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alkanların, Orta Asya’nın ve 
Anadolu’nun 81 vilayetinin 
rengini ve desenini bün-
yesinde barındıran ve tüm 
bu zenginliğiyle İstanbul’un 

özeti olan Bağcılar’da eğitim, kültür, 
sanat ve spor olmak üzere hemen her 
alanda çıtayı yükselttik. 

Genç bir nüfusa sahip ilçe olarak 
emin adımlarla geleceğe yürüyoruz.  Biz-
ler için her ayın farklı anlamı bulunuyor. 
Bu yüzden yılın on iki ayını renkli, anlamlı 
ve zengin içerikli etkinliklerle doyasıya 
yaşıyoruz. Temmuz ayında olduğu gibi…

Aradan 27 yıl geçmesine rağmen 
acısı hala taptaze olan Srebrenitsa soy-
kırımını unutmamak ve unutturmamak 
adına özel anma programı düzenledik. 
Siyasetçisinden öğrencisine kadar Bos-
na Hersek’ten ve Türkiye’den binlerce 
kişinin katıldığı bir yürüyüş gerçekleştir-
dik. Sembolik şehitlikte Bosnalı yetkililer 
ve soykırımda çocuklarını kaybeden 3 
Boşnak annemiz ile tabutların üzerine 
karanfil bıraktık. Çin zulmü sebebiyle 
topraklarından göç etmek zorunda ka-
lan Kazak Türklerinin ülkemize gelişleri-
nin 70’inci yılını Kirazlıbent Tabiat Parkı 
ve Mesire Alanı’ndaki etkinlikle andık. 

15 Temmuz darbe girişiminin 6. Yı-
lında, milletimizin yazdığı kahramanlık 
destanını ‘unutmamak’ ve ‘unutturma-
mak’ amacıyla etkinlikler düzenledik. 
Şehit aileleri ve gazilerimizle yemekli 
programda bir araya geldik. Bağcılar 
Meydanı’ndaki etkinlikte şanlı barağı-
mızla şehitlerimizi andık ve demokrasi 
zaferi coşkusunu yaşadık.  15 Temmuz 
Reels Yarışması’na katılan yarışmacılar 
ödülüne kavuştu.

B

Kıymetli 
Hemşehrilerim,

Abdullah ÖZDEMİR                                                                                                                                  
Belediye Başkanı Destanın ruhunu en iyi yansıtan Mu-

hammed Ayaz’ın, “15 Temmuz şe-
hidi Halil İbrahim Yıldırım’ı anlattığı” 
videosu 1’inci seçildi.

İhtiyaç sahiplerinin yüreğine do-
kunuyoruz. 2007’den bu yana ihti-
yaç sahiplerine yönelik hizmet veren 
Hayır Çarşısı’ndan bugüne kadar 73 
bin aileye toplamda 580 bin adet 
giysi ve ayakkabı yardımı yaptık. 

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla 
birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli İrade Meydanı’na kurduğumuz 
stantlarda üniversite tercihi yapacak 
gençlere ücretsiz danışmanlık ve 
rehberlik hizmeti verdik.

TFF başkanlığı görevine seçilen 
Sayın Mehmet Büyükekşi’ye hayırlı 
olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisi-
ni tebrik ettik ve başarılar diledik.  

Ana sponsoru olduğumuz Al-
tınbaş Üniversitesi öğrencilerinden 
oluşan ‘EVA Team’ Elektrikli Araç Ta-
kımı tarafından geliştirilen 6 aracın 
tanıtımında ayrı bir gurur yaşadık.

11. Geleneksel Kayısı Festivali’n-
de komşularımızla dalından meyve 
yedik ve bolca sohbet ettik. “En hızlı 
kayısı yeme” ve “Ağızda kaşıkla kayısı 
taşıma” yarışları festivale renk kattı. 

Bağcılar ailesi olarak önümü-
ze çıkan engelleri aşıyoruz. Otizmli 
çocuk babası Fatih Coşkun’un (56), 
otizm farkındalığı oluşturmak ama-
cıyla 7 ay önce açtığı TikTok hesa-
bından 215 bin takipçiye ulaşması 
insanlarımızı mutlu etti.  

Gençleri mavi ile yeşilin buluştu-
ğu Kefken Kampı’nda ağırladık. Yine 
engelli kursiyerlerimiz de Kefken Yaz 
Kampı’nda 3 gün boyunca unutul-
maz bir tatil yaptı. 

Bağcılar Belediye Başkanlığı göre-
vine seçilmemizden sonra ilk yurtdışı 
ziyaretimizi Kosova’ya yaptık.  Bir dizi 
işbirliği protokolü imzaladık, Mamu-
şa’daki Uluslararası Domates Festiva-
li’ne katıldık. Priştine Büyükelçiliği, Priz-
ren Başkonsolosluğu ile Kosova Yunus 
Emre Enstitüsü’nü ziyaret ettik. Türk 
Barış Gücü Karargâhında görev yapan 
Türk askerleri ve komutanları ile Balkan 
Ninnisi dizisinin setini de ziyaret ettik.

Bu yıl da TÜGVA ile gerçekleştirdi-
ğimiz Yaz Spor Okulları’nı en güzel şe-
kilde değerlendirdik. Kapanış şöleninde 
spor, müzik, sinema ve dijital medyanın 
ünlü isimleri Şöhret Karması futbol ma-
çında karşı karşıya geldi. Biz de forma-
mızı giydik ve müsabakada yer aldık. 
Etkinliğimiz heyecanlı ve eğlenceli bir 
maça sahne oldu. Birlikte sporun dost-
luk ve dayanışma iklimini yaşadık.

Hazreti Mevlana; “Çocuk, oyun-
la akıllanır; oynaya oynaya aklı başına 
gelir. Çocukla işim gücüm olunca, ço-
cukların dilini kullanmam gerekir” diyor. 
Hayatımızın süsü, gözümüzün nuru ço-
cuklar için her türlü fedakârlığı gösteri-
yoruz. Bu duygudan hareketle 18 Tem-
muz’da bir ilk olarak ailelerin çocuklarla 
güzel anlar yaşayacağı “Yaz Etkinlikle-
ri’ni” başlattık. Her akşam bir mahalle-
deki okulun bahçesi sevinç, coşku ve 
huzurun adresi oluyor. Çocuklar şişme 
oyun gruplarında gönlünce eğleniyor, 
Bilgi Evi öğretmenleri müzik dinletisi 
sunarken, aileler patlamış mısırdan tadı-
yor, gazozlarını yudumluyor ve açık ha-
vada sinema keyfi yaşıyor. Etkinliği her 
yıl geleneksel olarak düzenleyeceğiz. 

Sizleri Temmuz ayı bültenimizle baş 
başa bırakırken, Ağustos sayısında bu-
luşmak üzere hürmet ve muhabbetle 
selamlıyorum.
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Bosna Hersek’in doğusundaki 
Srebrenitsa’da 1995’te yaşa-
nan soykırımın üzerinden 27 

yıl geçti. Bağcılar Belediyesi, soykı-
rımı unutmamak ve unutturmamak 
amacıyla özel bir anma programı 
düzenledi. Etkinlik, siyasetçisinden 

öğrencisine kadar Bosna Hersek’ten 
ve Türkiye’den binlerce kişinin ka-
tıldığı yürüyüşüyle başladı. Çarşı 
Caddesi boyunca süren bayraklı yü-
rüyüş, Bağcılar 15 Temmuz Demok-
rasi ve Milli İrade Meydanı’na kuru-
lan sembolik şehitlikte sona erdi. 

Burada Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir, Bosnalı yetkililer 
ve soykırımda çocuklarını kaybeden 
3 Boşnak anne, tabutların üzerine 
karanfil bıraktı.

Srebrenitsa şehitleri
Bağcılar’da anıldı
➤ Srebrenitsa Soykırımı’nda yaşamını yitiren 8 bin 372 Boşnak, Bağcılar 
Belediyesi’nin kurduğu sembolik şehitlikte anıldı. Acısını davetlilerle paylaşan iki 
şehit annesi Bosnalı Ramiza Gurdiç, “Annelerin susmamalarını, haklarını aramalarını 
istiyorum. Susmak en büyük hastalıktır” dedi.

