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Ülkemiz ve insanlık zor
süreçlerden geçiyor, şimdi
birlik ve beraberlik zamanı
Lokman ÇAĞIRICI
Belediye Başkanı

ovid-19 salgını sürerken
geçtiğimiz ay, bir yandan
aşı uygulamasına
başlanmasının, diğer yandan
da yeni hizmet binamıza kavuşmanın
heyecanını yaşadık.
Eski binamıza hüzünlü bir şekilde
veda ederken, 21. Yüzyıl teknolojisiyle
donatılan Selçuklu ve günümüz mimari
tarzının harmanlanmasıyla inşa edilen
yeni binamızı dualar eşliğinde hizmete
aldık. Tüm birimlerin tek çatı altında
toplandığı yeni binamızın ilçemize
hayırlı olmasını diliyorum.
Hamdolsun; Belediyemiz kuruluşu
Başak A.Ş. ile Hizmet-İş Sendikası
arasındaki toplu iş sözleşmesini
de imzaladık. Kayda değer oranda
iyileştirmelerle, personelimize yüzde
6 ile 63 arasında değişen oranlarda
zam yaptık. Maaşlarda ortalama
yüzde 16.22 oranında artış olurken,
belediyemizdeki asgari ücret ise 3 bin
870 TL oldu.
Kavuştuğumuz yeni başarılarla gurur
yaşamaya devam ediyoruz. Feyzullah
Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerimiz
Halil Saka, bu yıl düzenlenen EKPSS’de
(Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)
98 bin kişi arasında 99.96 puanla
Türkiye 4’üncüsü oldu. Kendisini tebrik
ediyorum.
Hasretle beklediğimiz kar yağışına
de nihayet geçen ay kavuştuk.
İstanbul’u iki gün boyunca etkisi altına
alan kar yağışı hepimize sevinç yaşattı.
7’den 77’ye Nostalji Bahçelerine ve
sokaklara akın eden hemşehrilerim

K
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kartopu oynadı ve hatıra fotoğrafları
çekildi. Ekiplerimiz ise yolları tuzlayıp,
kaldırımları temizleyerek buz
tehlikesinin önüne geçti. Yiyecek
bulmakta zorlanan sokak hayvanları
için Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz
63 parkımızdaki Mamatikler yanında
boş arazilere mama ve yem bıraktı,
sulukları doldurdu.
29 yıldır dayanışma ve kardeşlik
duygumuzu yitirmeden hizmet
sunmaya devam ediyoruz. İlçemizdeki
kamu ve sivil toplum kuruluşlarımızın
iş birliğinde topladığımız 5 TIR dolusu
giyecek, battaniye ve yiyecek yardımını
Suriye’nin İdlib şehrindeki ihtiyaç
sahiplerine gönderdik.
Yine; ilk adımı atarak başlattığımız
tüm projelerimizi istikrarlı şekilde
sürdürüyoruz. Bunlardan birisi olan
ve 10 yıl önce başlattığımız “Yaşama
Destek Projesi” kapsamında baş
dönmesi ve el uyuşukluğu rahatsızlığı
olduğu için evlerinde temizlik
yapamayan Karademir ailesine yardım
eli uzattık.
Hamdolsun; mobil cihazlarla
hizmetlerimize kolaylıkla erişiminizi
sağlayacak yeni bir uygulama
başlattık. Mobil uygulamayı kullanarak
duyurulardan borç sorgulamaya
kadar tüm hizmetlerimize cep
telefonlarınızdan kolaylıkla
ulaşabileceksiniz.
Sizleri Ocak ayı bültenimizle baş
başa bırakırken, önümüzdeki ay
buluşabilmek ümidiyle hürmet ve
muhabbetlerimi sunuyorum.

Bağcılar HABER

Bağcılar Belediyesi ile İstanbul Medeniyet
Üniversitesi arasında iş birliği protokolü
⌂ Bağcılar Belediyesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi arasında gençler için
önemli bir protokole imza atıldı. Anlaşmayla üniversitelerde yetenek sınavı ile
öğrenci alan bölümlerin yetenek sınavlarına hazırlanması hususunda destek
olunması, bu doğrultuda hazırlık sınavı yapılması, başarılı olanlara da eğitim
verilmesi konularında iş birliği yapılacak.

