 
şiir gecesi
➤ Bağcılar Belediyesi Ramazan 
etkinliklerine konuk olan şair 
Serdar Tuncer, davetlilere güzel 
bir gece yaşattı. Tuncer, okuduğu 
birbirinden güzel şiirlerle 
dinleyenleri mest etti.

sahip çıkacaksın. Bunları yapınca 
ona yaklaşmış olacağız” dedi.

DUYGU DOLU ANLAR 
YAŞANDI

İlerleyen dakikalarda ise 
Başkanlık Konferans salonu şiir 
gecesine sahne oldu. Tuncer, 
okuduğu şiirlerle davetlilerin duygu 
dolu anlar yaşamasını sağladı. Bir 
süre programa misafir olan Bağcılar 
Belediye Başkanı Abdullah Özdemir 
de teşriflerinden dolayı Tuncer’e 
teşekkürlerini iletti.

NİSAN 202224
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Siyaset bilimci, şair, yazar, 
bürokrat ve müzisyen Dr. 
Savaş Şafak Barkçin, Bağcılar 

Belediyesi’nin 27. yıl Ramazan 
etkinliklerine konuk oldu. Başkanlık 
Salonunda gerçekleşen programın 
moderatörlüğünü ise Dursun Ali 
Erzincanlı yaptı. Geleneğin toplum 
tarafından yanlış anlaşıldığına değinen 
Barkçin, “Gelenek gelene ektir. Sana 
kadar gelen var ona ek yaparsın. 
Gelenek bu şekilde oluşur yani yama 
gibi tutturulan bir şey değil. Geleneğin 
ağaç gibi kökleri vardır görünmez. 
Ağacın kökleri canlar kaldığı 
müddetçe canlıdır. Dalları hala yeşilse 
onun kökü henüz sağlıklıdır. Köküne 
zarar gelirse ağacın gövdesi dağ 
gibi durur ama fırtınada yıkılır gider. 
Geleneği öyle görmek lazım” dedi.

EDİP DİLDE BAŞLAR
Alimler üzerinde de açıklamalar 

yapan Barkçin, “Bir alim ahlakından 
belli olur bilgisinden değil. Bilgili 
olan çoktur fakat ahlaklı olup 
bilgili olan nadirdir. Ölçü alınacak 
şey kişiden ziyade kişinin fiilidir. 
Kızılacak şey kişiden ziyade kişinin 
fiilidir” diye konuştu.

Edebin dille başladığını da 
sözlerine ekleyen Barkçin şunları 
söyledi: “Edep dilde başlar ki kalbe 
iner. Kişinin dili testinin kapağı 
gibidir. İçinde ne varsa o dışarı taşar. 
Sirke varsa sirke taşar bal taşmaz. 
Güzel düşünerek konuşmak dili 
de hüsn-ü zana alıştırmak lazım. 
Bunları beceremiyoruz. Çünkü 
Allah ve Resulünü unutuyoruz. 

Oysa ki Allah bize bizden yakındır. 
Allah’la kulun mesafesi yoktur. 
Bunu hisseden mümin neşeli olur. 
İnsanlarla kaynaşır ve onları sever.”

Programda Erzincanlı da 
okuduğu şiirlerle geceye renk kattı.

➤ Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği programda sevenleriyle buluşan siyaset bilimci, şair, 
yazar ve müzisyen Dr. Savaş Şafak Barkçin, dilden edebe gelenekten ahlaka kadar farklı 
konularda anlatımlarda bulundu. Alimin tanımını da yapan Barkçin, “Alim ahlakından belli 
olur bilgisinden değil. Ölçü alınacak şey kişiden ziyade kişinin fiilidir” dedi.

Savaş Şafak Barkçin:
Alim ahlakından belli olur 
bilgisinden değil
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Bağcılar HABER

Bağcılar Belediyesi’nin 
“Bağcılar’da Ramazan farklı 
yaşanır” sloganıyla 27 yıldır 

düzenlediği etkinliklerin dün akşamki 
konuğu Tasavvuf Müziği’nin sevilen 
ismi Ahmet Özhan oldu. Başkanlık 
Konferans Salonu’nda Dursun Ali 
Erzincanlı’nın moderatörlüğünde 
gerçekleşen programda Özhan, 
çocukluğunu, genç yaşta yakaladığı 
şöhreti, 55 yıllık sanat hayatını ve 
müziğin etkilerine değindi. Türk 
Tasavvuf Musikisi Ve Folklörünü 
Araştırma Ve Yaşatma Vakfı’yla 
tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini 
dile getiren Özhan, “O deryaya 
girince neye uğradığımı şaşırdım. 
Tasavvufla tanışınca öyle bir kaynağa 
kavuştum ve zenginleştim ki 
bunların halka taşınması gerektiğini 
düşündüm. ‘Niçin bunları insanlar 
dinlemesinler?’ diyerek güldeste 
konserlerimin içinde 15 dakikalık 
tasavvuf kuşağı koydum. O 15 

dakikalık tasavvuf müziğiyle insanların 
fıtratında var olan o güzellikler 
öyle alev aldı ki, üstündeki klasik 
müzikle altındaki popüler müziği de 
yuttu ve tek başına tasavvuf müziği 
konserlerine dönüştü. 80’li yılların 
başında böyle oldu. O zaman tek 
başına bir kovboydum çok zevkle 
yapıyordum” dedi.

MAKAMLAR ANTİBİYOTİK 
GİBİDİR

Müziğin bir eğlence aracı olarak 
görülürse yeterli olmayacağını 
ifade eden Özhan şunları söyledi: 
“Allah’ın yarattığı hiçbir şey 
malayani yaratılmış değil. İnsanlar 
nefisleri ile onları malayani olarak 
kullanmaya başlarlar. Musiki de 
Cenabı Hakkın latif bir fennidir. 
Mesela musikiyle tedavi diye bir 
kol vardır bizde. Musiki bir ses 
frekansıdır. Bir insanın vücudunda 

hangi konuyla alakalı bir maraz var 
ise o maraza iyilik taşıyacak olan bir 
frekans söz konusudur. Makamlar, 
manevi ve ruhi hayatımıza tesir 
eden birtakım antibiyotikler gibidir. 
Çok karamsar, şikayetçi şarkılar 
dinlerseniz psikolojiniz bundan çok 
etkilenir ve de olumlu, üretken bir 
insan olamazsınız. Bundan uzak 
durmakta fayda var. Ya da kitap ve 
sünnet itibariyle hangi ikazları oradan 
alabileceğimizi irfan ile düşünüp 
istifade etmek de mümkündür. Kötü 
bir şarkıdan bile aydınlık günlerimiz 
için neticeler çıkarabiliriz. Şarkılar 
sadece şarkı değil uyarıcı şeylerdir, 
psikolojik tespitlerdir. Buradan 
hareketle toplum adına bir takım 
gözlem ve iyileştirici meseleler 
ortaya çıkarabiliriz.” İnternet 
üzerinden canlı olarak da yayınlanan 
programda Özhan, “Hak emrini ettik 
eda” isimli ilahiyi seslendirdi. 