Bağcılar HABER



BAZI ACILAR

TAZELİĞİNİ YİTİRMEZ
Etkinlik alanına geçen davetliler, 

önce iki ülkenin marşlarını okuyup 
saygı duruşunda bulundu ardından 
da Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. 
Bosna ve Türk halkına başsağlığı 

dileyerek sözlerine başlayan Başkan 
Özdemir, “Bazen kelimeler kifayet-
siz kalır bazen sözcükler boğazınıza 
düğümlenir. Öylesine duygular için-
de olduğumuz bir gün yaşıyoruz. 
Bazı acılar tazeliğini yitirmez. Bizler 
en derin şekilde, 27 yıl önce gerçek-
leşen bu büyük acıyı hissediyoruz. 
Ülkemizin varlığının coğrafyamız 
için ne kadar önem arz ettiğini bu-
gün bir daha görmüş olduk. Bugün 
aynı denemeyi yapmış olsalar Türki-
ye Cumhuriyeti buna asla müsaade 
etmeyecektir. Her 11 Temmuz sü-
reçlerinde, yaşadığımız acıyı taze bir 
şekilde yaşamak, bizlere bir boyu-
tuyla hüzün bir boyutuyla da verme-
miz gereken mücadelenin ne kadar 
büyük olduğunu gösteriyor” dedi.

15 TEMMUZ ANNELERİYLE 
AYNI ACIYI YAŞIYORUZ

Sahneye çıkan Bosnalı üç şehit 
annesi, kendilerine verilen destek-
ten dolayı yetkililere teşekkürlerini 
iletti.

Soykırımda iki çocuğu ve eşi şe-
hit olan Ramiza Gurdiç, gözyaşları 
içinde duygularını şöyle dile getir-
di: “Benim için her gün 11 Temmuz. 
Sürekli çocuklarımı düşünüyorum. 
Kolay bir acı değil. Farklı toplu me-
zarlarda kemiklerin DNA’ları belir-
lenip gömülmeler yapılıyor. En son 
bu 11 Temmuz’da küçük oğlumun 
bazı parçalarını gördüm. Onun başı 
hala eksik. Onu başsız gömdüm. 
Ama ben onu başsız doğurmadım 
ki. Annelerin susmamalarını ve hak-
larını aramalarını istiyorum. Susmak 
en büyük hastalıktır. Ben özellikle 
15 Temmuz 2016’da evlatlarını kay-
beden anneleri de selamlıyorum. 
Çünkü aynı acıyı yaşıyoruz”

BEYAZ BALON UÇURULDU
Srebrenitsa soykırımını anlatan 

ezgilerin de seslendirildiği program, 
ölenler anısına gökyüzüne beyaz 
balonların uçurulmasıyla sona erdi. 
Yoğun ilgi gören programa: AK Parti 
eski milletvekili Hüseyin Kansu, STK 
temsilcileri, siyasi parti ilçe başkan-
ları ve vatandaşlar katıldı.

TEMMUZ 20229 TEMMUZ 20229
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18 Temmuz’da YKS (Yükseköğre-
tim Kurumları Sınavı) sonuçlarının 
açıklanmasıyla birlikte öğrencileri, 

tercih heyecanı sardı. Milyonlarca aday, 
geleceklerini inşa edecekleri meslek-
lerin ilk adımı olan üniversite eğitimi 
için tercih yapıyor. Bağcılar Belediye-
si, üniversite adayı gençlere yardımcı 
olabilmek ve onların en doğru tercihi 
yapabilmeleri için ‘Üniversite Tercih 
Günleri’ etkinliği başlattı. Bu kapsam-
da Bağcılar Belediyesi Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli İrade 
Meydanı’na stantlar kuruldu.

GÖRÜŞME SONRASINDA
İNTERNET KARTI HEDİYE
EDİLDİ

Alanında uzman isimlerce karşılanan 
öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı 
ve rehberlik hizmeti verildi. Gençlerin 
ilgileri, yetenekleri, puanları, başarı sıra-
lamaları ve üniversitenin kontenjanları 
gibi kriterlere göre tercihlerini doğru şe-
kilde yapabilmeleri için destek sunuldu. 
Bunun yanında il dışında okumak isteyen 
öğrencilere barınmadan ulaşıma kadar 
birçok konuda bilgi de verildi. İkramlarda 
bulunulan öğrencilere görüşme sonra-
sında internet kartı hediye edildi.

HEYECANLARINA ORTAK
OLUYORUZ

Gençlerin doğru kararı vermeleri 
için yanlarında olduklarını söyleyen 
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah 
Özdemir, “Gençlerimiz çok önemli 

bir süreçten geçiyorlar. Biz de hem 
onların heyecanına ortak oluyor hem 
de tercihlerini sağlıklı yapmaları için 
gayret gösteriyoruz. Adaylarımızın 
yapacakları tercihlerin şimdiden ha-
yırlı olmasını diliyorum” dedi.

➤ Bağcılar Belediyesi 
tarafından 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli İrade 
Meydanı’na kurulan 
stantlarda üniversite 
tercihi yapacak gençlere 
ücretsiz danışmanlık 
ve rehberlik hizmeti 
verildi. Uzmanlar, 
öğrencileri puanları, 
başarı sıralamaları ve ilgi 
alanlarına göre en uygun 
bölüme yönlendirdi.

Bağcılar Belediyesi’nden
öğrencilere üniversite 
tercihi desteği
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Bağcılar Belediyesi, ilçedeki yeşil 
alan miktarını artırmak, vatan-
daşların nefes alacağı alanları 

çoğaltmak ve çocukların keyifli vakit 
geçirmeleri amacıyla çalışmaları-
nı sürdürüyor. Bu kapsamda 2021-
2022 döneminde Fen İşleri Müdür-
lüğü 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 kay-
beden oyun gruplarını belirlendi. Ba-
kım ve tadilatla işe başlayan ekipler, 
zeminlerdeki kauçukları da değiştir-
di. Ardından eksi oyun grupları kal-
dırılarak yerine temalı oyun grupları 
yerleştirildi. Böylece yeni oyun grup-
larıyla parklar, daha güvenli, renkli ve 
konforlu bir hale geldi.

Çocuklar becerilerini geliştiriyor
Özverili çalışmalar neticesinde il-

çeye yeni 8 park kazandırılırken 7’si 
revize edildi ve 15’inin de oyun grup-
ları değiştirildi. Revizyona gidilen ve 
yeni yapılan parklarda çocuklar eğ-

lenirken becerilerini de geliştirme 
fırsatı buluyor. Yeni peyzaj alanla-
rı oluşturan ekipler, yeşil alanlarda 
ağaç ve çalı dikimi gerçekleştirdi. 
Öte yandan hastalık ve zararlı böcek 
türlerinin ağaçlara zarar vermemesi 
için ilaçlama çalışmaları düzenli ola-
rak devam ediyor.

ŞEHRİN GÜRÜLTÜSÜNDEN 
UZAKLAŞIYORLAR

Daha yeşil bir Bağcılar için gay-
ret gösterdiklerini söyleyen Bağcılar 
Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 
parkları gezip çalışmaları da yerin-
de inceledi. Parkların ortak yaşam 

alanı haline geldiğini belirten Öz-
demir, “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 dik-
kat ediyoruz” dedi.

Nostalji Bahçeleri dolup taşıyor
Revize edilen ve yeniden yapılan-

larla birlikte Bağcılar’daki park sayısı 
170 oldu. Bağcılar Belediyesi’nin en 
gözde mekanlarının arasında ise 8 
Nostalji Bahçesi bulunuyor. Hava sı-
caklıklarının artıp baharın gelmesiyle 
birlikte Bağcılar Belediyesi Nostal-
ji Bahçeleri dolup taşıyor. İlkbaha-
rın 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.



Otizmle mücadele ederken 
TikTok fenomeni oldu

➤ Bağcılar’da otizmli çocuk babası Fatih Coşkun (56), otizm farkındalığı oluşturmak için 7 ay önce 
açtığı Tiktok hesabında 215 bin takipçiye ulaştı. Milyonlarca kez izlenen videolarında otizm hakkında 
yardım isteyenlere el uzatan Coşkun, kendisine yöneltilen “Yaşlı başlı adamsın TikTok’ta ne işin var?” 
eleştirilerine “TikTok’a yaşı olanlar değil içinde derdi ve sıkıntısı olanlar giriyor” diye cevap veriyor.

Bağcılar’da yaşayan 56 yaşında-
ki Fatih Coşkun, gününün bü-
yük bir kısmını TikTok hesabıyla 

ilgilenmekle geçiriyor. Elinden cep 
telefonunu bir an olsun düşürmeyen 
Coşkun, kimi zaman canlı yayınlarla 
kimi zaman da yaptığı duygusal pay-
laşımlarla takipçilerine içerik sunuyor. 
Oğlunun her anını çekip takipçileriyle 
paylaşan Coşkun’un bu sayede 7 ay 
önce açtığı fatihkadirbabaoğul2534 
isimli hesabının takipçi sayısı 215 bine 
ulaştı. Coşkun’un sadece Türkiye değil 
Avrupa’dan Asya’ya dünyanın dört bir 
yanından takipçisi bulunuyor.

