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Abdullah ÖZDEMİR                                                                                                                                  
Belediye Başkanı ayıs ayının; ecdadın fetih, zafer 

ve nice kahramanlıklara imza 
attığı bir ay olarak ayrı bir önemi 
bulunmaktadır. Bu yıl da Mayıs 

ayında tarihi günleri anlamına uygun şekilde 
yaşadık, değerli hizmetlerde bulunduk ve 
projeleri hayata geçirdik. 

“Kitaplar meydana çıkıyor” temasıyla 
İstanbul’un en büyük açık hava kitap 
fuarını düzenledik. Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın 
katılımıyla açılışını yaptığımız fuarda okurlar, 
edebiyat dünyasının çok değerli isimlerinin 
kitabını imzalı olarak aldı ve sohbetlerini 
dinledi. Fuarı 350 bin kişi ziyaret etti.

Bağcılar Meydan’da bir ilke imza atarak; 
“Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” adlı 
etkinlik düzenledik. İstanbul’un dört bir 
yanından gelen gençler, bir günlüğüne cep 
telefonlarından uzak bambaşka bir gün 
yaşadı. Gençler, yaşıtlarıyla ve çocuklar 
da aileleriyle faaliyetlere katılmak suretiyle 
bolca eğlendi. 

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 
48 kiloda dünya şampiyonu olan Bağcılar 
Malazgirt Ortaokulu Beden Eğitimi 
Öğretmeni Ayşe Çağırır’ı Belediye Hizmet 
Binası’nda sürpriz bir törenle ağırladık. 
Öğrencilerini karşısında gören şampiyon 
Çağırır’ın duygulandığı an görülmeye 
değerdi. 

Türkiye’nin ilk ve tek medya lisesi olan 
Demirören Medya MTAL’yi, Milli Eğitim 
Bakanı Mahmut Özer’in de katıldığı törenle 
hizmete açtık. Yeni eğitim sezonunda 
hizmet vermeye başlayacak olan okulda, 
medya sektörünün önemli isimleri de 
eğitim verecek. 

Temsili olarak askerlik yapan Feyzullah 
Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri için 
askere uğurlama programı düzenledik. 
Etkinlikte AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer 
Sırakaya bizleri yalnız bırakmadı. 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı’nda renkli ve coşkulu 
kutlamalara ev sahipliği yaptık. Bando 
eşliğinde geniş katılımlı ‘Gençlik 
Yürüyüşünün” ardından, gençlerle Olimpik 
Spor Kompleksi’nde buluştuk. Sohbet ettik, 
masa tenisi, bilardo, playstation oynayıp 
adrenali yüksek go kart yarışı yaptık.

 “İstanbul Yolcusu Kalmasın” projesi 
kapsamında lise öğrencilerini tarih, kültür 
ve eğlence içerikli şehir turuna çıkardık. 
Anneler Günü’nde düzenlediğimiz piknikte 
anne ve anne adayları bir araya geldi. Renkli 
görüntülere sahne olan piknikte davetliler 
gönüllerince eğlendi. 

Ülkemizdeki en büyük ve en kapsamlı 
sektörel buluşmalarından biri olan ve bu 
yıl 13.sü düzenlenen IDC Türkiye CIO 
2022’de bilişim liderleri ödüllendirildi. 
Belediyemiz, “İşin Geleceği-İnsan Makine 
İşbirliği” kategorisinde “Yapay Zeka Destekli 
Akıllı Başvuru Sistemi” projesiyle ödüle 
layık görüldü.

Temeli dönemin Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki 
tarafından atılan eski adıyla Albayraklar, yeni 
adıyla Şehr-i Bağcılar’da sona gelindi. İnşaat 
alanını ziyaret etmek suretiyle çalışmaları 
yerinde gördüm. İnşallah, eylül ayında 
vatandaşlarımız evlerine kavuşacak. 

İstanbul’un fethinin 569. Yılı 
kutlamasında; Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı 
Millet Bahçesi’ne ilk fidanı dikti. MHP Genel 
Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ve binlerce 
vatandaşın katıldığı programda fetih 
coşkusunu yaşadık. Programa ilçemizden 
de yoğun katılım oldu. 

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

M

Kıymetli 
Hemşehrilerim;



Liseli öğrencilere
İstanbul Turu

Bağcılar HABER

➤ Bağcılar Belediyesi, 
“İstanbul Yolcusu Kalmasın” 
projesi kapsamında 
lise öğrencilerini tarih, 
kültür ve eğlence içerikli 
şehir turuna çıktı. Tarihi 
mekanların gezilmesiyle 
başlayan program, müze 
ziyareti, parkta yürüyüş ve 
boğaz turuyla devam etti. 
Öğrenciler, gerçekleştirilen 
organizasyon sayesinde 
hem stres attı hem de 
doyasıya eğlendi.

Bağcılar Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilen “İstanbul 
Yolcusu Kalmasın” isimli 

proje çerçevesinde Bağcılar’daki 
lise öğrencileri, bir günlüğüne şehir 
turuna götürüldü. Hafta içi her gün 
düzenlenen organizasyonda okul 
önünden otobüslere binen 11. Sınıf 
öğrencilerinin ilk durağı Sultanahmet 
Meydanı oldu. Burada rehberler 
eşliğinde dolaşan gençler, bilgiler 
ışığında tarihte yolculuğa çıktı. Daha 
sonra Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ni 
ziyaret eden öğrenciler, Fatih Sultan 
Mehmet Han’ın emanetiyle ilgili de 
bilgiler edindi.

GÜLHANE PARKI’NDA MOLA
Gülhane Parkı’nda 

öğrencilerden kimi çınar ağaçları 
altında otururken kimi de 
yeşilliklerde yürüyüş yapmayı tercih 
etti. Kısa bir molanın ardından 
astronomi, saat ve denizcilik, savaş 
teknolojisi, tıp, madencilik, fizik, 
matematik ve geometri, mimari 
ve şehircilik, kimya ve optik, 
coğrafya bölümleri olmak üzere 
12 bölümden oluşan İslam Bilim ve 
Teknoloji Tarihi Müzesi gezildi.

YEMEKTEN SONRA MÜZİK 
EŞLİĞİNDE EĞLENCE

Turun son durağı ise İstanbul 
Boğazı oldu. Kabataş’tan vapura 
binen gençler, yemekten sonra 
çalan müzik eşliğinde eğlendi. 
Ayrıca davetliler, boğazın masmavi 
sularında Ortaköy’den Emirgan’a, 
Sarıyer’den Beykoz’a kadar 
Boğaziçi’nin tüm güzelliklerinin 
tadını çıkardı.

ŞEHRİ YAKINDAN 
TANIMA İMKÂNI 
BULDULAR

Öğrencilerin dolu dolu bir gün 
geçirdiklerini söyleyen Bağcılar 
Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 
“Gençlerimizi dinlendiği, sosyalleştiği 
ve şehri yakından tanıma imkânı 
bulduğu gezilere götürüyoruz. 
İnşallah yeni programlarla bütün 
öğrencilerimizi bu faaliyetlerden 
yararlandıracağız” dedi.

Katılımcılar da etkinliğin 
düzenlenmesinde emeği geçenlere 
teşekkür etti.
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9 
Mayıs Dünya Çölyak Günü 
sebebiyle Bağcılar Belediyesi 
farkındalık etkinliği düzenledi. 

Alaattin-Nilüfer Kadayıfçıoğlu 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 
gerçekleşen etkinlikte öğrencilere 
çölyak hastalığını anlatan bir 

seminer verildi. Hastalık hakkında 
yapılan bilgilendirmenin ardından 
öğrenciler, glütensiz kek pişirdi. 
Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı 
Mehmet Akif Görentaş ile İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da 
öğrencilere yardım etti.

GIDA YARDIMI 
YAPIYORUZ

Renkli geçen etkinliğin sonunda 
davetlilere pişirilen keklerden ikram 
edildi. Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir de glüten 
içeren yiyeceklere karşı hassasiyeti 
olan çölyak hastaları için şimdiye 
kadar yapılan gıda yardımına yeni 
dönemde de devam edeceklerini 
söyledi.

Çölyak hastalığına dikkat çekmek 
için glütensiz kek yaptılar

➤ Bağcılar Belediyesi tarafından çölyak hastalığına farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik 
düzenlendi. Bu kapsamda hastalık konusunda bilgilendirilen lise öğrencileri glütensiz kek yaptı.
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Bağcılar Belediyesi’nin hayata 
geçirdiği ve liseli öğrencilerin 
Birleşmiş Milletler (BM) 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
kapsamında orijinal projeler ürettiği 
‘Yaşayan Fikirler Atölyesi’nin kapanışı 
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah 
Özdemir’in de katılımıyla yapıldı. 
Başkanlık Konferans Salonu’nda 
gerçekleşen programa ilçede eğitim 
gören öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 

BAĞCILAR’IN İSMİ 
PROJELERLE ANILACAK

Daha güzel bir Bağcılar 
için gençlerle birlikte gayret 
göstereceğini söyleyen Özdemir, 
“Her platformdan bizlere 
ulaşabilirsiniz. Sosyal medya 
hesaplarını aktif bir şekilde 
kullanıyorum. Sizlerin fikir, 
öneri, düşünce ve eleştirilerini 
önemsiyorum. Her zaman 
konuşan, düşüncelerini ifade 

eden, fikirleriyle ön planda olan 
bir gençlik istiyorum. İnşallah 
bundan sonraki süreçte de siz 
genç kardeşlerimizin enerjisi ve 
fikirleriyle iyi bir Bağcılar’a hep 
beraber ulaşacağız. Bugünkü 
proje yarışmasında birinci, ikinci 
ve üçüncü seçilmek çok önemli 
ama buralara gelmek ve katkı 
sunmak da çok kıymetli. İnşallah 
ilk üçe giren projelerimizi hemen 
hayata geçireceğiz. Bağcılar’ın ismi 
bundan sonra projelerle, gençlerin 
hayata katılımıyla ve güler yüzüyle 
anılacak” dedi.

ÖĞRENCİLER BÜYÜK 
HEYECAN YAŞADI

Açılış konuşmasının ardından 
11 gruptan finale kalan 6 grubun 
üyeleri proje konularıyla ilgili 
1.5 aydır yaptıkları çalışmaların 
sunumlarını yaptılar. Akademisyen 
ve alanında uzman kişilerden 

oluşan jürinin değerlendimesinin 
sonucunda; “Yağmur Suyu Hasadı” 
projesiyle Hezarfen grubu birinci, 
“Akademi Bağcılar” projesiyle Katip 
Çelebi ikinci ve “Sanal Gelecek” 
projesiyle de Biruni üçüncü oldu.  
Başkan Özdemir ile İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mustafa Yılmaz, öğrencileri 
tebrik ederek hediyelerini verdi. 
Programda grup öğretmenlerine 
de plaket takdim edildi. Büyük 
heyecan yaşayan öğrenciler, 
organizasyondan dolayı Başkan 
Özdemir başta olmak üzere emeği 
geçenlere teşekkürlerini iletti.