Ahmet Özhan:  Karamsar 
şarkılardan uzak durun

➤ Bağcılar Belediyesi’nin Ramazan etkinliklerinde sevenleriyle buluşan Türk Tasavvuf 
Müziği’nin usta seslerinden Ahmet Özhan, müziğin insan psikolojisi üzerindeki etkisini 
anlattı. Musikinin manevi hayatımıza etki ettiğini söyleyen Özhan, “Çok karamsar şarkılar 
dinlerseniz psikolojiniz bundan çok etkilenir ve de olumlu, üretken bir insan olamazsınız. 
Bundan uzak durmakta fayda var” dedi.
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Eşref Ziya’dan 
müzik ziyafeti

➤ Özgün müzik sanatçısı Eşref Ziya Terzi, Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği 
ramazan etkinliklerinde sahne aldı. Terzi, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah 
Özdemir’in de katıldığı konserde söylediği duygusal parçalarla gönüllere dokundu.

Bağcılar Belediyesi’nin 27. 
yıl Ramazan etkinlikleri 
hafta sonu konserleriyle 

coşkulu bir şekilde devam 
ediyor. Bu hafta sonu özgün 
müziğin sevilen isimlerinden 
Eşref Ziya Terzi, Bağcılarlı 
vatandaşlarla buluştu. Başkanlık 
Konferans Salonu’nda sahne 
alan Terzi, “Kalksam ve 
Dirilsem” isimli ilk şarkısıyla 
başladığı konserde 30 yıllık 
müzik serüvenindeki en çok 
ilgi gören eserlerini seslendirdi. 
Şarkılarıyla dinleyenlerin 
gönüllerini mest eden Terzi, 
davetlilere duygusal dakikalar 
yaşattı.

SİZLERİN SESİ 
OLACAĞIZ

Konsere katılan Bağcılar 
Belediye Başkanı Abdullah 
Özdemir de bazı şarkılarda 
sanatçıya eşlik etti. Güzel bir ezgi 
ziyafeti izlediklerini söyleyen 
Özdemir, “İnşallah sizlerin 
sesi olmaya ve hizmetkarı 
olmaya devam edeceğiz. 
Bizim görevimiz Bağcılar’daki 
vatandaşlarımıza en güzel 
hizmeti ve gayreti göstermek. 
Fikir ve görüşlerinizi dikkate 
alarak talepleriniz doğrultusunda 
plan ve programlarla en güzel 
hizmetleri yerine getireceğiz” 
dedi. Özdemir’i tebrik eden Terzi 

de “Bizden sonraki jenerasyon 
olarak bayrağı inşallah daha 
ileriye götürecek. Kendilerine 
başarılar diliyorum” diye konuştu.

Müzik şöleni, ünlü sanatçının 
“Minareler Süngü Kubbeler 
Miğfer” adlı şarkısıyla sona erdi.
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Bağcılar Belediyesi tarafından 
geçen yıl hayata geçirilen ve eski 
Ramazanlar tadında yaşanan 

“Sahur Devriyesi”nin bu sene ikincisi 

düzenlendi. Her gece tanınmış 

radyocuların ağırlandığı programın ilk 

konukları Radyo Alaturka’dan Beyza 

Koç ile İstanbul’un Sesi Radyosu’ndan 

Bay Damar lakaplı Ersin Koçbuğ oldu. 
Yavuz Selim Mahallesi’nde gerçekleşen 
etkinlikte iki radyocu, saat 03.30’da 
meddah ve davulcularla beraber 
mahalle sakinlerini sahura kaldırdı. Koç 
ile Koçbuğ davul çalan meddahlarla 
birlikte maniler de söyledi. Kendilerine 
balkonlardan el sallayan Bağcılarlılarla 
sohbet eden radyocular, sepetlerini 
salanlara sıcak pide ikram etti. Ekip 
içinde yer alan İbiş ve Memiş isimli 
karakterler de yaptıkları gösterilerle 
geceye renk kattı.

BİZ OLMAYI, KOMŞULUĞU 
HİSSETTİK 

İnternet üzerinden canlı 
yayınlanan Sahur Devriyesi’ne 

dünyanın dört bir yanından da 
mesajlar yağdı. Çok farklı bir 
Ramazan gecesi geçirdiklerini 
söyleyen Koç, “Teknoloji çağındayız 
ama biz bu vakitte sokaklarda eski 
Ramazanların huzurunu yaşıyoruz. 
Bu gece burada biz olmayı, 
komşuluğu, mahalle kültürünü bir 
daha hissetmiş olduk. Başta Bağcılar 
Belediye Başkanımız Lokman 
Çağırıcı olmak üzere bu etkinlikte 
emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum” dedi. Muhteşem bir 
sahur olduğunu dile getiren Koçbuğ 
ise “Ramazan’ı insanlara bu şekilde 
yaşatmak çok güzel bir duygu. 
Büyük bir proje. İnşallah yıllarca 
sürer” diye konuştu.

Bağcılar HABER

Radyocular
Bağcılarlıları sahura kaldırdı
➤ Bağcılar Belediyesi’nin Ramazan nostaljisini yaşattığı ve bu yıl ikincisi yapılan “Sahur 
Devriyesi”nin açılışına katılan radyocu Beyza Koç ile Ersin Koçbuğ, davullar eşliğinde 
meddahlarla maniler söyleyerek Bağcılarlıları sahura kaldırdı. Vatandaşlarla sohbet eden iki 
radyocu onlara sıcak pide de ikram etti.
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Bağcılar Belediyesi tarafından 
bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 
Sahur Devriyesi’nin dün 

geceki konuğu sanatçı Sami Çelik 
ile sunucu Seher Kılıç oldu. Devriye 
aracıyla Fatih Mahallesi’ne gelen 
ünlü isimler, burada davulcularla 
buluştu. Çelik, yanında getirdiği 
uduyla davulculara eşlik etti. Ud 
sesiyle sahura kalkan vatandaşlar, 
karşılarında ünlü sanatçıyı görünce 
şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kılıç 
balkonda kendilerini el sallayanlarla 
sohbet ederken Çelik de gelen 
şarkı isteklerini seslendirdi. Mini bir 
konser havasında geçen programda 
mahalle sakinleri renkli bir sahur 
gecesi yaşadı.

RAMAZAN PİDESİ DE 
İKRAM EDİLDİ

İnternet üzerinden canlı olarak 
yayınlanan program yoğun ilgi 
gördü. Sosyal medya takipçileri 

Sahur Devriyesi’ne çok sayıda 

beğeni ve mesaj gönderdi. 