13 SANİYELİK VİDEOM
26 MİLYON KEZ İZLENDİ

Videoları milyonlarca kez izlenen 
ve bir fenomen haline gelen Coş-
kun, ilerleyen yaşına rağmen Tik-
tok hesabını açmasının ve zamanını 
orada geçirmesinin nedenini şöyle 
anlattı: “Oğlum Abdulkadir’in 3.5 ya-
şındayken otizmli olduğu ortaya çık-

tı. Otizm, zor bir yolun başlangıcıy-
mış. 10 sene hiç yürümedi. Onu hep 
sırtımızda taşımak zorunda kaldık. 
Ben ve eşim ömrümüzü ona ada-
dık. Bizim sosyal bir hayatımız yok. 
Şu anda Bağcılar Belediyesi Feyzul-
lah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda duyu 
bütünlemesi eğitimi alıyoruz. Bizim 
hayatımız oğlumuz. Onun mutlulu-
ğu bizim mutluluğumuz. Bizim gibi 
birçok aile var. Birçok aile çocuğu-
nun otizmli olduğunu kabul etmiyor. 
Otizm hastalığını tanımayanlar da 
var. 29 yıldır otizmle mücadele eden 
bir baba olarak otizmi anlatmak için 
TikTok hesabı açmaya karar verdim. 
İnsanlara en kolay bu şekilde ulaşa-
bilirdim. Oğlumun her anını çekip 
yayınladım. İzleyenlere zor durum-
larda neler yapabileceklerini anlat-
tım. Yoğun bir ilgi gördüm. 13 sani-
yelik öfke nöbeti videosu çektim. 26 
milyon izlendi. Avrupa’nın çoğu ye-
rinden benden bilgi alıyorlar. Elim-
den geldiğince yardımcı oluyorum.”

“YAŞLI BAŞLI ADAMIN
TİKTOK’TA NE İŞİ VAR?”

TikTok’ta zaman geçirdiği için 
çevresinden tepki gördüğünü de dile 
getiren Coşkun, “Yaşlı başlı adamsın 
TikTok’ta ne işin var?” diyorlar. Tik-
Tok’a yaşı olanlar değil içinde derdi 
ve sıkıntısı olanlar giriyor. Ben TikTo-
ku otizmi anlatmak için kullanıyorum, 
şahsıma bir şey istemiyorum” dedi.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kı-
yıklık Engelliler Sarayı’nda tedavisi 
devam eden Abdulkadir’in durumu-
nun iyi olduğunu söyleyen Coşkun, 
kendilerine bu imkânı sunan Bağcılar 
Belediye Başkanı Abdullah Özde-
mir’e teşekkür etti.
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➤ Bağcılar Belediyesi tarafından 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak ve gençlere 
anlatmak için düzenlenen 15 Temmuz Reels yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. Jürinin 

değerlendirmesi sonucunda Muhammed Ayaz’ın 15 Temmuz şehidi Halil İbrahim Yıldırım’ı anlattığı 
15’lik Şehit isimli videosu birinci oldu.

FETÖ tarafından yapılan 15 Tem-
muz hain darbe girişimini unut-
turmamak ve yeni nesillere ak-

tarmak için Bağcılar Belediyesi’nce 
bir yarışma düzenlendi. Instagram’da 
gerçekleşen 15 Temmuz Reels Video 
yarışmasına çok sayıda kişi katıldı. İns-
tagram kullanıcılar, hazırladıkları kısa 
videolarla 15 Temmuz ruhunu en iyi 
şekilde anlatmaya çalıştı.

Jüride bulunan Anadolu Ajansı 
Genel Müdürü Serdar Karagöz, Hürri-
yet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande 
Fırat, Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim 
Şener, Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem 

Kızıltaş, Ülke TV Genel Yayın Yönet-
meni Hasan Öztürk, Gazeteci – Yazar 
İsa Tatlıcan, Yenişafak Gazetesi Ya-
zarları Ayşe Böhürler ile Ersin Çelik’in 
yanında TİKA (Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı Başkanlığı) Başkanı Ser-
kan Kayalar başvuruları inceledikten 
sonra başarılı olan isimleri açıkladı.

ŞEHİT HALİL İBRAHİM 
YILDIRIM’IN HİKAYESİ
BİRİNCİ OLDU

Buna göre; Muhammed Ayaz 
birinci, Muhammed Emin Gençer 

ikinci, Rana Büyükaltınel de üçüncü 

oldu. Mansiyon dalında ise Muham-

med Salim İnce, Burak Akbulut ve İs-

lam Demir ödüle layık görüldü. Birin-

ciliği elde eden Muhammed Ayaz’ın 

“15’lik Şehit” videosunda 15 Temmuz 

şehitlerinden Halil İbrahim Yıldırım’ın 

hikayesi anlatılıyor. Dereceye giren-

leri tebrik eden Bağcılar Belediye 

Başkanı Abdullah Özdemir, yarışma-

ya başvuruda bulunan herkese de 

teşekkürlerini iletti.

ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
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15 Temmuz’'un yıl 
dönümünde Bağcılar 
Meydanı doldu taştı



➤ Bağcılar Belediyesi’nin 
15 Temmuz hain darbe 

girişiminin 6’ncı yıl 
dönümünde düzenlediği 
etkinliklere ilçe sakinleri 
yoğun ilgi gösterdi. Her 

yaştan ve kesimden 
vatandaş, programın 
gerçekleştiği Bağcılar 
Meydanı’na akın etti. 

Ellerinde Türk bayraklarıyla 
alanı dolduran Bağcılar 
halkı, hem şehitleri andı 

hem de demokrasi zaferini 
coşkuyla kutladı.
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15 Temmuz 2016 tarihinde 
FETÖ tarafından yapılan hain 
bir darbe girişimini milletin 

tarihte eşine az rastlanır bir kahra-
manlıkla engellemesinin üzerinden 
6 yıl geçti. Bağcılar Belediyesi de 15 
Temmuz ruhunu diri tutmak, unut-
turmamak ve yeni nesillere aktar-
mak için 15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli İrade Günü etkinlikleri düzen-
ledi. İki gün süren olan program, 
Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda, şehit 
ve gazi aileleri için verilen yemekle 
başladı. Şehit yakınları ve gazilerle 
yakından ilgilenen Bağcılar Beledi-
ye Başkanı Abdullah Özdemir, on-
larla sohbet edip sıkıntı ve istekleri-
ni dinledi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin 
ardından şehitler için dua edildi. 

TANKIN EZDİĞİ OTOMOBİL 
SERGİLENDİ

Yemeğin ardından saat 21.00’da 
ise Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli İrade Meydanı’nda 15 Tem-

muz sergisinin açılışı yapıldı. Bağcılar 
Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcı-
lar Belediye Başkanı Abdullah Öz-
demir, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem 
Tüysüz ile darbe girişiminde şehit 
olan İlhan Varank’ın ablası Ayşe Va-

rank Arslantürk birlikte sergiyi gezdi. 
Sergide en çok dikkat çeken ise dar-
be girişimi sırasında tank altında ka-
lan ve içinde 15 Temmuz’un en genç 
gazilerinden Görkem Mert’in de bu-
lunduğu bir otomobil oldu.



BU MEYDAN TARİHİ 
ANLARA ŞAHİTLİK ETTİ

İki gün süren etkinlikte Bağcılar 
meydanı dolup taştı. 7’den 70’e her 
yaştan binlerce kişi ellerinde Türk 
bayraklarıyla meydana akın etti. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunması ile başlayan programda 
Kur’an-ı Kerim okundu. Programda 
15 Temmuz gecesi yaşananlar slayt 
gösterisi ile vatandaşlara izletildi. 
Slayt gösterisinin ardından kürsüde 
söz alan Kaymakam Eldivan, “Biz-
ler öyle bir milletiz ki öleceğini bile 
bile şehadete gideceğini bile bile 
hazırlığını yapan başka bir millet 
yoktur. Hiç kimse şunu unutmasın 
ki Türkiye Cumhuriyeti devleti, ile-
lebet payidar kalacaktır. FETÖ gibi 
alçakların devletin altını oymasıyla 
bir noktaya gelebileceklerini dü-
şünmesinler. Türk milleti bin yıldır 
bu topraklarda var, olmaya da de-
vam edecek” dedi.

Coşkulu kalabalığı selamla-
yan Özdemir ise “Bu meydan ta-
rihi anlara şahitlik etti. 15 Temmuz 

gecesinden sonra 26 gün nöbet 
tuttuğumuz önemli bir meydan. 
15 Temmuz sonrası Bağcılar Bele-
diyesi olarak ilk yaptığımız işlerden 
bir tanesi de bu meydanın ismini 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli İrade 
Meydanı olarak değiştirmek oldu. 
15 Temmuz’un 6. yılında vatandaş-
larımızın yoğun coşkulu bir kalaba-
lığıyla bugünü birlikte idrak ediyo-
ruz” dedi. 