E

ğitim, kültür, sanat
alanında öncü ve örnek
projeleri hayata geçiren
Bağcılar Belediyesi, bu yöndeki
hizmetlerine devam ediyor.
Bağcılarlıların sosyal ve kültürel
gelişimine katkıda bulunmak ve
akademik çalışmalara destek
sağlamak amacıyla Bağcılar
Belediyesi ile İstanbul Medeniyet
Üniversitesi iş birliği protokolü
imzaladı. Bağcılar Belediyesi
hizmet binasında düzenlenen
imza törenine Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı ile
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik
katıldı. Görüşmelerin ardından
Çağırıcı ile Çelik arasında
imzalar atıldı.

GENÇLERİMİZİN
YANINDAYIZ
Anlaşmanın ilçeye hayırlı
olmasını dileyen Başkan Çağırıcı,
“Her zaman milletimizi ileri
götürecek çalışmaların içinde
olduk. Şimdi de İstanbul Medeniyet
Üniversitesi ile iş birliği protokolü
imzalayarak gençlerimizin yanında
olduğumuzu gösteriyoruz.
Desteklerimizle kökleri sağlam bir
nesil yetişmesine vesile olacağız
inşallah” dedi.

ORTAK ÇALIŞMALAR
YÜRÜTÜLECEK
Protokole göre; Bağcılar halkının
sosyal ve kültürel gelişimlerine
katkıda bulunulması, üniversitenin
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öncülüğünde sanatsal akademik
çalışmaların desteklenmesi
öngörülüyor. Üniversitelerde yetenek
sınavı ile öğrenci alan bölümlerin
yetenek sınavlarına hazırlanması
hususunda destek olunması, bu
doğrultuda hazırlık sınavı yapılması,
başarılı olanlara da eğitim verilmesi
konularında iş birliği yapılacak.

TİYATRO OYUNU
SAHNELENECEK
Öte yandan bu iş birliği
çerçevesinde İstiklal Marşı’nın
kabulünün 100. yılı nedeniyle bir
tiyatro oyunu sahneye konulacak.
Senaryo yazımından oyuncu
belirlenmesine kadar tiyatro
oyunuyla ilgili hazırlıklar başladı.

Bağcılar Belediyesi
e-belediyecilik
hizmetleri mobil
uygulamada
 Bağcılar Belediyesi,
mobil cihazlarla
belediye hizmetlerine
kolayca erişimi
sağlayacak yeni
uygulamayı hizmete
sundu. Mobil uygulamayı
kullanan vatandaşlar,
duyurulardan borç
sorgulamaya kadar tüm
belediye hizmetlerine
cep telefonlarından
kolayca ulaşabilecek.

B

ağcılar Belediyesi,
teknolojik anlamda
önemli bir projeye daha
imza attı. Bilgi İşlem Müdürlüğü,
belediyenin teknik alt yapısını
kullanarak kendi bünyesinde
geliştirdiği mobil uygulamayı
hayata geçirdi. Uygulamada
Bağcılar Belediyesi’nin ödüllü
Akıllı Belediyecilik Projesi
kapsamında hayata geçirdiği
Elektronik Belge Yönetim
Sistemi’ndeki (EBYS) bütün
hizmetlere yer verildi.

BAĞCILAR’I CEBİMİZE
SIĞDIRDIK
Bu uygulama sayesinde
Bağcılarlılar, belediyecilik
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hizmetlerine artık cep
telefonlarından ulaşabilecek.
Uygulamaya girenler,
belediyenin iletişim bilgilerine,
güncel haberlerine,
etkinliklerine, borç
sorgulamalarına, talep, şikayet
ve başvurularının durumuna
kadar çok sayıda hizmetten
istedikleri yerden rahatlıkla
yararlanacak. Ayrıca e-devlet
kapısı üzerinden giriş yapılarak
kişisel hizmetlere erişim
sağlanabiliyor.
İlçe sakinlerinin uygulamayla
birlikte belediye hizmetlerini
ceplerine koyduklarını
söyleyen Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı,
“Hemşehrilerimizin
hizmete hızlıca ulaşması ve
işlemlerini kolay bir şekilde
yapabilmesi için mobil
uygulamayı hayata geçirdik.
Amacımız vatandaşlarımıza
24 saat hizmet etmek, istek
ve şikayetlerine anında
ulaşabilmektir. Bağcılar’ı
cebimize sığdırdık. Artık
işlemler de haberler de
cebimizde” dedi.
Bağcılar Belediyesi mobil
uygulaması artık App Store ve
Play Store’dan indirilebilecek.