Apartmanlardan sepetlerini salanlara 

Ramazan pidesi de ikram edildi. 

Ünlü sanatçı 
ud çalarak 

sahura 
kaldırdı

➤ Bağcılar Belediyesi’nin 
düzenlediği “Sahur Devriyesi” 

programına katılan ünlü 
oyuncu Sami Çelik, davulculara 
uduyla eşlik etti. Bağcılarlıları 

uduyla sahura kaldıran ünlü 
sanatçı, vatandaşların isteği 

doğrultusunda şarkılar 
söyleyerek müzik ziyafeti sundu.
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GÖKYÜZÜNDE KUTLADILAR
23 N SAN’

➤ Bağcılar’da çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Bağcılar 
Belediyesi’nin düzenlediği ve 3 güren süren etkinliklerle kutladı. Ankara’ya götürülen 
23 öğrenci yerli ve milli hava araçlarının üretildiği Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ni 
(TUSAŞ) gezdikten sonra helikopterle heyecan dolu bir uçuş deneyimi yaşadı. Bağcılar 
Meydan’da ise yapılan Çocuk Şenliği’nde ise renkli aktivitelere katılan çocuklar oyun 
gruplarında doyasıya eğlendi.

NİSAN 202230
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Bağcılar HABER

Bağcılar Belediyesi, bu yıl 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nı üç gün 

süren coşkulu bir programla kutladı. 
Etkinliklerin ilk ayağı Ankara’da 
gerçekleşti. Bu amaçla İlçe 
genelindeki okullara dağıtılan “Milli 
Teknoloji Hamlesi” konulu “Başkan’la 
Süper Gezi” dergisini okuyanlar 
arasından noter huzurunda yapılan 
çekilişle 23 öğrenci belirlendi.

Şanslı 23 öğrenci, Bağcılar 
Belediye Başkanı Abdullah Özdemir 
ve İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mustafa Yılmaz’la birlikte Ankara’ya 
geldi. Çocukların ilk durağı 
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanlığı oldu. Burada SİHA, 
Altay, Atak, Mızrak, Akıncı başta 
olmak üzere teknoloji harikası milli 
araçların maketlerinin bulunduğu 
müzeyi gezen minikler, savunma 
sanayi kahramanlarının hayatlarını 
anlatan çizgi filmleri izledi.

YERLİ VE MİLLİ HAVA 
ARAÇLARINI YAKINDAN 
GÖRDÜLER

Öğrenciler daha sonra Türk 
Havacılık ve Uzay Sanayii’ni (TUSAŞ) 
ziyaret etti. TUSAŞ gezisine, 
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve 
TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel 
Kotil eşlik etti. Çocuklarla yakından 
ilgilenen Demir ve Kotil çocuklarla 
sohbet edip onların Türkiye’nin 
geleceğine yönelik hayallerini dinledi. 
Tesisleri de gezen minik misafirler 
hem pilotlardan bilgi aldı hem de 
uçuş alanında yer alan GÖKBEY, 
ANKA, AKSUNGUR, T70 gibi yerli ve 
milli hava araçlarını yakından görme 
imkanına kavuştu. Gökyüzünde 
akrobatik hareketler sergileyen milli 
eğitim uçağı HÜRKUŞ’un gösterisi ise 
nefesleri kesti.

GELECEĞİMİZ ÇOCUKLAR 
SAYESİNDE ÇOK PARLAK

Demir, Kotil ve Özdemir 
çocuklarla helikoptere binerek 
Ankara üzerinde tur attı. Bugünün 
çocuklarının yarının büyükleri 
olduğunu söyleyen Demir, 
“Bugünün çocukları çok şanslı. Biz 
uçak mühendisliği öğrencisi olarak 
ikinci, üçüncü sınıftan sonra uçak 
görebilmiştik. Çocuklar bu yaşta 
bu fırsatları elde ediyor. Türkiye’nin 

çok daha güzel yerlerde 
olacağını, bu çocuklarımızın 
omuzlarında çok daha güzel 
yerlere yükseleceğini bekliyoruz, 
umuyoruz, dua ediyoruz, onlara 
güveniyoruz. Allah’ın izni ile 
geleceğimiz bu çocuklarımız 
sayesinde çok parlak” dedi.

ÇOCUKLARLA UÇMAKTAN 
BÜYÜK KEYİF ALDIM

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 
kutlayarak sözlerine başlayan 
Başkan Özdemir de “Göreve 
geçtiğimiz hafta başladık. Göreve 
geldiğimiz günden beri çocukların 
belediye başkanı olmak istediğimi 
ifade ediyorum. Önce çocukların 
sonra gençlerin belediye başkanı 
olmak istiyorum. Bu sözümüzün 
üzerine böyle bir organizasyona da 
katılmak ve çocuklarımızla iştirak 
etmek beni oldukça duygulandırdı, 
heyecanlandırdı. Çocuklarla 
uçmaktan büyük keyif aldım. 
İnşallah bundan sonraki süreçte 
çocuklarımıza ve gençlerimize 
önem veren bir dönem yaşamak 
istiyoruz” diye konuştu. Çocukları 
geleceğin teminatı olarak 
gördüklerini belirten Kotil ise şunları 
söyledi: “Gelecek gençlerde diyoruz. 
Kapılarımız onlara her zaman açık.”
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BAŞARI SERTİFİKALARINI 
ALDILAR

Hayatında ilk kez helikoptere 
binen öğrencilerden Eda Ersoy da 
duygularını şu şekilde ifade etti: “İlk 
başta düşecekmiş gibi hissettim 
ve çok korktum ama sonra çok 
güzeldi. Çok eğlenceli bir uçuş oldu. 
Kesinlikle herkesin binmesini isterim.”

Keyifli geçen günün sonunda 
yerli ve milli hafif taarruz uçağı 
HÜRJET’İN simülatörünü de kullanan 
öğrencilere ilk uçuşlarını sorunsuz 
tamamladıkları için başarı sertifikaları 
verildi.

ÇOCUK ŞENLİĞİ 
DÜZENLENDİ

İstanbul’da devam eden 
kutlamalar için ise Bağcılar 
Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nce “Çocuk Şenliği” 
düzenlendi. Bağcılar Meydan’da 
gerçekleştirilen şenliğin açılışına 
katılan Bağcılar Kaymakamı 
Mustafa Eldivan, “İki yıllık pandemi 
sürecinden sonra bir araya gelmek 

bizim için çok büyük bir mutluluk. 
Bayram coşkusunu yaşamayı çok 
özlemişiz. Çocuklarımızın iki yıldır aç 
kaldığı bu tür etkinliklere şenliklere 
doyması anlamında çok güzel bir 
ana denk geldi. Sizler bizim göz 
bebeğimizsiniz. Bizler de sizlerin 
sevinçlerine ortak olacağız” dedi.