Bu hain yapılanmanın 60’lı yıl-
lardan itibaren ülkenin tüm kurum-
larına yerleştiğini ve 15 Temmuz 
gecesi kendisini gösterdiğini ifade 
eden Özdemir şöyle devam etti: 
“15 Temmuz’daki dış güçlerin hain 
emellerini gerçekleştirmek üzere 
ortaya çıkan yapılanma 60’lı yıllar-
dan bu tarafa sinsi bir şekilde ül-
kemizin tüm kurumlarında önemli 
mesafeler kat etmişti. Aslında dün-
yada eşi benzeri görünmeyen ger-
çekten önemli belgesellere konu 
olacak derecede sinsi bir şekilde 
yapılanan bu yapı 15 Temmuz’da 
kendini gösterdi. Cumhurbaşka-
nımızın duruşuyla ve arkasındaki 

milletimizin mücadelesiyle, ordu-
muzun içerisindeki şerefli komu-
tanlarımızın duruşuyla bu hain dar-
be girişimi püskürtüldü.” 

COŞKU VE HEYECAN

HİÇ EKSİLMEDİ 
15 Temmuz Derneği Kadın ve 

Aile Komisyon Başkanı Ayşe Varank 
Aslantürk de şunları söyledi: “Bizim 
üzerimize düşen bundan sonra şe-
hitlerimizin hikayelerini bir sonraki 
nesillere aktarmak. O gece vatan, 
millet, bayrak kavramlarının bizim 
için hala çok kıymetli ve değerli ol-
duğunu tekrar gördük.”

Coşku ve heyecanın bir an ol-
sun hiç eksilmediği gece, sanat-
çı Eşref Ziya konseriyle sona erdi. 
Etkinliklerin son gününde şehitler 
için Bağcılar Merkez Camii’nde 
mevlit okundu ve şehit kabirleri zi-
yaret edildi.
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YAPILAN ARAÇLAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI

EVA TEAM TARAFINDAN

Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Mi-
marlık Fakültesi öğrencilerinden oluşan 
‘EVA Team’ Elektrikli Araç Takımı tara-

fından geliştirilen 6 aracın lansman programı 
yapıldı.  Üniversitenin Mahmutbey Tekno-
loji Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, 
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 
Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan ve çok sayıda 
akademisyen ile öğrenci katıldı.

BİR GURUR TABLOSUYLA KARŞI 
KARŞIYAYIZ

Tanıtım programında konuşan Rektör Prof. 
Dr. Erhan, “Bugün bir gurur tablosuyla daha 
karşı karşıyayız. Ben burada vizyon görüyo-
rum. 4 sene evvel tek bir araçla ortaya çıkıldı-
ğında hangi noktalara gelinebileceğini düşü-
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➤  Bağcılar Belediyesi’nin ana sponsorluğunda Altınbaş Üniversitesi öğrencilerinden oluşan ‘EVA 

Team’ Elektrikli Araç Takımı tarafından geliştirilen 6 aracın tanıtımı yapıldı. Öğrencileri tebrik eden 

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, bu başarının ülkemizin gelişimi ve geleceği adına 

önemli işaret fişekleri olacağını belirtti.

nen, tasarlayan iradeyi görüyorum. 
Her bir öğrencimizin gece gündüz 
çalışmalarının sonucundaki başarıyı 
ve istikbali görüyorum” dedi.

ÜLKEMİZİN GELECEĞİ 
ADINA ÖNEMLİ İŞARET 
FİŞEKLERİ OLACAK

Öğrencileri tebrik eden Bağcılar 
Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 
“İnşallah inanıyorum ki, üniversitemi-
zin 4 yılda oluşturduğu başarı, 4 yıl 
sonra çok farklı noktalarda ülkemizin 
gelişimi ve geleceği adına önemli işa-
ret fişekleri olacaktır. Bizler de Bağ-
cılar Belediyesi olarak genç kardeş-

lerimizin yanında olacağımızı ifade 
ediyoruz” dedi. 

YARIŞMALARA
KATILACAKLAR

Protokol konuşmalarının ardından 
EVA - 3 elektrikli araç, EVA Otonom 

aracı, 2 adet insansız hava aracı, in-
sansız su altı aracı ve roketin tanıtı-
mı yapıldı. Öğrenciler, yeni araçlarla 
önümüzdeki dönemde düzenlene-
cek yarışmalara katılacak.
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YILDIZLAR ALTINDA

SİNEMA KEYFİ

➤ Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği yaz etkinliklerinde ilçe sakinleri hem renkli 
aktivitelerle eğleniyor hem de ailece yıldızların altında açık hava sinemasının 
keyfini yaşıyor.  Vatandaşlar, ikram edilen patlamış mısır ve gazozla tam bir 

İstanbul nostaljisi yaşıyor.
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Bağcılar Belediyesi, ilçe sa-
kinleri için Yaz Etkinlikleri 
projesini hayata geçirdi. Bu 

amaçla her gün bir mahallede be-
lirlenen okulun bahçesinde etkinlik 
alanı oluşturuluyor. Saat 16.00’da 
başlayan programda çocuklar şiş-
me oyun gruplarında arkadaşlarıy-
la oynayarak doyasıya eğleniyor. 
İlerleyen saatlerde ise Bilgi Evleri 
Müzik öğretmenleri, sevilen şar-
kıları seslendirdiği bir konser veri-
yor. Müziğin ritmine ayak uyduran 
davetliler hep bir ağızdan şarkılara 
eşlik ediyor.

PATLAMIŞ MISIR VE
GAZOZ EŞLİĞİNDE FİLM 
KEYFİ

Akşam karanlığı çöktüğünde ise 
yıldızların altında açık hava sinema 
keyfi yaşanıyor. Katılımcılar, beledi-
yenin ikramı olan patlamış mısır ve 
gazozla film izlemenin tadını çıka-
rıyor. Bağcılar Belediye Başkanı Ab-
dullah Özdemir de her gün etkinlik 
alanını ziyaret edip vatandaşlarla 
zaman geçiriyor. Çocuklarla oyunlar 
oynayan Özdemir, anne ve babalarla 
da sohbetler ediyor.

TAM BİR İSTANBUL

NOSTALJİSİ

Sıcak yaz akşamlarını en verimli 

şekilde değerlendirmeye çalıştıkla-

rını söyleyen Özdemir, “İlçemizde 

tam bir İstanbul nostaljisi yaşıyo-
ruz. Bir yanda gülen çocuklar diğer 
yanda onları mutlu gözlerle izleyen 
aileleri. Hep birlikte güzellikleri 
paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. 
Programımızın yoğun ilgi görmesi 
bizi çok memnun etti” dedi.
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ilk yurtdışı ziyaretini Kosova’ya yaptı
Başkan Özdemir

➤ Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, göreve geldikten sonraki ilk resmi 
yurtdışı ziyaretini Kosova’ya yaptı.  Başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim 
müdürlerinden oluşan heyet, bir dizi işbirliği protokolü imzaladı. Ayrıca heyet, 
Mamuşa’daki Uluslararası Domates Festivali’ne de katıldı.

Bağcılar Belediyesi tarafından 
Kosova’ya hem siyasi hem de 
kültürel bir ziyaret düzenlen-

di. 22-25 Temmuz 2022 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen programa; 
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah 
Özdemir, başkan yardımcıları, meclis 
üyeleri ve birim müdürlerinden olu-
şan bir ekip katıldı. Heyete Bağcılar 
Kaymakamı Mustafa Eldivan, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ile AK 
Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem 
Tüysüz de eşlik etti.

BÜYÜKELÇİ VE
BAŞKONSOLOS ZİYARET 
EDİLDİ

Heyetin ilk adresi Priştine Büyü-
kelçeliği ve Prizren Başkonsolosluğu 
oldu. Türkiye’nin Priştine Büyükelçi-
si Çağrı Sakar ve Prizren Başkonso-
losu Serdar Özaydın’ı ziyaret eden 
Özdemir ve beraberindekiler, çalış-
malar hakkında bilgi aldı. Özdemir, 
iki ülkenin de ilişkilerinin güçlendi-
rilmesi adına yaptığı çalışmalardan 

dolayı Sakar ve Özaydın’a teşekkür 
etti. Başkonsolosluktan sonra Koso-
va Yunus Emre Enstitüsü’nde kurum 
müdürü Mehmet Ülker ile bir araya 
gelen ekip, görüş alışverişinde bu-
lundu.

Bağcılarlı heyet, Mamuşa Beledi-
yesi tarafından bu yıl 14’üncüsü dü-
zenlenen Uluslararası Domates Fes-
tivali’ne iştirak etti. Özdemir, festivale 
katılan Kosova Başbakanı Albin Kurti, 
Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova 
Demokratik Türk Partisi Genel Baş-
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kanı Fikrim Damka Kosova ve bele-
diye başkanları ile sohbet etti.