Bağcılar Belediyesi Strateji 
Geliştirme Müdürlüğü’nün 
düzenlediği; gelişmeye açık, 
yenilikçi fikir ve girişimlerine destek 
arayan ve yönetişimi geliştirerek 
yerel yönetime katılmalarını 
hedefleyen “Yaşayan Fikirler 
Atölyesi”nde 68 öğrenciden oluşan 
11 grup yarışmıştı.

Bağcılar HABER

Yaşayan Fikirler Atölyesi’nin 
finali yapıldı

➤ Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ve öğrencilerin Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında özgün projeleri ortaya koyduğu ‘Yaşayan 
Fikirler Atölyesi’nin finali yapıldı. Heyecanlı anların yaşandığı programda sunumlarını 
yapan 6 gruptan “Yağmur Suyu Hasadı” projesiyle Hezarfen grubu birinci oldu.



Türkiye’nin önde gelen kamu 
ve özel sektör kurumlarının 
BT (Bilgi Teknolojisi) 

yöneticileri ‘13. IDC (International 
Data Corporation) Türkiye CIO 
Zirvesi’nde bir araya geldi. 13-14 
Mayıs 2022 tarihlerinde Sapanca’da 
düzenlenen etkinliğe 200’den fazla 
BT lideri katılarak dijital inovasyon 
çağına ait deneyim ve öngörülerini 
paylaştı. Ayrıca gerçek hayattan 
başarı hikayelerinin yer aldığı 
sunumlarla derinlemesine soru-
cevap bölümlerini içeren paneller 
yapıldı.

210 PROJE 
ARASINDAN SEÇİLDİ

66 kurumdan temsilerin katıldığı 
zirvede en iyi projeler ödüllendirildi. 

Yarışan 210 proje arasında Bağcılar 
Belediyesi’nin “Yapay Zeka 
Destekli Akıllı Başvuru Sistemi 
Projesi” de “İşin Geleceği – İnsan 
Makine İşbirliği (Future of Work - 
Human Machine Collaboration) 
kategorisinde ödül aldı.

REFERANS ALINAN BİR 
KONUMA GELDİK

Bağcılar Belediyesi’nin 
gerçekleştirdiği örnek uygulamalarla 
bugüne kadar birçok platformda 
ödül kazandığını söyleyen Bağcılar 
Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 
“Teknolojiyi yakından takip eden bir 
yerel yönetim olarak, yıllar içerisinde 
başta dijital projeler olmak üzere 
kamu sektöründe referans alınan 
bir konuma geldik. Bu başarının 

sağlanmasında emeği geçen bütün 
mesai arkadaşlarımı da tebrik 
ediyorum” dedi.

Yapay Zekâ Destekli Akıllı 
Başvuru Sistemi Projesi, başvuru 
merkezlerinde entegre bir yapay 
zekâ (AI) modelinin, kuruma gelen 
talep-şikayet başvurularının doğru 
iş süreçlerine aktarılmasını sağlayan, 
kurumsal otomasyondaki önemli bir 
katmanı içeren özel bir proje olma 
özelliği taşıyor.

Bağcılar Belediyesi
IDC Türkiye CIO 2022 Zirvesi’nde ödül kazandı
➤ Ülkemizdeki en büyük ve en kapsamlı sektörel buluşmalarından biri olan ve bu yıl 
13.sü düzenlenen IDC Türkiye CIO 2022’de bilişim liderleri ödüllendirildi. 66 kurumdan 
210 projenin yarıştığı zirvede Bağcılar Belediyesi, İşin Geleceği-İnsan Makine İşbirliği 
kategorisinde “Yapay Zeka Destekli Akıllı Başvuru Sistemi” projesiyle ödüle layık görüldü.
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Bağcılar Belediyesi, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik 
ve Spor İlçe Müdürlüğü 

tarafından Polis Beden Eğitim ve 
Spor Yüksekokulu’nda (BESYO) 
okumak isteyen gençler için açılan 
ücretsiz kurslar büyük başarıya imza 
attı. Göztepe Spor Kompleksi’nde 

gerçekleşen kurslarda ciddi ve 
yorucu bir dönem geçiren gençler, 
üniversitelerin düzenlediği yetenek 
sınavlarını kazandı. Geçen yıl 13 
öğrencinin yanın da bu sene de 6 
öğrenci parkurlarda aldıkları yüksek 
puanlarla istedikleri bölümlere yerleşti. 
Hayallerine kavuşmanın mutluluğun 

yaşayan öğrenciler, Türkiye’nin önde 
gelen üniversitelerinde Rekreasyon, 
Antrenörlük ile Beden Eğitim ve Spor 
Öğretmenliği bölümlerinde okumaya 
başladı.

HER TÜRLÜ DESTEĞİ 
SUNUYORUZ

Başarılı öğrencileri tebrik eden 
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah 
Özdemir, “Gençlerin hedeflerine 
ulaşmaları için onlara her türlü 
desteği sunuyoruz bundan sonra 
da elimizden gelenin en iyisini 
yapacağız. Onlar istesinler biz 
yardıma hazırız” dedi.

hayalleri gerçek oldu

MAYIS 202212

➤ Bağcılar Belediyesi’nin Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu (BESYO) hazırlık kurslarında 
aldıkları eğitimle spor akademilerine hazırlanan 19 öğrenci hayallerine kavuştu. Gençler, 
çoğunluğu İstanbul’da olmak üzere Türkiye’nin seçkin üniversitelerindeki Rekreasyon, 
Antrenörlük ile Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği bölümlerine yerleşti.

BESYO



Bağcılar Belediyesi’nden 
istihdam atağı

➤ Bağcılar Belediyesi, 
ilaç sektörünün önde 
gelen isimlerinden olan 
Abdi İbrahim firmasına 
üretim personeli alımına 
aracılık etti. 130 kişinin 
katıldığı görüşmelerde 
aranan özellikleri 
taşıyanlar, ilaç firmasının 
Esenyurt’taki üretim 
kompleksinde çalışmaya 
başlayacak.

İşveren ile iş arayanları 
buluşturarak bugüne kadar 1600 
kişinin iş sahibi olmasını sağlayan 

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, 
istihdam faaliyetlerini sürdürüyor. 
Son olarak uluslararası hizmet veren 
Türk ilaç firması Abdi İbrahim için 
bir organizasyon düzenlendi. Abdi 
İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 
talebi üzerine Bağcılar Belediyesi 
Kariyer Merkezi, İŞKUR’la yapılan 
protokol çerçevesinde harekete 
geçti. Kayıtları bulunan 18-45 yaş 
arasındaki 5 bin 400 kişiye davetle 
bulunuldu.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER 
YAPILDI

Feyzullah Kıyıklık Engelliler 
Sarayı’nda gerçekleştirilen 
toplantıda firmanın insan 
kaynakları yetkilileri ile iş arayan 
130 kişi bir araya geldi. Önce form 
dolduran gençlerle daha sonra yüz 
yüze görüşmeler yapılarak detaylar 
konuşuldu. Mülakatın ardından 
belirlenen kıstasa uyanlar, firmanın 
Esenyurt’taki üretim kompleksinde 
üretim personeli olarak iş başı 
yapacak.

TALEPLERİ 
KARŞILAYACAĞIZ

İstihdama katkı sunmaktan dolayı 
mutlu olduklarını söyleyen Bağcılar 
Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 
“Kariyer Merkezimiz işsiz insanların 
evlerine ekmek götürmelerine 
imkan tanıyarak hayırlı bir olaya 
vesile oluyor. İnşallah yeni dönemde 
de özel şirketlerle irtibatı devam 
ettirerek farklı branşlarda hem 
şirketlerin hem de Bağcılarlılarımızın 
taleplerini karşılayacağız” dedi.

MAYIS 202213
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GENÇLER, SOSYAL MEDYAYI BIRAKIP

SOSYAL MEYDANA İNDİ
➤  “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” etkinliği kapsamında İstanbul’un dört 
bir yanından çok sayıda genç, Bağcılar Meydanı’nda buluştu. Bir günlüğüne cep 
telefonlarından uzak kalan gençler akranlarıyla, çocuklar da aileleriyle birlikte 
faaliyetlere katılıp eğlenceli bir hafta sonu geçirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Gençlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü tarafından 81 ilde 

hayata geçirilen “Sosyal Medyadan 
Sosyal Meydana” projesinin 
İstanbul ayağı Bağcılar’da yapıldı. 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli İrade 
Meydanı’nda gerçekleşen etkinliğe 
İstanbul’un dört bir yanından 
aileler çocuklarıyla, gençler 

de arkadaşlarıyla katıldı. Cep 
telefonlarını bir günlüğüne bırakan 
davetliler, meydanda kurulan 
platformda yer alan masa tenisinden 
mini golf oyununa, satrançtan 
savunma sporlarına kadar 20 ayrı 
sosyal, kültürel ve sportif faaliyetten 
yararlandı. Yüzlerini rengârenk 
boyayan minikler ise akranlarıyla 
doyasıya eğlendi.



Güzel havada bir araya gelen 
vatandaşlar, yüz yüze sohbet 
ederek sosyalleşme imkânı 
buldu. Kurulan sahnede 
ise gün boyunca süren 
konserler ve gösteriler 
vardı.

DOĞRU VE 
ÖLÇÜLÜ 
KULLANMAK 
LAZIM

Bu anlamlı 
günde Bağcılar 
Belediye Başkanı 
Abdullah 
Özdemir de 
gençleri yalnız 
bırakmadı. Sosyal 
medyanın iletişim 
çağının en önemli 
unsurlarından biri 
olduğunu söyleyen 
Özdemir, “Büyük 
toplulukların bir araya geldiği, 
haberleştiği, birbirlerine katkı 

sunduğu sosyal medyayı doğru ve 
ölçülü kullanmak lazım. Sosyal 

medyanın hayatımızdaki varlığı 
kadar sosyal meydanların 

da var olması gerekiyor. 
Sosyal medyada 

da meydanda da 
olacağız ve bunu 
dengeli bir şekilde 
yürütmek 
durumundayız. 
Bakanlığımıza da 
böylesine önemli 
bir konuya 
vurgu yaptığı 
için teşekkür 
ediyorum” dedi. 
Konuşmanın 

ardından 
Özdemir, İlçe Milli 

Eğitim Müdürü 
Mustafa Yılmaz ile 

Gençlik ve Spor İlçe 
Müdürü Kemal Hürcan, 

davetlilerin arasına karıştı. 
Sanatsal çalışmaları yerinde 

izleyen Özdemir, ceketini 
çıkarıp gençlerle basketbol oynadı.
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MİNİKLERDEN 
‘GERİ DÖNÜŞÜM’ 

DEFİLESİ
➤ Bağcılar Karacaoğlan İlkokulu öğrencileri, çevreyi koruma ve geri dönüşüm bilincini 

artırmak amacıyla atık malzemelerden oluşan kıyafetlerle defile yaptı. Çocukların 
Batman’dan Transformers’a kadar hayranı oldukları süper kahramanların kostümleriyle 

sıfır atık mesajı verdiği etkinlik çok beğenildi.

Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından Türkiye 
genelinde başlatılan 

‘’Çevre Dostu 1000 Okul 

Projesi ‘’ne dahil edilen Bağcılar 

Karacaoğlan İlkokulu, anlamlı bir 

etkinliğe ev sahipliği yaptı. Okul 

öğretmenleri ve öğrencileri, geri 

dönüşüm ve sıfır atık projeleri 
çerçevesinde örnek bir çalışma 
yürüttü. Bu amaçla iki aşamalı 
gerçekleştirilen uygulamada 
çocuklardan bir kısmı atık 
materyallerden oluşan kıyafetler 
yaparken diğerleri de yeni ürünler 
tasarladı.
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SÜPER KAHRAMANLARIN 
KOSTÜMLERİNİ 
GİYİNDİLER
Öğrenci, öğretmen ile velilerin 
ortaklaşa yürüttükleri çalışma 
sonucunda önce okul bahçesinde 
sıfır atık sergisi kuruldu. 
Oyuncaklardan maketlere 
kadar ilginç fikirlerle yapılan 
eserler davetlilere beğenisine 
sunuldu. Daha sonra ise çevreyi 
koruma ve geri dönüşüm 
bilinci oluşturmak amacıyla atık 
materyallerden oluşan kıyafet 
defilesi yapıldı. Minik öğrenciler 

tek tek podyumda kostümlerini 
sergiledi. Elbiseye dönüşen 
eşyalar arasında plastik bardak, 
karton, gazete, çöp poşeti, çuval 
gibi birçok doğada kaybolması 
uzun süren atık malzeme yer aldı. 
Çocukların Batman, Transformers, 
Sindrella ve Kedi Kadın gibi süper 
kahramanların kostümleri çok 
dikkat çekti. Çocuklarını sahnede 
gören anneler ve öğretmenler çok 
heyecanlandı.

Etkinliğe; Bağcılar Belediye 
Başkan Yardımcısı Av. Mehmet 
Şirin, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mustafa Yılmaz ve birim müdürleri 
de katıldı.
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Doğal afetlere karşı gençleri 
bilinçlendirme amacıyla 
Bağcılar Belediyesi Gönül 

Bağı Platformu, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Türk Kızılay Derneği 
ortaklığında “Sel Farkındalık” 
eğitimleri düzenlendi. Bu çerçevede 
ilçede bulunan 34 lisede programlar 
gerçekleştirildi. Bir ay süren ve 
öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği 
eğitimlere 3 bin 257 öğrenci katıldı.

ÇALIŞMALARI 
YOĞUNLAŞTIRACAĞIZ

Seminerlerde uzman isimler 
yaptıkları sunumlarda sel afetiyle 
mücadeleden afet sırasında 
doğru sergilenecek davranış 
modellerine kadar birçok konuda 
bilgi verdi. Eğitimlere katılan 
gençlere sertifikaları da takdim 
edildi. Afet bilincinin önemine 
değinen Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir de “Yarınlarımız 

olan çocuklarımızı sel başta olmak 
üzere afetlere karşı uyarmak, 
bilinçlendirme çalışmalarımızı daha 
da yoğunlaştıracağız” dedi.

Gönül Bağı Platformu 
öncülüğünde afetlerden korunma 
bilincinin arttırılmasına yönelik 

Bağcılar’da 2019 yılında 5 bin 400 
öğrenciye “Afet ve acil durum 
eğitimi”, 2020 yılında 11 bin 968 
öğrenciye “İlk yardım semineri” ve 
2021 yılında ise 4 bin 507 öğrenciye 
de “Yangın farkındalık eğitimi” 
verilmişti. 

Gençlere sel 
farkındalık 

eğitimi 
verildi

➤ Bağcılar Belediyesi Gönül 
Bağı Platformu, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Kızılay işbirliğiyle 
ilçedeki 3 bin 257 öğrenciye “Sel 

Farkındalık” eğitimi verildi. Uzmanlar 
tarafından verilen eğitimlerde 

öğrenciler afet öncesi, afet sırasında 
ve sonrasında neler yapılması 

gerektiği konusunda bilgilendirildi.

Bağcılar HABER
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Bağcılar Belediyesi Enderun 
Yetenekli Çocuklar 
Merkezi’nde düzenlenen 

“Canlıların Tüm Bilgileri Onda Saklı” 
konulu seminerde Fen Bilimleri 
Öğretmeni Aytekin Beşik, öğrenci 
ve aileleriyle bir araya geldi. DNA 
molekülünün tarihçesini anlatarak 
konuşmasına başlayan Beşik, 
genler, transformasyon, kalıtsal 
özellikler, nokta mutasyonun 
oluşumu ve kanser hakkında 
detaylı sunumlar yaptı.

BİSKÜVİ, ÇİKOLATA 
VE MEYVE SUYU ÇOK 
TÜKETMEYİN

Çocukları bekleyen en büyük 
tehlikelerin başında hazır gıdalar 
olduğunu söyleyen Beşik, “Hazır 
yiyecek tüketimine dikkat etmemiz 
gerekiyor. Bu ürünlerin içinde 
bulunan kimyasal maddeler tehlike 
saçıyor. Çocukların ambalajlarda yer 
alan bisküvi, çikolata ve meyve suyu 

çok tüketmemesi gerekiyor. Bunlar 
kimyasal madde içeriyor. Hastalık 
oluşturma ihtimali var. Annelerden 
ricam, hazır yiyecekleri beslenme 
çantalarına koymayın. Kimyasal 
madde bulunan bu yiyecekler 
çocuğunuzun ileriki yıllarda sıkıntı 
yaşamasına neden olur. Kendi 
hasta olmasa da torununun hasta 
olmasına neden olabilir” dedi.

Beşik, daha sonra da çocukların 
sorularını cevaplandırdı.

➤  Fen Bilimleri 
Öğretmeni Aytekin Beşik, 
verdiği konferansta DNA 
moleküllerinden kansere 
kadar organizmayı 
yakından ilgilendiren 
konularla ilgili bilgiler 
verdi. Günümüzün en 
büyük sorunlarından 
biri olan hazır gıdaya da 
dikkat çeken Beşik, “Hazır 
yiyecekleri beslenme 
çantalarına koymayın. 
Kimyasal madde 
bulunan bu yiyecekler 
çocuğunuzun ileriki 
yıllarda sıkıntı yaşamasına 
neden olur” dedi.

Uzmanlardan  ailelere 
beslenme çantası uyarısı
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Şehirlerin gelecekte 
karşılaşacağı sorunlar 
konuşuldu

➤ Bağcılar Belediyesi’nin 
ortak olarak yer aldığı 
Enerji Dönüşümü için 
AB: Batı Balkanlar ve 
Türkiye’deki Belediye 
Başkanları Sözleşmesi 
projesi kapsamında 
düzenlenen çalıştayda, 
“Uyum, Planlama ve 
Uygulama Aşamaları 
ile Ulaşım, Atık ve Su” 
konuları konuşuldu. 
Katılımcı 8 ülkenin 
temsilcileri gelecekte 
şehirlerin karşılaşacağı 
sorunlara yönelik strateji 
ve önerilerini paylaştı.

Avrupa Birliği (AB) ve Almanya 
Federal Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Bakanlığı tarafından 

ortaklaşa finanse edilen “Enerji 
Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar 
ve Türkiye’de Belediye Başkanları 
Sözleşmesi  (EU4 Energy Transition 
Convenant of Mayors in the 
Western Balkans and Turkey) Projesi 
çerçevesinde çalıştay düzenlendi. 
Gerçekleştirilen programa Türkiye, 
Londra, Viyana, Slovenya, Litvanya, 
Hollanda, İtalya ve Almanya’dan 
temsilciler katıldı. Projenin 

ortakları arasında bulunan Bağcılar 
Belediyesi’nden de temsilciler 
çalıştayda yerini aldı. 

FARKLI 
METROPOLLERDEN 
ÖRNEKLER VERİLDİ

“Uyum, Planlama ve Uygulama 
Aşamaları ile Ulaşım, Atık ve Su” 
konulu çalıştayda 8 ülkenin uzman 
isimleri, gelecekte şehirlerin 
karşılaşacağı sorunlara yönelik 
dünyadaki farklı metropollerden 
örnekler vererek strateji ve 
önerilerini paylaştı. İstanbul 
gibi mega şehirlerin beklenen 
iklim değişikliği etkilerine nasıl 
adapte olabileceğinin tartışıldığı 
programda ‘İstanbul Sürdürülebilir 
Kentsel Hareketlilik Planı’nın özeti 
de kamuoyu ile paylaşıldı. 

Bölgedeki şehirlerin enerji 
ve iklim taahhütlerini yerine 
getirmelerini destekleyerek, 
bu küresel ittifakta Bağcılar 
Belediyesi’nden proje temsilcileri 
de detaylı sunumlar yaptı.
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Kosovalı heyetten Bağcılar 
Belediyesi’ne ziyaret

Marmara Belediyeler Birliği’nin 
düzenlediği organizasyon 
kapsamında İstanbul’da 

bulunan Kosova Belediyeler Birliği, 
Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti. 
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah 
Özdemir, aralarında belediye 

başkanları ve uzman isimlerin de 
bulunduğu heyeti makamında konuk 
etti. İkili görüşmenin ardından Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
yetkililerinin de katıldığı bir toplantı 
gerçekleştirildi.

ATIK YÖNETİMİ VE ENERJİ 
TASARRUFU HAKKINDA 
BİLGİ VERİLDİ

Belediye görevlileri, yaptığı 
sunumda atık yönetimi, enerji 
tasarrufu ve geri dönüşüm konusu 
başta olmak üzere yerel yönetimlere 
örnek proje ve uygulamalarını 

anlattı. Paylaşımları dinleyen ve 
başarılı bulan heyet, kendilerine 
gösterilen misafirperverliğinden 
dolayı Başkan Özdemir’e teşekkür 
etti. Heyeti ağırlamaktan dolayı 
memnuniyet duyduklarını söyleyen 
Özdemir, “Güzel ve yararlı bir 
görüşme oldu. Hizmetlerimiz 
hakkında bilgi paylaşımında 
bulunduk. İstemeleri durumunda 
kendilerine her türlü desteği ve 
yardımı yapabileceğimizi ifade ettik” 
dedi. Başkanla görüşmenin ardından 
heyet, Bağcılar Belediyesi’ne bağlı 
Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma 
Tesisi’ni ziyaret etti.

➤ Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Kosova Belediye Başkanları ve uzmanlardan 
oluşan Kosova Belediyeler Birliği heyetini makamında ağırladı. Samimi bir havada geçen 
görüşmede ziyaretçiler, Bağcılar Belediyesi’nin atık yönetimi başta olmak üzere yapılan 
uygulamalar ve çalışmalar konusunda bilgi edindi.
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➤  Bağcılar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda renkli ve coşkulu 
kutlamalara ev sahipliği yaptı. Bando eşliğinde geniş katılımlı ‘Gençlik Yürüyüşü’nün 
ardından Olimpik Spor Kompleksi’nde gençlerle buluşan Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir, onlarla hem sohbet etti hem de masa tenisi, bilardo, playstation 
oynayıp adrenali yüksek go kart yarışı yaptı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı, 
Bağcılar’da bir dizi etkinliklerle 

kutlandı. Bu kapsamda ilk olarak ilçe 
sakinlerinin yoğun iştirakiyle Gençlik 
Yürüyüşü düzenlendi. Bağcılar 
Meydanı’nda Bağcılar Anadolu Lisesi 

bando takımı eşliğinde başlayan 
yürüyüşe Bağcılar Kaymakamı 
Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye 
Başkanı Abdullah Özdemir, AK 
Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa 
Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü 

Kemal Hürcan, Bağcılar Müftüsü 
İbrahim Yavuz, meclis üyeleri, 
gaziler ve muhtarlar da katıldı. Çarşı 
Caddesi boyunca yürüyen coşkulu 
kalabalığa vatandaşlar da evlerinden 
alkışlarla destek verdi. Başkan 
Özdemir, yol boyunca esnafa Türk 
Bayrağı hediye etti.