ÖNCE ÇOCUKLARIN 
BAŞKANIYIM

Dünyada ilk ve tek çocuk bayramı 
olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nı armağan 
eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 
teşekkür ederek sözlerine başlayan 
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah 
Özdemir ise “Göreve başladıktan 
sonra ilk bayramımızı da çocuk 
bayramı olarak kutlamak yeni 
dönemimizin, yeni anlayışımızın 
bir tezahürü olduğunu ifade etmek 
istiyorum. İnşallah çocuklarımıza 
geçlerimize yönelik çük güzel 
hizmetlerin yapıldığına şahit 
olacağız” diye konuştu. İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da 
bütün çocukların bayramını kutladı.

BAŞKAN ÖZDEMİR 
ÇOCUKLARA EŞLİK ETTİ

Açılış konuşmalarının 
ardından okullarda düzenlenen 
şiir, kompozisyon ve resim 
yarışmalarında dereceye girenlere 
ödülleri takdim edildi. İlçe 
sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği 
şenlikte ilkokul öğrencilerinden kimi 
halk oyunları sergileyerek kimileri de 
koro eşliğinde türküler söyleyerek 
hünerlerini sergiledi. Kukla gösterisi, 
bubble show, jonglör gösterisi ve 
Karagöz-Hacivat oyunu da davetlileri 
mutlu etti.

Meydana kurulan oyun 
gruplarında çocuklar gönüllerince 
eğlendi. Bunun yanı sıra kimi 
çocuklar yüzlerini boyayarak kimi 
de maskot ve palyaçolarla birlikte 
eğlenerek bayramın tadını çıkardı. 
Coşku ve heyecanın hiç bitmediği 
şenlikte Başkan Özdemir de 
çocuklara eşlik etti. Özdemir onlarla 
birlikte oyunlar oynayıp sohbet etti 
ve fotoğraf çekildi. 
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BAĞCILA’RDA
BAYRAM COŞKUSU
Bakan Mustafa Varank: Bağcılar’dan başlayarak 
Türkiye’yi çok güzel yerlere getireceğiz

➤ Bağcılar’da Ramazan Bayramı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 
da katıldığı coşkulu bir programla kutlandı. Bağcılar’ın şehirleşme adına yaşadığı 
gelişmeden övgüyle bahseden Varank, “Sizlerin desteğiyle Bağcılar’dan başlamak üzere 
İstanbul’u ve Türkiye’yi çok daha güzel yerlere getireceğiz” dedi.

Bağcılar Belediyesi’nin 
geleneksel bayramlaşma 
programı Ramazan 

Bayramı’nın ilk gününde Dr. Kadir 

Topbaş Halk Sarayı’nda düzenlendi. 

İş adamından siyasetçisine 

öğrencisinden esnafına kadar 

toplumun her kesiminden 

vatandaşın katılığı etkinliğe bu sene 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank da konuk oldu. Yüz yüze 
bayramlaşmanın iki yıldır pandemi 
sebebiyle gerçekleştirilemediğini 
ancak bu bayramda insanların 
birbirlerine sarılarak bayramlaştığını 
ifade eden Varank, “Birlik ve 

beraberliğin ne kadar değerli 
olduğunu da görmüş olduk. Bu 
bayram organizasyonlarında 
bayramlaşmayı bu duygularla 
gerçekleştiriyoruz. Rabbim bir daha 
böyle musibetler göstermesin. Bu 
coşkuyu yaşamaktan dolayı büyük bir 
mutluluk duyuyorum” diye konuştu.  
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MUTLULUK VE KIVANÇ 
VESİLESİ OLDU

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın “milli 
teknoloji hamlesi” sayesinde hemen 
her alanda kendisine yeten bir ülke 
haline geldiğini de kaydeden Varank, 
şöyle devam etti; “Ülkemizde üretimi 
arttırmak suretiyle Türkiye’yi çok 
güzel noktalara getireceğiz. Bunun 
yolu sizlerin bizim arkamızda dimdik 
durmanızdan geçiyor. Bağcılar 
nereden nereye geldi. Biliyoruz. 
Sizlerin desteğiyle Bağcılar’dan 
başlamak üzere İstanbul’u ve 
Türkiye’yi çok daha güzel yerlere 
getireceğiz.” İlçe Kaymakamı 
Mustafa Eldivan da 2 yıl aradan 
sonra bayramlaşmanın mutluluk ve 
kıvanç vesilesi olduğunu ifade etti.

ÇOK ÖNEMLİ ESERLER 
KAZANDIRMAK İSTİYORUZ

Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir ise, önceki 
Başkan Lokman Çağırıcı’ya 
hizmetlerinden dolayı teşekkür 
ederek, “Bağcılar’da hizmet 
kervanını daha yukarılarda 
götürmekte emeği geçenlere 
teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bundan 
sonraki süreçte belediyemiz, 
bakanlığımızla birlikte Bağcılar’a 
güzel hizmetler getirmeyi Allah’tan 
niyaz ediyoruz. Gençlerimiz, 
çocuklarımız için Bağcılar’da 
çok önemli eserleri kazandırmak 
istiyoruz” dedi.

KAHVALTI SONRASI YÜZ 
YÜZE BAYRAMLAŞMA 

Programda kahvaltı sonrası 
Bakan Varank, önceki dönem AK 
Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah 
Kıyıklık, İlçe Kaymakamı Eldivan, 
Başkan Özdemir, AK Parti İlçe 
Başkanı Rüstem Tüysüz ve Gençlik 
ve Spor İlçe Müdürü Kemal 
Hürcan vatandaşlarla bayramlaştı. 
Programa ayrıca meclis üyeleri, 
mahalle muhtarları, STK 
temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda 
ilçe sakini katıldı. Bakan Varank 
ve başkan Özdemir daha sonra 
çocuklara bayram hediyesi olarak 
oyuncak hediye etti.
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Mahmutbey Mahallesi Muhtarı 
Sami Gökali: “İyi günde de kötü günde de 

vatandaşın yanındayım”
➤ İki dönemdir Mahmutbey Mahallesi muhtarlığını yapan Sami Gökali (53), bütün zamanını 
ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için harcadığını söyledi. Kavga edenin de düğün yapanın da 
kendisine geldiğini belirten Gökali, “İyi günde de kötü günde de vatandaşın yanındayım” dedi.

Bağcılar HABER

Bağcılar Belediyesi Hizmet 
Bülteni’nin Nisan ayı konuğu 
Bağcılar’ın en eski yerleşim 

yeri olan Mahmutbey Mahallesi 
muhtarı Sami Gökali oldu. İki 
dönemdir muhtarlık yapan Gökali, 
mahallesinin tarihini, yaptığı 
yenilikleri ve hayata geçirdiği 
projeleri detaylı olarak anlattı.