BİRLİKTE YAŞAMAKTAN
ÇOK MUTLUYUZ

Mamuşa Atatürk İlkokulu av-
lusunda düzenlenen törende bir 
konuşma yapan Özdemir, kısa za-
man içerisinde Mamuşa ile kardeş 
belediye olma yönünde girişimleri 
hızlandıracağını söyledi. Özdemir 
sözlerine şöyle devam etti: “Burada 
hiç yabancılık çekmedik. Kendimi-
zi farklı bir ülkede hissetmedik. Bu 
hissi veren tüm Kosovalı kardeşle-
rime teşekkürlerimi sunuyorum. 15 
Nisan 2022 tarihinde göreve başla-
dım. İlk yurtdışı ziyaretimizi Kosova 
Cumhuriyeti’ne yaptık. Bunun şöyle 
de bir önemi var; yedi yüz elli bin 
vatandaşımızın yaşadığı ilçemizde 
yüz bine yakın Rumeli ve Balkan 
coğrafyasından gelen dostlarımızla 
iç içeyiz ve birlikte yaşamaktan ol-
dukça mutluyuz. Daha da önemlisi 
ilçemiz, bu coğrafyadan Türkiye’ye 
göçen dostlarımız tarafından kurul-
muştur. Kardeşlik bağlarımızı daha 
da güçlendirmek için buraya geldik. 
Önümüzdeki süreçte de her anlam-
da Balkan coğrafyasıyla iş birliğimizi 
en iyi ve en verimli şekilde devam 
ettireceğiz.”

MAMUŞA İLE İŞBİRLİĞİ
PROTOKOLÜ İMZALANDI

Konuşmaların ardından, yüzden 
fazla çiftçiye çekilişle tarım makine-
leri dağıtılırken, festival halk oyunları 

gösterisi ve ses sanatçısı Orhan Çak-

mak’ın verdiği konserle son buldu. 

Festival kapsamında ayrıca Bağcılar ile 

Mamuşa Belediyeleri arasında iş birli-

ğini daha da arttırmaya yönelik pro-

tokol imzalandı. Özdemir ile Mamuşa 

Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, 

birbirlerine hayırlı olsun dileklerinde 

bulundu.
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TÜRK ASKERLERİYLE BİR 
ARAYA GELDİLER

4 gün süren program kapsa-
mında Kosova Türk Barış Gücü 
Karargâhında görev yapan Türk 
askerleri ve komutanları da ziyaret 
edildi. Ayrıca Osmanlı Devleti’ne 
Avrupa’nın kapılarını açan ilk padi-
şah olarak geçen Sultan I. Murad 
Hüdavendigar’ın  Mazgit köyün-
deki türbesine giden heyet, bura-
da dua etti.

Bağcılar HABER
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BALKAN NİNNİSİ DİZİSİNİN
SETİNİ ZİYARET ETTİLER

Kosova’daki temaslarını tamam-
layan Bağcılarlı heyet, daha sonra 
Kuzey Makedonya’nın başkenti Üs-
küp’e geçti. Özdemir ve berabe-
rindekiler, TRT 1’in en çok sevilen 
yapımlarından biri olan ve çekimle-
ri Üsküp’te gerçekleştirilen Balkan 
Ninnisi dizisinin setini ziyaret etti.

GÜZEL BİR İŞ YAPIYORSUNUZ
Yönetmen, oyuncu ve set ekibiyle 

bir araya gelen Özdemir, diziyle ilgili 
sohbet etti. Balkanların Türkiye için 
çok önemli olduğunu söyleyen Öz-
demir, “Balkan Ninnisi bizim de aile-
ce takip ettiğimiz bir dizi. Farklı mil-
letlere mensup iki gencin sevdasını 
çok güzel bir şekilde anlatıyor. İki 
ülkenin geçmişten gelen dostluğu-
na katkıda bulunuyor. Bu anlamda 
çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Dizide 

emeği geçen herkese teşekkür edi-
yorum ve sizlere başarılar diliyorum” 
dedi. Ziyaret sonunda Özdemir, dizi 
ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi
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ŞÖHRETLER KARMASI

➤ Bağcılar Belediyesi ve TÜGVA’nın birlikte gerçekleştirdiği Yaz Spor Okulları kapanışı 
nedeniyle düzenlenen program muhteşem bir şölene sahne oldu. Renkli görüntülerin 

yaşandığı etkinlikte spor, müzik, sinema ve dijital medyanın ünlü isimleri Şöhret 
Karması futbol maçında karşı karşıya geldi. Heyecanlı dakikaların yaşandığı maçta 

Bağcılarlılar hem seyrine doyum olmaz bir maç izledi hem de eğlenceli zaman geçirdi.



BAĞCILAR’DA MAÇ YAPTI

Bağcılar Belediyesi’nin öğrencilerin 
tatil dönemini verimli geçirmesi 
için TÜGVA ile birlikte düzenle-

diği Yaz Spor Okulları sona erdi. 6 hafta 

süren etkinlikte; öğrenciler, futboldan 

basketbola voleyboldan satranca kadar 

farklı branşlarda yer alan aktivitelerden 

6 bin 200 öğrenci yararlandı. Çocukla-

rın sosyalleştiği ve yeteneklerini ortaya 

koyduğu Yaz Spor Okulları’nın kapanışı 

sebebiyle Bağcılar Belediyesi tarafından 

muhteşem bir organizasyon düzenlendi.
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GÖSTERİLER NEFES KESTİ

Mahmutbey Stadyumu’nda ger-
çekleşen kapanış programına öğ-
rencilerin yanı sıra aileleri ve sporse-
verler akın etti. Stadyumu dolduran 
ilçe sakinleri, ailece güzel bir gün 
geçirdi. Alanda tırmanma duva-
rından canlı langırta, air hokeyden 
sumo güreşine kadar farklı içerikte 
aktiviteler yer aldı. Çocuklar, kendi-
leri için hazırlanan bu ortamda eğ-
lenceli dakikalar geçirdi. Eğlence ve 
sporun bir araya geldiği etkinlikte 
Karizma Basket Show’da nefes ke-
sen gösteriler sergilendi.
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“BAĞCILAR AK PARTİ
BELEDİYECİLİĞİNİN 
MARKASI”

Bağcılar’ın AK Parti belediyecili-
ğinin markası olduğunu söyleyen AK 
Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri 
Kabaktepe, “Bağcılar, gençlerimizin 
eğitimden spora kültürden sanata, ki-
şisel gelişimlerinden kimlik ve karak-
terlerinin geliştirilmesine ve yetenek-
lerinin ortaya çıkarılması noktasında 
bu ve benzeri faaliyetlerini gösterme-
de Türkiye’de AK Parti’nin öncü bele-
diyelerinden oldu. Bu yüzden Bağcı-
lar’ı tebrik ediyorum.

Gençlerimizin hem kabiliyetlerinin 
ortaya çıkması hem de yetenekle-
rinin gelişmesi açısından bu yaz 
faaliyetleri çok büyük önem arz 
ediyor” dedi.

“6 HAFTAMIZI DOLU DOLU 
GEÇİRDİK”

Bağcılar’da gençlerin yüzünün 
hep güleceğini söyleyen Bağcılar 
Belediye Başkanı Abdullah Özde-
mir ise “TÜGVA ile birlikte yapmış 
olduğumuz Yaz Spor Okulları’n-
da 6. Haftayı doldurduk ve fina-
le geldik. Bağcılar’ımızın pırıl pırıl 
gençleriyle 6 haftamızı dolu dolu 
geçirdik. 
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Çocuklarımızla çok güzel eğitim 
ve spor faaliyetleri gerçekleştirdik. 
Gençlerimizin donanım kazanması 
için önem gösterdik. Bağcılarımız 
yüzde 60’ı genç bir nüfusa sahip 
bir ilçe. Gelecek adına Bağcılar’da 
çok önemli isimler yetiştirmek is-
tiyoruz. Belediyemizle, Milli Eğitim 
Müdürlüğümüzle ve ilçedeki bütün 
kurumlarla ilmek ilmek işleyerek 
geleceğe önemli gençler ve fertler 
yetiştirmek istiyoruz” diye konuştu.