MAYIS’A YAKIŞIR
COŞKULU KUTLAMA
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GO KART PİSTİNDE 
BÜYÜK HEYECAN 

Etkinliklerin devamında ise 
Özdemir ve gençler, Bağcılar 
Olimpik Spor Kompleksi’nde bir 
araya geldi. Samimi bir ortamda 
gençlerle sohbet edip çay içen 
Özdemir daha sonra onlarla masa 
tenisi, bilardo ve playstation oynadı. 
Gençlerin davetini kırmayan 
Özdemir, kapalı alandaki go kart 
pistine indi. Go kart araçlarının 
başına giden hız tutkunları, kasklarını 
taktıktan sonra direksiyon başına 
geçti. Tüm güvenlik kontrolleri 
yapıldıktan sonra start işaretinin 
verilmesiyle büyük heyecan 
başladı. Kıyasıya mücadelenin 
yaşandığı pist üzerinde spin atan 
katılımcılar, eğlenceli anlar yaşadı. 
Yarışmacılardan bazıları ilk kez go 
kart aracı kullanırken bazıları da 
pistte adeta şov yaptı. 1700 metrelik 
pistte 10 dakika boyunca tur atan 
yarışmacılardan başarılı olanlara 
kupaları takdim edildi.

GELECEĞE EMİN 
ADIMLARLA YÜRÜYORUZ

Gençliğin enerjisine yakışan 
bir gençlik bayramı yaşadıklarını 
söyleyen Başkan Özdemir, 
“Bağcılar’daki gençlerimizle 
geleceğe güvenle bakıyor, 
emin adımlarla yürüyoruz. 
Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
gençlerimize armağanı olan 19 
Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’mız 
kutlu olsun” dedi. Gençler de 
her zaman yanlarında olan ve 
desteğini esirgemeyen Özdemir’e 
teşekkürlerini iletti.
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DEMİRÖREN MEDYA LİSESİ AÇILDI
➤ Türkiye’nin ilk ve tek medya lisesi, Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

(MTAL), Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla gerçekleşen törenle açıldı. Öğrenciler, 

yeni eğitim sezonunda hizmet vermeye başlayacak olan okulda, medya sektörünün profesyonel 

isimlerinden eğitim alma fırsatı yakalayacak.

Bağcılar HABER

Bağcılar, Mayıs ayında eğitim 
alanında çok büyük bir açılışa 
ev sahipliği yaptı. Yeni nesil 

gazetecilerin yetiştirilmesi amacıyla 
hayata geçirilen Demirören 
Medya Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nin açılışı gerçekleşti. 
Demirören Medya Center’daki 
Erdoğan Demirören Konferans 
Salonu’nda düzenlenen törene; 
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 
ve eşi Nebahat Özer, Milli Eğitim 
Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Milli 
Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik 
Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, 
Demirören Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Yıldırım Demirören ve 
eşi Revna Demirören, Demirören 
Holding Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Meltem Demirören 
Oktay, Demirören Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi Murat Oktay, İstanbul 
İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, 
Bağcılar Kaymakamı Mustafa 
Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir, Bağcılar İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, 
Demirören Medya TV Grup Başkanı 
Murat Yancı, Demirören Medya 
Ticari Grup Başkanı H. Emrah 
Kurtoğlu, Demirören Haber Ajansı 
(DHA) Genel Müdürü Celal Korkut, 
Milliyet Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Mete Belovacıklı, Posta 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Emre İskeçeli, Demirören Medya 
Eğitim Projeleri Grup Direktörü 
Nuran Çakmakçı, Demirören Medya 

İK Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, 
Hürriyet Daily News Genel Yayın 
Yönetmeni Gökçe Aytulu katıldı.

TARİHİ BİR GÜN 
OLDUĞUNA İNANIYORUM

Bakan Özer, yaptığı konuşmada, 
“Kısa süre önce imzalamış 
olduğumuz protokolün yürürlüğe 
girmesini görmekten memnuniyet 
duyduğumu ifade ederim. İki tane 
ilk yaşıyoruz. İş birliği neticesindeki 
Türkiye’nin ilk ve tek medya lisesini, 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 
açtığımız gibi mesleki eğitim 
merkezi alanında da ilk sektörün 
içerisinde bir iş birliği ile medya 
alanında açıyoruz. Bugün mesleki 
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eğitim alanında kırılma noktası 
taşıyan tarihi bir gün olduğuna 
inanıyorum. Tanıtım filmini görünce 
insanın öğrenci olası geliyor. 
Yıllardan beri bakanlık olarak yapmak 
istediğimiz şey tam olarak kendisini 
gösteriyor. Demirören Medya 
Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi de 
ben inanıyorum ki bu LGS’den sonra 
Türkiye’nin en başarılı öğrencilerini, 
medyaya ilgisi olan, kariyer olarak 
medyayı gören, Türkiye’nin en 
başarılı öğrencilerinin geldiği, yüzde 
1’lik başarı diliminden öğrenci alan 
bir okula dönüşecek” dedi.

GAZETECİLİĞİ 
DUAYEN İSİMLERDEN 
ÖĞRENECEKLER

Yıldırım Demirören ise “Çok 
heyecanlıyız, coşkumuz ve 
gururumuz çok büyük. Dünyanın 
en büyük medya kuruluşlarından 
biri olan Demirören Medya olarak 

bu global bilinçle medyanın 
yarınlarını hazırlamak üzere önemli 
bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz. 
Sorumluluğumuz çok büyük. 
İlk öğrencilerimiz 5 Haziran’da 
yapılacak LGS sınavındaki sonucuna 
göre okulumuza girme hakkı 
kazanacaklar. Medya dünyasındaki 
bu ayrıcalıklı okulumuzda öğrenim 
görme şansı yakalayacak olan 
başarılı öğrencilerimizi sabırsızlıkla 
bekliyoruz. Öğrencilerimiz ilkeli 
ve dürüst haberciliği, grubumuzda 
çalışan duayen isimlerden 
öğrenecek. İleri seviyede İngilizce 
eğitimi sayesinde yabancı medyayı 
kendi dilinde okuma becerisini 
edinecekler” diye konuştu.

İLÇEMİZİN İMAJINA DA 
KATKISI OLACAK

Başkan Özdemir de “Bizler 
de bu ilçenin bir ferdi olarak çok 
mutlu olduğumuzu ifade etmek 
istiyoruz. Genç kardeşlerimizin 
ülkemizin kıymetli gazetecileri, 
televizyoncuları, sunucuları, 
spikerleri olacağına inanıyorum. 
İlçemiz içerisinde yetişen kıymetli 
kardeşlerimizin de ilçemizin imajına 
da katkısı olacağına inanıyorum. 
Belediye olarak kardeşlerimizle bol 
bol buluşacağız” ifadelerini kullandı. 

DAVETLİLER OKULU 
ÇOK BEĞENDİ

Ayrıca açılış töreninde 
Demirören Dijital Medya Mesleki 

Eğitim Merkezi’nin de ilk adımı atıldı. 
Milli Eğitim Bakanlığı ile hayata 
geçirilen Mesleki Eğitim Merkezi’nin 
kurulması için protokol imzalandı.

Açılış konuşmalarının 
ardından kurdele kesimine 
geçildi. Daha sonra Bakan Özer 
ve beraberindekiler okulu gezdi. 
Okulu çok beğendiğini söyleyen 
Özer, lisenin en üst katındaki oyun 
alanında öğrencilerle masa tenisi ve 
satranç oynadı.

BURS VE İSTİHDAM 
OLANAĞI SUNUYOR

Gazetecilik ve Radyo-
Televizyon olmak üzere iki 
bölümle açılan okul, medya 
kuruluşu içerisinde bulunan ilk 
ve tek medya lisesi olma özelliği 
taşıyor. Öğrenciler, geleneksel 
medyadan dijital medyaya, 
podcast’en, sosyal medyaya kadar 
kapsamlı bir müfredatla dünya 
standartlarında çağdaş bir eğitim 
alacak. Okul, medya sektörüne 
yetkinlik elemanlar yetiştirecek. 
Lisede 15 kişilik sınıflarda 1 yılı 
İngilizce hazırlık olmak üzere 5 
yıllık bir eğitim verilecek. Hazırlık 
sınıfında öğrenciler yabancı dil 
derslerini ana dili İngilizce olan 
öğretmenlerden alacak. Başarılı 
öğrencilere burs ve Demirören 
Medya içindeki Türkiye’nin en 
büyük medya markalarında 
istihdam olanağı sağlanacak.
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Kreşinde büyüdüğü Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde kursiyer oldu

Bağcılar’da yaşayan 
kadınların talep ve 
ihtiyaçlarına göre eğitim 

hizmeti sunan Bağcılar Belediyesi 
Kadın ve Aile Kültür Sanat 
Merkezi, Zeynep Başçı (45) ile 
kızı Fatma Başçı (16) için özel bir 
anlam taşıyor. 2011 yılında Kadın 
ve Aile Kültür Sanat Merkezi’yle 
tanıştığını söyleyen Zeynep 
Başçı, bugüne kadar gelen 
hikayesini şöyle anlattı: “Anaokulu 
eğitmenliği kursuna başlamıştım. 
Fatma o zaman 5 yaşındaydı. Çok 
küçüktü onu kreşe bırakıp ben 
derse giriyordum. Dersteyken 
aklım onda kalmıyordu. Bu 
çok güzel bir hizmet. Emeği 
geçenlerden Allah razı olsun. 
Anaokulu eğitmenliğinden 
sonra nikah şekeri, ardından 
filografi olmak üzere birçok kursa 
katıldım. Birçok sertifika aldım. 
Yaptığım el işi ürünleri satarak 
para da kazandım.

➤ Bağcılar’da annesinin 
eğitim gördüğü Bağcılar 
Belediyesi Kadın ve Aile 
Kültür Sanat Merkezi’nin 
kreşinde büyüyen Fatma 
Başçı, 16 yaşına girer girmez 
aynı kurumda kursiyer oldu. 
Bir zamanlar annesinin 
elini tutarak geldiği tesiste 
şimdi kurslara katılan Başçı, 
“Burası benim evim gibi oldu. 
Kendimi buranın bir parçası 
olarak hissediyorum. Çok 
güzel bir duygu” dedi.

Bu süreçte de kızım kreşte büyüdü 
ve şimdi benimle birlikte atölyelerde 
eğitimlere katılıyor. Kendisiyle gurur 
duyuyorum. Sanatla uğraşması, 
bir şeyler üretmesi beni çok mutlu 
ediyor” dedi.