İŞTE SAMİ GÖKALİ İLE 
YAPTIĞIMIZ SÖYLEŞİ:

Sizi tanıyabilir miyiz?
1969’da Giresun Bulancak’ta 

doğdum. 1986’dan bu yana 

Mahmutbey Mahallesi’nde ikamet 
ediyorum. Ben buraya geldiğimde 
buralarda yerleşim çok azdı. Her 
yer bamya tarlalarıyla doluydu. 
Marketçilik ve unlu mamuller olmak 
üzere uzun yıllar ticaretle uğraştım. 
Birçok sivil toplum kuruluşun 
yönetiminde aktif görevlerde 
yer aldım. 2014 ve 2019 yerel 
seçimlerinde büyük bir oy farkıyla 
muhtar seçildim. Evliyim 2 çocuğum 
ve bir torunum var.

Muhtar olmaya nasıl karar 
verdiniz?

Muhtar olmak gibi bir 
düşüncem yoktu. Şimdiye kadar 

hiç aklımdan da geçmemişti. 
Dernekte bir toplantı sırasında 
arkadaşlar ısrar ettiler. “Ben 
ticaret adamıyım muhtarlıktan 
anlamam. Bu iş olmaz” dediysem 
de düşünmemi istediler. Ailemle 
görüştüm onlar da istemediler. 
Üzerimde arkadaşlarım çok 
baskı yaptı. Mahallede araştırma 
yaptım ve herkes benim bu işi 
yapabileceğimi söyledi. Onların 
desteğiyle adaylığımı açıkladım ve 
büyük bir farkla muhtar oldum. Bu 
işten maddi bir beklentimiz yok. 
Tamamen gönül işi.
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MAHMUTBEY, 
BAĞCILAR’IN EKONOMİK 
OLARAK BEL KEMİĞİNİ 
OLUŞTURUYOR
Mahallenizi bize anlatır 
mısınız?

Mahallemiz Osmanlı döneminde 
Rumların yaşadığı bir nahiyeydi. 
Burada yaşayanları iki bölüme 
ayırabiliriz. Mahallenin bir kısmında 
Giresun, Samsun, Ordu başta 
olmak üzere Karadeniz illerinden 
gelenlerden oluşuyor. Eski 
mahallede ise nüfus mübadelesiyle 
Yunanistan’dan gelen Selanikli 
hemşehrilerimiz oturuyor. Ayrıca 
yüzölçümü bakımından da 
ilçenin en büyük mahallesiyiz. 
Mahallemizde komşuluk ve 
geleneksel kültürümüz en güzel 
şekilde yaşamaktadır. Burası 
Bağcılar’ın ekonomik olarak bel 
kemiğini oluşturuyor. Züccaciyeden 
ev dekoru ürünlerine oyuncaktan 
hırdavata ve temizlik malzemelerine 
kadar birçok ticari malın satıldığı 
İSTOÇ (İstanbul Toptancılar Çarşısı) 
hem istihdam sağlıyor hem de 
ekonomiye destek oluyor. Ayrıca 
Bağcılar’ın tek AVM’si olan 212 
Outlet de mahallemiz sınırları 
içerisinde hizmet veriyor. Çevre 
yolları da mahallemizin ulaşımı 
yönünden büyük kolaylık sağlıyor.

Mahallede yaptığınız 
çalışmalardan bahseder misiniz?

Bir yerde muhtar isterse her şey 
olur istemezse hiçbir şey olmaz. 

Biz devletin yükünü hafifletiyoruz. 
Bütün zamanımı ihtiyaç sahiplerine 
yardım etmekte harcıyorum. 
Vatandaşın ne sıkıntısı olsa 
muhtarlığa koşuyor. Kavga eden de 
düğün yapan da bana geliyor. Ben 
de gücüm yettiğince onlara yardım 
ediyorum. İyi günde de kötü günde 
de vatandaşın yanındayım. İnsanlara 
faydalı olmaya çalışıyorum. Şu anda 
her ay 20’nin üzerinde yetim ailenin 
doğalgaz, su ve elektrik faturalarını 
ödetiyorum. Yine her ay kirada 
oturan zor durumdaki 25 aileye de 
hem para hem de gıda yardımında 
bulunuyorum. Hayırsever iş 
adamlarımızın vesilesiyle de tespit 
ettiğimiz fakir ailelere gıda, kıyafet 
veya parasal yardımlar götürüyoruz. 
E-muhtar sistemini mahallemizde 
uyguluyoruz. Vatandaşlarımızın 
çoğu telefonlarına e-muhtar 
uygulamasını indirdi. Kendilerine bir 
evrak geldiğinde cep telefonlarına 
otomatik mesaj gidiyor. Böylece 
buraya gelmeden haberdar 
oluyorlar. Whatsapp durumumda 
ise iş ilanları paylaşıyorum. Şu 
ana kadar birçok kişinin bu ilanlar 
sayesinde iş sahibi olmasını sağladık. 
Sadece bizim mahallemizden değil 
İstanbul genelinde telefonumun 
kayıtlı olduğu herkes bu ilanlardan 
yararlanıyor. 

Ayrıca biz Bağcılar’da bütün 
kamu kurumları ve kuruluşları bir 
aile gibi çalışıyoruz. Ortak Whatsapp 
gruplarımız var. Bir sıkıntımız olduğu 
zaman gruplardan emniyet, sağlık, 
belediye ve benzeri bütün birimler 
bize yardımcı oluyorlar. Hepsinden 
Allah razı olsun. 

MAHMUTBEY MAHALLESİ 
HAKKINDA:

Nüfusu 26 bin 700 olan 
mahallenin en önemli noktalarından 
biri Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma 
Tesisi. 3.500 metrekarelik kullanım 
alanına sahip tesis, ilçede toplanan 
plastik, kağıt gibi katı atıkların 
ayrıştırılması ve geri dönüşüme 
kazandırılması için inşa edildi. Katı 
atıkların çöpe atılmasını engelleyip 
yeniden kazanılmasına imkan sağlıyor. 
Tesis hem insana hem de doğaya 
büyük katkıda bulunuyor. Zemin 
ve Beton Laboratuvarı da burada 
bulunuyor. Laboratuvar, yerleşim 
alanlarında zemin özelliklerine 
uygun depreme dayanıklı yapılar 
üretilmesini ve insanların deprem 
gibi doğal afetlere karşı hazırlıklı 
olmasını sağlamak için hizmet 
sunuyor. Can dostlar için mahalleye 
kurulan Hayvan Barınma ve Müşahade 
Merkezi’nde modern ve ileri teknolojik 
yöntemler ile tedaviye yönelik hizmet 
veriliyor. Hayvan hastalıklarının 
tedavisi için oluşturulan son derece 
hijyenik ve ferah binada; muayene 
odası, görüntüleme odası, yoğun 
bakım odası, postoperatif odası, 
ameliyathane, 3 medikal oda, medikal 
malzeme deposu ve mama deposu 
gibi donatılar yer alıyor.

