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az mevsiminin başlangıcı 
olan Haziran ayında da 
ilçemizde birlik, beraberlik 
ve kardeşlik duygularımızı 
güçlendiren anlamlı 

etkinliklerde bir araya geldik. Birbirinden 
çalışkan ve yetenekli çocuklar ile 
gençlerimizin başarılarıyla gurur yaşadık.

“Gençlik Konserleri” kapsamında 
sahne alan maNga Grubu, seslendirdiği 
hareketli eserleriyle Bağcılar Meydanı’nı 
dolduran 80 bin kişiye unutulmaz 
anlar yaşattı. Kendilerini müziğin 
temposuna kaptıran gençlerimizin 
doyasıya eğlendiği konserde biz de 
çocuklarımızla yerimizi aldık. Gençlik 
Konserleri’nde yaz boyunca daha nice 
sürpriz sanatçı ve grupları ağırlayacağız. 

Bu yılki “Çevre Haftası’nı” anlamına 
uygun ve zengin içerikli etkinliklerle 
değerlendirdik. 23. Geleneksel Çevre 
Etkinliklerinde bir hafta boyunca uçurtma 
şenliği, çiçek dağıtımı, su altı dalışı ve geri 
dönüşüm defilesi gibi renkli aktivitelerde 
ilçe sakinlerimizle bir araya geldik. 

Üniversite sınavlarına girecek 
olan adaylar için “motivasyon gezisi” 
düzenledik. Müzik eşliğinde gerçekleşen 
gezi boyunca gençler üzerlerinden 
sınav stresini atarken Marmara 
Boğazı’nın güzelliğini de doyasıya izledi. 

Kiraz Bahçesi, bu yılki 11. Geleneksel 
Kiraz Festivali’nde renkli bir etkinliğe 
ev sahipliği yaptı.  Davetliler, “En hızlı 
kiraz yeme” ve “Ağızda kaşıkla kiraz 
taşıma” yarışmalarında ayrı bir heyecan 
yaşarken, komşularımızla birlikte 
dalından kiraz yedik.

Yarınlarımız olan çocukların 
eğitimine önem veriyoruz.  Okulların 
tatile girmesiyle birlikte “Yüzme 

Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında 
çocukları ücretsiz yüzme havuzuyla 
ödüllendiriyoruz.  Antrenörler eşliğinde 
yüzme eğitimi alan çocuklar, suda kulaç 
atıyor ve keyifli anlar yaşıyor.

Belediyemiz Bedensel Engelliler 
Atletizm sporcuları, Tunus’ta 
düzenlenen Para Atletizm Grand 
Prix Yarışması’ndan da madalyalarla 
döndüler. “Tekerlekli Sandalye Atletizm 
Koşu” branşında Zübeyde Süpürgeci 
2 altın, Zeynep Acet ise 2 gümüş 
madalya kazandı. Wushu Kung Fu 
takımı sporcuları da, Şehit Üsteğmen 
Rahim Çelik anısına düzenlenen 
“Gençler Wushu Kungfu Sanda İstanbul 
İl Şampiyonası’nda” 9’u altın, toplam 13 
madalya kazandı.

Gençlerimizin zihinsel ve fiziksel 
gelişimine yönelik çalışmalarımız 
devam ediyor. Geleceğimizin teminatı 
olan gençlerin kendilerini hedeflerine 
ulaştıracak bir lisede okuması amacıyla 
ücretsiz LGS (Lise Giriş Sınavı) Hazırlık 
Kursu başlattık. Öğrencilerimizin yaz 
boyu sürecek kursta alacakları eğitim 
sayesinde hayallerini süsleyen okulu 
kazanacaklarına inanıyorum. 

Bağcılar’a marka projeleri 
kazandırmaya yönelik çalışmalarımız 
hızla devam ediyor. İlçemizin kültür ve 
sanat hayatına ayrı bir değer katacak 
olan Şehir Kütüphanesi ve Tiyatro 
Binası’nın temelini törenle attık. Engelli, 
çocuk ve gençler için ayrı bölümlerin 
bulunduğu kütüphane ile 422 kişi 
kapasiteli tiyatro binasını inşallah yıl 
sonu hizmete açacağız. 

Sizleri Haziran ayı bültenimizle 
baş başa bırakırken, önümüzdeki ay 
buluşmak üzere selam ve hürmetlerimi 
sunuyorum.

Y

Kıymetli 
Hemşehrilerim,

Abdullah ÖZDEMİR                                                                                                                                  
Belediye Başkanı
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➤ Bağcılar Belediyesi 
tarafından yapılan ve 
ilçenin sosyal hayatına 
değer katacak olan 
Şehir Kütüphanesi ve 
Tiyatro Binası’nın temeli 
törenle atıldı. İçinde 
engelli, çocuk ve gençler 
için ayrı bölümlerin 
bulunduğu kütüphane 
ve 422 kişi kapasiteli 
tiyatro projesinin yıl 
sonunda hizmete açılması 
bekleniyor.

Bağcılar Belediyesi, ilçe 
sakinlerinin eğitim, sosyal ve 
kültürel gelişimine katkıda 

bulunmak amacıyla çok önemli bir 
projeyi hayata geçirdi. Bu kapsamda 
Sancaktepe Mahallesi’nde yapılan 
Şehir Kütüphanesi ve Tiyatro 
Binası’nın temel atma töreni 
düzenlendi. 

PROJENİN BİTMESİNİ 
HEYECANLA BEKLİYORUM

Temel atma programında 
bulunmaktan çok memnun 
olduğunu belirten Bağcılar 
Kaymakamı Mustafa Eldivan, 
“Bir ili, ilçeyi ne kadar abat 
ederseniz edin eğer kültür, sanata, 
gençlerin yetişmesine, kadınların 
sosyalleşmesine yol açmazsanız, 
yaptığınız her şey boşa gidiyor. 
İlçemizde kütüphanelerimiz 
ve tiyatrolarımız var; bu proje, 
komple bir parça halinde ve 
her şeye ulaşabilecek lokasyon 
olarak da güzel yerde tasarlanmış 
bir proje. Bu projenin bitmesini 
heyecanla bekliyorum” dedi.

GENÇLERİN GELİŞİMİNE 
DESTEK VERMEK EN 
ÖNEMLİ HEDEFİMİZ

Projenin ilçeye hayırlı olmasını 
dileyen Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir ise “Şehir 
Kütüphanesi ve Tiyatro Merkezi 
denilince ülkelerin medeniyetlerinin 
gelişimi adına önemli unsurları 
olduğunu ifade etmek gerekir. 
Bizim ecdadımız her zaman 
kütüphaneler kurmuş ve var olana 
da sahip çıkarak değer göstermiştir.  
Kendi ilçemizde yeni kütüphaneler, 
tiyatro merkezleriyle kültürümüzü 
ve gençlerimizin gelecekle ilgili 
gelişimlerine de destek vermek en 
önemli hedefimizdir” diye konuştu.

422 KİŞİLİK TİYATRO 
SALONU 

Konuşmaların ardından protokol 
üyeleri birlikte butona basarak Şehir 
Kütüphanesi ve Tiyatro Binası’nın 
temeline ilk harcı attı. İlçenin merkezi 
konumundaki Bağcılar Meydanı’na 
yapılacak olan bina, 2 bodrum, 
zemin ve 4 normal kattan oluşuyor. 

İçerisinde 422 kişilik tiyatro salonu, 
84 kişilik konferans salonu, gençlik 
kütüphanesi, genel kütüphane, 
sanat galerisi, multimedya bölümü, 
arşivler, toplantı salonları, atölyeler, 
etüt salonları, bireysel-toplu 
çalışma odaları, çocuk kütüphanesi, 
erişilebilir kütüphane ve sosyal alanlar 
bulunuyor. 190 bin kitap kapasitesine 
sahip kütüphane, önemli bir ihtiyacı 
karşılamış olacak. Projenin yıl 
sonunda bitmesi ve binanın hizmete 
açılması planlanıyor.

Coşkulu temel atma törenine; 
Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, 
AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler 
Başkan Yardımcısı Emre Ete, AK Parti 
İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, 
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah 
Özdemir, önceki dönem Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Ak 
Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz 
ve vatandaşlar katıldı.

Şehir Kütüphanesi ve 
Tiyatro Binası’nın 
temeli atıldı



Haydi çocuklar yüzmeye

Okulların tatil olmasıyla 
birlikte Bağcılar Belediyesi 
bünyesindeki havuzlarda yaz 

sezonu başladı. Cumhurbaşkanlığı 
tarafından başlatılan ve 7 yıldır 
devam eden “Yüzme Bilmeyen 
Kalmasın” projesi bu yıl da 
sürdürülüyor. Bu kapsamda 
belediyeye bağlı Barbaros, 
Demirkapı, Göztepe, Kemalpaşa, 
Kazım Karabekir, Yıldıztepe, Yüzyıl 
ve 15 Temmuz yüzme havuzlarında 
hafta içi 09.00-16.00 saatleri 
arasında 6-13 yaş grubu çocuklara 
ücretsiz yüzme kursu veriliyor.

FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK 
FAYDALARI VAR

Gerekli hijyen şartların sağlandığı 
havuzlarda uzman kadın ve erkek 
antrenörler tarafından temel 

yüzme bilgisi veriliyor. Çocuklar, 
sıcak yaz günlerinin tadını 
havuzlarda serinleyerek çıkarırken, 
arkadaşlarıyla da keyifli zaman 
geçiriyor. Çocukları yaz tatilini 
yüzerek değerlendirmeye davet 
eden Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir, “Su sporları 
çocuklarımız için çok önemli. 

Üstelik yüzmenin sadece fiziksel 
faydaları yok, psikolojik olarak 
da oldukça faydalı bir spor türü. 
Bu sebeple bütün çocuklarımızı 
havuzlarımızdan yararlanmaya davet 
ediyorum” dedi.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği 
yüzme etkinliği, yaz sonuna kadar 
devam edecek.