ÜNLÜ İSİMLER
SAHAYA ÇIKTI

İlerleyen saatlerde ise spor, mü-
zik, sinema ve dijital medyanın ünlü 
isimleri sahaya çıkarak gösteri maçı 
yaptı. Mahmutbey Stadı’nda yapılan 
maçta Bağcılar Kaymakamı Mustafa 
Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul 
İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 
Bağcılar İlçe Başkanı Rustem Tüysüz, 
İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed 
Gençekerek, TÜGVA Bağcılar İlçe 
Başkanı Halil İbrahim Dikgöz, teknik 
direktör Bülent Uygun, eski milli fut-
bolcular Nihat Kahveci, Ahmet Dur-
sun, oyuncu Hakan Bilgin ile Ruhi Su, 
şarkıcı Canbay ile Wolker gibi ünlü 
isimler forma giydi. Mücadelenin ha-
kemi ise televizyon yorumcusu Ah-
met Çakar oldu. Ünlü isimler 20’şer 
dakikalık iki devre halinde oynanan 
gösteri maçında galibiyet için ter 
döktü. Zorlu geçen maçı mavi takım 
5-2 kazandı.
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KAYISI HASADINDA 
BULUŞTUK



➤ Bağcılar Belediyesi 
tarafından düzenlenen 

11. Geleneksel Kayısı 
Festivali, renkli 

görüntülere sahne oldu. 
Çocuklar, kendileri 

için düzenlenen 
aktivitelerle doyasıya 

eğlenirken vatandaşlar 
da dalından topladığı 

kayısılardan yedi.
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Bağcılar Belediyesi tarafından gelenek-
sel hale getirilen Kayısı Festivali’nin bu yıl 
11’incisi düzenlendi. Güneşli Mahallesi’n-

deki Kayısı Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe 
AK Parti İstanbul İl Başkanı Yardımcısı İsmet Öz-
türk, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özde-
mir, ve ilçe sakinleri katıldı.

GÜZEL BİR GÜN GEÇİRİYORUZ
Komşularla birlikte güzel bir gün geçirdikle-

rini söyleyen Başkan Özdemir, “Bağcılarımızda 
8 nostalji bahçemiz hizmet veriyor. Anado-
lu’nun bir mozaiği konumundaki ilçemizde 
bugün komşularımızla birlikte kayısı hasadı 
yapıyoruz. Hep beraber sohbet ediyoruz hem 
de dalından kayısı yiyoruz” dedi. Özdemir daha 
sonra dalından topladığı kayısıdan vatandaşlara 
da ikram etti. 



AĞIZDA KAŞIKLA
KAYISI TAŞIDILAR

Ağaçların altında anne babalar 
piknik yaparken çocuklar da akran-
larıyla birlikte belediyenin kendile-
ri için düzenlediği yüz boyama ve 

animasyon etkinliklerinde doyasıya 
eğlendi. Programda “En hızlı kayısı 
yeme” ve “Ağızda kaşıkla kayısı ta-
şıma” kategorilerinde yarışmaları 
düzenlendi. Heyecanla geçen ya-
rışmalarda başarılı olanlara hediye-
ler verildi. 

KAYISI BAHÇESİNDE
88 KAYISI AĞACI VAR

Güneşli Mahallesi’nde 3 bin 230 
metrekarelik alana sahip Kayısı Bah-
çesi’nde 88 tane kayısı ağacı bulu-
nuyor. Ayrıca bahçe içinde Malatya 
Konağı da yer alıyor. 
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TÜRKİYE’YE GELİŞLERİNİN 
70. YILINDA PİKNİKTE BULUŞTU

KAZAK TÜRKLERİ

➤ Çin zulmünden dolayı ülkelerinden göç etmek zorunda kalan Kazak Türkleri Türkiye’ye 
gelişlerinin 70’inci yılında, Bağcılar Belediyesi Kirazlıbent Tabiat Parkı ve Mesire Alanı’nda 
düzenlenen piknikte buluştu. Kazakistan’dan gelen Atameken müzik grubunun konseriyle güzel bir 
gün geçiren davetliler, göç sırasında hayatını kaybedenleri de andı.
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Memleketlerinden Çin’in baskı ve zulümleri sebe-
biyle göçe zorlanan Kazaklar’ın, Türkiye’ye 
gelişlerinin 70’inci yılında Kazakkent 

Altay Derneği tarafından bir program 
düzenlendi. Bağcılar Belediyesi 
Kirazlıbent Tabiat Parkı ve Me-
sire Alanı’nda gerçekleşen 
etkinlikte 1500 Kazak Türkü 
bir araya geldi.

İLÇEMİZE

ZENGİNLİK

VE AHENK

KATTILAR
Bu anlamlı günde 

Bağcılar Belediye Baş-
kanı Abdullah Özdemir 
de Kazak vatandaşları yal-
nız bırakmadı. Göç sürecinin 
Osmanlı Devlet’inin bölünme-
siyle başladığını belirten Özdemir, 
“Hem Balkanlar hem de ata yurdu-
muzda büyük acılar yaşandı.

Birçok muhacir Himalaya Dağları’nda hayatını kaybetti. 
Adnan Menderes döneminde 2200 kişi iskanlı göçmen 

olarak Türkiye’ye kabul edildi. Bu muhacirler-
den 120 aile ise ilçemizi yurt edindi. Çok 

değerli Kazak vatandaşlarımız kültür-
leri, uyumlu ve kişilikli şahsiyetle-

riyle ilçemize önemli zenginlik 
ve ahenk kattılar. Bağcılarımızın 

kültür mozaiğinin en önemli 
unsurlarından biri oldular” 
dedi.

HAYATINI
K A Y B E D E N L E R 
DE ANILDI

Sohbet eden ve yö-
resel yemeklerden yiyen 

katılımcılar, Atameken 
müzik grubunun verdi-

ği konserle de eğlendiler. 
Programın devamında göç 

sırasında yaşamını yitirenler 
dualarla anıldı. Etkinliğe; Kaza-

kistan Cumhuriyeti İstanbul Baş-
konsolosu Alim Bayel ve Kazak der-

neklerinin temsilcileri de katıldı.
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Yenigün Mahallesi Muhtarı Bünyamin 
Çiftçi: Çocukken sokak lambasını 
yakma isteği beni muhtar yaptı

➤ Üç dönemdir Yenigün Mahallesi muhtarlığını yapan Bünyamin Çiftçi (47) doğma 
büyüme olduğu mahallesini, muhtar olma hikayesi ve çalışmalarını anlattı. Çocukken 
yaşadığı bir olayın muhtar olmasında çok etkili olduğunu söyleyen Çiftçi, “Evimizin 
önüne sokak lambası direği koymuşlardı. Yıllar geçti ama lambası hiç yanmadı. İçimde 
‘Muhtar olursam ya bu direği yıkacağım ya da lambasını yakacağım’ diye bir kıvılcım 
oluştu. Muhtar oldum ve o direği oradan kaldırdım” dedi.

İŞTE BÜNYAMİN ÇİFTÇİ İLE 
YAPTIĞIMIZ SÖYLEŞİ:
Sizi tanıyabilir miyiz?

Aslen Trabzonluyum. 1975 yılında 
Bağcılar Yenigün Mahallesi’nde doğ-
dum. O günden beri bu mahallede 
oturuyorum. Çocukluğum, gençliğim 
bu sokaklarda geçti. Evli ve 3 çocuk 
babasıyım. Engelli bir muhtarım. 2009, 
2014 ve 2019 yerel seçimlerinde muh-
tar seçildim. 

Muhtar olmaya nasıl karar

verdiniz?
Muhtar olma fikri, çocukluktan 

geliyor. Ben 5-6 yaşlarındaydım. 
Evimizin önünde elektrik direği di-
kilmişti. O direkteki lambanın yan-
dığını hiç görmedim. Elektrik direği 
tam olarak yatak odamın camının 
önündeydi. Çocukluk heyecanıyla 
hep yansın diye bekledim. İlkokul, 
ortaokul, lise bitti ancak o lamba 

hiç yanmadı. Direk olduğu gibi du-
ruyor. Böyle bir şey olmaz diye dü-
şünürdüm. Bana çok mantıksız ge-
liyordu. İçimde muhtar olursam ya 
bu direği yıkacağım ya da lambasını 
yakacağım’ diye bir kıvılcım oluştu. 
İdareci veya muhtar olmak aklım-
da kalmış. O günkü aklımla muhtar 
başta olmak üzere sorumlu kişilere 
kızmıştım. Muhtar oldum ve o direği 
oradan kaldırdım. Tabi bu işin hikaye 
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kısmı. Mahalleme hizmet etmek için 
muhtar oldum. Önce kendi kapımı-
zın önünü süpürmeliyiz düsturuyla 
hareket ettim. Bağcılar’ı, mahalle-
mi seviyorum. Buradan kopmam 
mümkün değil. Çevremize öncülük 
yapmak amacıyla çabalıyorum.

Yenigün Mahallesi’nin bir
profilini çizer misiniz?

Mahallemizde çoğunlukla Ka-
radeniz bölgelerinden vatandaşlar 
yaşıyor. Memleketlere göre ilk sıra-
da Trabzon ve Gümüşhane geliyor. 
Burada Anadolu kültürü hala devam 
ediyor. Komşuluk ilişkileri güçlü. İn-
sanlar birbirlerine gidip geliyorlar ve 
yardımlaşıyorlar. Mahallemiz Gün-
gören ve Bahçelievler sınırındayız. 
Bu bizim yararımıza oluyor. Burala-
rın da yöneticileriyle de görüşmele-
rimiz oluyor. Belediyemiz bir sokağı 
çarşı caddesi olarak düzenledi. Ayrı-
ca 300 metre uzunluğunda yürüyüş 
yolumuz var. Orası vatandaşlarımı-
za nefes aldırıyor. Ahmet Ziyaüddin 
Gümüşhanevi parkımız baştan aşağı 
yenilendi. Çok güzel bir tesis oldu. 