Bunun yanında Hicret Parkı ve 
Sosyal tesisi, Soğuksu Parkı, Piri Reis 
Parkı, Stadyum Parkı, Hacı Bostan 
Parkı, Köyiçi Parkı, Kaptanı Derya 
Piri Reis Parkı, 2634. Sokak Parkı 
da bulunuyor. Parklarda yürüyüş 
parkuru, çocuk oyun alanları, piknik 
masaları, açık alan spor aletleri yer 
alıyor. Mahmutbey Stadyumu da 
bu mahallede yer alıyor. Mahallede 
Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Kültür 
Merkezi ve Bilgi eviyle birlikte Mehmet 
Akif Ersoy İlkokulu, Mahmutbey 
İlkokulu, Peyami Safa Ortaokulu, Münir 
Tınaztepe Mesleki Teknik Anadolu 
Lisesi, Şehit Ali Karslı Ortaokulu, 
Mahmutbey Ortaokulu, Ali Yaşar 
Yurdabak Anaokulu eğitim alanında 
hizmet veriyor. 
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ney ile aşkı anlattı
Hakan Mengüç, ➤ Neyzen Hakan Mengüç, 

katıldığı Bağcılar 
Belediyesi’nin Ramazan 
programında hem üflediği 
neyle hem de aşk üzerine 
kurduğu cümlelerle 
gönüllere dokundu. 
Sufizmin özünün aşk 
olduğunu söyleyen Mengüç, 
“Sufiler eğer aşk yoksa 
ilmi de okuduklarımızı da 
öğrendiklerimizi de beyhude 
bir çaba olarak görür” dedi.

Bağcılar Belediyesi, Ramazan ayı 
etkinliklerinde neyzen ve yazar 
Hakan Mengüç’ü ağırladı. 

Mengüç, ney sesi ile bütünleşen 
söyleşisinde davetlilere unutulmaz 
bir gece yaşattı. Her şeyin bir 
vakti olduğunu söyleyen Mengüç, 
“Mevlana, ‘Ne gül vaktinden önce 
açar ne de güneş vaktinden önce 
doğar. Bekle sabret senin olan sana 
gelecektir. Ney de hazır olanda 
açılır. Ney sabrı öğretir. Nazlı bir 
enstrümandır. Gitar veya piyano ilk 
bastığınızda bir ses çıkarır ama ney 
de aylarca ses bulamazsınız. Ney, 
karşılık vermemesine rağmen senin 
aşkın devam ederse kendini açar. 
Sabrın sonunda çıkan o ses de her 
şeye bedel oluyor” dedi.

MÜHİM OLAN İNSAN 
OLABİLMEKTİR

Aşk ve sufizm üzerine de konuşan 
Mengüç, “Mevlana, hayatta her 
şey olabileceğimizi ama mühim 
olanın hayat içinde insan olabilmek 
olduğunu söyler. Sufizmin özü 
aşktır. Sufiler eğer aşk yoksa ilmi de 
okuduklarımızı da öğrendiklerimizi de 
beyhude bir çaba olarak görür” dedi. 
Sanatçı, daha sonra başta “Gel gör 
beni aşk neyledi” olmak üzere aşkı 
anlatan değerleri eserleri neyle üfledi.

Duygu yoğunluğunun yaşandığı 
gecede Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir, Mengüç’e çiçek 
takdim etti.
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Bağcılar’da unutulmaz bir 
Ramazan akşamı yaşandı

Bağcılar Belediyesi’nin 27. Yıl 
Ramazan etkinlikleri hafta için 
söyleşi programları hafta sonu 

ise birbirinden değerli sanatçıların 
konserleriyle devam ediyor. Bu 
haftanın konuk sanatçısı ise yaptığı 
bestelerle ve seslendirdiği ezgilerle 
müzik severlerin kalbine dokunan 
Ömer Karaoğlu oldu. 

RAMAZAN’IN  BEREKETİYLE 
BİR ARAYA GELDİK

Başkanlık Konferans Salonu’nda 
sahneye çıkan Karaoğlu, Arzuhal 
isimli şarkısıyla başladığı konserde 
aralarında bu ay için bestelediği 

Ramazan ilahisinin de yer aldığı 
sevilen eserlerini söyledi. Aralarda 
Ramazan ayına yönelik düşüncelerini 
dile getiren Karaoğlu, “Son iki yıldır 
salgın hastalık sebebiyle biraz uzak 
düştük. Birbirimize hasret kaldık. 
Hamdolsun Ramazan’ın bereketiyle 
bir araya geldik. Her buluşmanın 
yüreklerimizi tazelemeye vesile 
olduğunu düşünüyoruz. Öyle 
inanıyoruz” dedi. Ramazan’ın 
Kuran ayı olduğunu da belirten 
sanatçı, “Kuran’ı sadece okumak ve 
anlamak çabası içine girmek değil 
onun diriltici haberlerini başkasına 
ulaştırmak için bir imkân ayıdır 
Ramazan. Rabbim kıymetini bilmeyi 

ve hakkıyla değerlendirmeyi nasip 
eylesin” diye ekledi.

Gerek salonda gerekse online 
ortamda yoğun katılımın olduğu 
konserde müzikseverler unutulmaz 
bir Ramazan gecesi yaşadı. Bazı 
davetliler de bazı eserlerde sanatçıya 
eşlik etti.

➤ Bağcılar Belediyesi’nin Ramazan ayı etkinliklerine katılan müzisyen Ömer Karaoğlu, 
seslendirdiği ilahi ve şarkılarla konuklara unutamayacakları bir akşam yaşattı. Karaoğlu, şarkı 
aralarında yaptığı konuşmalarda da Ramazan ayının önemine vurgu yapan mesajlar verdi.
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Bağcılar Belediyesi’nde 7 yıldır 
temizlik işçisi olarak çalışan 
Muhammed Yazar, her zaman 

olduğu gibi sorumluluğundaki 
Kirazlı Mahallesi 1201 Sokakta 
kaldırımları süpürüyordu. Tekerlekli 
kovasını boşaltırken konteyner 
içindeki kese dikkatini çekti. Keseyi 
açan görevli içinde altın ve para 
olduğunu görünce amirini aradı. 
Bağlı olduğu Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü’ne giden Yazar, 
arkadaşlarıyla birlikte kese içindeki 
not kağıdında yazılı olan telefon 
numarasını aradı.

