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Bağcılar'dan 3 kıtaya jeans Sporla kendini yeniledi
42 yıl önce Aksaray Yearaltı Çarşısı’nda 30 

metrekarelik bİr dükkanda satış mağazası ile 
başlayıp Bağcılar'da üretimle yükselen 

güçlü bir marka VIGOSS...

Yıllarca fazla kilo, bel kayması ve bel  
fıtığı problemleriyle mücadele eden Nezaket 
Akmercan, Bağcılar Belediyesi Spor  
Salonu'nda yeniden sağlığına kavuştu.
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Avrupalı öğrencilere, Bağcılar’da çevre eğitimi 09

BAŞKAN ÖZDEMİR’DEN ÖĞRENCİLERE 
KIRTASİYE HEDİYESİ

08 12Bağcılar Belediyesi ile Yunus Emre Enstitüsü 
arasında işbirliği protokolü imzalandı. 
Böylece Cumhuriyetin 100. yılında Türkçe’nin 
tanıtımı başta olmak üzere önemli  
projeler hayata geçirilecek.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah 
Özdemir, 14 bini ilkokul birinci sınıfa 
başlayanlar olmak üzere toplam 24 bin 
öğrenciye kalemden çantaya kadar 
kırtasiye seti hediye etti.

CUMHURIYETİN 100. YIL VİZYONU 
İÇİN İMZALAR ATILDI
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Ülke genelinde olduğu gibi 2022-2023 eğitim ve öğretim sezonu Bağcılar’da da ilk 
ders zilinin çalmasıyla birlikte başladı. İlçede ilk, orta ve lisede toplam 152 bin öğrenci ders başı 

yaptı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de yılın ilk dersinde okulları ziyaret 
ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

2022- 2023 SEZONU  
İLK DERS ZİLİ ÇALDI
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İÇİN ŞAMPİYON OLACAĞIM

KARADENİZ MUTFAĞININ  
BAĞCILAR ŞUBESİ NALIA

HALK OZANI NEŞAT ERTAŞ 
TÜRKÜLERİYLE ANILDI

YENİ YAPILARA  
ELEKTRİKLİ ARAÇ OTO 
PARKI ZORUNLULUĞU 

BAĞCILAR'DAN  
3 KITAYA JEANS 
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SİVRİSİNEKLERE KARŞI
ÖNEMLİ UYARILAR!
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Türkiye şampiyonluklarının yanı 
sıra Avrupa şampiyonu olan 
bedensel engelli milli atlet Hamide 
Doğangün, hedefinin dünya 
şampiyonluğu olduğunu anlattı.

Lezzet Durağı köşemizde, Süleyman 
ve Erol Emirhan Tarakçı kardeşler 
tarafından 2006 yılında kurulan 
Karadeniz yemekleri  ile meşhur Nalia 
Lokantasını anlatacağız. 

Neşet Ertaş'ın  ölümünün 10. 
yılında Bağcılar Belediyesinin 
düzenlediği programda sanatçı 
Onur Şan ile Erdal Şahin, Ertaş’ın 
sevilen  türkülerini seslendirdi.
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Y az ayları yerini sonbahara 
bıraktı. Ülkemiz doğudan batıya, 
kuzeyden güneye sonbahar 

renklerine büründü. İlçemizdeki 
park ve bahçelerde sonbaharın 
güzelliklerini yaşıyoruz. Seyrine 
doyum olmayan manzaraları 
hayranlıkla izliyoruz. Sabahının ve 
yaprakların serinliğini ciğerlerimize 
soluyoruz.  

Bu yıl da Eylül ayını sağlık, huzur ve 
bereket ikliminde yaşadık. Bağcılar 
ailesi olarak yeni başlangıçlara 
imza attık, zengin içerikli ve keyifli 
etkinliklerde bir araya geldik.  

2022 - 2023 eğitim ve öğretim 
sezonu ‘okul zilinin çalmasıyla” 
başladı. İlçemizde ilk, orta ve lisede 
toplam 152 bin öğrenci ders başı 
yaptı. Yılın ilk dersinde okulları 
ziyaret ettik ve öğrencilerin 
heyecanına ortak olduk. Okul öncesi 
ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri 
için de “Okula Merhaba” şenliği 
düzenledik. Toplam 24 bin öğrenciye 
kırtasiye seti hediye ettik. 

Yeni bir proje olarak  “Aile 
Okulu’nu” hizmete sunduk. 

Yazar ve psikologların 
konuk olacağı programda 

evlilik hazırlığı yapanlara 
ve evli çiftlere eğitim 
veriyoruz. Yine  “Bahçe 
Bakımı” kursu başlattık. 
Vatandaşlar seralarda ve 
açık alanlarda mesleğin 
gerektirdiği yeterlilikleri 
kazanacak. 

Kültür Sanat 
sezonunu siyasetten iş 
dünyasına ve edebiyata 
kadar birçok tanınmış 

isimin katıldığı coşkulu bir törenle 
açtık. 

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının 
“Yüz Yüze 100 Gün’’ projesi 
kapsamında ilçemizde ikinci 
buluşmayı gerçekleştirdik. 
Ayrıca Kartal, Büyükçekmece ve 
Beylikdüzü’nde vatandaşlarla bir 
araya geldik. AK Parti belediyeciliğinin 
bilgi, birikim ve tecrübelerini anlattık. 

Çocuklar ve gençler bizlere gurur 
yaşatmaya devam ediyor. Konya’daki 
6. Ulusal Çocuk Araştırmaları 
Kongresi’nde sunum yapan Enderun 
Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisi 
Barış Kahveci’nin, “Çernobil” adlı dizisi 
ilgiyle izlendi. 

Hayatlarının her anında gençlerimizin 
yanındayız… 15-28 yaş grubu gençlere 
hizmet verdiğimiz Gençlik Merkezi de 
yeni döneme coşkulu bir programla 
“merhaba” dedi. Yeni dönemde 
gençlere başarılar diliyorum. 

Vatandaşların sağlığına önem 
veriyoruz. Feyzullah Kıyıklık Engelliler 
Sarayı’nda düzenlediğimiz kursta da, 
gluten hassasiyeti olan özel çocuklara, 
pasta şefi Beyza Çevik eşliğinde 
glutensiz tatlı yapma öğretiliyor. 

Öte yandan ekiplerimiz, ölüme yol 
açabilecek virüsleri taşıyan Aedes 
cinsi sivrisineklere karşı ilaçlama 
çalışması yaptı. 

Büyük halk ozanı “Bozkırın 
Tezenesi” Neşet Ertaş’ı, vefatının 
10. yılında sanatçı Onur Şan ile Erdal 
Şahin’in de katıldığı programla andık. 

Bağcılar Belediyesi olarak “kültür 
ve sanatın adresi” olarak da anılıyoruz. 
Cumhuriyetin 100. yılında Türkçe’nin 
tanıtımı başta olmak üzere birçok 
projeyi hayata geçirmek için Yunus 
Emre Enstitüsü ile işbirliği protokolü 
imzaladık. 

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

Kıymetli Hemşehrilerim...
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CUMHURiYETiN 100. YIL 
ViZYONU iCiN  
iMZALAR ATILDI

Bağcılar Belediyesi ile Yunus Emre 
Enstitüsü arasında işbirliği protokolü 

imzalandı. Böylece Cumhuriyetin 
100. yılında Türkçe’nin tanıtımı 

başta olmak üzere önemli projeler 
hayata geçirilecek. Hayırlı olsun 
temennisinde bulunan Bağcılar 

Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 
“İşbirliğimizle coğrafyamız ve 

ülkemiz adına kıymetli işler 
yapacağımıza inanıyoruz” dedi.

2 009’dan beri Türkiye'nin 
dilini, kültürel mirasını, sanatını 
tanıtmak ve bu alanlarda eğitim 
almak isteyenlere yurt dışında 

hizmet veren Yunus Emre Enstitüsü ile 
yerel yönetimlere örnek çalışmalar yapan 
Bağcılar Belediyesi yetkilileri İstanbul’da 
bir araya geldi. Görüşmede Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 100. yılında Türkçe’nin 
tanıtılması, Türk kültüründeki barış unsu-
runun öne çıkarılması için yapılacak faali-
yetler konuşuldu. Daha sonra ise Bağcılar 
Belediyesi ile Yunus Emre Enstitüsü 
arasında işbirliği protokolü imzalandı. 

Belediyecilik anlayışını  
sınırların çok ötesine çıkardık

Göreve geldiği günden beri özellikle 
Balkan coğrafyasında güçlü ilişki-
ler kurduklarını söyleyen Bağcılar 
Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 

“Belediyemizde kurucu belediye 
başkanımızın başlattığı bir gelenekle 
birlikte Osmanlı bakiyesi olan bü-
tün topraklarımızda önemli bağlar 
kuruldu. Kazakistan’dan Balkan 
coğrafyasına kadar birçok yerde çok 
önemli çalışmalar yapıldı. Balkan coğ-
rafyasından gelen dostlarımızla yakın 
ilişkilerimizi artırıyoruz. Belediyemizin 
yaptığı çalışmalarda onlara olağanüs-
tü derecede yer verme gayreti için-
deyiz. Kazakistan’dan göçle gelenlere 
de geleneklerinin devamına ve eğitim 
boyutundaki çalışmalarına yönelik ça-
lışmalarına destek verdik. Sınırlarımız 
içindeki kardeş belediyecilik anlayışını 
sınırlarımızın çok ötesine çıkarmış 
bir belediyecilik geleneğiyle çalışıyo-
ruz. Bu açıdan yapılan işbirliğimizle 
coğrafyamız ve ülkemiz adına kıymetli 
işler yapacağımıza inanıyoruz” dedi.

Türkiye’nin dünyaya 
açılması noktasında 
önemli bir görev ifa 
ettiklerini söyleyen Yunus 
Emre Enstitüsü Başka-
nı Prof. Dr. Şeref Ateş 
“Bağcılar Belediyesi’ne 
çalışmalarından dolayı 
teşekkür ediyoruz. 2023 
Türkiye’mizin 100. yılı 
münasebetiyle daha çok 
çalışmak istiyoruz. İnşal-
lah hem yakın hem uzak 
coğrafyamızda Türkiye’nin 
dünyaya götüreceği 
medeniyet anlayışını, 
dilimizin güzelliğini ve 
kültürümüzdeki barış 
unsurunu birçok projeyle 
taçlandırırız” dedi.



AVRUPALI ÖĞRENCiLERE 
BAĞCILAR’DA CEVRE EĞiTiMi

Bağcılar Belediyesi ile Dünya 
Yerel Yönetim ve Demokrasi 
Akademisi Vakfı’nın (WALD) 
ortaklaşa düzenlediği “Yeşil Ge-

lecek İçin Avrupa Gençlik İttifakı Projesi” 
kapsamında Belçika, Romanya ve Kuzey 
Makedonyalı 15 öğrenci, İstanbul’a 
geldi. Bağcılar’da ağırlanan gençler, 7 
gün boyunca “Yeşil Mutabakat ve Aktif 
Vatandaşlık” üzerine eğitim aldı. Öğren-
ciler, bu süreçte uzmanlarla görüşerek 
Türkiye’de yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi ediniyor. Program çerçevesinde 
Avrupalı gençler, Bağcılar Belediye Baş-
kanı Abdullah Özdemir’in konuğu oldu. 
Özdemir, meclis salonunda ağırladığı 
öğrencilerle iklim değişikliğiyle mücade-
le ve çevre politikalarıyla ilgili konuştu. 
90’lı yıllar öncesiyle sonrasını mukayese 

ederek Türkiye’de yaşanan değişime 
değinen Özdemir, “O zamanlar çevresel 
problemler söz konusuydu. Vahşi depo-
lama denilen düzensiz depolama yön-
temiyle çöpler toplanır ve bir noktaya 
getirilirdi. Bu hem hava kirliliğine neden 
olurdu hem de metan gazı sıkışmasıyla 
can kayıplarıyla sonuçlanan patlamalar 
gerçekleşirdi. Ancak Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış 
olduğu ve sonra da AK Parti belediye-
ciliğinin çalışmalarıyla artık, bir tehdit 
olmaktan çıktı. İstanbul’da şu an 
bütün çöpler düzenli şekilde atık ay-
rıştırma tesislerine götürülerek burada 
ayrıştırıldıktan sonra geri dönüşümü 
sağlanıyor. Atıklar İstanbul’da çok 
profesyonelce yönetiliyor. Bunlardan 
enerji de üretir hale geldik” dedi. 
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“Yeşil Gelecek İçin Avrupa Gençlik İttifakı Projesi” kapsamında İstanbul’da bulunan Avrupalı öğrenciler, mecliste  
bir araya geldiği Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’le iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre üzerine değerlendir-

melerde bulundu. Türkiye’deki çalışmalardan memnun kaldıklarını belirten Kuzey Makedonyalı Ines Redjıkj,  
“Kendi ülkemizle karşılaştırdığımızda burada yapılan işlerin kaliteli olduğunu fark ettik” dedi.