BURASI BENİM EVİM 
GİBİ OLDU

Çocukluk döneminin Kadın 
ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde 
geçtiğini söyleyen Fatma Başçı da 
“Annemin elinden tutup buraya 
geliyordum. O derse gidince ben 
arkadaşlarla zaman geçiriyordum. 
Ondan ayrılmak zor geliyordu 
ama hocalarımız bizimle çok 
ilgileniyorlardı. Hayalim hep 
büyüyüp burada kurs almaktı. 16 
yaşına girer girmez kayıt yaptırdım 
ve kursiyer oldum. Yaşım tutmadığı 
için uzaktan izlediği ablalarla 

birlikte şimdi sınıf arkadaşı oldum. 
Buranın en küçüğü benim ama 
büyüklerim beni dışlamıyorlar. 
Burası benim evim gibi oldu. 
Kendimi buranın bir parçası olarak 
hissediyorum. Çok güzel bir 
duygu” diye konuştu.

Yağlı boya, pastel ve sulu boya 
resimler yapan Fatma ileride 
animasyon oyun tasarımı, çizgi film 
tasarımı alanında çalışmak istiyor.

Bağcılar HABER



Bağcılar’da yaşayan 3 çocuk 
annesi Semra Arak, 2020 
yılında kalça protezi ameliyatı 

oldu. Tedavinin ardından bir süre 
baston kullanan Arak, ilerleyen 
süreçte hareket etmekte zorlanmaya 
başladı. Ev işlerini yapamayan yardım 
olmadan dışarı çıkamayan Arak, 
yakınlarının tavsiyesiyle spor yapmaya 
karar verdi. Bağcılar Belediyesi Şehit 
Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür 
Merkezi Spor Salonu’na kaydını 
yaptırarak eğitmen Ayşe Aydın’ın 
kontrolünde spor yapmaya başladı.

ÖNCELİĞİMİ 
 AĞRILARI OLDU

Arak’ın salona ilk geldiğinde 
hem psikolojik hem de fiziksel 
olarak kötü bir durumda olduğunu 
söyleyen Aydın, “Takip formu 

doldurarak işlemlere başladık. 
Önceliğimiz ağrıları oldu. Çünkü 
en ufak bir harekette rahatsızlık 
yaşıyordu. Sonra kilo üzerine 
yöneldik. Spor yaptıkça bacak 
açma oranı da arttı. Kaslarını 
güçlendirmek, kuvvet antrenmanı 
yapmak derken çok şükür güzle 
sonuçlar aldık. Bu süreçte bir 
yandan da doktor kontrolü 
devam ediyordu. Yürüyüşünün 
düzelmesinin yanında psikolojisi de 
düzeldi. Şimdi özgüveni de yerine 
geldi” dedi.

ÖZ KARDEŞİM GİBİ 
YARDIMCI OLDU

Hareketsizlik nedeniyle çok 
zor günler geçirdiğini söyleyen 
Arak ise yaşadıklarını şöyle anlattı: 
“Yürüyemiyordum. Çocuklarımın 

omuzlarına tutunarak dolaşıyordum. 
Ne pazara gidebiliyordum ne de 
ev işlerimi yapabiliyordum. Eve 
hapsolmuş gibiydim. Bütün işler 
çocuklarıma kalmıştı. Buraya 
geldikten sonra hayatımda çok şey 
değişti. Ayşe hoca bana öz kardeşim 
gibi yardımcı oldu. 6 aylık disiplinli 
bir çalışmanın sonucunda iyileştim. 
Şimdi spor salonuna yürüyerek gidip 
geliyorum. Temizlik ve alışveriş dahil 
bütün işleri kendim görüyorum. 
Vicdanen de bedenen de çok 
rahatladım. Adeta gençleştim 
diyebilirim. Ayrıca içime kapanık 
biriydim ve kimseyle pek iletişimim 
yoktu. Burada sosyalleştim. Çok 
mutluyum. Bize bu imkânı sunan 
herkesten Allah razı olsun.”

Arak, geç tanıştığı ancak çok 
sevdiği sporu bırakmayacağını da 
sözlerine ekledi. 

SPORLA HAYATI DEĞİŞTİ
➤ Kalça protezi ameliyatı olmasına rağmen yürümekte ve günlük faaliyetlerini yapmakta 
zorlanan Semra Arak’ın hayatı, Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür 
Merkezi Spor Salonu’nda 6 aylık eğitim sonunda değişti. Kilo veren, yürüyebilen ve artık işleri 
kendisi yapan Arak, spor sayesinde sosyalleştiğini de söyledi.
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İSTANBUL’UN EN BÜYÜK
AÇIK HAVA KİTAP 

FUARI BAĞCILAR’DA 
DÜZENLENDİ

➤ Bağcılar Belediyesi “Kitaplar meydana çıkıyor” temasıyla, İstanbul’un en büyük açık hava 
kitap fuarını düzenledi. Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katılımıyla açılışı yapılan fuarda okurlar, 
edebiyat dünyasından hayranı oldukları isimlerle bir araya geldi. 9 gün boyunca yoğun ilgi 

gören ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği fuarı 350 bin kişi ziyaret etti.
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Bağcılar Meydanı, Mayıs 
ayında İstanbul’un en 
büyük açık hava kitap 

fuarına sahne oldu. Bu amaçla 
Bağcılar Belediyesi tarafından 
“Kitaplar meydana çıkıyor” 
temasıyla Bağcılar Kitap Fuarı 
düzenlendi. Fuarın açılışına tarihçi, 
akademisyen ve yazar Prof. Dr. 
İlber Ortaylı konuk oldu. AK 
Parti önceki dönem milletvekili 
Feyzullah Kıyıklık, Bağcılar 
Belediye Başkanı Abdullah 
Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı 
Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mustafa Yılmaz ve İlber 
Ortaylı birlikte kurdeleyi keserek 
açılışı yaptı.

OKUMAK BİREYSEL 
GELİŞİME KATKI 
SUNUYOR

Okumanın önemine değinen 
Kıyıklık, “Okumadan hiçbir 
yere gidemeyiz. Mutlaka çok 
okumamız lazım. Okursanız bu 
ülke, bu dünya kurtulacak” dedi. 
İlçedeki okuma oranının iki katına 
çıkmasında belediyenin gayretleri 
olduğunu söyleyen Başkan 
Özdemir de şunları söyledi: 
“Gençlerin ağırlıkta olduğu bir 
program gerçekleştiriyoruz. 
İstanbul’un en büyük açık hava 
kitap fuarının açılışını yapıyoruz. 

Okumak çok önemli. Okumak 
bireysel ve toplumsal gelişmemize 
çok büyük katkı sunmaktadır. 
Çocukluktan beri kitap okuyan 
arkadaşlarımızın mutlaka daha 
farklı, ileride ve gelişmiş bir kişilik 
yapısında olduğunu görüyoruz. 
Hem kendimizin hem de 
yarınımızın daha iyi olması için 
okuyacağız.”
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OKUMANIN KARDEŞİ 
SPORDUR

Fuarda bulunmaktan dolayı 
son derece memnun olduğunu 
ifade eden Ortaylı, “Çok 
heyecanlandım. İnşallah bu böyle 
mantar gibi artar, her mahallede 
bir fuar açılır. Okumak önemli bir 
şey. Okumanın kardeşi vardır; o 
da spor. Sporla birlikte gitmeyen 
okumanın ferde de cemiyete de 
faydası yok. Okuma faaliyetlerini 
sporla birlikte götüreceksiniz. 
Sporsuz okumanın bir faydası 
olmuyor. İnsan ruhunun sağlığı 
çok önemlidir. Bunu birlikte 
sağlamak zorundasınız” diye 
konuştu. 
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SAĞLAM KAFA 
SAĞLAM 
VÜCUTTA 
BULUNUR

İnsanın kendini 
yetiştirmesi gerektiğine 
de vurgu yapan Ortaylı 
“Mühim olan üniversiteye 
gitmek değildir. Lisan 

bilmen, spor yapman, bir 
zanaatının olması gerekir. 
Üniversiteye gitmiş ve 
bitirmiş de ne olmuş? 
İyi bir şey olmadıktan 
sonra diploma kağıdını 
duvara as, eğlence olsun. 
Bazı şeyleri kendinizin 
yapması lazım ki; sağlam 
kafa sağlam vücutta 
bulunur” dedi. 
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İYİ Kİ DOĞDUN “HOCA”
Konuşmasını bitiren Ortaylı’ya 

sahnede doğum günü sürprizi 
yapıldı. Aynı gün 75 yaşına giren 
Ortaylı, “İyi ki doğdun hoca” müziği 
eşliğinde doğum günü pastasının 
mumlarına üfledi. Başkan Özdemir 
de doğum gününü kutladığı 
Ortaylı’ya Sıratımüstakim kitabını 
hediye etti. Hediyeyi çok beğenen 
Ortaylı, “Bu kitabı basmanıza 
fevkalade sevindim. Belediye 
dediğin milletin basamayacağı 
kitapları basar. Sıratımüskatim 
bizim milli tarihimizde önemli bir 
mecmua. Bu onun koleksiyonu. 
Teşekkür ederim” dedi. 

HAFIZAYI DİRİ TUTMAK 
GEREKİYOR

Polisiye romanlardan kişisel 
gelişime, şiirden tarihe kadar 
farklı içerikte binlerce kitabın 
sergilendiği alanda söyleşi ve 
imza günleri de yapıldı. Gazeteci 
yazar Nedim Şener de FETÖ’yle 
mücadele üzerine yaptığı 
söyleşide katılımcılara hitap etti. 15 
Temmuz gecesi yaşanan ihanetin 
unutulmaması gerektiğini söyleyen 
Şener, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 

tarihinde 15 Temmuz gecesi gibi 
bir ihanet yaşanmadı. Bizim o 
gece yaşananları unutmamamız 
ve hafızayı diri tutmamız gerekiyor. 
Cumhurbaşkanımızın da dile 
getirdiği gibi ‘Bunlara acırsanız 
acınacak hale gelirsiniz.’ 15 
Temmuz’da yaşanan ihanetin 
bittiğini zannediyorsunuz ama 
bugün tekrar mahallelerde evlerini 
kurmaya çalışıyorlar. Yeniden örgüte 
eleman devşirmeye çalışıyorlar. 
Çevrenizde bunlar varsa lütfen izin 
vermeyin ve gerekli yerlere bildirin. 
İhaneti asla unutmayın” dedi.

BAŞKAN ÖZDEMİR KİTAP 
İMZALATMAK İÇİN 
KUYRUĞA GİRDİ

Okurların yoğun ilgi gösterdiği 
fuarın konuklarından biri de 
medeniyet üzerine yazılarıyla 
tanınan Yazar Yusuf Kaplan’dı. 
Kaplan, sevenleriyle imza 
programında bir araya geldi.  
Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir de uzun 
kuyrukta görüntülendi. Özdemir 
sıradaki vatandaşlarla selamlaşıp 
onlarla sohbet etti. Kitapseverler, 
kendileriyle birlikte kuyrukta 
bekleyen Özdemir’e mütevazı 
davranışı sebebiyle teşekkür etti. 
Sırası gelen Özdemir, satın aldığı 
“Yol Haritası” isimli kitabı yazar 
Kaplan’a imzalattı. Fuardan dolayı 
memnuniyetini dile getiren Kaplan, 
göreve 1.5 ay önce başlayan 
Özdemir’e hayırlı olsun dileklerini 
iletti.