BULUNACAĞINA DAİR HİÇ 
UMUDUM YOKTU

Kesenin sahibi Ayşe Saral, altın 
ve paralarını almak için belediyeye 
gitti. Yapılan görüşmenin ardından 

içinde altın ve paraların bulunduğu 
kese Saral’a teslim edildi. Sinop’tan 
anneannesinin cenazesi için 
İstanbul’a geldiğini söyleyen Saral, 
“Anneannemin kıyafetlerini toplayıp 
konteynere attım. Eve geldiğimde 
çantamın olmadığını fark ettim. 
Kıyafetlerin arasında onu da çöpe 
atmış olabileceğimi düşündüm. 
Geri dönüp konteynere baktığımda 
çantamın olmadığını gördüm. Çok 
üzülmüştüm. Bulunacağına dair 
hiç umudum yoktu. Kesede kızımın 
telefonu yazılıydı. Beni kızım arayıp 
müjdeyi verince çok sevindim. Allah 
emeği geçen herkesten razı olsun. 
Temizlik görevlisi arkadaşa özellikle 
teşekkür ediyorum. Elemanınızın 
kıymetini bilin. Çok değerli bir 
insan” dedi.

BÖYLE BİR OLAYLA 
KARŞILAŞSAM AYNISINI 
YAPARIM

Görevini yaptığını söyleyen 
Yazar ise şunları söyledi: “Böyle 
bir mutluluğa neden olduğum için 
ben de çok mutluyum. Demek ki 
helal paraymış ki kaybolmamış. 
Daha önce de benzeri durumlarla 
karşılaştım. Ne zaman böyle bir 
durumla karşılaşsam yine aynısını 
yaparım.”

Bağcılar HABER

Temizlik işçisi
çöpte bulduğu altınları 
sahibine teslim etti

➤ Bağcılar Belediyesi’nde 
temizlik işçisi olan 
Muhammed Yazar, çöp 
kovasını boşaltırken 
konteynerinde bulduğu 
altın ve para dolu kese 
buldu. Kesedeki not 
kağıdında yazılı telefon 
numarasını arayan 
Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü yetkilileri, 
ulaştıkları kesenin 
sahibine altın ve paraları 
teslim ettiler.
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4-10 Nisan 2022 Polis 
Haftası içerisinde Türk Polis 
Teşkilatı’nın 177. yılı yurt 

genelinde çeşitli etkinliklerle 
kutlanıyor. Bağcılar Belediyesi 
engellilerin sosyal hayata katılımının 
sağlanması ve toplumda engellilik 
bilincinin artırılması amacıyla özel 
bir program düzenledi.

ETAPLARI BAŞARIYLA 
GEÇTİLER

Bu amaçla Feyzullah Kıyıklık 
Engelliler Sarayı kursiyerleri, 
önce Polis Meslek Eğitim Merkezi 
(POMEM) kursunun yapıldığı 
Göztepe Spor Kompleksi’ne gitti. 
Burada sıçrama tahtasından lastik 
içerisinden geçmeye kadar bütün 
etapları başarıyla geçen engelliler 
daha sonra Bağcılar İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde görevli polislerle bir 
araya geldi. Polis kıyafetlerini giyen 
engelliler, bindikleri ekip araçlarıyla 
ilçede tur attı. Konvoy oluşturan 
ve sirenler çalan araçlarının içinde 

dolaşan engellilerin son durağı 
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü 
oldu.

ZİYARETİN BİZİ ÇOK 
DUYGULANDIRDI

Emniyet binasını gezen engelliler, 
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü Cemal 
Ünlü’yü de makamında ziyaret etti. 
Engellileri ağırlamaktan dolayı çok 
mutlu olduklarını söyleyen Ünlü, 
“Ayağınıza sağlık. Ziyaretin bizi çok 
duygulandırdı. Teşekkür ederim” 
dedi. Samimi geçen görüşmenin 

ardından resim sınıfı öğrencilerinden 
Kazım Şahin, kendi yaptığı resmi 
Ünlü’ye hediye etti.

Engelliler polis oldu

➤ Türk Polis Teşkilatı’nın 177. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Bağcılar Belediyesi Feyzullah 
Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, bir günlüğüne polis oldu. Polis kıyafetlerini giyen ve ekip 
araçlarıyla ilçede tur atan engelliler, keyifli bir gün geçirdi.
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Mersin’de
Bağcılar 
rüzgarı esti
➤ Mersin’de düzenlenen Para Atletizm Türkiye Şampiyonası’na Bağcılar 
Belediyesi Bedensel Engelliler atletizm takımı damgasını vurdu. Turnuvaya 9 
sporcuyla katılan Bağcılar Belediyesi, 8’i altın, 5’i gümüş ve 6’sı bronz olmak 
üzere 19 madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler 
Spor Federasyonunun (TBESF) 
2022 yılı faaliyet programında 

yer alan Para Atletizm Türkiye 
Şampiyonası, Mersin’de düzenlendi. 
16-17 Nisan 2022 tarihleri arasında 
yapılan şampiyonaya 17 farklı 
şehirden 52 sporcu katıldı. Spor 
dünyasının adına önemli olan 
bu etkinlikte Bağcılar Belediyesi 
Bedensel Engelliler Atletizm Takımı 
da 9 sporcusuyla yer aldı.

Mersin Nevin Yanıt Spor 
Kompleksi’nde iki gün süren zorlu 
müsabakalarda Bağcılarlı sporcular, 

8’i altın, 5’i gümüş ve 6’sı bronz 
olmak üzere toplam 19 madalya 
elde etti. Sporculardan Hamza 
Doğan, gülle atma branşında; 
Hamide Doğangün, Zübeyde 
Süpürgeci, Ömer Cantay, Mert Işık, 
Birol Kamar da tekerlekli sandalye 
yarışlarında Türkiye Şampiyonu oldu.

GENÇLERİMİZLE GURUR 
DUYUYORUZ

Sporcuları kutlayan Bağcılar 
Belediye Başkanı Abdullah 
Özdemir, “Göreve başladığım ilk 

günlerde böyle 
bir haber beni 
çok sevindirdi. 
Gençlerimizle 
gurur duyuyoruz. 
Onlar için ileriye 
yönelik çok 
güzel plan ve 
projelerimiz 
var. Onlar çalışsınlar biz, bütün 
gücümüzle onların yanındayız” dedi.

Takım adına konuşan antrenör 
Ömer Cantay da desteklerinden 
dolayı Özdemir’e teşekkür etti.
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Türkiye Bedensel 
Engelliler Spor 
Federasyonu tarafından 

29 Mart – 2 Nisan 2022 
tarihleri arasında Kocaeli’nde 
Petkim Türkiye Şampiyonası 
düzenlendi. 28 spor 
kulübünden 112 sporcunun 
katıldığı turnuvada Bağcılar 
Belediyesi Boccia takımı da 10 
kişiyle yer aldı. Başiskele Spor 
Salonu’nda gerçekleşen ve 
5 gün süren müsabakalarda 
Bağcılarlı Belediyesi sporcuları, 
önemli bir başarı elde etti. 
Sporculardan Fatma Gürbüzer 
BC4 Kadınlar, Yahya Gürbüzer 
ise BC4 Erkekler kategorisinde 
Türkiye şampiyonu olarak 
altın madalya kazandı. BC4 
Erkekler Türkiye ikinciliğini 
Mehmet Emir Ateş alırken BC2 
Erkekler kategorisinde Türkiye 
üçüncüsü Niyazi Arslan oldu. 
Öte yandan BC4 Çiftlerde 
Fatma Gürbüzer ve Mehmet 
Emir Ateş altın madalya 
kazandı.