Bağcılar HABER

Bağcılar’da 9 bin öğrenciye
“Temel İlk Yardım” eğitimi
verildi S
⌂ Bağcılar Belediyesi
Gönül Bağı Platformu
ve Kızılay işbirliğiyle
ilçede yaşayan 8 bin 991
öğrenciye “Temel İlk
Yardım” eğitimi verildi.
Online gerçekleşen
eğitimde gençlere
yaralanmalardan
donmalara
zehirlenmelerden
Heimlich manevrasına
kadar acil durumlarda
yapılması gereken doğru
müdahale biçimleri
anlatıldı.

osyal hayata yönelik
projeler geliştiren Bağcılar
Belediyesi Gönül Bağı
Platformu, duyarlı bir etkinliğe
daha imza attı. Kızılay ile
yapılan işbirliği neticesinde
ilçedeki 31 lisede eğitim gören
öğrencilere “Temel İlk Yardım”
eğitimi verildi. Feyzullah Kıyıklık
Engelliler Sarayı’nda çekimleri
yapılan eğitim semineri, internet
üzerinden yayınlandı. 15 Aralık–
31 Aralık tarihleri arasında
online olarak gerçekleşen
eğitime 8 bin 991 kişi katıldı.

HEİMLİCH MANEVRASI
ÖĞRETİLDİ
“Doğru zamanda doğru
müdahalenin yapılması”
gerektiğine dikkat çekilen
eğitimlerde uzmanlar, ilkyardım
bilgileri, hasta/yaralının ve olay
yerinin değerlendirilmesi, temel
yaşam desteği, kanamalarda,
yaralanmalarda, yanık, donma
10 OCAK 2021

ve sıcak çarpmalarında, bilinç
bozukluklarında, zehirlenmelerde,
hayvan ısırmalarında, bayılmalarda,
boğulmalarda İlk Yardım teknikleri
ve Heimlich manevrası anlatıldı.

DÜNYADA HER 5
SANİYEDE BİR KİŞİ
YARALANMA SONUCU
ÖLÜYOR
Her evde bir ilk yardımcı
bulunmasının gerekliliğine vurgu
yapan Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “Dünya Sağlık
Örgütü verilerine göre dünyada
her 5 saniyede bir kişi yaralanma
sonucu hayatını kaybediyor. Bu
da ilk yardımın önemini daha
da ortaya koyuyor. Herkesin ilk
yardım bilgisi olmalı. Gençlerimizi
de bu konuda yetiştirmek amacıyla
güzel bir program oldu” dedi.
Eğitim alan gençlere
önümüzdeki günlerde sertifikaları
verilecek.

BAĞCILAR BELEDİYESİ’NDE
ASGARİ ÜCRET 3 BİN 870 TL OLDU
⌂ Bağcılar Belediyesi Başak A.Ş. ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi
imzalandı. Önemli oranlarda iyileştirmelerin yapıldığı sözleşmeye göre; çalışanlara
yüzde 6 ile 63 arasında değişen oranda zam yapıldı. Maaşlarda ortalama yüzde 16.22
oranda artış yaşanırken asgari ücret ise 3 bin 870 TL oldu.

B

ağcılar Belediyesi, Başak
A.Ş. bünyesindeki 1525
çalışanı için Hizmet-İş
Sendikası ile toplu iş sözleşmesi
imzalanması programı
yapıldı. Meclis salonunda
gerçekleşen imza törenine
Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, Hizmetİş Sendikası Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet Keskin
ve işçi temsilcileri de katıldı.
Sözleşmede Kanun Hükmünde
Kararname’den (KHK) sonra
oluşan ekonomik farklılıkları
düzenlemek amacıyla önemli
oranlarda iyileştirmelere yer
verildi. Konuyla ilgili görüşlerin
açıklanmasının ardından
taraflarca toplu iş sözleşmesi
imzalandı.