KORKU TÜRÜ KİTAPLARI 
TERCİH ETTİLER

Gün boyu dolu olan fuar alanına 
en çok ilgiyi ise çocuklar gösterdi. 
Fuar alanını gezmeye gelen çocuklar 
kütüphanelerindeki eksikleri 
tamamlama fırsatı buldu. Her yaşa 
uygun kitapların bulunduğu alanda 
çocukların en çok tercih ettiği tür 
ise korku oldu. Bir yayın evi yetkilisi 
Maral Necefli, bu durumu “Özellikle 
8 – 15 yaş arasında korku kitaplarına 
yoğun ilgi var. O yaş grubundan 
gelenlerin çoğu korku kitaplarını 
soruyorlar” sözleriyle açıkladı. Korku 
kitabı okumayı sevdiğini belirten 
13 yaşındaki Beritan Baykuşak, “7. 
sınıf öğrencisiyim. Korku kitapları 
okuyorum. Bana çok komik 
geliyor” derken Medine Bal ise 
şöyle konuştu: “Gerçek olmadığını 
bildiğim için korkmuyorum. Çok 
eğlenceli geliyor.” 

FUARI 350 BİN KİŞİ 
ZİYARET ETTİ

29 Mayıs günü sona eren 
fuarı, 9 günde İstanbul’un dört 
bir yanından gelen 350 bin kişi 
ziyaret etti. Fuara gösterilen ilgiden 
memnun kaldıklarını söyleyen 
Başkan Özdemir, “Gençlerimizi, 
çocuklarımızı bu alanda kitaplarla 
iç içe görmek bizi çok mutlu etti. 
Onların gülüşleri ve heyecanları fuara 
hayat verdi. İnşallah bundan sonra da 
fuarlarımız devam edecek” dedi.
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ÜNLÜ İSİMLER 
OKURLARLA BULUŞTU

9 gün süren etkinlikte; İlber 
Ortaylı, Mehmet Mazak, Uğur 
Batı, Erhan Afyoncu, Bekir Develi, 
Deniz Bayramoğlu, Turgay Güler, 
İsmail Kılıçarslan, Sıtkı Aslanhan, 
Zafer Şahin, Hatice Kübra Tongar, 
Mete Yarar, Mevlana İdris, Adem 
Metan, Ahmet Ümit, Nedim Şener, 
Bahadır Yenişehirlioğlu, Pelin Çift, 
Tufan Gündüz, Saniye Bencik 
Kangal, Gökhan Müftüoğlu, Sinan 
Akyüz, Kahraman Tazeoğlu ve 
Dilek Cesur okurlarıyla bir araya 
geldi.
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Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi 
sakinleri yeni bir Kur’an 
Kursu’na kavuşuyor. Bağcılar 

Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve 
hayırsever iş adamı Saadettin 
Erdinç’in katkılarıyla hayata 
geçirilecek olan Esfendiyar Kur’an 
Kursu’nun temeli atıldı. Temel atma 
törenine Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir, Ağrı İl Müftüsü 
Celal Büyük, AK Partisi İlçe Başkanı 
Rüstem Tüysüz, İlçe Müftüsü 
İbrahim Yavuz, iş insanı Sadettin 
Erdinç ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle 
başlayan programda konuşan 
Başkan Özdemir, yeni Kur’an 
kursunun ilçeye hayırlı olması 
temennisinde bulundu. Şanlı 
ecdadımıza layık nesiller 

yetiştirecek kursun temelinin 
atılmasının heyecanını yaşadığını 
söyleyen Özdemir, “Güzel bir tesis. 
Mimarisiyle de şehre örnek bir tesis 
olacak. İnsanlar bulunduğu mekânın 
şeklini alır. Bizler de mekanlarımızla 
nesillere şekil veriyoruz. İyi 
mekanlar hazırlarsak çocuklarımıza 
iyi bir gelecek nasip oluyor kötü 
bir mekansa kötü bir gelecekle 
karşılaşıyorlar. Bu ortamları, bu 
güzel mekanları evlatlarımıza 
hazırlıyoruz. Yeni dönemde de 
hazırlamaya devam edeceğiz. Yeni 
neslin ihyasında ve inşasında önemli 
hizmetler için var gücümüzle gayret 
edeceğiz” dedi. Konuşmalardan 
sonra yapılan duanın ardından 
kursun temeli atıldı.

OYUN VE ETKİNLİK 
ALANLARI DA VAR

1031 metrekare inşaat alanına 
sahip olan Kuran Kursu, zemin 
ve 2 normal kattan oluşuyor. 8 
sınıf, öğretmenler odası, mutfak, 
yemekhane, bekleme alanı, bay-
bayan mescitleri, idari ve teknik 
bölümler bulunuyor. Ayrıca kurs 
binasının bahçesinde etkinlik ve oyun 
alanları da yer alıyor.

Bağcılar HABER

Esfendiyar Kuran Kursu’nun
Temeli Atıldı

➤ Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle yapımına başlanan Esfendiyar Kur’an Kursu’nun temeli 
törenle atıldı. Sınıflardan yemekhanesine kadar her şeyi modern bir şekilde tasarlanan 
Kur’an kursunun bahçesinde de etkinlik ve oyun alanı yer alacak.
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50 bin adet çiviyle 
Esmaü’l Hüsna yazdı

➤ Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerleri, çivi ve tellerin dansıyla 
hayat verdiği filografi sergisi sanatseverlerle buluştu. Hepsi birbirinden değerli eserlerin arasında 
Ebru Işık’ın 10 kilo ağırlığındaki 50 bin adet çiviyle yaptığı Esmaül Hüsna tablosu ilgi odağı oldu.

Yok olmaya yüz tutan filografi 
sanatı Bağcılar Belediyesi 
Kadın ve Aile Kültür Sanat 

Merkezi’nde hayat bulmaya devam 
ediyor. Üniversite öğrencisinden ev 
hanımına kadar farklı kesimlerden 
kadının bir arada olduğu kurs 
öğrencileri, aldıkları eğitimin 
ardından yaptıkları eserleriyle bir 
sergi oluşturdu.

SABIR VE ÖZEN İSTİYOR
Serginin açılışını Bağcılar 

Belediye Başkanı Abdullah Özdemir 
yaptı. Zor olmasına rağmen bu 
sanata gönül veren kadınları tebrik 
eden Özdemir, “Filografi sabır, özen 
ve titizlik isteyen yorucu bir sanat. 
Azminizden dolayı sizleri yürekten 
kutluyorum. Herkesin sizleri örnek 

alması gerekir” dedi. Özdemir 
daha sonra sergiyi gezip tabloları 
yakından inceledi ve sahiplerinden 
bilgi aldı.

BU İŞİ ZEVKLE 
YAPIYORUM

Sergideki en dikkat çeken 
eserlerden biri ise Ebru Işık’ın 50 

bin adet çivi ile yaptığı Esmaü’l 
Hüsna tablosuydu. 2 yıldır eğitim 
aldığını söyleyen Işık, “Bu işi zevkle 
yapıyorum. Çivileri çakarken çok 
keyif aldım. 3 ay sürdü. 2.5 ay 
boyunca çivi çaktım. Geri kalan 15 
günde tel sardım. Bu tablo için 10 
kilogram ağırlığında 50 bin adet çivi 
kullandım” dedi.
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Sancaktepe Mahallesi Muhtarı 
Mustafa Ağbulut: “Belediyemiz 

mahallemize değer katacak 
2 dev proje yapıyor”

➤ Altı dönemdir Sancaktepe Mahallesi muhtarlığını yapan Mustafa Ağbulut (52), bölgede 
yaşanan sevindirici gelişmeleri anlattı. Ağbulut, “Temeli atılan ve bu yıl içinde hizmete girmesi 
beklenen Yaşlı Bakım Evi ile Şehir Kütüphanesi mahalleye değer katacak” dedi.

Bağcılar HABER

Bültenimizin Mayıs ayı konuğu 
Bağcılar’ın gece-gündüz 
insan hareketliliğinin en çok 

yaşandığı yer olan Sancaktepe 
Mahallesi muhtarı Mustafa Ağbulut 
oldu. Altı dönemdir muhtarlık yapan 
Ağbulut ile, mahallesinin şimdiki 
ve gelecekteki durumu hakkında 
detaylı bir röportaj gerçekleştirdik.

İŞTE MUSTAFA AĞBULUT 
İLE YAPTIĞIMIZ SÖYLEŞİ:
Sizi tanıyabilir miyiz?

52 yaşındayım. 4 aylıkken 
Bağcılar’a geldim ve o günden beri 
burada yaşıyorum. 6 dönemdir 
mahallemizde muhtarlık yapıyorum. 

Muhtarlıktan önce inşaat işiyle 
uğraşıyordum. 

Muhtar olmaya nasıl 
karar verdiniz?

Muhtar olmak gibi bir düşüncem 
yoktu. Siyasetle yakından 
ilgileniyordum. Arkadaşların ısrarıyla 
muhtar olmaya karar verdim. 
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Mahalledeki komşularım da benim 
bu işi yapabileceğimi söyledi. 
Onların desteğiyle adaylığımı 
açıkladım ve muhtar oldum. Hizmet 
için geldik ve gücümüz yettiğince 
de hizmet etmeye devam ediyoruz. 
Rabbim güç kuvvet verdikçe de 
sürdüreceğiz inşallah.

GÜNDE 500 BİN İNSANIN 
GEÇTİĞİ BİR MAHALLEYİZ
Mahallenizi bize 
anlatır mısınız?

Mahallemiz ağırlıklı olarak 
Bulgaristan’dan göçmenlerinin 
yaşadığı bir mahalle. Şimdi Sivas, 
Malatya, Giresun gibi Anadolu’nun 
çeşitli şehirlerinden gelenlerin 
sayısı da artmaya başladı. Çok 
temiz ve güvenli bir mahalleyiz. 

Farklı kültürlerden insanlar bir 
arada huzur içinde yaşıyoruz. 
Mahallemizde komşuluk ve 
geleneksel kültürümüz en güzel 
şekilde yaşanmaktadır. Konum 
olarak çok iyi bir yerdeyiz. Çarşı 
Caddesi dediğimiz yürüyüş yolu 
burayı çok değiştirdi. Gece-gündüz 
canlı bir bölgeyiz. Çok insan 
hareketliliği yaşanıyor. Günde 500 
bin insanın geçtiği bir mahalleyiz. 
İstiklal Caddesi gibi aktif bir yer olan 
Çarşı Caddemiz İstanbul’da altıncı 
kalabalık nokta. Mahallemizin iç 
kesimleri sakinken cadde tarafı 
hareketli oluyor. Kültür Merkezi 
ve kütüphanemiz geçlerimiz 
tarafından yoğun ilgi görüyor. 
Mahallemizde güzel gelişmeler 
oluyor. Yeni yatırımlarla 2023’de 
yıldızı parlayan bir yer olacağız. 
Temeli atılan ve bu yıl içinde 
hizmete girmesi beklenen Yaşlı 
Bakım Evi ile Şehir Kütüphanesi 
mahalleye değer katacak.