➤ Bağcılar Belediyesi, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında yaz tatilinde 
çocukları ücretsiz yüzme havuzuyla ödüllendiriyor. Bağcılarlı çocuklar, antrenörler eşliğinde 
hem yüzme eğitimi alıyor hem de arkadaşlarıyla keyifli zaman geçiriyor.

HAZİRAN 20229
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Bilim ve teknoloji konusunda 
öğrencilerde farkındalık 
oluşturarak, bilime olan 

ilgilerini artırmak için Bağcılar Şeyh 
Edebali Anadolu Lisesi’nde bilim 
şenliği düzenlendi. Bilim şenliğinin 
açılışına Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir ile İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mustafa Yılmaz’da katıldı. 
Kurdele kesilmesinin ardından 
davetliler, kaldıraç sistemlerinden 
rüzgarla elektrik enerji üretimine 
kadar farklı konuların işlendiği 

stantları gezdi. Özdemir, edebiyat, 
kültür, teknoloji, tasarım ve bilimsel 
çalışmaların yer aldığı projeleri tek 
tek inceleyip öğrencilerden bilgi aldı.

Tasarım ve uygulamaları çok 
beğendiğini söyleyen Özdemir, 
“Burada çok güzel eserlerle 
karşılaştık. Teoriden pratiğe geçen 
öğrencilerimizin geleceğinin çok 
parlak olacağına inanıyorum. 
Öğrencilerimizin başarılı olması için 
onlara emek veren öğretmenlerimizi 
de tebrik ediyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda öğrenciler, 
Özdemir’e sürpriz yaptı. Öğrenciler, 
hazırladıkları özel bir platformda 
Özdemir’le hatıra fotoğrafı çekildi.

Bağcılar 
bilimle 
şenlendi

➤ Bağcılar Şeyh Edebali Anadolu 
Lisesi’ndeki Bilim Şenliği’ne 
katılan Bağcılar Belediye 
Başkanı Abdullah Özdemir, 
öğrencilerin kendilerine ait 
deney ve buluşlarının yer aldığı 
sergiyi gezdi. Çalışmalarından 
dolayı gençleri tebrik eden 
Özdemir, “Teoriden pratiğe geçen 
öğrencilerimizin geleceğinin çok 
parlak olacağına inanıyorum” dedi.

HAZİRAN 202210



2013 yılından bu yana 
düzenlenen Türkiye’nin en 
büyük bilim festivali Konya 

Bilim Festivali’nin bu yıl 9’uncusu 
gerçekleştirildi. Milli teknoloji 
hamlesinin gururu olan savunma 
sanayi şirketleri, seçkin kurum ve 
kuruluşların stant kurduğu festivale, 
Bağcılar Belediyesi de katıldı. 
Konya Bilim Merkezi açık alanındaki 
festivalde; 150’nin üzerinde bilimsel 
etkinlik, bilim gösterileri, yarışmalar, 
simülatörler, eğlenceli sahne 
etkinlikleri yer aldı.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN 
SUNUMU YAPILDI

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri 
ile Fuat Sezgin Bilim Merkezi adına 
kurulan stantlarda 7’den 70’e her 
yaş grubundan bilime meraklı 

ziyaretçiler ağırlandı. Çocuklar, 
davetlilere kendilerine ait bilimsel 
çalışma, tasarım ve uygulamalarla 
ilgili sunumlar yapıldı. Kiminin ilham 
aldığı kiminin de şaşkın bakışlarla 
izlediği stantlara vatandaşlar yoğun 
ilgi gösterdi.

İLGİ ALANLARINA GÖRE 
EĞİTİM SUNUYORUZ

Öğrencilerin bilimsel çalışmalarına 
her zaman destek verdiklerini 
söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir, “Geleceğin bilim 
insanlarının aramızdan çıkması 
için Bilgi Evlerimiz ve Enderun 
Yetenekli Çocuklar Merkezimiz başta 
olmak üzere birçok tesisimizde 
her öğrencimizin kendi ilgi alanına 
göre eğitim hizmeti sunuyoruz. 
Onlar da bizim emeklerimizi boşa 

çıkarmıyor; emeklerimizin karşılığını 
en güzel şekilde veriyorlar. Bizi 
Konya’daki bilim festivalinde temsil 
eden çocuklarımızı tebrik ediyorum. 
Bu azim ve çalışmayla en iyi yerlere 
geleceklerine inanıyorum” dedi.

9. Konya Bilim Festivali’nde
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Bağcılarlı çocuklar

➤ Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri, Türkiye’nin en büyük bilim festivali olan ve bu yıl 9’uncusu 
düzenlenen Konya Bilim Festivali’nde yerini aldı. Bağcılar’ın gururu olan Bilgi Evi öğrencileri, 
kurdukları stantta kendilerine özgü çalışmalarla ve tasarımlarla ziyaretçilere ilham kaynağı oldu.



Gençlerin iyi bir lisede, kaliteli 
eğitim görmeleri için Bağcılar 
Belediyesi, ücretsiz LGS (Lise 

Giriş Sınavı) Hazırlık Kursu hizmeti 
sunuyor. Bu amaçla belediye 
bünyesindeki 17 Bilgi Evi’nde 
hazırlıklar yapıldıktan sonra 20 
Haziran 2022 tarihi itibariyle eğitime 
başlandı. Gençler, sınavda sorumlu 

oldukları ders ve konularla ilgili 
derslere giriyor.

EN İYİ ORTAMI 
HAZIRLADIK

Gençlere her zaman öncelik 
verdiklerini söyleyen Bağcılar 
Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Çocuklarımızın istedikleri okulda 

kaliteli bir eğitime kavuşmaları için 
onlara en iyi ortamı hazırlıyoruz. 
Öğrencilerimizin burada göreceği 
derslerden sonra başarılı olacağına 
inanıyorum” dedi. 8. sınıflara yönelik 
kurslar, yaz boyunca devam edecek. 

➤ Bağcılar Belediyesi, 
ilçede yaşayan gençlerin 
iyi bir lisede okumaları 
amacıyla ücretsiz LGS (Lise 
Giriş Sınavı) Hazırlık Kursu 
başlattı. Yaz boyu sürecek 
kurs sürecinde öğrenciler, 
hayallerindeki okula 
girmek için eğitim alacak.

Bağcılar Belediyesi’nden
LGS Hazırlık Kursu

Bağcılar HABER
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Çocuklar filografiyle hem eğleniyor 
hem harçlıklarını çıkarıyor

➤ Günümüzde oldukça yaygınlaşan, ev ve iş yerinde duvarları süsleyen filografi sanatı, 
yaz tatilinde Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri’ndeki çocukların hobisi oldu. Çekiçle çaktıkları 

çivilerle rengarenk tablolar ortaya çıkaran çocuklardan kimi satış yaparak gelir elde 
ediyor, kimi de sevdiklerine hediye ediyor.

MİNİK ELLER, 
ÇEKİÇLE ÇİVİ ÇAKIYOR

Bağcılar Belediyesi Bilgi 
Evleri, hizmete sunduğu kurslarla 
çocukların keyifli ve yararlı bir 
yaz tatili geçirmesini sağlıyor. 
Yeni deneyimler kazanmak 
ve hobiler edinmek isteyen 
öğrenciler, ücretsiz kurslardan 
yararlanabiliyor. Spordan müziğe 
kadar çok farklı branşlarda verilen 
kurslardan en dikkat çekeni ise 
gün boyunca çekiç seslerinin 
hiç eksilmediği filografi. ‘Tel ve 
çivilerin büyüleyici dansı’ olarak 
tanımlanan filografi sınıfında 
minik eller, ahşap zemin üzerine 
çaktıkları çivilerin arasından teller 
geçirerek desenler meydana 
getiriyor. Kursiyerler, emeklerini 
dekoratif bir obje ile buluşturarak 
rengarenk ve muhteşem eserler 
ortaya koyuyorlar.

HAYALLERİNİ 
RESMEDİYORLAR

Öğrencilerin kursta el ve 
motor becerilerini geliştirdiğini 
söyleyen eğitmen Yasemin Alkan, 
“Çocuklar burada kendilerine 
bir hobi ediniyorlar. Üçüncü 
sınıfta kursumuza başlayıp liseye 
geçmesine rağmen hala gelenler 
var. Öğrenciler burada, hayvan 
figürlerinden futbol armalarına 
kadar hayallerini resmediyor. Bunun 
yanında yaptıkları tabloları satarak 
harçlığını çıkaranlar da var” dedi.

DOĞUM GÜNÜNDE 
ARKADAŞIMA HEDİYE 
ETTİM

Filografiyle öğretmeni sayesinde 
tanışan 10 yaşındaki Rümeysa Bilgili, 
“Bu sanatın zor tarafları var ama 
sevdiğim için kolay geliyor. Yaptığım 
tablolardan sergi açtım. Zamanımı 

boş şeylerle harcamak yerine 
buraya geliyorum” dedi. Esmer İpek 
de şunları söyledi: “Çekiçle çivilere 
vurmak çok hoşuma gidiyor. Hem 
stres atıyorum hem de bir şeyler 
üretiyorum. Yaptığım tabloları 
sevdiklerime hediye ediyorum. 
En son saçları gülden olan bir 
kız tablosunu doğum gününde 
arkadaşıma hediye ettim” diye 
konuştu.

Çocuklar, kendilerine bu 
imkanları sunan Bağcılar Belediye 
Başkanı Abdullah Özdemir’e de 
teşekkürlerini iletti.
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➤ Bağcılar’da 80 bin kişinin katıldığı maNga konserinde gençler, kendini müziğin 
ritmine kaptırıp doyasıya eğlendi. Konsere çocuklarıyla birlikte gelen Bağcılar 
Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, yaz boyunca sürpriz isimlerle Gençlik 
Konserleri’nin devam edeceği müjdesini verdi.



HABERBağcılar

Bağcılar Belediyesi, ilçede 
yaşayan gençleri sevilen 
sanatçılarla buluşturduğu 

Gençlik Konserleri devam ediyor. 
Bu kapsamda dün akşam MTV 
ödüllü, Eurovision’da ülkemizi 
başarıyla temsil eden ve daha 
sayısız ödüle sahip olan Türk müzik 
kültüründe alternatif rock türünün 
en iyi temsilcilerinden olan maNga, 
Bağcılar’a konuk oldu.