ASGARİ ÜCRET
3870 TL OLDU
Buna göre; 1525 kişiden oluşan
personele yüzde 6 ile yüzde 63
arasında değişen oranlarla zam
yapıldı. Ortalama olarak yüzde
16.22’lik oranda artış olurken
asgari ücret ise 3 bin 870 TL olarak
belirlendi. Ayrıca geriye dönük 6 aylık
zam farkının da ödeneceği açıklandı.
Çalışanların bütün haklarını
en iyi şekilde verdiklerini belirten
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Biz belediye olarak çalışma
arkadaşlarımızla bir aileyiz. Onlar
için elimizden geleni yaptık. Şimdiye
kadar olduğu gibi sözleşmede de
onlar için en iyisine karar verdik.
Önemli oranlarda artışlar yaptık.
Sözleşmemizin hayırlı olmasını
diliyorum” dedi.
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Hizmet-İş Sendikası Genel
Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin
de "Bugün burada güzel bir
sözleşmeye imza attık. Toplu iş
sözleşmemiz üyemiz olan emekçi
kardeşlerimize, sendikamıza ve
belediyemize hayırlı olsun" dedi.

Bağcılar HABER

Engelli Sarayı kursiyeri
EKPSS’de Türkiye
dördüncüsü oldu

Ö

SYM tarafından bu yıl
gerçekleşen 2020-EKPSS’ye
(Engelli Kamu Personeli
Seçme Sınavı) 97 bin 646 kişi
başvurmuştu. Memurluk için
engellilerin ter döktüğü sınavın
sonuçları kısa bir süre önce
açıklanmıştı. Bağcılar Belediyesi
Feyzullah Kıyıklık Engelliler
Sarayı tarafından düzenlenen
ücretsiz EKPSS kursuna katılarak
sınavlara hazırlanan kısmi görme
ve işitme engelli Halil Saka (29),
sınavdan 99.96 puan alarak Türkiye
dördüncüsü oldu.

BEKLENTİLERİMİN
ÜSTÜNDE BİR
ORGANİZASYON
Başarısında Engelliler Sarayı’nın
büyük payının olduğunu belirten
Saka, “Burada beklentilerimin üstünde
bir organizasyon oldu. Bana pozitif
katkılar sağladı. Ders veren hocaların
bazıları benim gibi engelliydi. Bu
durum eğitimim için de olumlu

oldu. Birbirimizin durumunu daha iyi
anlayıp ona göre eğitim aldık. Dersin
yanında güzel arkadaşlıklar da kurduk.
Bizde iz bırakan eğitmenlerimiz de
oldu. Özellikle Melisa hocamızın
engel durumumu aşabilmem adına
bana çok katkısı oldu. Dışarıda
herhangi bir kursta bu kadar
hassasiyetli ve planlı eğitim olacağını
düşünmüyorum” dedi.

ENGELLİ VATANDAŞLARA
ÖRNEK OLSUN
Engelliler Sarayı’nın sunduğu bütün
olanakları değerlendirdiklerini söyleyen
Saka şöyle devam etti: “Burada yaklaşık
olarak 6 ay eğitim aldım. Pandemi
dolayısıyla kesintiler yaşadık ancak
burada oluşturduğumuz alt yapı
bizi başarıya götürdü. Burası bizim
çabamızla olan bir şey değildi. Belediye
başkanımız Lokman Çağırıcı’dan bize
gelen ekstra bir hizmet oldu. Kendisine
ve bu planlamada emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum. Umarım
buranın başarısı benim gibi engelli
vatandaşlara örnek olur.”
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 Bağcılar Belediyesi
Feyzullah Kıyıklık Engelliler
Sarayı kursiyerlerinden
Halil Saka, bu yıl
düzenlenen EKPSS’de
(Engelli Kamu Personeli
Seçme Sınavı) 98 bin kişi
arasında 99.96 puanla
Türkiye dördüncüsü oldu.
Engelliler Sarayı’nda
beklentilerinin üzerinde
bir eğitim aldığını söyleyen
Saka, “Dışarıda herhangi
bir kursta bu kadar
hassasiyetli ve planlı eğitim
olacağını düşünmüyorum”
dedi. Endüstri Mühendisliği
mezunu Saka’nın hayali
kendi mesleğini yapmak.
Şu anda İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nde Veri Hazırlama ve
Kontrol işletmeni olarak çalışan
Kırıkkale Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği mezunu Saka, kendi
mesleğini icra edeceği bir pozisyonda
çalışmak istiyor.