Bağcılar Boccia takımı Türkiye şampiyonu oldu
➤ Türkiye Bedensel 
Engelliler Spor Federasyonu 
tarafından Kocaeli ilinde 
düzenlenen Boccia Türkiye 
Şampiyonası’nda Bağcılar 
Belediyesi Boccia takımı 
büyük bir başarıya imza 
attı. 28 spor kulübünden 112 
sporcunun mücadele ettiği 
müsabakalarda Bağcılarlı 
sporcular 3’ü altın toplam 5 
madalya kazandı.

BAŞKAN ÇAĞIRICI 
TEBRİK ETTİ

Boccia takımını tebrik eden 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 

Çağırıcı, “Ağır engelli kardeşlerimiz 
için büyük bir güç gerektiren boccia 
sporunda rakiplerini yenerek madalyaları 
ilçemize kazandıran sporcularımızı 
yürekten kutluyorum” dedi.
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Çanakkale Kara Savaşları’nın 
107’nci yıl dönümü anma 
törenleri kapsamında Türkiye 

İzcilik Federasyonu tarafından 
Çanakkale’de Milli Bilinç kampı 
kuruldu. Yurdun dört bir yanından 
izcinin katıldığı kampta Bağcılar 
Belediyesi Spor Kulübü izcileri 
de yer aldı. “Dedeciğim Ben 
Geldim” yazılı yelek ve enveriye 
kabalağı giyen izciler, Çanakkale 
Kara Savaşları’nın 107. Yılı Anma 
Töreni´ne katıldı. Saçlarına 
kına yakılan izciler, 57’nci Alay 
askerlerinin son yemeği, kırık 
buğday çorbasını yedikten sonra 
şehitler anısına 57. Alay Şehitliği’ne 
yürüdü. İzciler burada şehitliği 
gezerek Mehmetçiğe dua etti. 

Bağcılarlı izciler, etkinlikler 
sebebiyle Çanakkale’de bulunan 
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür 
çiçeği takdim etti.

İzciler
şehitler anısına yürüdü

➤ Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü izcileri, Çanakkale Kara Savaşları’nın 107. 
yıl dönümünde katıldığı 57’nci Alay Vefa Yürüyüşü’yle şehitleri andı. Saçlarına 
kına yakan Bağcılar izcileri, şehitlikleri gezerek Mehmetçikler için dua etti.
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BAĞCILAR BELEDİYESİ
ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM 
KİRAZ HALK KÜTÜPHANESİ

AYIN EN ÇOK KİTAP OKUYAN ÜYESİ

TEBRİKLER
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk ve Çocuk 

Kütüphanesinin bu ay en çok kitap okuyan üyeleri 
çocuk   kategorisinde Ebrar SAMUR ve Eyyüp SAMUR 

kardeşler oldu.

PEND (دنپ): Kelimenin kökeni Farsça’dır.
•Nasihat, öğüt, vaaz anlamlarına gelmektedir.
Pend-kâr: Nasihat eden, öğüt veren anlamında 
kullanılmaktadır.
Pend-nâme: Öğüt kitabıdır.

BU AYIN OSMANLICA KELİMESİ

TAHLİL ÇALIŞMALARI

Bilge Kadın Platformu üyelerimizle birlikte İngiliz 
şair, oyun yazarı William Shakespeare’nin Türkiye İş 
Bankası Yayınlarından çıkan Kral Macbeth’in hayatının 
efsanevi bir şekilde anlatıldığı “Macbeth” adlı eserinin 
tahlil çalışmasını Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür 
Merkezinde gerçekleştirdik. Kitap tahlil çalışmalarımız 
kız kesmeden devam ediyor. 

Sizler de aramıza katılmak ister misiniz?

Bilgi için 0(212) 435 64 60

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk 
Kütüphanesinde ders çalışarak üniversite sınavlarına 
hazırlanan öğrencileri, motive etmek için Koç 
Üniversitesi kampüsüne götürdük.  Kampüs 
tanıtımını Koç Üniversitesinde okuyan iki öğrencinin  
gerçekleştirdiği programda, öğrencilerimiz üniversite 
eğitimi hakkında merak ettikleri tüm soruları sorma 
imkanına kavuştular.

KAMPÜS ZİYARETİ

CANLI YAYINDAYIZ

Yarım kalmış, 
bitirmeye cesaret 
edemediğimiz 
işler bizi peşinden 
sürüklüyor, telaşa 
kapılıyoruz. 
Ertelemenin 
hastalık olduğunu, 
sadece işlerin 
değil, hayallerin 
ertelenmesinin 
de kabuslara yol 
açabileceğini 
hesaba katalım. 
Yarın yeni bir 
güne uyanacağız, 
masamızı kontrol edelim, işler gecikmesin. 
Unutmayalım; geciktirdiğimiz her iş, sümen altına 
atıverdiğimiz her evrak yarınlardan çalınmış bir 
zamandır. Asıl sorunumuz başlayamamak değil, 
işleri tamamlayamamak, neticeye erdirememektir. 
Zorluklara göğüs germeli insan…

Selim CERRAH

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk ve Çocuk 
Kütüphanesi olarak yaptığımız çalışmalar ses getirmeye 
devam ediyor. Beyazgül Anaokulu 5 yaş grubu 
öğrencilerinin ve onlara eşlik eden öğretmenlerinin 
katılımıyla, çocuk kütüphanesinde masal saati ve interaktif 
atölye çalışmasını gerçekleştirdik. Çocuk kütüphanesinde ve 
genel kütüphane bölümünde iki canlı yayın gerçekleştirildi. 
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk ve Çocuk Kütüphanesi 
Sorumlusu Zeynep GEDİKOĞLU kütüphanemizin hizmetleri 
ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program 
sunucusu kütüphanede ders çalışan öğrencilere söz vererek 
onlarla da hedefleri hakkında konuştu.

KIYMET BİLEREK YAŞA



Bağcılar GAZETELER’DE BAĞCILAR

NİSAN 202246



NİSAN 202247



NİSAN 202248

tv ’de  BAĞCILAR

Bağcılar TV’de BAĞCILAR
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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





Kutlu olsun

BİLMER: 444 00 92
www.bagcilar.bel.tr

ATATÜRK’Ü ANMA
GENÇLİK ve SPOR

BAYRAMI