KONSERE 80 BİN KİŞİ 
KATILDI

Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli İrade Meydanı’nda 
düzenlenen konsere 80 bin kişi 
katıldı. Büyük buluşmaya Bağcılar 
Belediye Başkanı Abdullah Özdemir 
de iki çocuğuyla geldi. Alanda 
yoğun ilgiyle karşılanan Özdemir, 
gençlerin isteği üzerine onlarla bol 
bol fotoğraf çektirdi. 
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GÜZEL VE KEYİFLİ 
BİR AKŞAM 

Kültür-sanatsal faaliyetlerin 
yaz boyunca süreceğini belirten 
Özdemir, “Bundan sonraki süreçte 
bol bol bu ve benzeri etkinlikleri 
hep beraber gerçekleştireceğiz. 
Güzel keyifli bir akşam geçiriyoruz. 
Kültürü, sanatı ve sporu ilçemizin 
her köşesinde gençlerimizle 

beraber yaşamak ve yaşatmak 
istiyoruz. Bağcılarlı bir belediye 
başkanı olarak, ilçemizi siz 
gençlerle güzel bir şekilde 
yönetmek istiyoruz. Bağcılar’ın 
geleceğine hep birlikte sahip 
çıkacağız” dedi.

KONSERDEN RENKLİ 
GÖRÜNTÜLER

maNga’nın sahneye çıkmasıyla 
birlikte meydanda coşkulu 

dakikalar yaşandı. Alanı hınca hınç 
dolduranlar, ünlü grubun söylediği 
şarkılarla kendinden geçti. maNga 
sahne performansıyla meydanda 
toplanan müzikseverleri bir kez daha 
kendisine hayran bırakırken, konseri 
izleyenler bir an olsun yerinde 
duramadı. Renkli görüntülere sahne 
olan konserde Özdemir, maNga 
grubuna çiçek verip selfie çektirdi.



Bağcılar Belediyesi ve 
Bağcılar Samsunlular 
Platformu işbirliğiyle Keşkek 

Festivali düzenlendi. Bağcılar 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli İrade 
Meydanı’nda gerçekleşen etkinliğe 
Samsunluların yanında şehrin dört 
yanından binlerce kişi katıldı. Alanı 
dolduran vatandaşlar keşkek yemek 
için uzun kuyruklar oluşturdu. Dev 
kazanlarda pişirilen keşkek yemeği 
tabaklarla sıcak sıcak davetlilere 
ikram edildi. Özellikle düğünlerin 
vazgeçilmez yemeklerinden olan 
keşkek, davetlilerden tam not aldı.

Ayrıca, kurulan stantta Samsun’a 
ait gırçan kavurmasından bezeye, 
nokuldan patıla kadar ilgi çekici 
isimlerdeki yöresel yemekler 
sergilendi. Büyük coşkunun 
yaşandığı meydanda yerel 

sanatçıların konserleri eğlencede 
doruk yaptı. Sanatçıların sahne 
performanslarına eşlik eden 
vatandaşlar, gönüllerince eğlendi. 
Gençler de çalan kemençe müziği 
eşliğinde el ele verip horon oynadı.

GÜZELLİKLERİ HEP 
BERABER YAŞIYORUZ

Çok güzel bir ortamda olduklarını 
söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir, “Karadeniz’in en 
renkli illerinden biri Samsun. Bugün 
burada Samsunlu hemşehrilerimizle 
bir arada olmaktan dolayı çok 
mutluyum. Kırmızı beyaz renkleriyle 
bir aradayız. Keşkek de çok sevdiğim 
bir yemek. Güzellikleri hep beraber 
yaşıyoruz” dedi.

Festivale; AK Parti İlçe Başkanı 
Rüstem Tüysüz, MHP MKYK Üyesi 

Erdem Karakoç, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mustafa Yılmaz, Samsun Sivil 
Toplum Kuruluşları Konfederasyonu 
(SAMKON) Başkanı Hasan Kaya Aşçı, 
Bağcılar Samsunlular Platformu 
Başkanı İbrahim Arslan ve sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri 
katıldı.

➤ Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Keşkek Festivali, başta Samsunlular olmak 
üzere İstanbul’un dört bir yanından vatandaşın yoğun katılımıyla gerçekleşti. Renkli görüntülerin 
yaşandığı etkinlikte davetliler hem keşkek yedi hem de yöresel müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Bağcılar’da Keşkek 
Festivali’ne yoğun ilgi
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21 Haziran Dünya Müzik Günü 
sebebiyle Bağcılar Belediyesi, sürpriz 
bir organizasyona ev sahipliği yaptı. 

İşlem için belediyeye gelen ilçe sakinleri 
ve personel bir anda başlayan müzik 
sesiyle şaşkınlık yaşadı. Meraklı gözlerle 
çevrelerine bakan vatandaşlar, keman, 
gitar, bağlama ve ud çalan Bilgi Evleri 
müzik öğretmenleriyle karşılaştı. Müziğin 
ritmine ayak uyduran vatandaşlar, “Çayır 
çimen geze geze” ve “Fikrimin ince gülü” 
başta olmak üzere seslendirilen şarkılara 
eşlik etti. Konser sonunda müzisyenler 
izleyenlerden büyük alkış aldı.

Vatandaşlara sürpriz konser

➤Bağcılar Belediyesi, 21 Haziran Dünya Müzik Günü’nde belediyeye gelen vatandaşlara 
ve personele unutulmaz bir sürpriz yaptı. Bilgi Evleri müzik öğretmenleri, çaldıkları 
enstrümanlar eşliğinde bir konser verdi.
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Bağcılar Belediyesi tarafından 
yoksul ailelere yardım 
amacıyla 2007 yılında 

kurulan Hayır Çarşısı’nda yoğunluk 
devam ediyor. İlçede yaşayan 
maddi durumu kötü ailelerin yazlık 
ve kışlık ihtiyaçları yılda iki kez 
bu tesis tarafından karşılanıyor. 

Hayırseverlerin bağışladığı ve 
tamamı yeni olan ürünler, ihtiyaç 
sahibi olan ailelerin Bağcılar 
Belediyesi’nde aldıkları belgeyle 
kendilerine teslim ediliyor. Hayır 
Çarşısı’nda kişi başına verilen 100 
puanla alışveriş yapıyor. Vatandaşlar, 
kendilerine verilen puan karşılığında 
erkek, kadın, çocuk, sünnet 
kıyafetleri ve ayakkabı çeşitlerden 
dilediğine sahip oluyor.

İNSANLARIN YÜREĞİNE 
DOKUNUYORUZ

Bayramlar başta olmak üzere 
yılın her dönemi yoğun ilgi gören 
çarşıda 15 yılda 73 bin 300 aile 
yararlandı. Bu süreçte ayakkabıdan 
monta pardesüden çoraba ve 
sünnetlik kıyafete kadar 580 bin 
ürün verildi. Hayır Çarşısı’nın 
toplumsal dayanışmanın en güzel 
örneklerinden birini sergilediğini 

söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir, “Yardımlar 
için hayırsever bağışçılarımıza 
hemşehrilerimiz adına teşekkür 
ediyoruz. Paylaştıkça ihtiyaçları 
gidermenin yanında insanların 
yüreğine dokunuyor, sevgimizi de 
artırıyoruz” dedi.

Hayır Çarşısı, haftanın 5 günü 
saat 08.30 ile 17.00 arası hizmet 
veriyor.

73 bin 300 aileye
kıyafet ve ayakkabı yardımı

➤ Bağcılar Belediyesi 
Hayır Çarşısı hizmet 
vermeye başladığı 2007 
bugüne kadar 73 bin 
aileye toplamda 580 bin 
adet giysi ve ayakkabı 
yardımı yapıldı. Yazlık ve 
kışlık olmak üzere yılın 
iki döneminde yapılan 
dağıtımlarda en çok 
tercih edilenlerin başında 
çorap, pantolon, kazak ve 
gömlek geliyor.



Türkiye Kick Boks Federasyonu 
tarafından Kocaeli’de 21-
27 Haziran 2022 tarihleri 

arasında Türkiye Kick Boks 
Şampiyonası düzenlendi. Şehit Polis 
Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda 
gerçekleşen turnuvaya 78 ilden 
4 bin 850 sporcu katıldı. Dev 
organizasyonda Bağcılar Belediyesi 
sporcularından Emine Arslan da 
yerini aldı.

DÖRT KATEGORİDE 
TER DÖKTÜLER

Bir hafta süren etkinlikte 
sporcular, Büyükler, Gençler, 
Yıldızlar ve Minikler kategorilerinde 
ter döktü. Arslan, 52 kg Full Contact 
Büyük Bayanlar branşında karşılaştığı 
rakiplerini yenerek birinci oldu ve 
altın madalya kazandı.

Arslan, bu başarısıyla 9-18 Ağustos 
2022 tarihleri arasında Konya’da 
yapılacak İslami Dayanışma 
Oyunları’na katılmaya hak kazandı.

Her zaman yanında olacağız
Türkiye Şampiyonluğu’nu 

kazanan Arslan’ı tebrik eden 
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah 
Özdemir, “Bu önemli şampiyonada 
göğsümüzü kabartan sporcumuzu 
yürekten kutluyorum. Bundan 
sonraki süreçte de başarılarının 
devamını diliyorum. Biz belediye 
olarak her zaman onun yanında 
olacağız” dedi.