KENDİ ÜLKEMİZE KIYASLA
BURASI DAHA KALİTELİ

WALD Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Duman 

ile Bağcılar Belediyesi Gençlik 
Meclisi üyelerinin de katıldığı 
toplantıda; konuk öğrenciler, 
merak ettikleri bütün soruları 
Özdemir’e yöneltip cevap aldı. 
Program sonunda gençler, Türki-
ye’de uygulamaları çok beğen-
diklerini söyledi. Aktif politikada 
rol alırsa çevre alanında çalış-
malar yapmayı düşündüğünü 
belirten Kuzey Makedonyalı Ines 
Redjıkj, “Başkanın söylediklerini 
çok kıymetli buluyorum. Kendi 
ülkemizle karşılaştırdığımızda 
burada yapılan işlerin daha 
kaliteli olduğun fark ettik. Bu 
noktada burada güzel şeyler 
oluyor” dedi. Gençleri, Bağcı-
lar’da ağırlamaktan memnuniyet 
duyduklarını söyleyen Özdemir, 
öğrencileri tebrik edip eğitim 
hayatlarında başarılar diledi.



EĞİTİM

Ülke genelinde olduğu gibi 2022-2023 
eğitim ve öğretim sezonu Bağcılar’da 
da ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte 
başladı. İlçede ilk, orta ve lisede 
toplam 152 bin öğrenci ders başı yaptı. 
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah 
Özdemir de yılın ilk dersinde okulları 
ziyaret ederek öğrencilerin  
heyecanına ortak oldu.

2022- 2023 SEZONU  
iLK DERS 
ZiLi CALDI



2022-2023 eğitim öğretim 
yılının başlamasıyla ülke 
genelinde yaklaşık 19 milyon 
öğrenci ve 1 milyon 200 

bin öğretmen ders başı yaptı. Bağcı-
lar’daki 2022-2023 Eğitim ve Öğ-
retim Yılı açılışı töreni Prof. Dr. Fuat 
Sezgin Ortaokulu’nda düzenlendi. 
Törene Bağcılar Kaymakamı Abdullah 
Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir, AK Parti İlçe Baş-
kanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mustafa Yılmaz, öğretmen-
ler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Mutlaka bir yabancı dil 
öğrenin, hergün kitap okuyun
Törenin açılış konuşmasını yapan 

Kaymakam Uçgun,“Başarılı olmak 
istiyorsak ilk öncelik, günü gününe 
derslerinize çalışmak olmalı. Size tav-
siyem her gün kitap okuyun. Bu sizin 
bir alışkanlığınız olsun ve mutlaka bir 
yabancı dil öğrenin. Yabancı diliniz 
olsun ki dünyayla rekabet edebilelim. 
Sizler bizden daha çok çalışkan ve 
gayretli olmalısınız. Hepinize mutlu, 
sağlıklı ve başarılı olacağınız bir eği-
tim öğretim yılı diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından 
ilk ders zilinin çalmasıyla 
yeni dönem başlamış 
oldu. Uçgun, Özdemir ve 
beraberindekiler sınıfları 
dolaşarak öğrencilere moral 
verdi. Özdemir, sohbet ettiği 
öğrenci ve öğretmenlere  
başarılar diledi.

HER ZAMAN EĞITIME 
DESTEK VERIYORUZ

Başkan Özdemir “Bağcılar Belediyesi 
olarak her zaman eğitime destek veri-

yoruz. Birinci sınıfa başlayan öğrencilerimi-
zin kırtasiye ve çanta ihtiyaçlarını giderdik. 
Bunun yanında ihtiyaç sahibi ailelere de 
yardım ediyoruz. Genç kardeşlerimize bilgi 
evlerimizle, üniversiteye hazırlanan öğ-
rencilerimize de etüt merkezleriyle destek 
veriyoruz. Bağcılar Belediyesi olarak her 
anlamda siz değerli öğrencilerimizin ya-
nındayız. Kapımız milli eğitim camiamıza, 
öğretmen ve öğrencilerimize sonuna kadar 
açık. Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı 
uğurlu olsun” diye konuştu.

SINIFLARI DOLAŞIP MORAL VERDI
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152 BiN ÖĞRENCi BAĞCILAR’DA 112 RESMI OKUL, 52 ANA OKULU 57  ÖZEL OKUL OLMAK  

ÜZERE 221 EĞITIM KURUMUNDA 152 BIN ÖĞRENCI EĞITIM GÖRÜYOR.



BAŞKAN ÖZDEMİR’DEN ÖĞRENCİLERE
KIRTASiYE 
HEDiYESi

Bağcılar’da okul öncesi 
ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, 

düzenlenen “Okula Merhaba” 
şenliğiyle yeni eğitim ve 

öğretim sezonuna başladı. 
Okul bahçesine kurulan oyun 

gruplarında doyasıya eğlenen 
çocuklara Bağcılar Belediye 

Başkanı Abdullah Özdemir sürpriz 
yaptı. Özdemir, 14 bini ilkokul 

birinci sınıfa başlayanlar olmak 
üzere toplam 24 bin öğrenciye 

kalemden çantaya kadar 
içinde kırtasiye seti hediye 

edileceğini belirtti.

Yurt genelinde okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine 
yönelik yüz yüze yürütülecek okula uyum eğitimleri başladı. Bu 
kapsamda Bağcılar Nene Hatun Ilkokulu’nda da “Okula Merha-
ba” şenliği düzenlendi. Programa Bağcılar Kaymakamı Abdullah 
Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti 
Ilçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa 
Yılmaz, meclis üyeleri, muhtarlar ve veliler katıldı.
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Kendilerine kırtasiye 
hediye eden Özdemir’e 

teşekkür  eden çocuklar, 
okul bahçesine kurulan 
şişme oyun gruplarında 

doyasıya eğlendi. 

24 BIN ÖĞRENCIYE  
EĞITIM DESTEĞI VERIYORUZ
Hizmet sıralamasında eğitime her zaman öncelik verdikle-
rini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir 
ise “Bağcılar belediyemiz Istanbul’da belediyeler arasında 
eğitim denilince her zaman en önde yürüyen kurumlardan 
bir tanesi oldu. Bugüne kadar yapılan 25 okulun her tarafın-
da belediye olarak izimiz olmuştur. Bundan sonraki süreçte 
de 31 okulun yapılmasıyla ilgili planlamalar devam etmek-
tedir. Ilçemize yeni okulları kazandıracağız. Çocuklarımızın 

geleceği hepimizin geleceği. Okullarımızın bütün ihti-
yaçlarında yanlarında olacağız. Bağcılarımızda 

birinci sınıfa başlayan öğrencilerimizin, 
herhangi bir gelir durumuna bakıl-

maksızın, tamamının çantasından 
kalemine kadar kırtasiye ekip-

manlarını Bağcılar Belediyesi 
olarak kendilerine hediye 

ediyoruz. Ayrıca birinci sınıf 
dışında 10 bin ihtiyaç sahibi 
öğrencilerimizin de kırtasi-
ye ekipmanı sosyal destek 
olarak kendilerine takdim 
edilecektir” diye konuştu.

EĞITIMDE ADI ANILIR 
BIR ILÇE OLACAĞIZ 
2022-2023 eğitim sezonunda sayının değil niteliğin 
konuşulduğu bir yıl olacağını dile getiren Bağcılar 
Kaymakamı Abdullah Uçgun, “Bugüne kadarki Ilçe 
Milli Eğitim teşkilatının birikimini daha kaliteli hizmet 
daha iyi hizmet için vatandaşlarımızın imkanına 
sunacağız. Bağcılar’ı 39 ilçenin içinde hatırı sayılır ve 
eğitim denildiğinde adı anılır bir ilçe olması için gece 
gündüz hep birlikte çalışacağız” dedi.

BAĞCILAR KAYMAKAMI ABDULLAH UÇGUN:
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TDBB ve Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur Ib-
rahim Altay başkanlığındaki 
toplantıya TDBB Genel Sek-

reteri Fahri Solak, TDBB Yürütme 
Kurulu üyeleri, Zeytinburnu Bele-
diye Başkanı Ömer Arısoy, Bağcılar 
Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 
Beykoz Belediye Başkanı Murat 
Aydın ve Şahinbey Belediye Başkanı 
Mehmet Tahmazoğlu katıldı.

Toplantı, TDBB Genel Sekreteri 
Fahri Solak’ın 22 Ağustos 2022 tari-
hindeki Yürütme Kurulu toplantısın-
dan bu yana gerçekleştirilen çalışma-
lar ve gündem hakkında bilgi vermesi 
ve gündemdeki konuların görüşül-
mesiyle devam etti. Bu çerçevede 
TDBB ve üye belediyeler işbirliğinde, 
2022 yılı içerisinde TDBB Filistin üye 
belediyelerine yönelik Istanbul ve 
Gaziantep’te tecrübe paylaşım prog-
ramı düzenlenmesine, TDBB ve üye 
belediyeler işbirliğinde, “Anaokulları 

Geliştirme Projesi” kapsamında, 
Kırgızistan’dan ülkemize gelecek eği-
timcilere yönelik uzman eğitim prog-
ramı düzenlenmesine, Şehzadeler 
(Manisa) Belediyesinin Kardeş Şehri 
Donji Vakuf (Bosna Hersek) Belediye 
Binasının Onarımı Projesi ve Prus-
ça’da Ayvaz Dede Hanı Yapılması 
Projelerinin TDBB ve Şehzadeler 
Belediyesi işbirliğinde gerçekleştiril-
mesine, 04-07 Ekim 2022 tarihleri 
arasında, Özbekistan’da düzenle-
necek “Bir Yol Bir Kuşak. Fırsatlar 

ve Zorluklar Kongresi”ne TDBB 
tarafından destek verilmesine, Beit 
Farraj (Filistin) Belediyesi’nin Birliğe 
yapmış olduğu üyelik müracaatının 
uygun görüşle Yönetim Kuruluna 
sunulmasına, karar verildi. 

Ayrıca TDBB Ekim ayı Yürütme 
Kurulu Toplantısının 20 Ekim 2022 
tarihinde Konya Büyükşehir Bele-
diyesi ev sahipliğinde Konya’da ve 
TDBB Yönetim Kurulu Toplantısının 
Kasım ayı içerisinde Özbekistan’da 
düzenlenmesine karar verildi.

TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ (TDBB) EYLÜL AYI YÜRÜTME KURULU 
TOPLANTISI 19 EYLÜL 2022 TARİHİNDE BAĞCILAR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILDI.

TDBB EYLUL AYI  
YURUTME KURULU TOPLANTISI  

BAĞCILAR’DA YAPILDI 
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Ahilik Haftası dolayısıyla Bağcı-
lar Belediye Başkanı Abdullah 
Özdemir, ilçede hizmet veren 
işveren ile esnafa mektup 

gönderdi. Mektupta duygularını dile 
getiren Özdemir, onların Ahilik Hafta-
sı’nı da kutladı.  Belediyenin kapısının 
sonuna kadar esnafa açık olduğunu ve 
iş dünyasıyla yakın ilişkilerini sürdüre-
ceğini söyleyen Özdemir, “Komşusu sif-
tah etmeden kendisi rahat etmeyen bir 
milletin evlatları olmak hepimize büyük 
sorumluluklar yüklüyor. Özellikle de bu 
ilçenin belediye başkanı olarak bana. 
En ufak bir probleminizde belediyeni-
zin kapısının sonuna kadar sizlere açık 
olduğunu bilmenizi isterim. Refah sevi-
yemizi yükseltmenin yolu iş insanlarımı-
zın desteklenmesinden geçiyor. Bunun 
için iş dünyamızla yakın ilişki içerisinde 
faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

ÖZDEMiR’DEN  
ESNAFA 
MEKTUP
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah 
Özdemir, gönderdiği mektupla ilçedeki 
esnafın Ahilik Haftası’nı kutladı.
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SARJ ÜNiTESi KURMAYANA 
RUHSAT YOK!
BAĞCILAR’DA YENİ YAPILARA ELEKTRİKLİ ARAÇ OTOPARKI ZORUNLULUĞU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın otopark yönetmeliğinde yaptığı değişiklik, Bağcılar Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü tarafından uygulamaya konuldu. Buna göre otopark adedi 20 ve üzeri olan yeni yapılacak yapılarda 
otoparkın yüzde 5’i elektrikli araçlara uygun olarak düzenlenecek. Kurala uymayana iskan ruhsatı verilmeyecek.