Çalışmalarınızdan ve
hizmetlerinizden bahseder 
misiniz?

13 yıldır muhtarlık yapıyorum. 
Kamu kurumlarımızla birlikte mahal-
lemize hizmet ediyoruz. Biz sadece 
köprü vazifesi görüyoruz. Mahallede 
büyük bir sıkıntımız yok. Bütün hiz-
metleri kamu kurumu kanalları ka-
nallarıyla rahatlıkla yapıyoruz. Yöne-
ticilerimize çok teşekkür ediyorum. 

Ayrıca Whatsapp grubundan sorun-
lar, arızalar, aksaklıklar belediyemiz 
tarafından anında çözülüyor. Biz bu-
rada bütün kurumlar bir aileyiz. En 
önemli sorunlarımızdan biri elektrik 
kablolarıydı. Onlar da yer altına alı-
nınca çok rahatladık. Temizlik konu-
sunda de özellikle teşekkür etmek 
istiyorum. Her gün çöp arabaları 3-4 
kez sokaklarda dolaşarak mahalle-
mizi ter temiz bir hale getiriyorlar.
Sosyal dayanışmayı diri tutmak muh-

YENİGÜN MAHALLESİ 
HAKKINDA:

Yenigün Mahallesi’nin nüfusu 
21.902. Mahallede Bağcılar 
Belediyesi’ne önemli tesisler yer 
alır. Bunlardan biri Yenigün Bilgi 
Evi. Mahallenin çocukları burada 
yararlı zaman geçiriyor. Mahallede 
iki adet aile sağlığı merkezi hizmet 
vermektedir. 

Mahallenin en çok dikkat çeken 
tesisi ise Bağcılar Belediyesi Ahmet 
Ziyaüddin Gümüşhanevi Parkı. 
Mahalle sakinleri bu parkta sağlıklı 
ve nitelikli zaman geçiriyorlar. Parkın 
içinde kafeterya, oyun grupları, 
oturma grupları ve basketbol 
sahası bulunuyor. Yenigün Parkı da 
mahallenin diğer büyük parkı.

tar olma amaçlarımızda biriydi. Bunu 
gücümüz yettiğince yapmaya çalışı-
yoruz. Bu ay 3 bin kişilik aşure dağıt-
tık. İhtiyaç sahiplerine ekmek kartları 
dağıtıyoruz. Hayırseverlerimizin de 
yardımıyla bu yardımları yapıyoruz. 
Abdullah Özdemir başkanımıza da 
bütün desteklerinden dolayı teşek-
kürlerimi iletiyorum.
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Bağcılar Belediyesi, ilçede yaşayan 
gençlere büyüleyici bir güzelliğe 
sahip bir doğada tatil yapma im-

kanı sunuyor. Belediyenin, Gençlik ve 

Spor Bakanlığı’yla yaptığı protokol çer-

çevesinde her yıl 4 ay süreyle gençler, 

Kefken Gençlik Kampı’na götürülüyor. 

Bu amaçla Bağcılar Belediyesi Genç-

lik Merkezi’ne kayıt yaptıran 15-22 yaş 

arasındaki gençler, gruplar halinde 

kampta 6 gün boyunca ağırlanıyor. 

Deniz kenarında maviyle yeşilin iç 

içe girdiği noktada bulunan kampa 

gelen misafirler, 5 yıldızlı lüks otellerin 

konforunda tatil keyfi yaşıyor.

YILDIZLI KAMP5 BAĞCILARLI GENÇLERE

➤ Bağcılarlı gençler, maviyle yeşilin buluştuğu Bağcılar Belediyesi Kefken Kampı’nda 
eğitim, eğlence ve macera dolu bir yaz kampının tadını çıkarıyor. 5 yıldızlı otel konforundaki 
tesislerde ağırlanan gençler, denizde yüzerek ve renkli aktivitelere katılarak keyifli zaman 
geçirirken huzur veren sessizlikte kitap okuyarak dinleniyor.



Ağaçların arasına serpiştirilmiş mo-
dern binalarda ısıtma, soğutma ve 
aydınlatma sistemleri ise güneş 
enerjisi ile sağlanıyor. Gençler, ye-
mekhane, yatakhane, çamaşırhane, 
mescit ve kafeterya gibi sosyal tesis-
lerde ihtiyaçlarını karşılıyor.

İLGİ ALANLARINA

GÖRE AKTİVİTELERE
KATILIYORLAR

Kuş cıvıltılarıyla uyanan gençler, 
kahvaltıdan sonra doğa yürüyüşüy-
le güne başlıyor. Daha sonra herkes 
kendi ilgi alanına göre aktivitelere 
katılıyor. Kimi okçuluk eğitimi alır-
ken kimi de ata sporu olan matrak 
oynamayı tercih ediyor. Bunun ya-
nında kapalı alanlarda ise masa te-
nisi ve langırt gibi eğlenceli oyunlar 
da bulunuyor. 

Güneşte sınırsız deniz ve kumun 
tadını çıkaran gençler, öğlenden 
sonra voleybol, futbol ve basketbol 
turnuvalarına katılıyor. Tempolu ve 
yorucu geçen gün içinde davetlilere 
sürpriz ikramlar da yapılıyor. Tiyatro 
gösterilerinin sahnelendiği, müzik 
dinletilerinin yer aldığı kampta öğ-
renciler; ağaç altında kitap okuyarak 
zihnini dinlendiriyor.

GÜZEL BİR YAZ
İZLENİMİ BIRAKMAK
İSTİYORUZ

Kefken Kampı’nda gerçekleşti-
rilen yaz kamplarıyla gençlerin ta-
tillerini verimli geçirmelerine katkı 
sunduklarını söyleyen Bağcılar Be-
lediye Başkanı Abdullah Özdemir, 
“Bir tatilde arzu edilen ne varsa 
hepsini kampımızda bulabilirsiniz. 
Burada eğlenmenin yanında ço-
cuklarımız yeni arkadaşlıklar da edi-
niyor. Birbirleriyle sohbetler ederek 
ortak paylaşımlarda bulunup sos-
yalleşiyorlar. Dolu dolu geçen 6 
gün sonrasında onların zihninde 
güzel bir yaz izlenimi bırakmak isti-
yoruz. Her şey yarınlarımızı emanet 
edeceğimiz yavrularımız için” dedi.

Yoğun ilgi gören ve çok beğeni-
len kamptan geçen yıl toplam 480 
kişi yararlandı.
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SOKAK HAYVANLARI
BUHARLA SERİNLİYOR
➤ Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahade Merkezi’ndeki kedi ve köpekler, sıcaklığın 
hissedildiği bu yaz günlerinde buhar püskürtme sistemiyle serinletiliyor.
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Bağcılar Belediyesi de mevsim normallerinin üzerindeki 
sıcaklarına maruz kalan sokak hayvanları için serinle-
me sistemini tekrar hizmete soktu. Hayvan Barınma ve 

Müşahade Merkezi’nde hayvanların güneşlendiği ve gezdiği 
alanda buharlı sistemle serinleme hizmeti verilmeye başlandı. 
Barınaktaki yüzlerce sokak hayvanı, sıcak hava dalgasının et-
kisinden korunması için gün içinde belirli periyotlarla üstten 
püskürtülen buharla serinletiliyor. Sağlıksız ve tedaviye muh-
taç köpeklerin bakımı ve tedavileri de barınakta görevli vete-
rinerler tarafından yapılıyor.
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ZORDA KALMASINLAR
DİYE GAYRET GÖSTERİYORUZ

Öte yandan sokakta yaşayan havanlara 
yönelik yapılan çalışmalar da hız kesmeden 
devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne 
bağlı ekipler sokakta yaşayan hayvanlar için 
parklardaki mamamatiklere ve sokaklarda 
belirlenen noktalara mama bırakıyor. Ayrıca 
ilçe genelindeki suluklar da dolduruluyor.

Hayvanların sıcaklardan etkilenmemesi 
için önlemleri aldıklarını söyleyen Bağcılar 
Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Can 
dostlarımızın sıcaklardan zarar görmelerine, 
aç ve susuz kalmalarına kayıtsız kalamayız. 
Elimizden geldiğince zorda kalmamaları için 
gayret gösteriyoruz” dedi.
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Bağcılar Belediyesi, sosyal et-
kinlikler kapsamında Feyzullah 
Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda eği-

tim gören kursiyerler için bir tatil or-
ganize etti. Her engel grubundan öğ-
rencilerin yer aldığı kafile, Kocaeli’de 
bulunan Bağcılar Belediyesi Kefken 
Yaz Kampı’na götürüldü.