Kick Boks 
turnuvasında 
altın madalya 
Bağcılar’ın

➤ Kocaeli’nde düzenlenen ve 78 ilden 
yaklaşık 5 bin sporcunun katıldığı 
Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda 
Bağcılar Belediyesi sporcusu Emine 
Arslan, büyük bir başarıya imza attı. 
52 kg Full Contact Büyük Bayanlar 
branşında mücadele eden Arslan, 
birinci olarak altın madalya kazandı.
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İBB, metrobüsler gibi kaptansız yönetiliyor
Başkan Özdemir:

➤ İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin Haziran ayı olağan toplantısına 
İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir’in, Ekrem İmamoğlu 
döneminde çıkmaza giren İstanbul trafiğiyle ilgili sunduğu Araştırma Komisyonu 
raporu damga vurdu. Resmi istatistiklerle ulaşımın içler acısı durumunu gözler önüne 
seren Özdemir; sürücüsüz metrobüsü hatırlatarak, “Şoförsüz metrobüs gibi İBB de 
kaptansız yönetilmektedir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) Meclisi Haziran Ayı olağan 
toplantısı dördüncü oturumu, 

Saraçhane’deki Başkanlık Binası 
içindeki Meclis Toplantı Salonu’nda, 
yapıldı. Toplantıda, maddelere 
geçilmeden önce yapılan gündem 
dışı konuşmalarda İBB Ulaşım ve 
Trafik Komisyonu Başkanı da olan 
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah 
Özdemir söz aldı.

Özdemir, İBB’nin ilgili genel 
sekreter yardımcısı, daire başkanları, 
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı 
İstanbul Bölge Müdürlüğü 
temsilcileri, üniversite profesörleri 
ve diğer kamu kurum ve kuruluşu 
başkanlarının katkılarıyla oluşturulan 
Araştırma Komisyonu’nun raporunu 

sundu. Karayolu ağı, lastik tekerlekli 
toplu taşıma ağı, demiryolu ağı ve 
denizyolu taşımacılığı konularında 
istatistiksel verilerin yer aldığı 
raporda; İstanbul ulaşımının 
son 3 yılıyla geçmiş dönemler 
karşılaştırıldı.

30 PROJENİN SADECE 
BİRİ YAPILDI 

İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’nun seçim vaadinde 
kullandığı “İstanbul’da ulaşımı sorun 
olmaktan çıkaracağız” cümlesini 
hatırlatarak konuşmasına başlayan 
Özdemir, “Şimdi görüyoruz ki, 
İstanbul’da trafik sorun olmaktan 
çıkmış değil, trafik sorunu İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanı’nın 
gündeminden çıktı. AK Parti 
döneminde başlatılan birkaç proje 
dışında yeni planlanmış kayda 
değer bir tünel, bir yol ve hatta bir 
kavşak bile yok. AK Parti döneminde 
başlanmış ve 2018 yılı içerisinde 
inşaatı devam eden 30 yol ve kavşak 
projesinin 11’inin imalatı 2019 
yılı içerisinde tamamlanmış iken, 
mevcut yönetim 2020 yılı içerisinde 
sadece 1 projenin imalatını 
tamamlayabildi. Bu projenin 
de zaten yüzde 90’ı da AK Parti 
döneminde imal edilmişti. İşte bu AK 
Parti’nin hizmet anlayışıyla CHP’nin 
hizmetsizlik anlayışını net bir şekilde 
ortaya koymaktadır.”
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METROBÜS BAHATTİN’İN 
ÇİLESİ BİTTİ, İSTANBUL’UN 
ÇİLESİ DEVAM EDİYOR

Metrobüs konusuna vurgu yapan 
Özdemir, “AK Parti döneminde 
2012-2017 yılları arasında İstanbul’a 
2250 adet otobüs alınmıştı. CHP’li 
İBB yönetimi döneminde ise sadece 
160 adet metrobüs alım sözleşmesi 
yapıldı ve bunlardan da sadece 120 
tanesini filoya katabildiler” dedi. 
İmamoğlu’na güzellemeler yapan 
ve “Metrobüs Bahattin”e değinen 
Özdemir, “Metrobüs Bahattin 
İBB’de işe alındı. Bahattin’in çilesi 
bitti ama maalesef İstanbullunun 
çilesi artarak devam ediyor” diye 
konuştu. Sürücüsüz bir şekilde 
ilerleyen metrobüs aracı üzerinden 
değerlendirme yapan Özdemir, 
“Şoförsüz bir metrobüsün gittiğine 
şahit olduk. Allah’a şükür ki, bir 
can kaybı yaşanmadı. O gün 
gördüğümüz metrobüs kaptansızdı. 
Aslında bu görüntü mevcut İBB’nin 
yönetim şeklini de resmetmektedir. 
İBB de maalesef kaptansız 
yönetilmektedir” dedi.

ARTIK PKK’LILAR 
OTOBÜS YAKMIYOR

Özdemir, otobüslerle ilgili de 
“CHP’nin yönetime gelmesiyle 
otobüs açısından tek olumlu şey 
şu olabilir. Artık PKK’lılar otobüs 
yakmıyor. Artık İstanbul’da gezi 
eylemlerindeki vandallar, otobüsle 
ilgili herhangi bir hasara ve arızaya 
sebep olmuyor” yorumunda bulundu. 

GÜNDE 144 CM İLERLEME VAR
Raylı sistemlerin ilerleme 

raporundaki rakamlar ise meclis 

üyelerini en çok şaşırtan bilgiler 
oldu. Demir yoluyla ilgili bir 
arpa boyu yol kat edilemediğini 
dile getiren Özdemir, “Ak Parti 
döneminde yıllık 4.2 kilometrelik 
bir ilerleme varken CHP zamanında 
600 metrelik ilerleme var. Bu sayı da 
2021’deydi. 2022’de belki düzelir, 
yöneticiler biraz alışır ve ileriye 
gider diye düşünüyorduk. 2022’deki 
tablonun çok kötü olduğunu 
vurgulamak istiyorum. Ataköy – 
İkitelli metrosunda ilerleme 2021 
Aralık’ta yüzde 69 iken 2022 yılı 
Mart ayında yüzde 70 ilerleme oldu. 
Bunun günlük ilerlemesi 144 cm. 
Buralar binlerce kişinin çalıştığı 
hatlardır. Elle kazsanız yüzlerce 
metre ilerlersiniz” dedi.

BİR TANE BİTİRİLMİŞ 
OTOPARK VAR MI?

Otopark konusunun da üstüne 
duran Özdemir, şöyle devam 
etti: “Sayın İBB Başkanı, seçim 
döneminde İstanbullulara 100 Bin 
araç kapasiteli otopark sözü vermişti. 
Görev süresinin 3 yılını geride 
bıraktı. Kendi verdiği söze göre şu 
ana kadar İstanbul’da 60 bin araç 
kapasiteli otoparkı bitirmiş olmalıydı. 
60 Bin araç kapasiteli otopark 
nerede? İstanbul’a yapılacak 60 bin 
araç kapasiteli otopark demek her 
ilçeye ortalama 1500 araç kapasiteli 
otopark yapılması demektir. 
Maalesef biz ilçemizde daha yeni 
dönemde yapılmış ve bitirilmiş bir 
otoparkın olmadığını görüyoruz. 
AK Partili arkadaşlara değil CHP’li 
arkadaşlara soruyorum. Bir tane dahi 
bitirilmiş otoparkın var olduğunu 
bizlere ifade edebilirler mi?”

HAYRA MOTOR, ŞERRE 
FREN OLMAYA DEVAM 
EDECEĞİZ

Raporun yönetim tarafından 
dikkate alınmasını isteyen Özdemir, 
“Bizler, ilk gün ne dediysek şimdi 
de aynı şeyi söylüyoruz. Cumhur 
İttifakı grubu olarak, İBB Meclisinde 
bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da ‘’Hayra motor, şerre 
fren’’ olmaya devam edeceğimizi 
bilmenizi isterim” diyerek 
konuşmasını bitirdi.

CEVAPLANMAYI 
BEKLEYEN SORULAR

Konuşmasının sonunda 3 
yıldır görev başında olan CHP’li 
İBB yönetimine; “Yeni bir metro 
planladınız mı? Yeni bir metro projesi 
yaptınız mı? Yeni bir metro güzergâhı 
oluşturdunuz mu? Yeni bir metro 
ihalesi yaptınız mı? Yeni bir kara 
yolu aksı belirlediniz mi? Yeni bir 
karayolu ihalesi yaptınız mı? Ulaşımla 
ilgili bir tane dahi hamle yaptınız 
mı?” sorularını yönelten Özdemir, 
akıllı ulaşım sistemlerinden elektrikli 
araç şarj istasyonlarına kadar farklı 
kategorilerde önerilerde bulundu.

MİNİBÜSLERİ OTOBÜSE 
DÖNÜŞTÜRELİM

Öneriler arasında en çok 
dikkat çeken ise minibüslerle ilgili 
dönüşüm fikri oldu. Özdemir, 
şu öneride bulundu: “Atıl olan 
minibüslerin dönüştürülmesi 
gerekmektedir. İlave otobüs 
ihtiyacını belirleyip bazı minibüslerin 
otobüse bazı minibüslerin de taksiye 
dönüşümünün mutlaka gerektiğini 
ifade etmek istiyorum.”
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KİRAZ FESTİVALİ COŞKUSU
➤  Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Geleneksel Kiraz Festivali’nde ilçe 
sakinleri, tadına doyulmaz bir gün yaşadı. “En hızlı kiraz yeme” ve “Ağızda kaşıkla 
kiraz taşıma” yarışmalarının da yapıldığı etkinlikte davetliler hem eğlendi hem de 
dalından topladığı kirazdan yedi.

Bağcılar Belediyesi tarafından 
geleneksel hale getirilen 
ve pandemi sebebiyle iki 

yıl ara verilen Kiraz Festivali’nin 
bu yıl 11’incisi düzenlendi. Kiraz 
Bahçesi’nde gerçekleştirilen 
etkinliğe Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir, AK Parti İlçe 
Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve 
her yaştan ilçe sakini katıldı. 