HABER



Cevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakanlığı’nca hazırla-
nan, Otopark Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (Karar), Resmi Gazete'de ya-
yımlanarak yürürlüğe girmişti. Değişiklik, 
yeni yapılan binaların otoparklarıyla ilgili 
yenilikler getirdi. Yönetmeliğin 3. madde-
sinde “Zorunlu otopark adedi 20 ve üzeri 
olan yeni yapılacak yapılara ilişkin yapı 
ruhsatı başvurularında zorunlu otopark 
alanlarının 1 adetten az olmamak üzere 
en az yüzde 5’inin, ilgili standartlara göre 
şarj ünitesi dâhil elektrikli araçlara uygun 
olarak düzenlenmesi şartı aranır” denildi. 

İskan ruhsatı verilmeyecek
Bu çerçevede otopark sayısı 20 olan 

yerlerde elektrikli araçlar için bir yer 
ayrılacak ve kontenjan otopark sayısı 
arttıkça artış gösterecek. Yönetmelikteki 
değişikliği uygulamaya koyan Bağcılar 
Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
yetkilileri, belirtilen kurallara uymayan-
lara iskan ruhsatı (Yapı kullanma izin 
belgesi) verilmeyeceğini dile getirdi. 

“Başkanlar Sözleşmesini imzaladık”
Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 

Bağcılar Belediyesi olarak her zaman 
çevre ve iklim değişikliği konusuna 
hassasiyetle yaklaştıklarını belirterek, 

“‘İklim ve Enerji İçin Küresel Belediye 
Başkanları Sözleşmesi’ni 5 Ocak 2017 
tarihinde imzaladık. Türkiye’den söz-
leşmeyi ilk imzalayan 12 belediyeden 
biriydik” dedi. Özdemir, sürdürülebilir 
belediyecilik anlayışı gereği yeni bir 
uygulamayı daha başlattıklarını belirte-
rek şunları söyledi: “İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğümüz tarafından uygulamaya 
başladığımız karara göre otopark adedi 
20 ve üzeri olan yeni yapılacak yapılarda 
otoparkın yüzde 5’i elektrikli araçlara 
uygun olarak düzenlenecek. Belirtilen 
kurallara uymayanlara iskan ruhsatı ve-
rilmeyecek. Başkan Özdemir,"Uygulama 
konut sahiplerine avantaj sağlayacak. 
Gelecekte binaların satılık veya kiralık 
ilanlarında “elektrik şarj istasyonu olup 
olmadığı kriterleri” sorulacak dedi. 

Başkan Özdemir, 
Sürdürülebilir 
belediyecilik 
anlayışı gereği yeni 
bir uygulamayı 
daha başlattık. 
Aslında Bağcılar 
Belediyesi olarak 5 
yıldır otoparklarda 
elektrikli araç şarj 
ünitesinin altyapısını 
kuruyoruz. 
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BAĞCILAR BELEDİYESİ 2022-2023 
KÜLTÜR SANAT SEZONU, SİYASETTEN 
İŞ DÜNYASINA VE EDEBİYATA KADAR 
BİRÇOK TANINMIŞ İSİMİN KATILDIĞI 

COŞKULU BİR TÖRENLE AÇILDI. 
YENİ DÖNEMİN HAYIRLI OLMASINI 

DİLEYEN KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKAN YARDIMCISI AHMET MİSBAH 

DEMİRCAN, “BELEDİYELERİMİZİN 
KÜLTÜR VE SANAT ALANINDA 
YAPACAĞI HER ŞEY ASLINDA 
GELECEĞİMİZE YAPILMIŞ BİR 

YATIRIMDIR” DEDİ.

Bağcılar Belediyesi, bir otelde dü-
zenlediği programla 2022-2023 
Kültür Sanat sezonuna merhaba 
dedi. Yoğun ilgi gören törene; 

siyasetçisinden edebiyatçısına müzis-
yeninden tiyatro oyuncusuna kadar çok 
sayıda kişi iştirak etti. Belediyecilikte 
kültür sanat faaliyetlerine bakılmadan 
hizmet etmenin imkanı kalmadığını 
belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardım-
cısı Ahmet Misbah Demircan, “Gençler, 
ne yaparım? Nasıl yaparım da gelecekle 
ilgili kendim başarılı olurum? sorusunu 
soruyor. Onlara hayatı kolay kılacak olan 
da kültür sanat faaliyetleri. Biz şehirlerin 
alt yapılarını iyi bir yere getirdikten son-
ra bizi biz yapan değerleri, kültürümüzü, 
sanatçılar ve sanatçı adaylarıyla yemede, 
içmede, mimaride veya modada hayatı-
mıza dokunan bütün alanlarda yetiştir-

mek ve yenilikçi projeleriyle geleceğimizi 
onların üzerinden inşa etmek zorun-
dayız. O halde topluma liderlik eden 
belediyelerimizin şehircilik faaliyetle-
rinin yanı sıra kültür ve sanat alanında 
yapacağı her şey aslında geleceğimize 
yapılmış bir yatırımdır. Bu anlamda 
belediye başkanımın şahsında bu işe 
emek veren tüm belediye başkanlarımı-
zın yerel yönetim liderlerini alkışlıyorum.  
Allah onlardan razı olsun” dedi.

BAĞCILAR’DA KÜLTÜR 
SANAT SEZONU COSKULU 
BiR TÖRENLE ACILDI
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HEP BİRLİKTE PAYLAŞARAK 
ÇOĞALMAK İSTİYORUZ

Görkemli açılış etkinliğine; AK Parti eski 
milletvekili ve Bağcılar Kurucu Belediye 
Başkanı Feyzullah Kıyıklık, Gazeteci - Yazar 
Yusuf Kaplan’ın yanında tiyatro oyuncusu 
Yalçın Özden, müzisyen Resul Aydemir’in de  
aralarında olduğu ünlü isimler katıldı. 

Toplumların gelişmişlik düzeyinin üret-
tikleri eserler ve bu eserlerin estetik 
değerleriyle ölçüldüğünü söyleyen 
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah 
Özdemir ise “Kültür sermayesini ne 
denli zengin tutarsak, üreteceğimiz 
her işin, her uğraşın, o denli estetik 
kazanacağının bilincindeyiz. Ne kadar 

bilirsek, o kadar üretebileceğimizin 
farkındayız. Bu yolda bizimle olmasını 
istediğimiz, bizlere destek vermesini 
beklediğimiz herkesi, her kuruluşu ya-
nımızda görmek istiyoruz. Hep birlikte 
paylaşarak çoğalmak istiyoruz. Biz 
bu süreçte belediye olarak elimizden 
geleni yapıyor olacağız. Bir belediye 

başkanı olarak, Siz değerli katılımcıla-
rın her türlü fikrine, önerisine açık ol-
duğumu belirtmek isterim. Heyecanla 
bu dönemi birlikte yaşamayı hayal edi-
yor, her gelen etkinliği iple çekiyoruz” 
diye konuştu. Özdemir, konuşmasının 
sonunda önümüzdeki sezonda gençle-
re öncelik verilen projeleri anlattı.

Müzik dinletisi ve  
film gösterimi yapıldı
Renkli görüntülere sahne olacak 
gecede; yönetmenliğini Çağrı Beşli, 
müziklerini ise Ali Tolga Demirtaş’ın 
yaptığı “Sizinle Güzel” isimli film 
gösterimi, santur sanatçısı Sedat 
Anar’ın müzik dinletisi ve kum  
sanatı gösterisi sergilendi.
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BAĞCILAR'DAN 

3 KITAYA 
JEANS

42 YIL ÖNCE AKSARAY YEARALTI ÇARŞISI’NDA  
30 METREKARELİK BİR DÜKKANDA SATIŞ 

MAĞAZASI İLE BAŞLAYIP BAYRAMPAŞA’DA ÜRETİME  
BAŞLANMASI VE ARDINDAN BAĞCILAR 15 TEMMUZ 

MAHALLESİ’NDE YÜKSELEN VE İSPANYOLCADAN 
GELEN ADI GİBİ GÜÇLÜ BİR MARKA VIGOSS… 

BAŞARI
ÖYKÜSÜ
FERAT GÜLVER



V igoss Tekstil San. ve Tic. 
A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Bulur, Rusya 
ve Çek Cumhuriyeti’nde 

300’den fazla mağazada satılan 
Vigoss spor giyim ürünlerinin yanı 
sıra  Amerika, İngiltere, Kanada, Da-
nimarka, Hindistan ve daha bir çok 
ülkenin ünlü markaları için üretim 
yaptıklarını söyledi. 

Bulur Tekstil ne zaman ve nerede 
doğdu, yani kurulup üretime ne 
zaman nerede başladı, kurucusu 
kim? Vigoss ismi  nasıl ortaya çıktı?
Bulur Tekstil 1980 yılında Aksa-

ray Yeraltı Çarşısı’nda 30 m2’lik bir 
mağaza olarak benim tarafımdan 
kuruldu, kurulduktan sonra yapılan 
ürünlerin müşterinin beğenisini ka-
zanmasıyla birlikte hem üretim hem 
de perakende işini birlikte yürüterek 
büyüdük. ‘Vigo’ İspanyolcada ‘güçlü, 
kuvvetli’ demek. Biz de çok güçlü 
olsun diye ‘Vigoss’ dedik.

Şirket olarak hangi alanlarda faali-
yet gösteriyorsunuz?
Şirketimizin faaliyet konusu 

tekstil ürünleri üretimi ve satışı. Biz 
bu faaliyeti iki farklı süreçte gerçek-
leştiriyoruz. Bunlardan ilki, Avrupa 
başta olmak üzere dünya markaları 
için üretim yapmak ve bu ürünlerin 
ihracatını gerçekleştirmek, bunun 
sonucunda da tüm dünyanın tanıdığı 
farklı segmentlerde birçok markanın 
sattığı ürünler içinde bizim tarafımız-
dan üretilen ürünlerin yer aldığını 
görmekteyiz. Faaliyetlerimizin bir 
diğer kısmını ise, kendi yarattığımız 
ve özellikle Doğu Avrupa ve Rusya 

bölgesinde tanınırlığı çok yüksek 
olan, kendi markamız “Vigoss” mar-
kası ile yaptığımız işler oluşturmakta, 
Vigoss markası ile koleksiyon oluş-
turma ile başlayan ve oluşturulan bu 
koleksiyondan yaptığımız ürünlerin 
nihai tüketiciye ulaştırılmasına kadar 
geçen tüm süreci yönetiyoruz. Bir 
başka ifade ile, kendi alanımızda, 
koleksiyon oluşturmaktan üretime, 
marka yönetiminden satışa kadar 
olan geniş bir yelpaze içinde çalışma-
larımızı sürdürmekteyiz.