Memur adayı
engellilere tercih
yardımı
Ö
SYM Başkanlığı’nın 2021
Engelli Kamu Personeli
Seçme Sınavı (EKPSS/
Kura) ile bazı kamu kurum ve
kuruluşlarının kadro ve pozisyonları
için tercih işlemlerinin başladığını
duyurmasının üzerine engelleri
heyecan sardı. Memur adayı
engellilerden kimi bir iş sahibi
olmak için kimi de hayallerindeki
yere girmek için tercih kılavuzunu
incelemeye başladı.
Bu dönemde Bağcılar Belediyesi
de engellilere yardımcı olabilmek
amacıyla “Tercih yardımı” etkinliği
başlattı. Feyzullah Kıyıklık Engelliler
Sarayı Kariyer Merkezi’nde
düzenlenen program kapsamında
EKPSS’ye girmiş olan engelliler,
personel tarafından karşılanıyor.
Görevliler, adayların yerleşmek
istedikleri kadrolar hakkında merak
ettikleri soruları cevaplandırıyor,
isteyenin de kendi beyanına göre
tercih formunu dolduruyor.

ENGELLİLER İÇİN
ÖNEMLİ BİR KARAR
Tercih yapan engellilere
başarılar dileyen Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, “Önemli
bir karar aşamasında olan engelli
kardeşlerimizin doğru tercih
yapabilmeleri çok önemli. Bu

13 OCAK 2021

 EKPSS’den aldığı puanla
kamu kurumlarında açılan
kadrolara yerleşmek
isteyen engelliler için
Bağcılar Belediyesi
Feyzullah Kıyıklık Engelliler
Sarayı’nda “Tercih yardımı”
etkinliği düzenleniyor.
Personel tarafından
memur adaylarına hem
rehberlik hizmeti veriliyor
hem de tercih formları
dolduruluyor.
yüzden bu süreçte yanlarında
oluyoruz. Mesai arkadaşlarımızın
yardımıyla kafalarındaki bütün
sorulara cevap bulacaklar” dedi.
Adaylar tercihlerini, 13-19 Ocak
tarihleri arasında yapabilecek. Tercih
işlemleri, 19 Ocak saat 23.59’da
sona erecek.
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BAĞCILAR BELEDİYESİ
 Selçuklu ve çağdaş
mimari anlayışı
harmanlanarak
inşa edilen Bağcılar
Belediyesi yeni hizmet
binası dualar eşliğinde
hizmete girdi. Bütün
birimlerin tek çatı
altında toplandığı son
teknolojiyle donanmış
bina sayesinde
vatandaşlar kaliteli
hizmete kolay ve hızlı
şekilde erişecek.
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Yeni binası hizmete girdi

15 OCAK 2021
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B

ağcılar Belediye’sinin
2017 yılında temeli atılan
modern yeni hizmet
binasının inşaatı tamamlandı.
Güneşli Mahallesi’ndeki eski
hizmet binasının yanındaki 23
bin metrekare alan üzerine
inşa edilen bina tamamlanarak
hizmete girdi. Yeni görev
yerlerine kavuşmanın heyecanını
yaşayan belediye personeli, yeni
binadaki mesailerinin ilk gününde
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı’yı alkışlarla karşıladı.

BAĞCILARLILAR
ÇOK ŞANSLI
Programa katılan Bağcılar’ın
kurucu belediye başkanı Feyzullah
Kıyıklık, “Bağcılar bir okuldur. Bu
okulun bütün idarecilerine ve
yetkililerine teşekkür ediyorum. Allah
hayırlı uğurlu etsin” dedi. Vatandaşın
hizmet alacağı yerlerin onlara
yakışır olması gerektiğini söyleyen
İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan
ise “Çok güzel bir bina olmuş. Bu

16 OCAK 2021

noktada Bağcılarlı vatandaşlarımızın
çok şanslı olduğunu düşünüyorum.
Hayırlı uğurlu olmasını temenni
ediyorum” diye konuştu.