YARIŞMALARDA 
HEYECANLI DAKİKALAR 
YAŞANDI

Aileler, ağaçların altında serdikleri 
hasırlarda hem piknik yaptı hem de 
birbirleriyle sohbet etti. Çocuklar da 
ağaçlar arasında oyunlar oynayarak 
hoş vakit geçirdi. Hemşehrilerinin 
yanına giden Özdemir, dalından 
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kopardığı kirazlardan ikramda 
bulundu. Renkli görüntülere sahne 
olan programda “En hızlı kiraz 
yeme” ve “Ağızda kaşıkla kiraz 
taşıma” yarışmalar düzenlendi. 
Heyecan ve coşku dolu dakikaların 
yaşandığı yarışmalarda başarılı 
olanlara hediyeler verildi. 

SİZLERLE BİRLİKTE 
OLMAK HER ŞEYDEN 
KIYMETLİ

Festivalde bir arada olmaktan 
dolayı çok mutlu olduğunu 
söyleyen Özdemir, “Anadolu’nun 
adeta bir mozaiği olan ilçemizde 

Anadolu’muzdaki bütün dokuyu 
burada barındırmayı istedik. Bu 
açıdan 8 nostalji bahçemizden 
bir tanesi olan Kiraz Bahçesi’nde 
sizlerle birlikteyiz. Hava kapalı ama 
eğlencenin en üst seviyede olduğu 
bir günü hep birlikte icra ediyoruz. 
Yarışmalarımızla da günümüzü 
renklendirmiş olduk. Sizlerle birlikte 
olmak her şeyden daha kıymetli” 
dedi.

KİRAZ BAHÇESİ’NDE 84 
KİRAZ AĞACI BULUNUYOR

Bağcılar Belediyesi’nin 
başlattığı Nostalji Bahçeleri Projesi 
kapsamında Kirazlı’da 2 bin 
metrekare alan üzerine oluşturulan 
Kiraz Bahçesi’nde Napolyon ve 
Stargold cinsi 84 adet kiraz ağacı 

bulunuyor. 
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➤ Bağcılar Belediyesi üniversite sınavlarına girecek adaylar için motivasyon gezisi 
düzenledi. Sınav stresini üzerlerinden atan gençler, hem boğazın güzelliklerini seyretme 
imkanı buldu hem de müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

BOĞAZDA MOTİVASYON GEZİSİ
ÜNİVERSİTE ADAYLARINA

Bağcılar HABER



Bağcılar Belediyesi, üniversiteye 
hazırlanan gençlerin sınav 
stresinden uzaklaşmaları ve 

keyifli dakikalar geçirmeleri için 
bir motivasyon gezisi düzenledi. 
Kabataş’tan vapura binen 
öğrencilere Bağcılar Belediye 

Başkanı Abdullah Özdemir ile İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz 
da eşlik etti. Havanın güzel olması 
ile birlikte gençler, İstanbul Boğazı’nı 
gezmenin mutluluğunu yaşadılar. 
Sınav stresinden uzakta derin bir 
nefes alan gençler, Marmara’nın 

masmavi sularında Boğaziçi’nin 
tüm güzelliklerini seyretme imkânı 
buldu. İstanbul Boğazı’nın doğal 
güzelliklerini keşfeden davetliler, 
tarihi ve turistik eserlerin fotoğraflarını 
çekti. Çalan müzik eşliğinde ise 
halaylar çekildi, danslar edildi.
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Bağcılar HABER

ÇEVRE HAFTASI

➤ Çevre Haftası, Bağcılar 
Belediyesi’nin düzenlediği 23. 
Geleneksel Çevre Etkinlikleri 
coşkuyla kutlandı. Bir hafta 
süren programlarda uçurtma 
şenliği, çiçek dağıtımı, su 
altı dalışı ve geri dönüşüm 
defilesi gibi birbirinden renkli 
aktiviteler gerçekleştirildi.

ŞÖLEN 
HAVASINDA 
GEÇTİ
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1-7 Haziran ülke genelinde 
Çevre Haftası olarak kutlanıyor. 
Bağcılar Belediyesi de bu 

haftayı geleneksel hale getirdiği 
23. Geleneksel Çevre Etkinlikleri 
kapsamında kutladı. Bir hafta 
süren şölen, Dr. Kadir Topbaş Halk 
Sarayı’nda düzenlenen 23. Çevre 
Şurası’yla başladı. 

1 MİLYON AĞACIN 
KESİLMESİNİN ÖNÜNE 
GEÇTİK

Çevre konusunda önemli 
çalışmalar yaptıklarını dile 

Toplama ve Ayırma Tesisimizi 
hizmete sunduk. Bugüne kadar 
60 bin ton kağıt, karton atığı geri 
dönüştürerek 1 milyonu aşkın 
ağacın kesilmesinin önüne geçtik. 7 
adet mobil atık getirme merkezimiz 
bulunuyor. 22 mahalleye mobil 
atık getirme ünitesi yerleştireceğiz. 
Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni 
hizmete alıyoruz. ISO 50001 enerji 
yönetim sistemi belgemizi alarak 
Entegre Yönetim Sistemimize dâhil 
ettik” dedi. 

GERİ DÖNÜŞÜMDE NELERE 
DİKKAT ETMELİYİZ?

Konuşmaların ardından 
öğrenciler, araştırma yaptıkları 
konularla ilgili sunumlarını yaptı. 
Aliya İzzetbegoviç Anadolu Lisesi 
öğrencileri; “Küresel Isınma”, Özel 
Güneşli Sınav Anadolu ve Fen 
Lisesi öğrencileri; “Geri Dönüşüm”, 
Nurettin Topçu Anadolu Lisesi 
öğrencileri; “Yenilenebilir Enerji” ve 
Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip 
Lisesi öğrencileri de “Çevre Kirliliği” 
konularında davetlileri bilgilendirdi. 

Geri dönüşüm konusunda 
açıklanan verilerin gelecek nesillere 
umut ve çevre adına güzel bir atılım 
gösterdiğini söyleyen gençler, 
“Geri Dönüşüm yaparken nelere 
dikkat etmeliyiz ve geri dönüşüme 
nasıl katkı sağlayabiliriz?” sorusunu 
“Ülkemizde geri dönüşümün 
ileri gitmesini engelleyen 
temeldeki etken atıkların düzgün 
ayrıştırılmamasıdır. Geri Dönüşüm 
ilk olarak evde başlar. Atık ürünlerin 
tesislere düzgün şekilde ayrıştırılmış 
olarak gelmesi zaman kazandırıp, 
geri dönüşümün sağlıklı ilerlemesini 
kolaylaştırıyor” şeklinde cevapladı.

getiren Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir şunları söyledi: 
“Avrupa Konseyi’nin öncülüğünü 
yaptığı ‘sürdürülebilir enerji 
politikalarını destekleyen’ Başkanlar 
Sözleşmesi’ni 2017’de imzaladık. 
2030’a kadar Bağcılar’daki karbon 
emisyon oranını yüzde 40 azaltma 
vaadinde bulunduk. Şu an projeleri 
uyguluyoruz. AB, Almanya Federal 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Bakanlığı’nın finanse ettiği proje 
için pilot belediye seçildik. Projeyi 
yürütecek olan Litvanya Merkezi 
Proje Yönetimi Ajansı ile mutabakata 
vardık. 2015’te Ambalaj Atığı 
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UÇURTMALAR 
GÖKYÜZÜNÜ SÜSLEDİ

Şura’nın devamında ise 
Mahmutbey Mahallesi’nde uçurtma 
şenliği düzenlendi. Kimi ailesiyle 
kimi de okul arkadaşlarıyla birlikte 
etkinliğin yapıldığı alanı doldurdu. 
Minikler, belediye tarafından 
ücretsiz dağıtılan uçurtmaları 
gökyüzüne bıraktı. Rüzgâr 
karşısında uçurtmasını uçurmaya 
çalışan çocuklar, keyifli zaman 
geçirdi. Tahta bacak ile palyaçoların 
gösterileri de programa renk kattı. 
Bazı minikler de çalan müzik 
eşliğinde dans ederek doyasıya 
eğlendi. Bu özel günde Başkan 
Abdullah Özdemir de çocukları 
yalnız bırakmadı. Miniklerin arasına 
giren Özdemir, çocukların yüzünü 
boyadıktan sonra onlarla uçurtma 
uçurdu. Şenlikte uçurtma severler, 
“En Yükseğe Çıkan”, “En İlginç” ve 
“En Güzel uçurtma” kategorisindeki 
yarışmalarda yeteneklerini ortaya 
koydu. Dereceye girenler bisikletle 
ödüllendirildi.

10 BİN ADET FESLEĞEN 
DAĞITILDI

Güneşli Meydanı ve Çarşı 
Caddesi’nde fesleğen dağıtımı 
yapıldı. Bağcılar Kaymakamı 
Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye 
Başkanı Abdullah Özdemir, AK 
Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz 
ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa 
Yılmaz’ın katıldığı programda 
vatandaşlara fesleğen hediye edildi. 
Çok güzel bir ortamda olduklarını 
söyleyen Başkan Özdemir, 
“Fesleğen dağıtımıyla evlerimizin 
yeşillenmesine katkıda bulunmak 
istiyoruz. Bugün Bağcılar’ın her 

yeri fesleğen koktu” dedi. İki ayrı 
noktada yapılan etkinlikte toplam 10 
bin adet fesleğen dağıtıldı.
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Bağcılar HABER

ENGELLİ KURSİYERLER 
HALİÇ’İ TEMİZLEDİ

Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su 
Üstü Sporları Kulübü bünyesinde 
eğitim alan görme, işitme, 
süreğen, fiziksel ve zihinsel engelli 
5 kursiyer, Deniz Liman Şube 
Müdürlüğü’nde bir araya geldi. 
Haliç’te emniyete ait botla tur 
atan engelliler, dalgıç kıyafetlerini 
giyerek kurbağa adamlarla 
birlikte iskeleden suya tüplü dalış 
gerçekleştirdi. 5 metre derinliğe 
dalan kursiyerler, denizin dibini 
temizleyip buldukları çöpleri karaya 
çıkardı.

KİRLİ BİR DENİZ 
İSTEMİYORUZ

Çevre temizliği mesajı vermek 
istediklerini söyleyen Başkan 
Özdemir, “Amacımız engellilerimize 
su altı dalışı yaptırarak deniz 
altındaki kirliliği göstermek. 
İstanbul uzun kıyısı olan bir şehir. 
Sahil şeridi uzun İstanbul’da kirli bir 
deniz istemiyoruz. 