Kuruluştan bu güne yaşanan süreci 
kısaca anlatabilir misiniz.. 
Belirttiğim gibi kuruluş yılımız 

1980, kuruluşumuz ile birlikte yap-
tığımız ürünlerin müşteri tarafından 
beğenilmesi ve oluşan müşteri talebi 
bizi üretime ve büyümeye yönlendir-
di. Özellikle kuruluşumuz ile birlikte 
İran’dan gelen müşterilerin, Rusya, 
Polonya, Çek Cumhuriyeti başta 

olmak üzere Doğu Bloku müşteri-
lerinin gösterdiği ilgi ve talep ile bu 
büyüme hızlandı ve ihracata başla-
dık. 1996 yılı bugün üretim gamımız 
içinde en önemli yeri tutan “Denim” 
(kot) üretimine başladığımız yıl oldu, 
daha sonraki süreçte denimin en 
önemli ürün grubu olduğu bir marka 
haline geldik,

Aynı yıl içinde; Bulur Tekstil olarak 
başladığımız ticari hayatımıza, mar-
kamızın adı olan “VIGOSS” ismini, 
şirket unvanımıza da taşıyarak, 
Vigoss Tekstil San. Ve Tic. AŞ olarak 
devam etme kararı aldık. Ticaret 
hacmindeki büyüme ile birlikte, 
şirketimiz için yeni bir bina ihtiyacı 
oluştu ve bu amaçla 2000 yılında 
Bağcılar’da, bugün için Medipol 
Hastanesi olarak kullanılan binaların 
inşaatına başladık, inşaatın tamam-
lanmasının ardından, kendimiz için 
inşaatına başlamış olduğumuz bina-
ları yaptığımız anlaşma ile Medipol 
Hastanesi’ne  kiraya verdik ve biz de 
2008 yılında Bayrampaşa’dan halen 
kullanmakta olduğumuz 15 Temmuz 
Mahallesi’ndeki bugünkü binamıza 
geldik. Kuruluştan bugüne kadar ya-
şanan sürece baktığımızda, 1990’lı 
ve 2000’li yıllarda Doğu Avrupa pa-
zarının en önemli ihracatçılarından 
biri olduğumuzu görüyoruz, buna 
bağlı olarak da tüm ihracata dayalı 
firmalar gibi dış dünyada yaşanan 
krizlerden etkilendiğimiz dönemler 
de olmuştur.
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Vigoss Tekstil kaç kişilik bir  
aile, çalışanlarla aranız,  
ilişkileriniz nasıl?
Firmamızda bugün için çalışan 

sayısı 85 kişi. Gerek firmamızda çalı-
şanlar gerekse de birlikte iş yaptığı-
mız, atölyeler, tedarikçiler gerekse de 
mal ve hizmet satın aldığımız çözüm 
ortaklarımız ile birlikte büyük bir 
aileyiz. Çalışanlarımızla ilişkimiz her 
zaman için bu bilinç içinde olmuştur, 
firmamızda gerek benim gerekse de 
yöneticilerimizin odalarının kapıları 
her zaman açıktır ve iletişimi en üst 
seviyede tutmak her zaman önceliği-
miz olmuştur. Bunun yanı sıra, günün 
en büyük kısmını birlikte geçirdiğimiz 
şirketimizde, hayatın getirdiği mut-
lulukları da olumsuzlukları da birlikte 
paylaşan insanlardan oluşan bir ekip 
olduğumuzu söyleyebilirim.

Aylık ve/veya yıllık üretiminiz ne 
kadar, hangi kalemlerde…
Firmamızın üretim hacmi aylık 

olarak 100.000 adetin üzerinde-
dir.Üretim kalemlerimiz içinde ilk 
sırayı denim grupları ile active spor 
ürünleri oluşturmaktadır. Denimde 

ve örme grubu kumaşlarda, panto-
lon, şort, ceket, eşofman takımları, 
tshirt, sweatshirt ve benzeri tüm 
ürün gruplarının üretimini gerçek-
leştiriyoruz. Bununla spor giyimin 
her alanında, dış giyim gruplarından 
ayakkabıya kadar geniş bir yelpaze-
de çalışmaktayız.

Yurt içinde sadece kendi mağaza-
larınızla mı satış yapıyorsunuz?
Temel olarak Vigoss Markası ile 

satışımız ülkemiz içinde toptan sa-
tış olarak gerçekleştirilmekte, Rus-
ya ve Çekoslavakya’da ise Vigoss 
markası gerek e-ticaret gerekse 
de 300’ün üzerinde hazır giyim 
mağazasında yer almakta.  Bununla 
birlikte ülkemizde Vigoss markamız 
ile gerek şirket sitemiz gerekse de 
önde gelen pazar yerlerinde, e-tica-
ret kanalında yer almaktayız.  Yurt 
içinde ülkemizin önde gelen lider 
markalarına üretim yapmaktayız. 

İhracat yaptığınız ülkeler  
neresi ve miktar nedir?
İhracat yaptığımız ülkeler içinde 

Rusya ve Çek Cumhuriyeti başta ol-
mak üzere eski Doğu Bloku ülkeleri, 

İngiltere ve Danimarka ilk sıralarda 
yer almaktadır. Bununla birlikte, 
son üç yılın ihracat kayıtlarına 
baktığımızda, Letonya, Estonya gibi 
kuzey ülkelerini, Fransa ve Belçi-
ka gibi Avrupa ülkelerini ve ABD, 
Kanada ve Hindistan gibi daha uzak 
coğrafyalara ait ülkeleri de görmek-
teyiz. Bu ülkelere yapılan ihracat 
2021 yılı itibariyle 2.300.000 Usd 
seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu yıl 
içinde bu rakamların üzerine çıkıl-
ması hedeflenmektedir.

Kaç yıldır Bağcılar’dasınız,  
Bağcılar’ın yaşadığı değişimi nasıl 
buluyorsunuz, yenilik olarak  
görmek istediğiniz neler var?
Belirttiğim gibi 2000 yılında bugün 

Medipol Hastanesi binası olarak 
kullanılan binaların inşaatına başladık, 
2008 yılında ise şirket merkezimizi 15 
Temmuz Mahallesi’ne taşıdık. Bağcı-
lar’da yaşanan gelişmeleri ve deği-
şimi son derece olumlu buluyorum, 
bugün için Bağcılar yükselen binaları, 
iş merkezleri ve iş alanlarının yanı 
sıra konut olarak kullanılan sitelerin 
artmasıyla birlikte İstanbul’un gelişen 

Bağcılar Belediyesi’ni özellikle sosyal 
belediyecilik uygulamaları sayılan 
projelerde çok başarılı buluyorum...
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yüzünü temsil ediyor. İlçemizde yaşa-
nan bu değişimin, “kentsel dönüşüm 
projelerinin hızlandırılması ve depre-
me karşı dayanıksız binalardan oluşan 
bölgelerin bu projelerin kapsamına 
alınarak rehabilite edilmesiyle” daha 
da ileriye taşınması, bundan sonrası 
için temel beklentimizi oluşturmakta-
dır.  Bu noktada, özellikle Göztepe 
Mahallesi’ne ilişkin hazırlanacak 
kentsel dönüşüm planının, bir an 
önce hayata geçirilerek, Göztepe 
Mahallesi’nin İstanbul içinde, kentsel 
dönüşüm projelerine örnek olacak 
bir hale gelmesini istiyoruz.

Belediyemizin gerçekleştirdiği 
projelerden hangilerini başarılı 
buluyorsunuz?
Bağcılar Belediyesi’ni özellikle 

sosyal belediyecilik uygulamaları 
sayılan projelerde başarılı bulduğu-
mu ifade edebilirim. Toplu Düğün 
Şöleni, Ramazan Etkinlikleri, yurt içi 
ve yurt dışında yaşanan afet olayla-
rında yaraların sarılmasına gösteri-
len hassasiyet ve  engelli kardeşle-
rimizin sosyal hayata adapte olması 
için gerçekleştirilen çalışmaları ilk 
akla gelenler olarak söyleyebiliriz. 
Bununla birlikte kentsel dönüşüm 
çalışmalarında da önemli adımlar 
atıldığını ifade edebilirim.

Yıllar önce Göztepe Mahallemizde 
isminizin verildiği Mehmet Bulur Par-
kı’nı inşa ettiniz. Devamı gelecek mi?
Evet Feyzullah Kıyıklık başkanı-

mız döneminde yaptığımız parkta 
insanların huzurlu vakitler geçirdiğini 
görmek, çocukların çığlıklarını, ağaç-
larında da kuşların seslerini duymak 
aynı şekilde bizede huzur veriyor. 
İnşallah Göztepe Mahallesi’nde 
gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm 
ile ortaya çıkacak yeşil alanlara yeni 
parklar inşa etmeyi arzu ediyoruz. 

Gençlere, genç yatırımcılara neler 
tavsiye edersiniz..
Büyük düşünsünler, hayal etsin-

ler, gerçekleşmese bile hayal etsin-
ler, çünkü her şey hayal etmekle 
başlıyor. Çok çalışsınlar ve asla pes 
etmesinler. Sonunda görecekler ki 
birçok şeyi başarmış, hayallerine 
ulaşmış olacaklar.
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Babanızla birlikte çalışıyor  
olmanız nasıl bir duygu, ondan 
öğrendikleriniz neler...
İlk olarak belirtmek isterim 

ki babam, tekstil sektörünün ve 
tekstil ihracatının ülkemizde, 
son 30 yıllık dönemdeki sağla-
dığı gelişmede önemli role sahip 
kişilerden biri, bu nedenle kendi-
sinin bu süreçte üstlendiği öncü 
rol, sektörün bir çok genç çalışanı 
ve üyesi için olduğu gibi benim 
içinde örnek alınacak bir başarı 
hikayesi. Bu nedenle şirketimizin 
geçmiş süreçlerde yaşadıklarını 
birinci ağızdan duyuyor ve birlik-
te değerlendirebiliyor olmak çok 
güzel bir duygu. Bu yolla geleceğe 
ilişkin stratejilerin ve operasyonel 
kararların daha sağlıklı oluşturu-
labileceğine inanıyorum.

Babanızın size gösterdiği hedef-
ler ve sizin gelişen teknoloji ve 
konjonktür çerçevesinde gelece-
ğe dair hedefleriniz neler...
Şirketimizin temel hedefi, 

ülkemiz ihracatına sağladığı 
katkıyı arttırarak devam ettirmek, 
bu yolla çalışanlarımızdan oluşan 
Vigoss ailesinin ve şirketimizin bü-
yümesini sağlamak.  Bu noktada 
öncelikli olarak hedef pazar be-
lirlediğimiz Doğu Avrupa ülkeleri 
ve Rusya'da tüm yerleşim birim-

lerinde ürünlerimizin satılacağı 
bir pazar penetrasyonu sağlamak 
gelecek vizyonumuz içinde önemli 
bir yere sahip, bu vizyon bizim için 
kuruluşumuzdan beri şekillenen 
bir hedef, bununla birlikte dünya 
konjonktüründe yaşanan gelişmele-
rin yakından izlenmesi ve fırsatların 
değerlendirilerek, risklerin yönetimi 
her zaman için önem verdiğimiz ko-
nular, bu nedenle bir yandan kendi 
markamızla bu hedefi gerçekleş-
tirmek için çalışırken, diğer yandan 
ise Avrupa başta olmak üzere bir 
çok farklı ülke için üretim yapmaya 
devam ediyoruz...

Bizce büyümenin ve başarıyı 
sürdürmenin yolu, yüksek tasarım 
gücü ile oluşturulan güncel modayı 
yansıtan ürünleri, en kısa terminde, 
en yüksek kalitede ve en uygun ma-
liyetlerle üretmekten geçiyor. Bunu 
başarabildiğinizde gerek "Vigoss" 
markamızın gerekse de üretici 
kimliğimizin değerinin artmasını 
sağlayabiliyor oluyoruz, Teknoloji 
bu noktada başarıya ulaşmak için 
önemi yadsınamayacak bir gerekli-
lik, bu nedenle teknolojik gelişme-
leri ve sektörümüze yansımalarını 
sürekli takip ediyoruz. Teknolo-
jiden en önemli beklentimiz ise 
verimliliği arttıracak çözümler 
üretebilmek noktasında.

OĞLU RAMAZAN BABASININ İZİNDE
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Yıllarca fazla kilo bel kayması ve bel 
fıtığı problemleriyle mücadele eden 

Nezaket Akmercan (50), spor yaparak 
rahatsızlığını yendi. Bağcılar Belediyesi 

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür 
Merkezi Spor Salonu'nda uzman 

eğitmen gözetiminde yaklaşık 1 yıllık 
program sonunda sağlığına kavuştu. 

B ağcılar’da serbest meslek 
sahibi Nezaket Akmer-
can (50), 2001 yılından 
itibaren hızla kilo almaya 

başladı. Artan kilolarla birlikte 
Akmercan’ın vücudunda bel fıtığı 
ve bel kayması rahatsızlıkları da 
ortaya çıktı. Hastanede tedavisi 
devam eden Akmercan, bir yandan 
da spor yaparak hastalığını yen-
meye karar verdi. Arkadaşlarının 
tavsiyesiyle Bağcılar Belediyesi 
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz 
Kültür Merkezi'ndeki Gençlik ve 
Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün 
spor salonuna gitti. 

Sağlıklı günlerime döndüm
Akmercan’ı dinleyen spor 

eğitmeni Ayşe Aydın, ona özel 3 
setten oluşan bir program ha-

zırladı. Yaklaşık bir yıllık eğitimin 
ardından 20 kilo vererek 95 kiloya 
düşen Akmercan, bel fıtığı ve bel 
kayması rahatsızlığından kurtul-
du. Spora başladığı ilk günlerde 
zorluk yaşadığını ama zamanla 
alıştığını söyleyen Akmercan, 
“Son yıllarda sıkıntıların artmaya 
başlamıştı. Rahatsızlıklarım yü-
zünden hem dışarı çıkamıyor hem 
de evde işlerimi yapamıyordum. 
Yaklaşık 1 yıllık sporun ardından 
sağlıklı günlerime döndüm. Adeta 
kendimi yeniledim. Artık gün boyu 
ayaktayım, dolaşıyorum, işlerimi 
yapıyorum ama yorulmuyorum” 
dedi. Kendi gibi olanları spor 
yapmaya davet eden Akmercan, 
bu hizmeti sunan Bağcılar Bele-
diye Başkanı Abdullah Özdemir’e 
de teşekkür etti.