Mahalledeki çalışmalardan 
bahseder misiniz?

Bizler muhtarlar olarak 
vatandaşlarla kamu kurumları 
arasında köprü görevi görüyoruz. Bir 
nevi devletin yükünü hafifletiyoruz. 
Vatandaşın sıkıntısını kurumlara 
ileterek çözüyoruz. Bu konuda 
özellikle bize yardımcı olan 
başta Kaymakamlık ve Bağcılar 
Belediyesi olmak üzere bütün kamu 
kurumlarına teşekkür ediyorum. 
Allah razı olsun. İhtiyaç sahiplerine 
gıda, kıyafet ve maddi yardımlarda 
bulunuyoruz.

SANCAKTEPE MAHALLESİ 
HAKKINDA:

Nüfusu 19 bin 959 olan 
mahallenin en önemli noktalarından 
biri Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz 
Kültür Merkezi ve Halk Kütüphanesi. 
Bağcılar Belediyesi’ne bağlı 
kütüphaneler içinde en büyük ve en 
kapsamlı olan Şehit Savcı Mehmet 
Selim Kiraz Halk Kütüphanesi, 2004 
yılında hizmete açıldı. İki katlı ve 35 
bin kitap kapasiteli kütüphanede aynı 
anda 150 kişi çalışma yapabiliyor. 
7 katlı kültür merkezi binasında 
kütüphane dışında toplantı salonları, 
spor salonları da var. Bunun yanında 
nostalji bahçelerinden Üzüm 
Bağı da bu mahallede. Bağlarının 
çokluğu sebebiyle adını üzüm 
bağlarından alan Bağcılar’da bu 
hatıranın yaşatılması amacıyla 
kurulan bahçe, tematik nostalji 
bahçelerin ilkini oluşturuyor. 2 
bin 400 metrekare üzerine kurulu 
bahçede 50 metrekarelik bir bağ evi 
bulunuyor. Bahçede; Çavuş, İtalyan, 
Trakya İlkeren, Yalova İncisi, Haliya, 
Razaki, Flames, Horoz Karası ve 
Barış cinsinden 220 adet üzüm ağacı 
bulunuyor.  Şükrü Çağlayan Parkı, 
Kültür Merkezi Parkı, Muhtarlık Parkı, 
Seyit Çavuş Parkı ve ASM Parkı da 
hizmet veren diğer parklar. Mahallede 
Halk Eğitim Merkezi, Yeşilbağ Adnan 
Ötügen Ortaokulu ve Sancaktepe 
İlkokulu da eğitim hizmeti veriyor.

Bağcılar Belediyesi’nin 
temelini attığı 5 katlı modern şehir 
kütüphanesinin bu yıl içinde hizmete 
girmesi bekleniyor. Kütüphane, 
çocukların, gençlerin, yetişkinlerin ve 
engellilerin ayrı ayrı hizmet alacağı 
modern ve beş katlı kültür yuvası 
kimliğini taşıyacak.

İnşaatı devam eden ve Eylül 
ayında bitmesi beklenen 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.
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Bağcılar HABER

Anneler Günü’nü 
piknikte kutladılar

➤ Bağcılar Belediyesi 
tarafından düzenlenen 
Anneler Günü pikniğinde 
anne ve anne adayları 
bir araya geldi. Renkli 
görüntülere sahne 
olan piknikte davetliler 
gönüllerince doyasıya 
eğlendi.

Anneler Günü sebebiyle 
Bağcılar Belediyesi özel bir 
piknik düzenledi. Bağcılar 

Belediyesi’nin hizmete sunduğu 
nostalji bahçelerinden Sancaktepe 
Mahallesi’nde bulunan Üzüm 
Bağı’nda gerçekleşen etkinliğe 
ilçenin dört bir yanından katılım 
oldu. Üzüm ağaçlarının altına serilen 
hasırlarda oturan anne adayları 
ve anneler sohbet edip komşuluk 
ilişkilerini pekiştirdi. Yüzlerini boyayan 
çocuklar ise kendi aralarında oynayıp 
güzel havanın tadını çıkardılar. 
Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri 
çocukları da halk oyunları gösterisi 
sundu. Çalan müziğe eşlik eden 
kadınlardan kimi dans ederek kimi de 
halay çekerek gönüllerince eğlendi.

KADINLARIMIZA 
ÇOK ÖZEL PROJELER 
GELİŞTİRECEĞİZ

Renkli görüntülerin yaşandığı 
piknikte belediye tarafından 
davetlilere yiyecek ve içecek 
ikramında bulundu. Bağcılar 
Belediye Başkanı Abdullah Özdemir 
de bu özel günde ilçe sakinlerini 
yalnız bırakmadı. Bütün annelerin 
Anneler Günü’nü kutlayan 

Özdemir, “Annelerimiz bizlerin 
yetişmesinde, ülkenin gelişmesinde, 
evlatların şekillenmesinde özellikle 
merhametin kazanılmasında çok 
büyük emekler sarf ediyor. Anneler 
bizim için çok değerli. Bugün bir 
arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. 
Burada çok güzel, anlamlı ve 
coşkulu bir birliktelik var. Muazzam 
bir enerji kazandık sizlerden. Bize 
müthiş bir enerji yüklediniz. Bütün 
yorgunluklarımızı aldınız. Allah 
hepinizden razı olsun. Şimdiye kadar 
Bağcılarımızda kadınlara yönelik 
çok kıymet verildi ve çok hizmetler 
yapıldı. Yeni dönemde çocuklarımıza, 
gençlerimize ve kadınlarımıza çok 
özel projeler geliştireceğiz. Çok özel 
programlar yapma gayreti içerisinde 
olacağız. Bugüne kadar yapılmış olan 

bütün çalışmaları daha da ilerilere 
götüreceğiz” dedi. Daha sonra 
Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mustafa Yılmaz ve AK Parti İlçe Kadın 
Kolları Başkanı Emine Ayşe Şakar ile 
birlikte annelere gül dağıttı.

Etkinlik, Anneler Günü için 
öğrenciler arasında düzenlenen 
“Anneme Mektup” yarışmasında 
başarılı olanlara ödüllerinin takdim 
edilmesiyle sona erdi.
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Bağcılar Belediyesi Feyzullah 
Kıyıklık Engelliler Sarayı, 
önemli bir bilek güreşi 

organizasyonuna ev sahipliği yaptı. 
Türkiye Bedensel Engelliler Spor 
Federasyonu tarafından düzenlenen 
2021 Bilek Güreşi Türkiye 

Şampiyonası’nda 65 kilogramda 
birinci olan Akın Demir, sosyal 
medyadan videolarını izlediği Atilla 
Emre Damar’la iletişime geçti. İkili 
arasında yaşanan sohbette Demir, 
performansını beğendiği Atilla’ya 
meydan okudu.

SAĞ VE SOL KOLDA 5’ER 
MAÇ YAPTILAR

5 aylık sporcu olmasına rağmen 
kendine güvenen Damar, maç 
teklifini kabul etti. İkili Engelliler 
Sarayı Spor Salonu’nda bir araya 
geldi. Büyük bir heyecanın yaşandığı 
etkinlikte sporcular, sağ ve sol kolda 
yaptıkları 5 maçın sonunda dostluk 
kazandı. Milli sporcu Akın, Damar’ın 
yeni spora başlamasına rağmen çok 
sağlam olduğunu ve ileride büyük 
başarılara imza atacağını söyledi. 

Demir Bilekler
kozlarını paylaştı

➤ Bağcılar Belediyesi 
Feyzullah Kıyıklık 
Engelliler Sarayı’nda 
düzenlenen bilek güreşi 
gösteri maçında Türkiye 
şampiyonu Akın Demir 
ile kursiyer Atilla Emre 
Damar karşı karşıya 
geldi. Renkli görüntülerin 
yaşandığı müsabakada 
milli sporcu Demir, 5 aylık 
sporcu Atilla karşısında 
zor anlar yaşadı.
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Bağcılar HABER

Bağcılar Belediyesi Feyzullah 
Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda 
eğitim gören ve 1 günlük 

temsili olarak askerlik yapan 
kursiyerler için eğlence programı 
düzenlendi. Engelli yakınlarının 
büyük ilgi gösterdiği etkinliğe AK 
Parti İstanbul Milletvekili Zafer 
Sırakaya, Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir, sunucu Hülya 
Yürekli Seloni, sanatçı Sami 
Çelik ile son dönemin popüler 
isimlerinden müzisyen Elif Buse 
Doğan da katıldı.

HİÇ BU KADAR 
HEYECANLANMADIM

Açılış konuşmasını yapan Sırakaya, 
“Bugüne kadar birçok asker uğurlama 
törenine katıldım ama hiçbirinde 
bu kadar heyecanlanmadım. 
Bizim medeniyetimizde koça kına 
yakılır Allah’a kurban olsun diye. 
Gelin olacak hanımefendiye kına 
yakılır ailesine kurban olsun diye. 
Mehmetçiğe kına yakılır vatana 
kurban olsun diye. Bu anlayış 
içerisinde engelsiz olan yavrularımızı 

yetiştiren kıymetli ailelerine de sonsuz 
şükranlarımı ifade ediyorum” dedi.

ENGELLİ ASKERLER İÇİN 
EĞLENCE DÜZENLENDİ

➤ Temsili olarak askerlik yapacak olan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler 
Sarayı kursiyerleri, kendileri için düzenlenen ve aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 
programda doyasıya eğlendi. Etkinliğin konuklarından AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer 
Sırakaya, “Bugüne kadar birçok asker uğurlama törenine katıldım ama hiçbirinde bu 
kadar heyecanlanmadım” dedi.



MAYIS 202241

Etkinliği çok anlamlı bulduğunu 
söyleyen Özdemir ise “Asker 
ocağı peygamber ocağıdır. Bütün 
askerlerimiz de peygamberimizin 
askerleridir. O yüzden engel 
tanımayan kardeşlerimiz de ülkemiz 
adına bu kutsi görevin bir provasını 
yapıyorlar. Hayatın her alanında yer 
alan kardeşlerimizin bu alanda da 
mutlaka temsili olarak bulunmaları 
bizleri sevindiriyor” diye konuştu.

KINALAR YAKILDI, 
TÜRKÜLER SÖYLENDİ

Sahneye çıkan Engelliler Sarayı 
Müzik Kulübü, söylediği türkülerle 

davetlileri kimi zaman oynattı kimi 
zaman da duygulandırdı. Halk 
oyunları ekibinin gösterileri büyük 
alkış topladı. Renkli görüntülere 
sahne olan programda sanatçı 
Sami Çelik ile Elif Buse Doğan da 
eserlerini seslendirdi.