Bunun mesajını vermek istiyoruz. 

Denizlerimiz kirlenmesin, temiz 

kalsın. Denizlerimizi temiz tutarak 

canlılarımızı da korumuş olacağız” 

dedi. Başkan Özdemir ile Bandırma 

Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Yanık, 

katılımcılara sertifika takdim etti.
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ATIK MALZEMELERLE 
DEFİLE YAPTILAR

23. Geleneksel Çevre 
Etkinliklerinin kapanışı Bağcılar 
Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler 
Sarayı’ndaki “Geri Dönüşüm” 
defilesiyle sona erdi. Müzik dinletisi 

ve folklor gösterisiyle başlayan 
programın devamında sahneye 
Kültür Üniversitesi Moda Tasarım 
Bölümü öğrencileri çıktı. Öğrenciler, 
engelli kursiyerlerin atık kumaş, 
plastik ve alüminyum parçalarından 
yaptıkları kıyafetleri giyerek defile 
düzenledi. Öğrencilerin büyük bir 

özenle hazırlandıkları defilede 
en büyük ilgiyi ise mankenlerin 
kucağında taşıdığı ampute kediler 
gördü. Atık Pil, Ambalaj Kağıdı, Atık 
Yağ Toplama, Uçurtma Yarışması 
kategorilerinde yapılan yarışmalarda 
dereceye girenlere ödülleri takdim 
edildi.



27 – 29 Haziran 2022 
tarihleri arasında Tunus’ta 
gerçekleşen Para Atletizm 

Grand Prix Şampiyonası’na katılan 
Türkiye Milli takımı kadrosunda 
Bağcılar Belediyesi Bedensel 
Engelliler Atletizm sporcuları 
da yer almıştı. Antrenörlüğünü 
Ömer Cantay’ın yaptığı takımdaki 
Hamza Doğan “Gülle atma”, 
Zeynep Acet ile Zübeyde 
Süpürgeci de “Tekerlekli Sandalye 
Atletizm Koşu” branşında yarıştı. 

2 ALTIN 2 GÜMÜŞ 
MADALYA

Zorlu geçen müsabakalarda 
Bağcılar Belediyesi sporcuları, 
güzel sonuçlar elde etti. 
“Tekerlekli Sandalye Atletizm 
Koşu” branşında yarışan Zübeyde 
Süpürgeci 100 ve 400 metre 
koşularında altın madalya, Zeynep 
Acet ise 100 ve 400 metre 
koşularında gümüş madalya 

Bağcılarlı sporcular Tunus’ta dört madalya kazandı
➤ Bağcılar Belediyesi 
Bedensel Engelliler Atletizm 
sporcuları, Tunus’ta 
düzenlenen Para Atletizm 
Grand Prix Yarışması’nda 
büyük bir başarı gösterdi. 
“Tekerlekli Sandalye Atletizm 
Koşu” branşında mücadele 
eden sporculardan Zübeyde 
Süpürgeci 2 altın, Zeynep Acet 
de 2 gümüş madalya kazandı.

kazandı. Gülle atma branşında ise 
Hamza Doğan yarışmayı dördüncü 
sırada tamamladı.

VERDİKLERİ SÖZÜ 
TUTTULAR

Tunus’tan gelen müjdeli 
haberden dolayı para milli atletleri 

tebrik eden Bağcılar Belediye 
Başkanı Abdullah Özdemir, 
“Sporcularımız Tunus’a gitmeden 
önce verdikleri sözü tutarak bize 
gurur yaşattılar. Şimdi önlerinde 2023 
Dünya Şampiyonası ve 2024 Paris 
Paralimpik oyunları gibi büyük bir 
hedef var. İnşallah oralarda da bizi en 
iyi şekilde temsil edecekler” dedi.

Bağcılar HABER
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Şırnak’ta 2016 yılında teröristler 
tarafından açılan ateş sonucu 
başından vurularak şehit olan 

Jandarma Üsteğmen Rahim Çelik’in 
anısına Sultanbeyli’de özel bir 
turnuva düzenlendi. “Gençler Wushu 
Kungfu İstanbul İl Şampiyonası” 
adıyla düzenlenen müsabakalara 35 
kulüpten 150 sporcu katıldı. Bağcılar 
Belediyesi Wushu Kung Fu takımı da 
13 sporcusuyla bu önemli etkinlikte 
yer aldı.

BİZİ EN İYİ ŞEKİLDE 
TEMSİL EDİYORLAR

Zorlu geçen müsabakalarda; 
Bağcılarlı sporculardan 9’u birinci 
olarak altın madalya, 3’ü ikinci olarak 
gümüş madalya ve biri de üçüncü 
olarak bronz madalya kazandı. 
Dereceye giren sporcuları tebrik 
eden Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir, “Geçtiğimiz 
Şubat Antalya’daki turnuvada 13 

madalya kazanan sporcularımız, 4 ay 
sonra yine aynı başarılarıyla bize aynı 
sevinci yaşattı. Kungfucularımızla 
gurur duyuyoruz. Onlar bizi her 
yerde en iyi şekilde temsil ediyor. 
Çocuklarımızın yetişmesinde emeği 
geçen ailelerimize ve hocalarımıza 
da teşekkür ediyorum. Biz de 
belediye olarak her zaman onların 
yanındayız” dedi.

Bağcılarlı 
kungfuculara 

13 madalya
➤ Bağcılar Belediyesi Wushu 

Kung Fu takımı sporcuları, 
Şehit Üsteğmen Rahim Çelik 
anısına düzenlenen “Gençler 

Wushu Kungfu Sanda İstanbul İl 
Şampiyonası’na damga vurdu. 

Turnuvaya katılan Bağcılarlı 13 
sporcunun her biri rakiplerini 
yenerek 9’u altın olmak üzere 

toplam 13 madalya kazandı.
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Yıldıztepe Mahallesi Muhtarı Bayram 
Kırmızı: “Muhtarlık görevi saatle 

sınırlandırılamaz”
➤ İki dönemdir Yıldıztepe Mahallesi muhtarlığını yapan Bayram Kırmızı (57), 7 gün 24 saat 
hizmet anlayışıyla çalıştığını söyledi. Muhtarlık görevinin saatle sınırlandırılamayacağını 
belirten Kırmızı, “Mesai bitiminden sonra sokağa çıkıp gece yarısı 01.00’e kadar dolaşıyorum. 
Çalışmaları yerinde takip ederek notları alıp çözüm üretiyorum” dedi.

Bağcılar HABER

Bağcılar Belediyesi Hizmet 
Bülteni’nin Haziran ayı konuğu 
Yıldıztepe Mahallesi muhtarı 

Bayram Kırmızı oldu. İki dönemdir 
muhtarlık yapan Kırmızı, mahallesinin 
profilini, çalışmalarını ve yaptığı 
projeleri geniş bir şekilde anlattı.

İŞTE BAYRAM KIRMIZI İLE 
YAPTIĞIMIZ SÖYLEŞİ:
Sizi tanıyabilir miyiz?

1965 yılında Bayburt’ta doğdum. 
47 yıldır Yıldıztepe Mahallesi’nde 
ikamet etmekteyim. 45 yıldır da 

bu bölgede esnaflık yaptım. Aynı 
zamanda köyümün derneğinin de 
19 yıldır başkanlığını yapıyorum. 
Çevremiz ve mahalle sakinleri bize 
liderlik vasfını yakıştırması sonucu 
muhtar adayı olmaya karar verdim. 
İki dönemdir muhtarlık görevini 
yapıyorum. Halkımızın bizlere 
gösterdiği teveccühle 9. Yılımıza 
girdik. Siyasi partilerden mahalle ve 
ilçe yönetimine girmem yönünde 
teklifler geldiyse de siyasete 
girmek yerine muhtar olup herkesi 
kucaklamayı tercih ettim. 7/24 
anlayışıyla vatandaşımıza hizmet 
ediyoruz. Evli ve 3 çocuk babasıyım.

KİRAZLI – BAKIRKÖY METROSU 
AÇILDIĞINDA MAHALLENİN 
DEĞERİ ARTACAK
Mahallenizi bize anlatır 
mısınız?

Mahallemiz, Türkiye’nin mozaiği 
durumunda. Her bölgeden 
insan var. Ama en çok Malatya, 
Sivas ve Kastamonu’dan gelen 
vatandaşlarımız bulunuyor. Önemli 
olan farklılıklarımızla bir arada huzur 
içinde yaşamak. Bunu mahallemizde 
çok güzel şekilde başarıyoruz. 
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Komşuluk kültürü de en iyi şekilde 
devam ediyor. Mahallemiz esnaf 
bazında ilçemizin en hareketli 
mahallelerinden bir tanesi. 
Yıldıztepe, Bağcılar’ın Bakırköy 
tarafından giriş noktası olduğu için 
çok canlı bir yer ve ticaret anlamında 
da yoğunluk yaşanıyor. İlçemizde 
en çok dernek olan mahalle burası. 
52 tane il, ilçe ve köy dernekleri var. 
Onlar da gelenek ve göreneklerini 
yaşatabilmek için gayret ediyor. 
Onların faaliyetlerini de yakından 
takip ediyorum ve ilgileniyorum. 
Piknikten yarışmalara, folklor 
gösterilerinden bayramlaşmalara 
kadar birçok etkinlikte herkes 
bir araya geliyor. Dostluklar ve 
komşuluk ilişkileri pekişiyor. 
İlçemizde yakın zamanda iki metro 
durağı yapılıyor. Kirazlı – Bakırköy 
metrosu açıldığında mahallemizin 
değeri daha da artacak. 

Mahallede yaptığınız 
çalışmalardan bahseder misiniz?