SPOR

SPORLA  
KENDiNi 
YENiLEDi
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ENDERUNLULAR
CERNOBiL’i  
ARASTIRDI
Konya’da 50 şehirden katılan 396 öğrencinin sunum yaptığı 6. Ulusal Çocuk Araştırmaları 
Kongresi’nde en çok dikkat çeken konulardan biri Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar 
Merkezi’nden Barış Kahveci’nin Çernobil faciasının anlatan Çernobil dizisiyle ilgili araştırması oldu.

M illi Eğitim Bakanlığı, Nec-
mettin Erbakan Üniver-
sitesi, Konya Büyükşehir 
Belediyesi ve MEB Özel 

Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen 
6. Ulusal Çocuk Araştırmaları Kongresi 
(UÇAK), 8-10 Eylül tarihleri arasın-
da Konya’da düzenlendi. Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğ-
lu Eğitim Fakültesi’nde gerçekleşen 
kongreye 50 şehirden 396 ortaokul ve 
lise öğrencisi katıldı. Üstün yetenekli 
çocukların iştirak ettiği programda 
Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli 
Çocuklar Merkezi’nden iki öğrenci de 
yer aldı. 3 gün süren etkinlikte katılımcı-
lar, ailesinin karbon ayak izinden çocuk 
haklarına ilişkin metaforik algılara kadar 
165 projenin sunumu yapıldı. Enderunlu 

çocuklardan Barış Kahveci, “İnsanların 
Çernobil Reaktör Kazası Bilgilerinin 
Ölçülmesi ve Çernobil Dizisinin Bilgi 
düzeyine Etkisi”, Muhammet Ege 
Sevinç ise “Öğrencilerin Sıfır Raka-
mıyla İlgili Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi” 
konularını anlattı.

İnternet üzerinden  
302 kişiyle anket yapıldı
Bilimsel araştırma metodolojisi içe-

risinde yürütülerek oluşturulan araştır-
maların arasında en çok dikkat çekenler 
arasında ise “Çernobil” konusu oldu. 
“Çernobil” dizisinin 1986 yılında Ukrayna 
Pripyat’ta gerçekleşen Çernobil reaktör 
kazasını konu ettiğini söyleyen Kahveci, 
“Bu çalışmayla son yıllarda ülkemizde 
kurulması planlanan nükleer santrallerle 
birlikte kaza ve sonrası hakkında oluşan 

bilgi düzeyinin Çernobil dizisini izle-
yen ve izlemeyen bireylerdeki farkının 
gözlemlenmesini amaçladım. İnternet 
üzerinden yaptığımız anketle toplam 302 
katılımcıya ulaştık. Araştırma sonucunda 
cinsiyet ve doğum yılının diziyi izleme 
düzeyine etki etmediği görülmekle bera-
ber, eğitim durumunun Çernobil dizisini 
izleme durumunda anlamlı farklılık oluş-
turduğunu gözlemledik. Araştırmadan 
elde edilen bulgular Çernobil kazasına 
ilişkin bilgi düzeyinin diziyi izleyen ve 
izlemeyen katılımcıların oluşturduğu 
gruplar arasında farklılaştığına işaret et-
miştir. Sonuç olarak, Çernobil dizisinin 
bireylerin reaktör kazası ve sonrasında 
yaşananlarla ilgili bilgi düzeylerine 
etki ettiği görülmüştür” dedi. Kahveci 
ile Sevinç’in projeleri akademisyenler 
tarafından çok beğenildi.

Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir öğrencilerin bilimsel araştırma
becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen bu 
önemli organizasyona katılan Enderun öğrencisi 

Barış Kahveci ile Muhammet Ege 
Sevinç’i tebrik etti.

EĞİTİM



HABER
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AiLE OKULU 
ACILIYOR

Bağcılar Belediyesi tarafından hazırlanan “Aile Okulu” projesiyle 
 iletişim bozukluğundan birlikteliğin korunmasına kadar dijital çağda aileyi 

tehdit eden sorunlara çözüm bulacak. Bu kapsamda yazar ve psikologların konuk 
olacağı programlarda evlilik hazırlığı yapanlara ve evli çiftlere eğitim verilecek. 

B ağcılar Belediyesi, 
aile içi bağlarını 
kuvvetlendirerek 
ailelerin birlikte 

kaliteli zaman geçirebilme 
becerilerini kazandırmak, ailele-
rin birlikte güven içerisinde aile 
birliğini koruyarak birlikte anlaşı-
labilir bir yaşam inşa etmelerine 
katkı sağlamak amacıyla büyük 
bir projeyi hayata geçirdi. “Aile 
Okulu” isimli proje Ekim ayından 
itibaren bir yıl boyunca her hafta 
sonu Kadın ve Aile Kültür Sanat 
Merkezi’nde düzenlenecek. 
Psikolog, sosyolog ve yazarların 
gerçekleştireceği uygulamalı se-
minerlere evlilik hazırlığı yapan-
lar ve evli çiftler katılabilecek.

Davranışların altında yatan 
sebepler araştırılacak
Aile Okulu’nda; mutlu bir aile 
için gerekli olan iletişim, problem 
çözme becerileri, karar verme 
mekanizmaları ve bütçe planla-
maları konusunda katılımcılara 
yeterli bilgi ve beceri kazandırı-
lacak. Öte yandan aile içerisinde 
birey ve ebeveynlerin davranış-
ları incelenerek altında yatan 
sebepler ortaya çıkarılarak mutlu 
ailenin oluşumu sağlanacak.

Günümüzde aile bağlarının yoz-
laştırılmaya çalışıldığını ve yeni 
neslin toplumumuzdan giderek 
uzaklaştığını belirten Bağcılar 
Belediye Başkanı Abdullah Öz-
demir, “Aile toplumun temelidir. 
Aile güçlü olursa toplum güçlü 
ve huzurlu olur. Bu projeyle 
birlikte ebeveynlerimizin önce 
kendi iyi oluş halini sağlamak ve 
aile içerisinde çocukların kendi 
değerler sistemiyle barışık hale 
getirilmesini hedefliyoruz” dedi.



Bağcılar Kazım Karabekir 
Mahallesi’nde bulunan 
Bağcılar Belediyesi 
Taceddin Dergâhı Mü-

zesi, 11 yıldır hizmet vermeye 
devam ediyor. Mehmet Akif ile 
ilgili olarak Mısır ve Arnavutluk 
gibi ülkelerden getirilen özel 
eşyaların da sergilendiği müze, 
Türkiye’nin en zengin Mehmet 
Akif Ersoy Müzesi olma özelli-
ğini taşıyor. Akif’e ait milletve-
kili olduğu dönem meclisteki 
albümü, beratı da yer alan 
müzedeki en ilginç eserlerden 
birisi de Akif’in vefatından son-
ra öğrencilerin kendi yazdıkları 
makalelerden oluşan 10 say-
falık kitapçık. Müzede, ayrıca 
Akif’in ailesine gönderdiği el 
yazması mektupları ve şiirleri, 
yakın arkadaşlarıyla çektirdiği 
fotoğrafları yer alıyor. İlçenin 
merkezinde bulunan müze, yı-
lın her dönemi yurt içinden ve 

dışından ilgi görüyor. Çoğun-
luğu öğrenci olan ziyaretçiler, 
müzeyi gezdikten sonra çıkış 
bölümünde bulunan anı def-
terini imzalıyor. Kimi müzeyle 
ilgili beğeni ve yorumlarını 
kimileri de milli şair Mehmet 
Akif Ersoy’la ilgili düşüncelerini 
kaleme alıyor. Anı defterinin 
içinde gençlerin duygusal 
paylaşımlar da yaptığı görülü-
yor. Kimi arkadaşlarına karşı 
kırgınlığını kimi de hayallerini 
anlatıyor. Bütün vatandaşları 
müzeyi gezmeye davet eden 
Bağcılar Belediye Başkanı Ab-
dullah Özdemir, “Milli şairimiz 
Mehmet Akif’e olan vefamızı 
buradaki müzemizde en iyi 
şekilde göstermeye çalışıyoruz. 
Müzeyi gezerken adeta tarihte 
yolculuğa çıkıyoruz.  
Bu heyecanı yaşamanız için 
sizleri de müzemize 
bekliyoruz” dedi.

GENCLER DUYGULARINI 
MÜZENiN ANI 
DEFTERiNDE  
PAYLASIYOR
Bağcılar Belediyesi Taceddin Dergahı’nda açılan hatıra 
defterinde ziyaretçiler, milli şair Mehmet Akif Ersoy ve 
müzeyle düşüncelerini kaleme alıyor. Anı defterinin 
bazı sayfalarında ise gençlerin hayallerine ve  
duygusal paylaşımlara yer verdiği görülüyor.

ZİYARET

“Hocamızın sayesinde 
geldik. Gerçekten tarihi 

gördük. Hocamıza  
teşekkür ederiz” 

“Çok güzel bir yer.  Yüzyıllar  boyunca  korunması dileğiyle”

“Büyük düşünür ve şair 

 Mehmet Akif Ersoy’a  

rahmet ve dua ile. Bizleri  

ağırladığınız için teşekkürler”

“Ünlü şairimize kucak 
dolusu selamlar olsun. 

Rabbim onun gibi ilimli bir 
yerler yetiştirmemizi  

nasip etsin”

 “Gitme ey bülbül beraber ağlaşalım”
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B ağcılar Belediyesi, yeni dönemde “Temel 
İç Mekân ve Dış Mekan Bitkileri Yetiştiri-
ciliği Programı” kapsamında Bahçe Bakımı 
kursunu hayata geçiriyor. Park ve Bah-

çeler Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, 
Millî Eğitim Bakanlığı’nda görevli öğretmen ve 
alan uzmanlarının işbirliğiyle yapılıyor. Kursta, 
vatandaşların seralarda ve açık alanlarda mesleğin 
gerektirdiği yeterlilikleri kazanması amaçlanıyor.

72 ve 136 saat süren eğitimler verilecek
Belediyenin Bilgi Evleri ve seralarında gerçek-

leşecek derslerde; toprak hazırlığı, dikim teknik-
leri, budama teknikleri, iç mekân bitki yetiştirici-
liği, sulama, zirai ilaçlama teknikleri, gübreleme 
teknikleri, doğal ortam ve mahsul kayıpları ko-
nularında eğitim verilecek. 72 ve 136 saat süreli 
eğitimleri başarıyla tamamlayanlara Kurs Bitirme 
Belgesi, Not Döküm Çizelgesi ve talep edenlere 
Europass Sertifika Eki takdim edilecek.

BAĞCILAR’DA 

BAHCE  
BAKIM 
 KURSU ACILDI

Bağcılar Belediyesi, bünyesinde bulunan seraları 
“Bahçe Bakımı” kursu için ilçe sakinlerinin hizme-

tine açıyor. Kursiyerler, aldıkları eğitimle hem hayat 
koşturmasına bir mola verip nefes alacak hem de bitki 
yetiştirmenin püf noktalarını öğrenecek. Katılımcılara 

eğitim sonunda başarı sertifikaları da verilecek.

HABER
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İÇİMİZDEKİ BAHÇE  
SEVGİSİNİ YEŞERTELİM
Toprakla, bitkiyle uğraşmayı sevenleri kursa davet eden  
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “İçimizdeki 
bahçe sevgisini yeşertmek için böyle bir kurs açtık. Şeh-
rin gürültüsünden, stresinden uzaklaşmak isteyenler için 
çok güzel bir ortam. Vatandaşlarımız, bitki yetiştiriciliğiy-
le hem yorgunluklarını atacaklar hem de bahçe bakımı 
konusunda bilgi sahibi olacaklar” dedi.