İNŞALLAH GÜZEL
HİZMETLERE İMZA ATARIZ
Ev sahibi Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı ise
geçen 29 yıllık süreçte Bağcılar’ın
nereden nereye geldiğine
değinerek şunları söyledi: “Hep
birlikte birçok anılar yaşadık

ve Bağcılarımızda birçok güzel
hizmetlere hep birlikte imza
attık.1992’den bugüne kadar başta
Feyzullah Kıyıklık abim olmak üzere
emeği geçen herkese şükranlarımızı
sunuyorum. Bugüne kadar önce
halka hizmet dedik ve halkın
huzuru için çalışarak ilçemize
değer katan eserler yaptık. İstesek
belediye binasını yapabilirdik ama
Bağcılarlı hemşehrilerimizin huzuru
ve rahatına öncelik verdik. Şimdi
Bağcılar’a bir belediye binası yakışır

dedik. Yeni binamıza Bismillah
diyerek dualarla başlayalım istedik.
İnşallah burada da güzel hizmetlere
imza atarız ve güzel kararlar alırız.
Rabbim bundan sonraki süreçte
de güzel hizmetler yapmayı nasip
etsin.”
Konuşmaların ardından İlçe
Müftüsü Celal Büyük dua etti.
Programın sonunda yeni hizmet
binası gezildi. Davetliler, içi geniş ve
ferah olan binayı çok beğendiklerini
dile getirdi.
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TÜM BİRİMLER AYNI
ÇATI ALTINDA
Toplamda 37 bin 965
metrelik kullanım alanına sahip
bina 2 bodrum kat, zemin
kat ve artı 5 kattan oluşuyor.
Yeni Hizmet Binasında farklı
binalarda hizmet veren tüm birim
müdürlükleri aynı çatı altında
toplandı. Engellilerin hizmete
erişimi noktasında da her türlü
düzenleme ve planlama yapıldı.

Bağcılar HABER
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413 kişilik konferans salonu,
sergi alanı, spor salonu, kreş ve
ibadethane yer alıyor. Binada
toplam 14 asansör ile meclis salonu
ve siyasi parti grup odaları da
bulunuyor. Binanın en üst katında
ise yemekhane ve teras mevcut.

BİNA SON TEKNOLOJİYLE
DONATILDI
Son teknolojiyle donatılmış
olan bina, güneş panelleriyle,
elektrik ihtiyacının bir kısmını
karşılıyor. Binanın en dikkat çeken
ve örnek olacak özelliği ise yeşile
ayrılan alanın büyüklüğü. Binanın
çevresinde 19 bin metrekarelik
yeşil alan var. Yeşil yerleşke içinde
vatandaşların egzersiz yapma
imkânı bulacağı yürüyüş yolları,
dinlenme amaçlı oturma grupları,
süs çiçekleri, ağaçlar, park ve havuz
bulunuyor. Yerleşkede toplam 419
araçlık kapalı otopark bulunuyor.
19 OCAK 2021

Yeni binada hizmetin başladığı
ilk gün düzenlenen programa;
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa
Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı İsmet
Öztürk, meclis üyeleri ve muhtarlar
da katıldı.
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Bağcılar’da kar heyecanı
 İstanbul’da iki
gün etkili olan kar,
Bağcılar’da büyük
sevince neden oldu.
Başta çocuklar olmak
üzere ilçe sakinleri
özlemini çektikleri
karın tadını çıkardı.
Nostalji bahçelerine ve
sokaklara akın eden
Bağcılarlılardan kimi
kartopu oynadı kimi
fotoğraf çekildi. Belediye
ekipleri de işe gidenlerin
kolayca ulaşım
sağlaması için yolları
tuzlayıp kaldırımları
temizleyerek buz
tehlikesinin önüne geçti.

İ

stanbul'da uzun süredir
beklenen kar yağışı cuma
akşamından beri etkili
oluyor. Kimi zaman aralıklarla
kimi zaman lapa lapa yağan kar
Bağcılar’da beyaz örtü oluşturdu.
Kar yağışı ilçe sakinlerine büyük
mutluluk yaşattı. İlçe sakinleri
kendilerini bembeyaz karın
üzerine attı. Çocuklar kartopu
oynarken gençler de kendi
aralarında eğlenceli vakit geçirdi.
Bağcılar’ın gözde mekanları
olan nostalji bahçelerinde ise
kartpostallık görüntüler oluştu.
Vatandaşlar, göz kamaştıran
manzaraların oluştuğu yerlerde
bol bol fotoğraf çekildi.