Asker üniformalarını giyen 
engellilerin ellerine kınalar yakıldı. 
Bu sırada çocuklarını askere 
uğurlayacak anne ve babalar 
duygulu anlar yaşadı. Askeri 
birliklerinde bir günlük temsili 
askerlik yapan gençler, ant içtikten 
sonra bayrak üzerine ellerini koyarak 
yemin etti. 
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Bağcılar HABER

DÜNYA ŞAMPİYONUNA
SÜRPRİZ KARŞILAMA
➤ Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 48 kiloda dünya şampiyonu olan Bağcılar Malazgirt 
Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Ayşe Çağırır, Bağcılar Belediyesi’nde sürpriz bir törenle 
ağırlandı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile kendi öğrencileri tarafından Türk 
bayrakları ve alkışlar eşliğinde coşkuluyla karşılanan Çağırır, çok duygulandı. 

Uluslararası Boks Birliği 
(IBA) tarafından 
Türkiye’nin ev sahipliğinde 

düzenlenen Dünya Kadınlar 
Boks Şampiyonası’nda 48 kiloda 
mücadele eden milli boksör 
Ayşe Çağırır, final maçında 
karşılaştığı Kazakistanlı rakibi Alua 
Balkibekova’yı mağlup ederek 
Dünya şampiyonu olmuştu. Bağcılar 
Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 

maçtan hemen sonra telefonla 
aradığı milli sporcuyu tebrik etmişti.

Bağcılar Malazgirt Ortaokulu 
Beden Eğitimi Öğretmeni olan 
Ayşe Çağırır’ı belediyede misafir 
etmek isteyen Başkan Özdemir 
ile milli boksörün öğrencileri ona 
bir sürpriz hazırladı. Hiçbir şeyden 
haberi olmayan Çağırır, belediyenin 
kapısından içeri girdiğinde Özdemir 
ve kendi öğrencileriyle karşılaştı. 

Türk bayraklı öğrencileri, alkış ve 
“Türkiye sizinle gurur duyuyor” 
tezahüratlarıyla Çağırır’a büyük sevgi 
gösterisinde bulundu. Konfetilerin 
patlatıldığı alanda belediye 
çalışanları da şampiyonu kutladı.

BENİM İÇİN ANLAMLI 
BİR GÜN

Kendisi için de anlamlı bir gün 
olduğunu söyleyen Özdemir, 
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“Bağcılar’ımızda yetişmiş 
öğretmenimizin görev yaptığı 
okulun aynı zamanda benim 
de okuduğum okul olması 
beni ayrıca duygulandırdı. 
Kendisini tebrik ediyorum. Onun 
başarısı ülkemizin başarısı. 
Göreve başlayalı 40 gün oldu. 
O günden beri gençlerin ve 
çocukların başkanı olacağız 
diyoruz. Bu da bize hediye oldu. 
Bağcılar’ımızda gençlerimize 
örnek teşkil etmesi açısından da 
çok önemli bir başarı. Hocamız 
ve onun gibi başarılı kişilikleri 
toplumumuza rol model olacak 
şekilde daha çok ön plana 
çıkarmamız lazım. Bağcılar’da 
güçlü ve dinamik bir gençlik 
yapısını inşallah hep beraber 
inşa edeceğiz” dedi.

BÖYLE BİR KARŞILAMA 
BEKLEMİYORDUM

Çok heyecanlı olduğunu dile 
getiren Çağırır ise “Ülkeme, ilçeme 
bu madalyayı getirdiğim için çok 
gururluyum. Böyle bir karşılama 
beklemiyordum. Hala şoktayım ve 
kendimi çok tuhaf hissediyorum. 
Belediye başkanımıza çok teşekkür 
ediyorum. Öğrencilerimi görünce 
çok mutlu oldum. Onlara iyi bir 
öğretmen ve örnek bir sporcu 
olduğum için çok mutluyum. 
İnşallah devamı gelecek. Belediye 
başkanımıza da inanıyorum, çok 
güzel işler başaracak. Biz de onunla 
gurur duyuyoruz” diye konuştu.

İNANDI VE KAZANDI
Antrenör İsa Daştan ise 

duygularını şöyle ifade etti: 
“Ayşe’nin şampiyon olacağına 
ilk günden beri inanıyordum. 
Ona dedim ki, inanırsan 
dünya şampiyonu olursun. 
O da inandı ve kazandı. 
Başkanımızın bizleri tören 
yapıp karşılaması bizleri 
onurlandırdı. Hiç böyle bir 
şey görmemiştik. Kendisine 
çok teşekkür ederim.”

Karşılamanın ardından 
Özdemir, Çağırır ve 
öğrencilerini makamında 
ağırladı.
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Bağcılarlı 
okçular 
Türkiye 
2.’si oldu
➤ Bağcılar Belediyesi Okçuluk 
Takımı, Türkiye Bedensel 
Engelliler Spor Federasyonu 
(TBESF) Okçuluk Türkiye 
Şampiyonası’nda önemli bir 
başarıya imza attı. Okçular, 
mücadele ettikleri Makaralı 
Yay Mİx Takım ve Makaralı 
Yay Bayanlar Double Takım 
kategorilerinin ikisinde de 
ikinci olarak 2 kupa ve 4 
gümüş madalya kazandı.

aldı. 3 gün süren 
zorlu müsabakalarda 
Bağcılarlı okçular, 
iki kategoride ter 
döktü. Yarışmaların 
sonucunda Yasemin 
Keskin ve Ahmet 
Avşar, Makaralı 
Yay Mix Takım 

kategorisinde; yine Yasemin 
Keskin ile Bircan Çiçek, Makaralı 
Yay Bayanlar Double Takım 
kategorisinde Türkiye 2.’si oldu. 
Bu sonuçlarla birlikte sporcular, 
toplamda iki kupa ve 4 gümüş 
madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler 
tarafından Okçuluk Türkiye 
Şampiyonası, 18 – 21 Mayıs 

2022 tarihleri arasında gerçekleşti. 
Beykoz Mete Gazoz Okçuluk 
Tesisleri’nde düzenlenen ve en 
iyilerin katıldığı turnuvada Bağcılar 
Belediyesi Okçuluk takımı da yer 

SPORCULARIMIZIN 
BAŞARISI BİZİ 
HEYECANLANDIRIYOR

Dereceye giren okçuluk takımını 
tebrik eden Bağcılar Belediye 
Başkanı Abdullah Özdemir, 
“Kazandıkları kupa ve madalyalarla 
bizleri mutlu eden sporcularımızı 
gönülden tebrik ediyorum. 
Onların başarısı bizleri ileriye 
yönelik daha da umutlandırıyor ve 
heyecanlandırıyor. Bundan sonraki 
turnuvalarda da başarılar diliyorum” 
dedi.

Okçuluk takımı antrenörü Murat 
Öz de desteklerinden dolayı başkan 
Özdemir’e teşekkür etti.

Bağcılar HABER
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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 üyesi   
Yeşilbağ Adnan Ötügen Ortaokulu öğrencisi            

Yunus Emre ACER oldu.

NİZÂM (ماَظِن ): Kelimenin kökeni Arapça’dır.
▪Dizi, sıra
▪Düzen, usul, tertip, yol, kaide
▪Zamanın icaplarına göre konulan esaslar
▪Hindistan’da müstakil küçük devletler halindeki 
ülkelerin hükümdarlığı anlamlarına gelen 
Osmanlıca bir kelimedir

BU AYIN OSMANLICA KELİMESİ

ENİDEN BAŞLANGIÇLARIN ZAMANI

Yaşamak ve yaşamaya 
devam edeceğini ummak, 
düşünmek insanoğlunun en 
temel arzusudur. Hayatiyetin 
sürmesi bizler için mukaddes 
bir olgudur fakat bu eylem 
her daim düz bir çizgide 
seyretmez. Bazı günler yorgun, 
mutsuz, bazı günler de bitimsiz 
bir yaşamak coşkusuyla geçer 
ve insan, ömrünü bu iki uç 
arasındaki dengeyi sağlamak 

üzere inşa eder etmeye çalışır.  Bu denge arayışı 
içerisinde işler her daim beklediğimiz gibi gitmez ve 
bazen ummadığımız uçurumlardan aşağı yuvarlanıp 
kendimizi, yolumuzu kaybederiz. Hâlihazırda doğmuş 
olmak zaten bu yol kaybının kendisiyken bir de arayış 
esnasında kaybolmak, zeminini bulamamak insanın 
çetin sınavlarından biri haline dönüşür.

Gökhan ERGÜR 

Sancaktepe İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla 
kütüphanemizde birlikte kitap okuma saatini gerçekleştirdik. 

Mi Hye Kim’in TÜBİTAK Yayınlarından çıkan “Çocuklar 
İçin Bilim: Gündüz ve Gece” adlı kitabını hep birlikte okuduk. 
Gök cisimlerini içeren kitap ayracı atölye çalışmasını 
gerçekleştirdik. 

Hem bilgilendirici, hem de eğlendirici geçen kitap okuma 
saatinden sonra öğrencileri kütüphanemize üye yaptık.

Sizler de masal saatlerimize katılmak, kütüphanemizin 
çalışmaları hakkında bilgi almak ister misiniz?

İletişim için: Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz
Halk ve Çocuk Kütüphanesi: 0(212) 435 64 60

Kütüphanemiz 
ve yaptığı çalışmalar 
hakkında bilgi 
vermek için 
kurum ziyaretleri 
kapsamında bu 
ay Ziya Gökalp 
Ortaokulunu 
ve yeni açılan 
kütüphanelerini 
ziyaret ettik.

KURUM ZİYARETLERİ

SEVGİ EVLERİ ETKİNLİĞİ

2011 yılından beri Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür 
Merkezinin koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Bilge 
Kadın Platformu üyelerimizin ev yapımı ikramları eşliğinde 
Sevgi Evlerinde yaşayan 45 öğrenciyi ve ev sorumlularını 
Kültür Merkezinde misafir ettik. 

Program öncesinde Fuat Sezgin Bilim Merkezindeki atölye 
çalışmasına ve 8D film gösterimine öğrenciler katıldı. Kültür 
Merkezinde devam eden program takı tasarımı atölyesi, 
mikrofon sende yarışması ve just dance ile sona erdi.

OKUR YAZAR BULUŞMASI

Klinik Psikolog ve Yazar Gökhan ERGÜR’ü okur yazar 
buluşmaları kapsamında Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet 

Selim Kiraz Kültür Merkezinde misafir ettik. “Mutlu Olmak Zorunda 
mıyız?” konulu söyleşinde dayatılan mutluluk kavramını bir başka 
açıdan ele aldı. Mutluluk – huzur denkleminde insan faktörünü, 

hayata dair doğru bildiğimiz yanlışları, küçük şeylerle yetinmenin 
gücü ele alınan diğer konular arasındaydı. Program sonunda 

yazar “Ruhu İyileştirme Yolları” adlı kitabını imzaladı.

OKUMAYA DEVAM
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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





Kurban Bayramınızı 
Tebrik Eder, 
Tüm Sevdiklerinizle 
Birlikte Huzur 
Ve Mutluluk Dolu 
Bir Bayram 
Geçirmenizi 
Dilerim.
Abdullah Özdemir
Belediye Başkanı                                                                                                                                

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİLMER 410 06 00
www.bagcilar.bel.tr

BagcilarBld
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