Bazı durumlarda ölümcül sonuçlar 
da doğuran zika virüsü taşıyan 
"Aedes" türü sivrisinekler, son 
dönemde yine kendini göster-

meye başladı. Istanbul’da son günlerde 
sivrisinek ısırığı nedeniyle hastanelere 
başvuranların sayısında artış yaşanıyor. 
Hastaneye gidenler, kabarma, şişlik ve 
dayanılmaz kaşıntıları olduğunu belirti-
yor. Bağcılar Belediyesi de Istanbulluların 
hayatını kabusa çeviren sivrisineklere 
karşı mücadelesini birçok şekilde sürdü-
rüyor. Sağlık Işleri Müdürlüğü personeli, 
ilaçlamanın yanında, hazırlanan el broşür-
leriyle vatandaşlara sivrisineklerden kur-
tulmanın yolu olan “Kurut-Kaldır-Korun” 
yöntemini anlatıyor. Çalışmalar devam 
erken Bağcılar Belediyesi Hayvan Ba-
rınma ve Müşahade Merkezi'nde görevli 
Veteriner Hekimi Yunus Giray  
Özarslan, vatandaşlara da önemli  
uyarılarda bulundu.

DURGUN SULARIN  
OLUŞMASINA  
ENGEL OLUNMALI
Veteriner hekim Yunus Giray  
Özarslan, “Sivrisinekler, yumurtala-
rını durgun halde bulunan suların ol-
duğu yerlere bırakırlar. Bir sivrisinek 
200 ile 400 arasında yumurta bırakır. 
Hızlı üreyen sivrisineklerin son bir 
hafta içinde bastırdığını görüyoruz. 
Bu aralar adını en çok duyduğumuz 
Aedes, ısırdığı ciltte ağır ve kaşın-
tılı hasarlar bırakıyor. Bu haliyle de 
insanların hastaneye başvurmasına 
neden oluyor. Sivrisineklerle müca-
delenin temeli, sivrisineğin kaynağı 
olan durgun suların oluşumuna 
engel olmak. Atık lastiklerden saksı 
altlarındaki tabaklara kadar içinde 
su bulunan yerler sivrisineklerin 
üremesine ve çoğalmasına sebep 
oluyor. Bizim oluşumuna neden oldu-
ğumuz kaynakların bertaraf edilmesi 
sivrisineklerle mücadelenin temelini 
oluşturuyor. Biz ilaçlamaya devam 
ediyoruz; ama vatandaşlarımızın da 
sivrisinek üremesine kaynak oluştu-
rabilecek durgun suların oluşumuna 
engel olmalarını istiyoruz. Bunun 
yanında sivrisinekle ilgili bir sıkıntı-
ları olursa çağrı merkezinden bizlere 
ulaşarak oradaki sivrisineklerle mü-
cadeleye katkı sunabilirler” dedi.

ÖLÜM SAÇAN SİVRİSİNEKLERE KARŞI    

                ÖNEMLi UYARILAR

BAĞCILAR BELEDİYESİ 
EKİPLERİ, ÖLÜME YOL 

AÇABİLECEK VİRÜSLERİ 
TAŞIYAN AEDES CİNSİ 

SİVRİSİNEKLERE KARŞI 
İLAÇLAMA BAŞTA OLMAK 

ÜZERE FARKLI YÖNTEMLERLE 
MÜCADELE EDİYOR. BİREYSEL 
OLARAK DA VATANDAŞLARIN 

ÖNLEMLER ALMASI 
GEREKTİĞİNE DİKKAT ÇEKEN 

VETERİNER HEKİM YUNUS 
GİRAY ÖZARSLAN, “BİZ 

İLAÇLAMAYA DEVAM EDİYORUZ 
AMA VATANDAŞLARIMIZIN DA 

SİVRİSİNEK ÜREMESİNE 
KAYNAK OLUŞTURABİLECEK 

DURGUN SULARIN 
OLUŞUMUNA ENGEL 

OLMALARINI  
İSTİYORUZ” 

DEDİ.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, başta sivrisinekler olmak 
üzere ilçe sakinlerinin haşerelerden korunması için özverili çalışmalar yaptıklarını belirterek, 

“İlçe sakinlerimizin güvenliği için her türlü zararlı sinek ve böceklere karşı çalışmalarımız devam 
etmektedir. Sivrisinek kaynaklı hastalıklardan korunmak için, kişisel  tedbirlerin 

alınmasına dikkat etmenizi rica ediyoruz” dedi.
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Bağcılar’da düzenlenen “Yüz yüze 
100 Gün” projesi kapsamında 
belediye başkanı ve milletvekille-
rinden oluşan AK Parti kadroları, 

vatandaşla ikinci kez bir araya geldi. 
KHK’lıların görevlerine iade edeceğini 
söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçda-
roğlu’nu eleştiren AK Parti İstanbul İl 
Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Ömer 
Halis Demir’e kurşun sıkan hainle işbirliği 
olduğu için ordudan ve güvenlik kuvvet-
lerinden atılan KHK’lıyı oraya alacağım 
diyor. Bu milletin iradesine saygı gös-
termeyip ihanet edenlere prim vermeye 
çalışanlara milletimizle birlikte gereken 
dersi vereceğiz” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tara-
fından her hafta düzenli olarak organize 
edilen “Yüz yüze 100 Gün” programı tüm 
hızıyla sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın “2023’ün şahlanışının 
işareti” olarak tanımladığı kampanyanın 
adresleri Avrupa Yakası’nda Bağcılar, 
Anadolu Yakası’nda ise Üsküdar oldu. 
Bağcılar’daki program, AK Parti İstanbul 
İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK 
Partili 9 milletvekili, Bağcılar Belediye 
Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İlçe 
Başkanı Rüstem Tüysüz ve ilçe teşkilat 
mensuplarının katılımıyla Dr. Kadir Top-
baş Halk Sarayı’nda gerçekleşti.

Ağızlarından yapma görünümlü  
yıkma fiillerini duyuyoruz
“Yüz Yüze 100 Gün” projesinin çok 

değerli olduğuna vurgu yapan Kabakte-
pe, “2023 seçimleri yaklaştı. Bu se-
çimleri kazanmayacaksak bu 15 seçimi 
niye kazandık. Onun için 16. seçimi 
de kazanacağız.  Cumhurbaşkanımızın 

BAĞCILAR’DA 
iKiNCi BULUSMA

Milletin iradesine saygı 
göstermeyip ihanet 

edenlere prim vermeye 
çalışanlara gereken 

dersi vereceğiz

AK Parti İstanbul  
İl Başkanı Osman Nuri 

Kabaktepe

BAĞCILAR’DA DÜZENLENEN “YÜZ YÜZE 100 GÜN” PROJESİ KAPSAMINDA BELEDİYE 
BAŞKANI VE MİLLETVEKİLLERİNDEN OLUŞAN AK PARTİ KADROLARI
VATANDAŞLA İKİNCİ KEZ BİR ARAYA GELDİ. 
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liderliğinde hep beraber bunu ger-
çekleştireceğiz İnşallah. Demokrasi 
aynı zamanda bir yarıştır. Bu yarışta 
başta ana muhalefet lideri olmak 
üzere neyi yıkacaklarını söyledikleri 
ama neyi yapacaklarını söyleme-
dikleri bir atmosferi yaşıyoruz. Ara 
sıra ağızlarından yapma görünümlü 
yıkma fiillerini de duyuyoruz. Ne 
diyor ana muhalefet lideri? KHK’lıları 
geri alacağız. Vatandaş inanamıyor 
ve soruyor. Tamamı mı? Tamamı 
diyor. Hepsi mi? Hepsi diyor. Sözlü-
ğe bakıyoruz tamımı ne demek hepsi 
ne demek. Yani Ömer Halis Demir’e 
kurşun sıkan hainle işbirliği olduğu 
için ordudan ve güvenlik kuvvetle-
rinden atılan KHK’lıyı oraya alacağım 
diyor. Hepsi ve tamamı dediğinde 
ortaya çıkan manzara bu. Bu milletin 
iradesine saygı göstermeyip ihanet 
edenlere prim vermeye çalışanlara 
milletimizle birlikte gereken dersi 
vereceğiz” dedi.

Bağcılar, belediyecilikte  
bir ekol olmuştur
Kampanya kapsamında ikinci kez 

buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını 
söyleyen Özdemir ise şunları söyledi: 
“Bağcılar ilçemiz, partimiz adına çok 
kıymetli bir ilçe. Özellikle anlayışımızın 
ilk belediyeciliğini kazandığı ilçelerden 
bir tanesi. Sonrasında çok kıymetli hiz-
metler yapılarak adeta belediyecilikte 
ekol olmuş ve birçok belediyeye örnek 
teşkil etmiştir. İlçemizin bir başka 
özelliği de belediyesi partimize ait en 
çok seçmenin bulunduğu bir ilçe. Bağ-
cılar’ımızdaki en ufak bir hareketlilik 
İstanbul ve Türkiye ortalamasına katkı 
sunabilecek niteliktedir. Bu açıdan 
bizlerin ilçemizde yaptığı her çalışma 
çok kıymetli ve önemli. Teşkilatımızın 
yoğun gayretlerinin yanı sıra beledi-
yecilik bizim iktidara gelişimizin en 
önemli unsurlardan birisi. Bağcılar 
Belediyesi olarak bu bilinç ve şuurla 
hareket ediyoruz. Var olan çalışmalara 
yenilerini ekleyerek ilçemizi çok daha 
ileri noktalara götürme gayreti içeri-
sinde olacağız. İnşallah teşkilatımızla 
birlikte kol kola 2023 seçimlerinde 
Bağcılar adına çok önemli bir  
çıkışın müjdecisi olacağız.”

BAŞKAN ABDULLAH ÖZDEMİR

İSTOÇ’TA ESNAFI 
ZiYARET ETTi
Burada yapılan değerlendirmelerin 
ardından AK Partili yöneticililer, 
sahaya indi. Yetkililer, kendileri için 
belirlenen mahallede ilçe sakinleri-
ni ve esnafı ziyaret etti. Başkan  
Özdemir de ilk olarak Istanbul'un 
en önemli ticaret merkezlerinden 
biri olan ISTOÇ’a gitti. Dükkanları 
gezen Özdemir, esnafla sohbet 
edip onların istek ve önerilerini din-
ledi. Daha sonra Kemalpaşa Mahal-
lesi’nde sokakları dolaşan Özdemir, 
mahalle sakinleri tarafından güler 
yüzle ve yoğun ilgiyle karşılandı. 
“Yüz Yüze 100 Gün" programlarıyla 
sahada vatandaşların dile getirdi-
ği talep ve öneriler, gün sonunda 
raporlaştırılarak AK Parti Istanbul  
Il Başkanlığına iletiliyor.
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AK Partili isimler daha sonra Büyükçekmece’de buluştu. Büyük-
çekmece İlçe Başkanlığı’nda yapılan toplantıda konuşan Kabak-

tepe, “Biz hemşerilerimiz ile kardeşlerimiz ile 20 yıldır yaptığımız 
gibi Cumhurbaşkanımızın Türk siyasetine kazandırdığı gibi milleti 
ile birlikte milletine güven tavrımızı sürdürmeye kararlıyız” dedi. 
Buradaki toplantının ardından belediye başkanları kendileri için 
belirlenen mahallelere dağıldı. Özdemir de Pınartepe Mahallesi’n-
de Cuma namazından sonra cemaatle çay içip sohbet etti. Özde-
mir daha sonra esnafı ziyaret ederek onların istek ve önerilerini 
dinleyip notlar aldı. Gün boyu süren ziyaretlerin ardından Özde-
mir, Kültürpark’ta vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile aralarında Bağ-
cılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in de olduğu belediye 

başkanları Kartal’da vatandaşlarla bir araya geldi. Programda bir 
konuşma yapan İl Başkanı Kabaktepe, AK Partili belediyelerin AK 
Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerini temsil ettiklerini vurgu-
ladı. Kabaktepe, “AK Partimizin temel yaklaşımı milletimize rağmen 
değil, milletimize göre hareket etmektir” dedi. İlçedeki esnafı ziyaret 
eden ve vatandaşlarla sohbet eden Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir de AK Partili belediyelerin her daim halk ile iç içe 
olduğunu söyledi. Özdemir, “Vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz, 
hasret gideriyoruz ve sohbet ediyoruz. AK Partili bir belediye olarak 
yaptığımız belediyecilik hizmetlerini anlatıyoruz” dedi.
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Beşiktaş’taki buluşmada ise AK Parti 
İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 

Bağcılar Belediye Başkanı ve İBB Trafik ve 
Ulaşım Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir 
ile beraberindeki partililer yapımı durdurulan 
Dolmabahçe-Levazım Tüneli önünde basın 
açıklaması yaptı. Tünel inşaatının neden 
durdurulduğunu soran Kabaktepe, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ni İstanbul’un can 
damarı olacak bu ulaşım yatırımını ve benzer-
lerini planlayıp yapmaya davet etti.