MODERN TESİSLERDE 
AĞIRLANDILAR

Aileleriyle kamp alanına giden özel 
çocuklar, 5 yıldızlı otel konforunda 
modern ve donanımlı tesislerde ağır-
landı. Engelliler, maviyle yeşilin ke-
siştiği noktada hem spor yaptı hem 

➤ Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, 5 yıldızlı otel 
konforundaki Kefken Yaz Kampı’nda eğlenceli bir tatil yaptı. Doğada yürüyüş yapan, denize 
giren, müzik eşliğinde dans eden engelliler, üç gün boyunca unutulmaz zamanlar yaşadı.

ENGELLİLER
KEFKEN KAMPINDA DOYASIYA EĞLENDİ
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de doğa yürüyüşüne çıktı. Sıcaklığın 
arttığı dakikalarda ise davetliler, ken-
dilerini denizin serin sularına bırakarak 
ferahladılar. Engelliler, ilginç jeolojik 
yapısıyla dikkat çeken Pembe Kayalar’ı 
da gezerek bol bol fotoğraf çektirdi.

Keyifli ve yararlı zaman geçiren 
engelliler, kendilerine bu imkânı su-
nan Bağcılar Belediye Başkanı Ab-
dullah Özdemir’e teşekkür etti.
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Bağcılar HABER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sı-
caklığın mevsim normallerinin 
üzerinde seyrettiği konusunda 

uyarılarda bulundu. Aşırı sıcaklar açık 
alandaki çim, gül ve ağaçları da olum-
suz etkiliyor. Yeşilliklerde nemden kay-
naklanan külleme, karaleke ve pas gibi 
fungal (mantar) hastalıklar görülebiliyor. 
Bazı mantar türleri, ağaç meyvelerine 
zarar verirken; bazıları hem meyvele-
rine hem yapraklarına ve çiçek tomur-
cuklarına zarar veriyor. 

“GECE GÜNDÜZ
İLAÇLAMA YAPILIYOR”

Bağcılar Belediyesi de yaklaşan teh-
likenin yeşil alanlara zarar vermemesi 
için alarma geçti. Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü’ne bağlı olarak çalışan iki var-
diya halinde görev yapan 7 kişilik Zirai 
İlaçlama Ekibi çalışmalarına ağırlık ver-
di. İlçe genelinde ana caddeler, nostalji 
bahçeleri, refüjler ve parklar ilaçlama 
yapılarak güvenli bir alan haline getiri-
liyor. Ekip sabah saat 08.00 de başla-
yarak nemin 30 dereceyi aşana kadar 
gündüz ilaçlamasını, 00.00 ‘dan sonra 
ise gece ilaçlamasını yapıyor. 

“KESİNLİKLE KURU
YER KALMAMALI”

İlaçlama, kaplama ve yağmurla-
ma olmak üzere iki şekilde yapılıyor. 
Çim ve çalılık alanlar için kaplama, 
ağaçlar için ise yağmurlama yöntemi 
uygulanıyor. İki yöntemde de bitki-
nin kesinlikle kuru yerinin kalma-
masına özen gösteriliyor.

Bağcılar’da aşırı neme 
karşı önlem alındı

➤ Bağcılar Belediyesi, aşırı 
sıcak ve nemli havanın 
zararlarından korunmak 
için yeşil alanlarda 
önlemler aldı. Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü zirai 
ilaçlama ekibi, fungal 
(mantar) hastalıklara karşı 
çim, çalı ve ağaçları gece 
gündüz ilaçlıyor.
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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 Kütüpha-
nesinin bu ay en çok kitap okuyan üyeleri çocuk kate-
gorisinde Beyza SELVİ  ve yetişkin kategorisinde Tülay 

SADOĞLU oldu.

MUHTERİS: (سرتحم): Kelimenin 
kökeni Arapça’dır.”Hırs” kelimesinden 
türetilmiştir. Dilimizde oldukça fazla kul-
lanılan kelimelerden biridir. 
▪Hırs sahibi
▪Şiddetli istek duyma
▪Açgözlülük, tamah etmeme anlamları-
na gelen Osmanlıca bir kelimedir.

BU AYIN OSMANLICA KELİMESİ

ÇOCUKLAR BU KÜTÜPHANE TAM SİZE GÖRE

Bağcılar Belediyesine bağlı hizmet veren Şehit Savcı 
Mehmet Selim Kiraz Halk ve Çocuk Kütüphanesinde ma-
sal saatlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Yaz tatilinde 
de minik kitapseverler bizleri yalnız bırakmadı. Timaş Ya-
yınlarından çıkan Carolina Rabei’nin “Hikayesi Olmayan 
Kitap” adlı eserini biz okuduk çocuklar dinledi. Daha sonra 
üyelerimizin aktif rol oynadığı kitap ayracı atölye çalışma-
sını gerçekleştirdik.

Sizler de masal saatlerimize katılmak, kütüphane-
mizin çalışmaları, etkinlikleri hakkında bilgi almak ister 
misiniz?

İletişim için: Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz
 Halk ve Çocuk Kütüphanesi

0(212) 435 64 60

Düşünmek savaştır.
Bir nesil uğruna, bir millet uğruna, 
bir medeniyet uğruna savaşmak…

Cemil MERİÇ

“Okuma Kültürü” çocukluk evresinden başlayarak kişilerin 
okuma eylemiyle edindikleri bilgi, beceri ve birikimlerinin top-
lumsal yaşam becerilerine dönüşmesidir. Özellikleri ise zaman 
içinde yerleşmesi, süreklilik arz etmesi ve bireyin içinden ge-
lerek gerçekleşmesi yani gönüllü olmasıdır. Okuma kültürüne 
sahip düşünen, üreten, eleştiren bireyler toplum içinde fark 
edilmektedir. 

Okuma kültürünün faydaları nelerdir?
• Akademik gelişimine katkı sağlaması
• Problem çözme yeteneğini geliştirmesi
• Sosyal gelişimine katkı sağlaması
• Kişiliğinin biçimlenmesine katkı sağlaması
• Yaşam boyu öğrenme
• Çevreye uyum 
• Kelime dağarcığının zenginleşmesi
• Dil gelişimi
• İfade yeteneği
• Medya okuryazarlığı
• Teknoloji okuryazarlığı ve daha sayılamayacak kadar çok 

faydası bulunmaktadır.
   Çocuklara okuma kültürünü kazandırmak için ailelere 

önemli görevler düşmektedir. Aileler kitap okuyarak çocukları-
na mutlaka rol model olmalıdır. Okuma kültürü ve kütüphane 
kullanım alışkanlığı kazandırma, araştırma teknikleri konularında 
kütüphanelerden yardım alabilirsiniz. 

Zeynep GEDİKOĞLU
Kütüphane Sorumlusu

OKUMA KÜLTÜRÜ NEDİR?

Hedeflerine ulaşma, üniversite sınavını kazanma, 
kamu personeli olma hayallerini gerçekleştirmek için 
öğrenciler yaz tatilinde de durmadan çalışmaya devam 
ediyorlar. Kütüphanemizin sessiz ve güvenilir ortamı 
öğrenciler için motive kaynağı olmaya devam ediyor.

 Sizler de kütüphanemizin etüt salonunda ders 
çalışabilir, süreli yayın bölümünde kitap, dergi, gaze-
te okuyabilir,  koleksiyonu ve etkinlikleriyle tamamen 
çocuklara özel tasarlanmış çocuk kütüphanesi hizmet-
lerinden yararlanabilir, üye olarak zengin kitap kolek-
siyonumuzdan yararlanabilir, Bilgi Erişim Merkezinde 
ödevlerinizi ve araştırmalarınızı yapabilir aynı zamanda 
kulüp çalışmalarımıza katılabilirsiniz.  

KÜTÜPHANEMİZDEN BİR KARE
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tv ’de  BAĞCILAR

Bağcılar TV’de BAĞCILAR
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Bağcılar HABER

BİLGİ EVLERİ
Demirkapı Bilgi Evi Demirkapı Mh. 1709. Sk. No:66
Bağcılar 0 (212) 651 45 36
Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi
Bağlar Mh. 28. Sk. No:14 Bağcılar 0 (212) 630 16 14
Ertuğrul Gazi Bilgi Evi İnönü Mh. 438. Sk. No:26
Bağcılar 0 (212) 435 91 42
Fatih Bilgi Evi Fatih Mh. Cami Caddesi No:3
Bağcılar 0 (212) 550 83 24
Fevzi Çakmak Bilgi Evi F.Çakmak Mh.
2032. Sk. N0:5 Bağcılar 0 (212) 433 03 97
Göztepe Bilgi Evi Göztepe Mh. Karanfil 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