Biz muhtarlar kurumların sahadaki 
birinci eliyiz. Bütün sıkıntısı olan 
kişilerin ilk müracaat edeceği yer 
muhtardır. Gücümüz yettiğince 
mahallemizin sakinlerine hizmet 
ediyoruz. Dostlarımız ve iş adamları 
sayesinde mağdur vatandaşlarımıza 
yardım eli uzatıyoruz. Bazılarının 
faturalarını ödemelerinde yardım 
ediyoruz bazılarının da evlerine 
erzak kolileri götürüyoruz. Ramazan 
ayında bu sayı katlanarak artıyor. 
Geçtiğimiz Ramazan’da 2 bin 
kişi yardımlarımızdan faydalandı. 
Mahallemizdeki havai elektrik 
hatlarının tamamını yer altına aldık. 
10 bin metre civarında kanal değişimi 

yaptık. Otopark sorunumuz fazla 
yok. Benim için mesai kavramı 
diye bir şey yok. Telefonum gece 
gündüz hemşehrilerimize açık. 
İstedikleri zaman arayabiliyorlar. 
Bana göre, muhtarlık görevi saatle 
sınırlandırılamaz. Mesai bitiminden 
sonra sokağa çıkıp gece yarısı 01.00’e 
kadar dolaşıyorum. Çalışmaları 
yerinde takip ederek notları alıp 
çözüm üretiyorum. Sorunları 
ya telefonla arayarak ya dilekçe 
yazarak ya da kurumlarda ilgili 
kişiyle yüz yüze görüşerek çözmeye 
çalışıyorum. Bize destek veren kamu 
kurumu, kuruluş ve yöneticilerine çok 
teşekkür ediyorum.

YILDIZTEPE MAHALLESİ 
HAKKINDA:

Nüfusu 37 bin 924 olan 
mahallenin en önemli noktalarından 
biri Bağcılar Belediyesi Gençlik 
Merkezi. İki bodrum, zemin katı ve 
üç normal kattan oluşan tesiste; 
300 kişilik 2 adet çok amaçlı salon, 
3 kulvarlı bowling oyun alanı, bir 
mini tiyatro, idari birimler, 14 adet 
derslik, fen laboratuvarı, bilgisayar 
sınıfı, sedir odası, resim-sanat sınıfı, 
müzik eğitim salonu, fitness salonu, 
jimnastik salonu, ses kaydı-karaoke, 
2 adet cep sineması, sinema eğitim 
salonu, masa oyunları salonu, 
kütüphane, 80 kişilik kafeterya, 
lokanta ve hazır yemek alanı yer 
alıyor. Bunun yanında Yıldıztepe 
Yüzme Havuzu da içindeki 
sosyal alanlarla birlikte mahalle 
sakinlerinden çok yoğun ilgi görüyor. 
Vatandaşlar, içinde kafeterya, çocuk 
oyun grupları, yürüyüş yolu, oturma 
grupları, açık alan spor aletleri ve 
basketbol sahasının bulunduğu 
Yıldıztepe ve Cumhuriyet Parkı’nda 
sağlıklı ve nitelikli zaman geçiriyorlar. 
Mahallede sağlık alanında; Yıldıztepe 
Aile Sağlığı Merkezi, Bağcılar 3 
No’lu Aile Sağlığı Merkezi, Bağcılar 
4 No’lu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 
Acil İstasyonu, eğitim alanında ise 
Bağcılar Anadolu Lisesi, Hoca Ahmet 
Yesevi Ortaokulu, Yıldıztepe İlkokulu 
ile Abdurrahman Nermin Bilimli 
İlkokulu hizmet veriyor.
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ÖZEL ÇOCUKLAR
GELECEĞE TOHUM EKTİLER

➤ Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda eğitim gören kursiyerler, 
Çatalca İhsaniye Köyü’nde bulunan İstafil Çiftliği’ni ziyaret etti. Hoş geldin çemberi 
yaparak güne başlayan özel konuklar, en eski organik tarım yöntemi olan biyodinamik 
(Biyolojik dinamik) tarım yapılan çiftliği gezdi. Organik sebzeleri yakından inceleyen 
engelliler, ahırlardaki hayvanları elleriyle besledi.
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Bağcılar Belediyesi Feyzullah 
Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda 
eğitim gören kursiyerler, 

Çatalca İhsaniye Köyü’nde 
bulunan İstafil Çiftliği’ni ziyaret 
etti. Hoş geldin çemberi yaparak 
güne başlayan özel konuklar, en 
eski organik tarım yöntemi olan 
biyodinamik (Biyolojik dinamik) 
tarım yapılan çiftliği gezdi. Organik 
sebzeleri yakından inceleyen 
engelliler, ahırlardaki hayvanları 
elleriyle besledi.

İÇ DÜNYALARINDA 
TOHUMLARLA 
KONUŞTULAR

Ziraat mühendisleri tarafından 
biyodinamik tarım hakkında bilgi 
verilen çocuklar, hep birlikte 
saksılara çiçek ekti. Engelliler, 
tohumların ekiminin ardından 
verilen ve içinde boynuz gübresi 
bulunan preparatı karıştırdı. Organik 
tarım adına birçok deneyimde 

bulunan kursiyerler, katıldıkları 
tohum meditasyonunda, iç 
dünyalarında tohumlarla konuştular. 
Etkinliğin sonunda engelliler, isim 
verdikleri tohumları geleceğe dair 
dileklerinin gerçekleşmesi için 
toprağa ekti. Yemek ikramının 
ardından ise davetliler, müzik 
eşliğinde dakikalarca dans edip 
eğlendi.

ONLARDAN AŞAĞIDA 
VEYA YUKARIDA DEĞİLİZ

Biyodinamik tarımın felsefesinin 
herkesi kapsamak olduğunu 
söyleyen İstafil Çiftliği Genel 
Müdürü Arzu Duran, “Özellikle 
engelli öğrenciler bizim için çok 
önemli. Onlar ve biz birbirimizden 
aşağıda veya yukarıda değiliz. 
Yüksek dünyalarda farklı frekanslarla 
birbirimizle ilinti kurmak istiyoruz. 
Özel çocuklarımız bugün burada 
güzel etkinliklerle beraber çok mutlu 
anlar yaşadılar” dedi.

Kursiyerler, organizasyondan 
dolayı Bağcılar Belediye 
Başkanı Abdullah Özdemir’e de 
teşekkürlerini iletti.
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Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar 
Belediyesi ve Bağcılar İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 

işbirliğiyle hayata geçirilen “Tarih 
Yazan Çocuklar” projesi ilçedeki 5 
okulda uygulanmaya başladı. Şanlı 
Türk tarihine imza atmış 100 önemli 
kahramanın öğrencilere anlatılacağı 

proje kapsamında, okulların 
kitaplıklarına kahramanları anlatan 
kitaplar gönderildi. Öğrencilerin 
okuyarak ve izleyerek öğrenmelerine 
fırsat sunan proje sebebiyle 
Karacaoğlan İlkokulu’nda tören 
yapıldı. Sahneye çıkan öğrenciler Türk 
kahramanlarını tiyatro etkinliğinde 

canlandırdı. Düzenlenen etkinliğe 
Bağcılar Kaymakamı Mustafa 
Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir, Bağcılar İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, 
okul öğretmenleri ve öğrenci velileri 
katıldı. Öğrencilerin performansları 
renkli görüntüler oluşturdu.

TARİH YAZAN ÇOCUKLAR

BAĞCILAR’DA
➤ Bağcılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve 100 Türk büyüğünün öğrencilere 
anlatıldığı ‘Tarih Yazan Çocuklar’ projesi uygulanmaya başladı. Bu çerçevede Karacaoğlan 
İlkokulu’nda sahneye çıkan çocuklar, Türk kahramanlarını tiyatroda canlandırdı.
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GEÇMİŞİ OLMAYANIN 
GELECEĞİ OLMAZ

Projeyle ilgili açıklamalarda 
bulunan Özdemir, “Bağcılar’da 
tarih yazan çocuklar projesinin 
bugün görünen yüzüyle karşı 
karşıyayız. Tüm okullarımızda 
100 Türk büyüğünün kitapları 
bütün çocuklarımıza okutuldu. 
Bu çocuklarımız tarih yazan 
100 Türk büyüğümüzle tanışmış 
oldular, içselleştirmiş oldular. 
Bugünde kostümleriyle beraber 
çocuklarımızın gösterisini izledik. 
Geçmişi olmayanını geleceği 
olmaz. Bu anlamda çocuklarımızın 
geçmişimize hâkim olması gerekir. 
O açıdan bu projeye emeği geçen 
bütün arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyoruz” dedi.
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Türkiye Gençlik Vakfı İstanbul 
Lise Koordinatörlüğü 
bünyesinde organize edilen 

TÜGVA İstanbul Lise Doğa Kampı, 
bu yıl da İstanbul’un 39 ilçesinden 
14-18 yaş aralığındaki binlerce 
öğrenciyi ağırladı. Kendisi de genç 
olan Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir, kamptaki 
öğrencilere konuk olarak etkinlikleri 
yerinde gördü.

BİRLİĞİNİZİ DEVAM 
ETTİRİN

Alanda coşkuyla karşılanan 
Özdemir, yaptığı konuşmada iyi 
yetişmiş insanın önemine vurgu 
yaptı. TÜGVA’nın da böyle bir 
misyonu olduğunu söyleyen 

Özdemir, “TÜGVA, gençlerin 
yetiştiren ve onlara fırsatlar tanıyan 
bir vakıf. Birliğinizi, kardeşliğinizi 
devam ettirmenizi tavsiye ediyorum” 
dedi. Özdemir daha sonra, canlı 
langırt, ok atma, halka atma oyunu 
ve benzeri aktivitelere katılarak 
gençlerle eğlenceli zaman geçirdi. 

Başkan 
Özdemir, 
gençlerle 

kamp yaptı
➤ Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah 
Özdemir, Edirne’nin Keşan ilçesinde, 
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 
tarafından düzenlenen Lise Doğa 
Kampı’nda gençlerle bir araya geldi. 
Öğrencilerle renkli aktivitelere katılan 
Özdemir, onlarla sohbet edip görüş ve 
önerilerini de dinledi.