Beylikdüzü’nde vatandaşlar, AK Partili belediye başkanlarına 
yoğun ilgi gösterdi. 6’lı masanın amacının ise milletin derdiyle 

dertlenmediğini, tek dertlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu 
belirtti. Kabaktepe, “Biz, altılı masanın yapamadıklarını ve bundan 
sonrada yapamayacaklarını yapmış ve yapacak bir siyasi iktidarız” 
dedi. Kabaktepe, CHP’li siyasetçilerin Kemal Sunal’ı aratmayan rep-
likler yaptığını belirtti.  Özdemir ise her zaman ‘yüz yüze ileşitim’e 
önem veren bir anlayışla hizmet sunduklarını kaydetti. Özdemir, 
“İnsanların kapılarına kadar giderek vatandaşlarla iletişim kuru-
yoruz, Hizmetlerimizi ve projelerimizi anlatıyoruz. AK Partimizin 
belediyecilik anlayışının özünde çalışmak, şeffaflık, halka hizmet, 
gönüllere dokunma ve tevazu sahibi olmak vardır” dedi.
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BEBEĞİM iCiN
SAMPiYON  
OLACAĞIM!

Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa şampiyonu olan bedensel engelli milli atlet Hamide Doğangün, 
zorlu hamilelik sürecinin ardından erken doğum yaptı. 44 gün bebeği için hastaneye süt götüren engelli 

sporcu antrenmanlarına da devam ederken hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu anlattı.

YAŞAM



9 yaşındayken İstanbul'da 
geçirdiği trafik kazası sonrası 
omurilik felci geçiren ve uzun 
süre hastanede tedavi gören 

Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler 
Atletizm Takımı sporcusu Hamide Do-
ğangün, sonrasında tekerlekli sandalye 
kullanmaya başladı. Ailesinin yönlen-
dirmesiyle Bağcılar Belediyesi bünye-
sinde merkezde çalışmalara başlayan 
Doğangün, azmiyle atletizm branşında 
önemli mesafe kat etti. Kısa sürede 
ulusal ve uluslararası yarışmalarda 
birçok başarı elde eden 29 yaşındaki 
genç sporcu, 2009 yılından beri Türki-
ye şampiyonluğu yaşıyor. Spor yaşamı 
devam ederken bir yandan çocuk 
isteğini gerçekleştirmek isteyen sporcu, 
hem sporuna devam etti hem hamile 
kaldı. Doğangün, bebeğini 7 aylıkken 
dünyaya getirdi. 1,5 ay hastanede kalan 
bebeği için her gün hastaneye süt gö-
türen başarılı sporcu, antrenmanlarına 
devam etmeyi de ihmal etmedi. Be-
beğinin taburcu edilmesinin ardından 
büyük sevinç yaşayan Doğangün’ün 
şimdi ki hedefi 2023 Dünya Şampi-
yonası’nda şampiyonluk elde ederek 
bebeğine armağan etmek.   

5 aylık hamileyken  
Türkiye şampiyonu oldum
Bağcılar Belediyesi sporcusu Tür-

kiye Engelliler Milli Takımı sporcusu 
Hamide Doğangün, “2008 yılından beri 
atletizm branşıyla ilgileniyorum. 100, 
400, 800 metre koşuyorum. Avrupa 
şampiyonluğu ve dünya derecelerim 
var. Spora engel yok, bize fırsat veril-
dikçe biz gerçekten değerlendiriyoruz. 
Ben bu süreçte evlendim, hamile 
kaldım. Oturduğum için sandalyede 
hamilelik sürecim zor oldu ama çok 
iyi bir şekilde atlattım, hem o süreçte 
spor yapmaya da devam ettim. 5 aylık 
hamileyken Türkiye şampiyonasına ka-
tıldım. Orada da şampiyon oldum, çok 
güzel bir tecrübeydi benim için hem 
hamilelik hem sporu birlikte yürütmek. 
Bebeğim 7 aylık dünyaya geldi, çok 
şükür sağlıklı. 44 gün hastanede yattı, 
ben sürekli ona süt götürdüm hiç ihmal 
etmedim. Hem spora devam ettim 
hem sütümü ona götürdüm. Benim gibi 
olan arkadaşlar eve kapanmasınlar, bir 

sporun ucundan tuttukları zaman ger-
çekten bir şey başardıklarını gördükleri 
zaman daha çok seviyorlar, bu işi ben 
öyle yaptım. Birçok madalyalarım var 
bir de anne oldum, onun duygusunu 
yaşıyorum çok farklı şu anda, tarif 
edemiyorum. Hamilelik sürecim biraz 
zor geçti, erken doğum olduğu için, şu 
anda iyi gidiyor. Buraya gelirken ona 
süt bırakıyorum. Önümüzdeki hedef; 
2023 yılında Dünya Şampiyonası var 
orada madalya almak istiyorum ve ala-
cağıma da inanıyorum. Bebeğim bana 
şans getirecek, bebeğim için alacağım.  
Hamile kaldığımda etrafımdaki birçok 
arkadaşım bana tecrübemi sormak 
istedi,  engellisin hamilelik nasıl olacak 
diye engelli arkadaşlarım da aynı şekil-
de sordular. Anlattım, zor olmadığını, 
korkmayın diye. Ben burada antren-
man yaparken bebeğim hastanede 
yatıyordu ve ona süt göndermeyi hiç 
ihmal etmedim. Önümüzdeki yıl dünya 
yapılacak olan dünya şampiyonasında 
alacağım madalyayı bebeğime arma-
ğan etmek istiyorum. Bize atletizm 
branşında desteğini hiç esirgemeyen, 
Abdullah Özdemir Başkanımıza çok 
teşekkür ederiz. Bağcılar Belediyesi 
olarak biz de gittiğimiz turnuvalarda 
en iyi şekilde temsil ediyoruz”  
ifadelerini kullandı.   

ENGELLİLER SPOR YAPTIĞINDA 
ENGELİNİ UNUTUYOR

Bağcılar Belediyesi Bedensel En-
gelliler Atletizm Takımı Antrenörü 

Ömer Cantay, “2004 Atina Paralimpik 
oyunlarına giden ilk erkek sporcuyum. 
Ben antrenörlüğe geçtim ama hala 
sporcu tarafım devam ediyor. Onların 
bir tık önünde gidiyorum bana yetiş-
sinler diye, güçlü çalışıyorlar. Haftanın 
beş günü stattayız, bir de Bağcılar 
Belediyesi’nin Engelliler Sarayı'mız var. 
Yağmurlu havalarda orada çalışıyoruz. 
Hamide bunu yaptı, biraz ara verdi ama 
bu ara onu çok etkilemeyecek şu anda 
antrenmanlarla toparlamaya çalıştı. Zor 
bir süreci geçiyor çocuğu biraz kuvözde 
kaldı. Ona sütünü, mamasını götür-
dü, arada gidip geliyordu. Çok azimli 
ben kendisine sürekli Zorlanıyorsan 
gelmeyebilirsin dedim, o da ben ikisini 
bir arada götürmek istiyorum dedi.  
Dünyada Avrupa’da madalya getiriyo-
ruz Allah’ın izniyle olimpiyatlarla da 
bunu taçlandıracağız. Engelliler spora 
başladığında gerçekten engelini unutu-
yor çünkü devamlı yarışlar, yurt dışına 
gidiyorsunuz. Engelliler artık evleniyor, 
iş sahibi oluyor çünkü spor değiştiri-
yor" şeklinde konuştu. 
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Karadeniz mutfağının Bağcılar şubesi    

NaliaLezzet Durağı köşemizde Katadeniz yemekleri  
ile meşhur Nalia Lokantasını anlatacağız. 

Süleyman ve Erol Emirhan Tarakçı kardeşler 
tarafından 2006 yılında kurulan Nalia'nın kuruluş 

öyküsü, şubeleşme süreci ve lezzetin sırlarını  
Erol Emirhan Tarakçı'dan sorduk ve öğrendik. 

LEZZET
DURAĞI
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Nalia ismi nereden geliyor,  
konsepti nedir? İnsanlar buraya hangi 
yemekleri yemek için geliyor? 
Nalia Gürcüce kökenli bir kelimedir. 
Türkçe anlamı “Serender” demek-
tir. 2006 yılında Süleyman ve Erol 
Emirhan Tarakçı kardeşler tarafından 
Güneşli Mahallesi’nde hizmete açıldı. 
Babamız gıda sektöründe bayilik 
yapıyordu. Abim Süleyman Tarakçı’nın 
hayali lokanta işletmekti. 2006 yılında 
Bağcılar’da başladık. Bağcılar ve Bah-
çelievler’in tam kesiştiği yerde hizmet 
veriyoruz. Güneşli, Bostancı (2008), 
Kurtköy (2017) ve Rize’de Çay Çarşı 
şubesi olmak üzere 4 şubesi hizmet 
veriyor. Yöresel Karadeniz mutfağı 
ağırlıklı olup, pide menüsünde bir çok 
bölgeye has çeşitler sunulmaktadır. 

Karadeniz yemeklerini yerinde yetişen 
ürünlerden mi hazırlıyorsunuz?  
Nasıl tedarik ediyorsunuz?
Malzemelerimiz yöresel ürünlerden 
oluşmaktadır. İstanbul’da yöresel ürün 
tedarik eden şirketlerle anlaştık. İhti-
yacımız olan ürünleri temin ediyorlar.

Menünüzde kaç çeşit çorba, yemek 
ve tatlı bulunuyor? Çeşit değişimleri 
hangi sezonda oluyor?
Menümüzü reçeteye göre hazırlıyo-
ruz. Öncelikle yöresel serpme kahval-
tımızı mutlaka tavsiye ediyoruz. 3 çe-
şit mevsimsel çorba ve 7 çeşit tatlı yer 
alıyor. Mısır tatlımız patenti bize aittir. 
Glutensiz bir tatlıdır. Çölyak hastaları 
da yiyebiliyor. Diğer iddialı tatlımız da 
pepeçura Karadeniz tatlısıdır. Kokulu 
kara üzüm (İsabella) şırasından yapı-
lıyor.  Yemeklerimiz yöresel yemekler 
zeytinyağlılar, yöresel ara sıcak ve 
soğuklar, hamsi tava ve hamsili pilav. 
Hamsi de mutlaka sağlıklı Karade-
niz hamsisinin gelmesini bekliyoruz. 
Örneğin şu an av sezonu kalktı. Ancak 

Karadeniz hamsisi gelmediği için 
menümüzde hamsi bulunmuyor. Rize 
kavurmamızda, 2 yaşını geçmemiş 
dana eti kullanıyoruz. Çayeli kuru 
fasulyeyi 1500 rakımın üzerinde 
organik ekilen tarlalardan alıyoruz.  
Rize tava ürünlerimizde de iddialı-
yız. Balık, tavuk, et ve mantarlı tava 
menülerimiz oldukça lezizdir. Izgaralar, 
Akçaabat köfte, biftekler, kuzu lokum 
dediğimiz sırt bölgesinden yaptığımız 
etten pişirilmektedir. Balıklarda ham-
sinin yanında somon, ızgara ve levrek 
buğlama çeşitlerimiz yer almaktadır.  
Pide çeşitleri olarak da Bafra pidesi, 
yöresel Tel Peynirli Pide, kavurmalı, 
kıymalı, sebzeli, mantarlı pidenin 
yanında Nalia pidemiz de yeralmak-
tadır. Pidemiz, bize özel olup, altında 
lavaşvari hamur, üzerinde de tiftiklen-
miş Rize kavurması, içinde Trabzon tel 
peyniri, kokulu kara üzüm pekmezi ile 
karamelize edilmiş soğan yer almak-
tadır. İçecek olarak da şerbetlerimizin 
mutlaka denenmesini tavsiye ediyo-
rum. Kokulu kara üzüm şerbeti Likapa 
(mavi yemiş) şerbeti ve demir hindi 
şerbetimiz leziz içeceklerimiz  
arasında yer alıyor. 
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Kaç kişilik ekibiniz var? Bu lezzet  
ordusunun kahramanları kimler? 
Güneşli şubemizde 15 mutfak,15 salon 
ve 15 diğer birimler olmak üzere 45 
kişilik ekipten oluşuyoruz. Her şube-
mizde bir şef bulunmakta olup 4 şefi-
mizde Volkan Arslan şefimiz tarafından 
koordine edilmektedir. Alakart hizmet 
veriyoruz. Tüm ürünlerimiz reçete ile 
yapılıyor. Şef değişse de lezzetimiz 
değişmez çünkü reçetemiz sabittir. 
Sürekli şubelerimizde denetlenmekte-
dir. Rize’deki şubemizde ve burada aynı 
tatta çorba ve yemeklerimizi  
bulabilirsiniz. 

Müşterileriniz genellikle kimler oluyor? 
Müşterilerimiz genellikle beyaz yaka-
lı dediğimiz memur ve diğer kurum 
ve kuruluş çalışanları ağırlıklı oluyor. 
Müşterilerimizin yüzde 50’sini Karade-
nizliler, diğer yarısını da diğer yörelerin 
insanlarından oluşuyor. 

 İşiniz gereği de olsa siz de bir 
Bağcılarlısınız. Bağcılar’da neyi, nereleri 
beğeniyorsunuz. Olmasını istediğiniz 
şeyler var mı, nelerdir? 
Giden  Kaymakamımız Mustafa 
Eldivan, Kurucu Belediye Başkanımız 
Feyzullah Kıyıklık ve Lokman Çağırıcı 
ile tanışıyoruz. Ve misafirimiz olup lez-
zetlerimizden tatmışlardır. Bu vesileyle 
yeni Belediye Başkanımız Abdullah 
Özdemir’e başarılar diliyorum. İnşallah 
en kısa sürede hayırlı olsun ziyaretine 
de geleceğim. Kendisini Karadeniz 
yemeklerini tatmaya bekleriz. Bu-
lunduğumuz yerde metro istasyonu 
çalışmaları devam ediyor. Bitiş süresi 
belirtileni geçti. Ciddi manada mağdu-
ruz. Bir an önce tamamlanmasını arzu 
ediyoruz. Bağcılar Belediyemizin başta 
Engelliler Sarayı olmak üzere sosyal 
projelerini, Gençlik Merkezi ve daha 
birçok projesini gezdim ve gördüm. 
Burada olan hizmetleri çok beğendiği-
mi ifade etmek isterim. 

Koordinatör Şef Volkan Arslan; “Biz yemeklerimizi ilikli 
kemik suyunda pişiriyoruz. Kristalize kaya tuzu kullanıyoruz. 
Yemeklerimiz kazeinsiz tereyağı ile pişirilir. Glutensiz ürün 
anlamında seçeneklerimiz de oldukça fazla. 10-12 yaşların-
da dayımın lokantasında ekmek keserek mesleğe başladım. 
Kocaeli Üniversitesi Turizm Otelcilik İşletmeciliği Yiyecek-İçe-
cek Bölümünden mezun oldum. Anadolu Üniversitesi İşletme 
Fakültesi’ni tamamladım. Şu an İstanbul Topkapı Üniversitesi 
Gastronomi bölümünde Yüksek Lisans yapıyorum. 

GLUTENSİZ SEÇENEKLERİMİZ 

OLDUKÇA FAZLA

Bağcılar   38   Eylül 2022

FOTOĞRAFLAR: SERKAN YAVUZ



Bağcılar   39   Eylül 2022

GLUTEN HASSASİYETİ OLAN ÖZEL ÇOCUKLAR 
GLUTENSiZ TATLI  
YAPMAYI ÖĞRENDi
Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerlerinden 
gluten hassasiyeti olan özel çocuklar, pasta şefi Beyza Çevik’in verdiği 
eğitimle glutensiz tatlı yapmayı öğrendi. Öğrenciler, ilk yaptıkları glutensiz 
profiterolleri de arkadaşlarına ikram ederek onlarla paylaştı.

Bağcılar Belediyesi, gluten into-
leransı (gluten hassasiyeti) olan 
engelli çocuklar için anlamlı bir 
etkinlik düzenledi. Feyzullah 

Kıyıklık Engelliler Sarayı'nın gluten has-
sasiyetli kursiyerleri, pasta şefi Beyza 
Çevik’le bir programda buluşturuldu. 
Çevik, çocukların sağlıklı beslenebilme-
leri amacıyla kendi tariflerini glutensiz 
hale getirdi. Çocuklar da bu işlemlerin 
her aşamasını izleyerek glutensiz tatlı 
yapmayı öğrendi. Daha sonra da özel 
çocuklar Çevik’in anlatımı doğrultusun-
da glutensiz profiterol yaptılar.

ANNELER DE  
TERAPİ GÖRDÜ
Her anı heyecanlı ve renkli geçen 
etkinliğin sonunda kursiyerler, 
yaptıkları profiterolleri birbirlerine 
ikram ettiler. Özel çocuklar faydalı 
zaman geçirirken, anneleri de 
Psikolog Gülseren Batumlu Can’dan 
çocuklarıyla ilgili terapi gördü. 
Programın sonunda hem özel çocuklar 
hem de aileleri kendilerine bu imkânı 
sağlayan Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir’e teşekkür etti.

YAŞAM
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BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI ABDULLAH ÖZDEMİR, KAMU PERSONELİ SEÇME 
SINAVI'NA GİREN ÖĞRENCİLERE KOLONYA VE ÇİKOLATA İKRAMINDA BULUNDU. 

31 Temmuz’da gerçekleşen 
Kamu Personeli Seçme Sınavı 
(KPSS), bazı sınav sorularının 
bir yayınevinin deneme sınavı 

sorularıyla aynı olduğuna ilişkin iddialar 
sonrası 4 Ağustos’ta iptal edilmişti. 
Yeni KPSS, 18 Eylül Pazar günü yeni-
den düzenlendi. Tekrar sınava girecek 
olan adaylar son hazırlıklarını başta 
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kütüp-
hanesi olmak üzere belediye bünyesin-
deki kütüphanelerinde tamamladı.

BAŞKAN ÖZDEMİR, GENÇLERE BAŞARILAR DİLEDİ
Bağcılar Belediyesi de sınava bir gün kala adayların heyecanını yenmesi ve  

morallerini yüksek tutmaları amacıyla içinde çikolata ve kolonyadan oluşan bir hediye 
paketi oluşturuldu. Üzerinde de Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in 

KPSS’ye katılacak öğrencilere başarılar dilediği not bulunuyor. Hediyeler, belediye  
bünyesindeki kütüphanelerde ders çalışan gençlere ikram edildi.

KPSS ÖNCESİ GENÇLERE 
MORAL HEDiYESi



ORASI
BURASI
Ertuğrul  
Boruza

BAĞCILAR MEYDAN

1952

2022
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BÜYÜK HALK OZANI NEŞET ERTAŞ, 
ÖLÜMÜNÜN 10. YILINDA BAĞCILAR 

BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ 
PROGRAMLA ANILDI. SANATÇI 

ONUR ŞAN İLE ERDAL ŞAHİN, 
ERTAŞ’IN SEVİLEN  TÜRKÜLERİNİ 
SESLENDİRDİ. YOĞUN KATILIMLI 

GECEDE DAVETLİLER,  BAZEN 
COŞKUYLA BAZEN DE HÜZÜNLE 

TÜRKÜLERE EŞLİK ETTİ. 
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YAŞAM

HALK OZANI NEŞET ERTAŞ

Bağcılar Belediyesi, “Bozkırın 
tezenesi” olarak tanınan halk 
ozanı Neşet Ertaş’ın 10. yılında 
bir anma etkinliği düzenle-

di. Başkanlık Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen programa vatandaşlar 
yoğun ilgi gösterdi. Türkü dostlarını 
buluşturan gecede sanatçı Onur Şan ile 
Erdal Şahin sahneye çıktı. Ertaş’ın Türk 
halk müziği için önemli bir isim olduğu-
nu söyleyen Şan, “Değerli Neşet Ertaş’ı 
çocukluğumuzdan beri dinliyoruz. 
Kulağımızda da gönlümüzde de yeri var. 
Onun türkülerini seslendirmek  
bizim için şereftir” dedi.

Örnek bir halk ozanıydı
Iki ünlü isim daha sonra Neredesin 

Sen ve Gönül Dağı’nın da aralarında yer 
aldığı Ertaş’ın gönüllerinde iz bırakan 
türküleri seslendirdi. Katılımcıların sa-
natçılara eşlik ettiği gecede kimi zaman 
hüzünlü kimi zaman da coşku dolu anlar 
yaşandı. Bir saati aşkın süren konserde 

ilçe sakinleri müzik ziyafeti yaşadılar. 
Ertaş’ın ölüm yıldönümü sebebiyle açık-
lama yapan Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir de şunları söyledi: 
“Neşet Ertaş, mütevazi yaşamı, türkü-
leri ve hayata dokunuşuyla örnek bir 
halk ozanıydı. Onun türküleri hepimizi 
derinden etkilemiş ve gönüllerimize 
taht kurmuştur. Büyük ozanımızı  
saygı ve rahmetle anıyorum.”

TÜRKÜLERİYLE 
ANILDI



Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk ve Çocuk 
Kütüphanesinin bu ay en çok kitap okuyan 

üyesi  çocuk kategorisinde Sancaktepe İlkokulu 
öğrencisi  Duru Mina TAŞCI oldu.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk ve Çocuk Kütüphane-
mizdeki kitaplar artık sterilizasyon işlemi gördükten 

sonra raflara yerleştiriliyor. İnsan sağlığını olumsuz yönde 
etkileyecek hiçbir kimyasal madde kullanılmadan  
dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor.

Bağcılar Belediyesine bağlı tüm kütüphanelerde hizmet 
kalitesini yükseltmek, standartlaşmayı sağlamak, 

kurumlar arası iş birlikleri kurmak, halkla ilişkiler çalışmalarını 
başarıyla yürüterek daha fazla kişiye ulaşmak, okuma kültürü 
ve kütüphane kullanım alışkanlığı kazandırmak amacıyla 
Kütüphane Koordinatörlüğü olarak 
tesislerimizi ziyaret ettik.

BİLİYOR MUSUNUZ? 

KURUM ZİYARETLERİ

TEBRİKLER

LETÂFET: 

KİTAP

EN ÇOK KİTAP OKUYAN ÜYE

Kelimesinin kökeni Arapça’dır. 
n Latiflik, hoşluk n Güzellik n Nezâket

n Yumuşaklık anlamlarına gelmektedir.
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ÇOCUK EDEBİYATINDA ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK
Çocuk edebiyatı, öğrenmenin teme-
lini oluşturan dil becerilerinin geli-
şimine katkı sunar. Bunu yaparken 
aynı zamanda çocuğun eğlenmesini, 
anlamasını, etrafında dönüp duran 
dünyayı algılamasını ve son tahlilde 
anladıkları ve  algıladıklarını sentez-
leyerek eleştirel düşünme yetisini 
geliştirmesini de sağlar. Bir çocuğun 
okuduğu kitaplar ne kadar renkli ise, 
çocuk o kadar çok renkle tanışma 

şansını yakalar. Çocuk edebiyatın-
da çok kültürlülük, çocuğa dünya 
üzerindeki bütün renkleri sunması 
açısından önemlidir. Çok kültürlü 
edebiyat, çocukların metinlerde 
tasvir edilen insanların yaşamlarını, 
gerçeklerini ve deneyimlerini ince-
leyerek kendilerini hatta başkalarını 
daha iyi anlamalarını sağlar.

Betül DURAN/ Dil ve Edebiyat Dergisi 

Bağcılar Belediyesine bağlı hizmet veren 
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk 
ve Çocuk Kütüphanemizin huzurlu 
ortamında ailece kitap okumanın keyfine 
varabilirsiniz. Haftanın yedi günü açık 
olan kütüphaneye üye olarak ödünç 
kitap alabilir, düzenlediğimiz etkinliklere 
katılarak nitelikli zaman geçirebilirsiniz. 
Halka açık olan masal saatleri ve atölye 
çalışmaları  rezervasyon sistemiyle ger-
çekleştirilmektedir.  0(212) 435 64 60

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz 
Halk Kütüphanesinin koordinatör-
lüğünde KPSS'ye giren adaylara 
üzerinde Bağcılar Belediye 
Başkanı Abdullah Özdemir’in 
başarı dileklerinin yazılı olduğu 
çikolata ve kolonyadan oluşan 
hediyeler dağıtıldı. Daha önce de 
eğitime destek olmak amacıyla 
kütüphanelerimizde ders çalışarak 
sınavlara hazırlanan adaylara Be-
lediye Başkanımız tarafından kitap 
hediye edilmişti.   

BAĞCILAR BELEDİYESİ 

SEHiT SAVCI MEHMET SELiM KiRAZ  
HALK KÜTÜPHANESİ

ÇOCUK KÜTÜPHANESİNDE 

KİTAP KEYFİ
GENÇLER UNUTULMADI



EKİM 2022
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Belediyesi Hizmet Bülteni

Belediyesi Hizmet Bülteni
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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

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

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



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

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