HAZİRAN 202243

Bağcılar Belediyesi, ilçedeki 
yeşil alan miktarını artırmak, 
vatandaşların nefes alacağı 

alanları çoğaltmak ve çocukların 
keyifli vakit geçirmeleri amacıyla 
çalışmalarını sürdürüyor. Bu 
kapsamda 2021-2022 döneminde 
Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü park ve yeşil 
alanlara yönelik bakım ve yenileme 
hizmetlerine hız verdi.

OYUN GRUPLARI 
DEĞİŞTİRİLDİ

Öncelikle eskiyen, deforme 
olan, kırılan ve ilk günkü güvenliğini 
kaybeden oyun gruplarını belirlendi. 
Bakım ve tadilatla işe başlayan 
ekipler, zeminlerdeki kauçukları 
da değiştirdi. Ardından eksi oyun 
grupları kaldırılarak yerine temalı 
oyun grupları yerleştirildi. Böylece 
yeni oyun gruplarıyla parklar, daha 
güvenli, renkli ve konforlu bir hale 
geldi.

Çocuklar becerilerini geliştiriyor
Özverili çalışmalar neticesinde 

ilçeye yeni 8 park kazandırılırken 
7’si revize edildi ve 15’inin de oyun 
grupları değiştirildi. Revizyona 

gidilen ve yeni yapılan parklarda 
çocuklar eğlenirken becerilerini 
de geliştirme fırsatı buluyor. Yeni 
peyzaj alanları oluşturan ekipler, 
yeşil alanlarda ağaç ve çalı dikimi 
gerçekleştirdi. Öte yandan hastalık 
ve zararlı böcek türlerinin ağaçlara 
zarar vermemesi için ilaçlama 
çalışmaları düzenli olarak devam 
ediyor.

ŞEHRİN GÜRÜLTÜSÜNDEN 
UZAKLAŞIYORLAR

Daha yeşil bir Bağcılar için 
gayret gösterdiklerini söyleyen 
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah 
Özdemir, parkları gezip çalışmaları 
da yerinde inceledi. Parkların ortak 

yaşam alanı haline geldiğini belirten 
Özdemir, “Şehrin gürültüsünden ve 
günün stresinden uzaklaşmak için 
çok önemli bir yer teşkil ediyor. Bu 
tür alanların sayısını artırarak ilçe 
sakinlerinin hizmetine sunuyoruz. 
Parklarımızın dinlenme ve yeşil alan 
olmasının yanında çocuklarımızın 
gelişimini destekleyecek, güvenle 
oynayacakları alanlar olmasına 
dikkat ediyoruz” dedi.

Nostalji Bahçeleri dolup taşıyor
Revize edilen ve yeniden 

yapılanlarla birlikte Bağcılar’daki 
park sayısı 170 oldu. Bağcılar 
Belediyesi’nin en gözde 
mekanlarının arasında ise 8 
Nostalji Bahçesi bulunuyor. 
Hava sıcaklıklarının artıp baharın 
gelmesiyle birlikte Bağcılar 
Belediyesi Nostalji Bahçeleri dolup 
taşıyor. İlkbaharın tüm güzelliğini 
yansıtan meyve bahçeleri, baharda 
ağaçları süsleyen bembeyaz 
çiçekleri ve kışın da kar manzarasıyla 
fotoğraflık görüntüler oluşturuyor. 

Bağcılar’a yeni 
parklar kazandırılıyor

➤ Bağcılar Belediyesi, 
daha yeşil ve yaşanılabilir 
bir Bağcılar için mevcut 
parkları yenilemenin 
yanında ilçeye yeni 
parklar da kazandırıyor. 
Bir yıllık çalışmalar 
neticesinde 8 yeni park 
yapılırken, 9 park revize 
edildi ve 15’inde de oyun 
grupları değiştirildi.
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Bağcılarlı karateciler 
kuşak fırlattı

➤ Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü’nün karate sporuyla ilgilenen 7 ile 18 yaş arası sporcuları, Kuşak 
Terfi Sınavı’nda bir araya geldi. Üst kuşaklarını alan 110 karateci, kuşaklarını havaya fırlattı.

Türkiye Karate 
Federasyonu’nun 2022 
Haziran Dönemi Kuşak Terfi 

Sınavı yapıldı. Bağcılar Göztepe 
Spor Kompleksi’nde düzenlenen 
etkinliğe Bağcılar Belediyesi 
Spor Kulübü’nden 7-18 yaş arası 
110 sporcu katıldı. Yaş grupları 
yanı sıra karatedeki becerilerine 

göre farklı renklerde kuşaklar 
takan karateciler, bir üst kuşağa 
geçmek için mücadele etti.  Sınava 
katılan 110 çocuk, becerilerini 
gösterdikten sonra jürinin 
değerlendirmesiyle yeni renkteki 
kuşakların sahibi oldu. Sporcular, 
kuşaklarını havaya atarak sevinç 
gösterisi yaptı.

BAŞKAN ÖZDEMİR 
SPORCULARI 
TEBRİK ETTİ

Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir de kuşak terfi 
sınavını başarıyla tamamlayan 
öğrencileri tebrik etti. Sporculara 
belgelerini ise Bağcılar Belediye 
Başkanı Yardımcısı Mehmet Şirin 
ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü 
Kemal Hürcan takdim 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 üyesi 
çocuk kategorinde Sancaktepe İlkokulu öğrencisi                  

Mehmet YAĞIZ BİNBİRDİREK oldu.

MÜMESSİL: (لثمم): Kelimenin kökeni Arapça’dır.
▪Temsil eden, benzeten
▪Kitap bastıran
▪Temsilci, birinin veya bir dairenin adına hareket eden
▪Aktör
▪Gıdayı eriterek kan ve et yapan
▪Sınıfta yoklama yapan ve inzibatı temin eden talebe anlamlarına 
gelen Osmanlıca bir kelimedir.

BU AYIN OSMANLICA KELİMESİ

KİTAP TAHLİL ÇALIŞMALARI

Kültür Merkezinde her hafta düzenli olarak 
gerçekleştirdiğimiz kitap tahlil çalışmaları kapsamında 
ilişkide, bedende, zihinde, kazançta hayatı dengelemek 
yolunda verilen mücadeleye rehberlik etmek için 
yazılmış olan Hakan Mengüç’ün “Ben Neyim:İyi Beni 
Bulur” adlı kitabını okuduk. Yine üyelerimizle birlikte 
Yavuz Bülent Bâkiler’in Destek Yayınlarından çıkan 
“Sözün Doğrusu 1 ve 2” adlı 17 kuruluş tarafından ödüle 
layık görülen kitaplarının tahlil çalışmasını gerçekleştirdik.

2011 yılından beri 
Bağcılar Belediyesi Şehit 
Savcı Mehmet Selim 
Kiraz Kültür Merkezinde 
tahlil çalışmalarını 
gerçekleştirdiğimiz 
Bilge Kadın Platformu 
üyelerimizle birlikte, 
Kirazlıbent Piknik 
Alanında yıl sonu etkinliği 

düzenledik. Hayatımızın merkezine kitabı koyacağımız 
yeni dönem bizleri bekliyor.

YIL SONU ETKİNLİĞİ

Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
işbirliği ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 
“Yerel Yönetimlerde Çocuk Kütüphaneleri” temasıyla 3. 
Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu Şehit Kamil 
Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’in açılış 
konuşmasını yaptığı programda Warwickshire Belediye Meclisi 
Kütüphaneleri ve Kültür Hizmetleri Başkanı Ayup Khan ve 
IFLA Çocuk ve Gençlik Kütüphaneleri Komitesi Çalışma Grubu 
Başkanı Marianne Martes’in de konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Asiye Kakırman Yıldız’ın koordinatör olduğu 
sempozyumda toplamda 176 bildiri sahibi başvurdu. “Çocuk 
Kütüphanelerinde Yenilikçi Hizmetler ve Devamlılık İlkesi: 
Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk ve 
Çocuk Kütüphanesi Örneği” bildirisiyle Bağcılar Belediyesini 
temsilen Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi 
Sorumlusu Zeynep GEDİKOĞLU sunum yapmaya hak kazanan 
59 bildiri sahibi arasında yerini aldı. Kütüphanecilik alanında 
başarılı çalışmaları örnek gösterildi. Sempozyum; atölyeler, 
sergi açılışları, sempozyum konuşmaları ve bildiri sahiplerine 
katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi. Yakın 
dönemde 3. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyum 
kitabı basılarak bildiri sahiplerine dağıtılacak. 

ÖĞRENCİLERE MOTİVASYON SEMİNERİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Kamu 
Personeli Seçme Sınavına girecek öğrencilere moral vermek 
için Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezinde özel 
bir etkinlik düzenledik. Kütüphanemizde bir yıl boyunca 
ders çalışan öğrencilerin Belediye Başkan Yardımcıları ve 
Kültür Müdürü taleplerini ve önerilerini dinlediler. Daha 
sonra Klinik Psikolog Gökhan Ergür’ün konuşmacı olarak 
katıldığı sınav için küçük tüyolar, heyacanı kontrol alma, 
stres, öfke kontrolü, idealler ve gerçekler konularını içeren 
motivasyon seminerini gerçekleştirdik.

  ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ HALK 
KÜTÜPHANESİ AKADEMİK PLATFORMDA



Bağcılar GAZETELER’DE BAĞCILAR

HAZİRAN 202246

01 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA FİYAT : 2† YIL:22 SAYI:955

01_yasamYENI_Layout 1  1/31/17  11:46 PM  Page 1



HAZİRAN 202247



HAZİRAN 202248

tv ’de  BAĞCILAR

Bağcılar TV’de BAĞCILAR



HAZİRAN 202249



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 Caddesi. 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





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

BagcilarBld
abdullahozdemirbb

abdullahozdemir

Kurban Bayramınızı 

tebrik eder, 

tüm sevdiklerinizle 

birlikte huzur 

ve mutluluk dolu 

bir bayram 

geçirmenizi 

dilerim.

Abdullah ÖZDEMİR
Belediye Başkanı                                                                                                                                