24 SAAT KAR MESAİSİ
Bağcılar Belediyesi de kar
yağışının olumsuzluklara neden
olmaması için bir dizi önlemler
aldı. Bu amaçla Fen İşleri ile Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne
bağlı 300 kişilik 12 ekip iki vardiya
halinde 24 saat esasına göre
çalışıyor. Ekipler, kar küreme ve
tuzlama faaliyetlerine aralıksız
olarak sürdürüyor. Meydan, yürüyüş
yolları ve metro girişleri olmak üzere
yoğunluğun yaşandığı yerlerde bir
sıkıntı yaşanmaması için geniş çaplı
20 OCAK 2021

temizlik çalışması yaptı. Ekipleri de
haftanın ilk gününde işe gidenlerin
kolayca ulaşım sağlaması için yolları
tuzlayıp kaldırımları temizleyerek
buz tehlikesinin önüne geçti.

bir başka güzel

CAN DOSTLAR
UNUTULMADI

İLÇEMİZDE SORUN
YAŞANMIYOR

Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli
de kar sebebiyle yiyecek bulamayan
sokak hayvanları için 63 parkta
kurulu olan mamamatiklere, İSTOÇ
çevresi, Mahmutbey ve Göztepe
Mahallesi’nde köpeklerin bulunduğu
boş arazilere mama ile yem bıraktı.

Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, yılın ilk karının
herkesi mutlu ettiğini belirterek,
“Bu güzellik tablosu yaşanırken
karşılaşılabilecek olumsuzluklara
karşı meteorolojik veriler ışığında
tüm önlemlerimiz aldık. Mesai
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arkadaşlarımız, ulaşımın rahat ve
sorunsuz şekilde devam etmesi için
teyakkuz halinde mesailerine devam
ediyor.” dedi.
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Bağcılar’da asbeste geçit

D

ünya Sağlık Örgütü
(WHO) Uluslararası Kanser
Araştırma Merkezi’nin
‘Kanserojen Maddeler’ listesinde
yer alan asbestin, 2010'dan itibaren
her türlü üretimi ve kullanımı
yasaklanınca inşaat sektöründe
kullanılmasına son verildi. Bu
tarihten önce yapılan binaların
birçoğunun inşaat malzemelerinde
asbestli malzeme kullanılıyordu.

Eski binaların yapımında kullanılan
asbest, gerekli önlemler alınmadan
gerçekleşen yıkımlarda başta
akciğer kanseri, nefes darlığı
gibi birçok solunum hastalığına
neden olabiliyor. Bu yüzden
yıkım öncesinde binalarda
denetim yapılması, varsa asbestli
malzemenin sökümünün insan
sağlığına zarar vermeyecek şekilde
gerçekleştirilmesi gerekiyor.

22 OCAK 2021

74 TON 435 KİLOGRAM
ASBESTLİ MALZEME
ELE GEÇİRİLDİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
“Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik” uyarınca yıkımdan
önce asbest raporu ve asbest
sökümü zorunluğu getirildi.
Bağcılar Belediyesi de 2017’de

yok

başlattığı uygulamayla asbest
raporu konusunda denetimlerini
artırdı. Kentsel dönüşüm olsun
veya olmasın yıkımına karar verilen
binalar için “Asbest yoktur” raporu
istiyor. Müteahhit veya yapı sahibi
rapor çıkarmaz, sökümü kendi
yapar ve parçaları etrafa atarsa para
cezası uygulanır.
İlçede 2017’den bugüne kadar
531 binada asbest kontrolü yapıldı.

 Bağcılar Belediyesi,
kanserojen özelliğe
sahip ve birçok
hastalığa neden olan
asbestin insan sağlığına
zarar vermemesi için
yıkım yapılacak binalar
için “Asbest yoktur”
raporu istiyor. 2017’de
hayata geçirilen
uygulama kapsamında
şimdiye kadar kontrolü
yapılan 531 binanın
119’unda asbest içeren
malzemeye rastlandı.
Bu binalardan 74 ton
435 kilogram asbestli
malzeme söküldü.

Yapılardan 119’unda asbestli
malzeme bulunurken 412’sinde
ise herhangi zararlı bir duruma
rastlanmadı. Rapor sonucunda
tehlikeli görülen binalardan
uzmanlarca yapılan sökümlerde
74 ton 435 kilogram asbest
içeren malzeme ele geçirildi.
Malzemelerin çoğunluğunu
eternit, marley ve kazan contası
oluşturuyor.
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HER ŞEYDEN ÖNCE
SAĞLIK GELİR
Asbestin insan sağlığını
etkilememesi için asbest raporu
konusunda titiz davrandıklarını
söyleyen Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yıkımı
gerçekleştirilecek binalarda asbest
olup olmadığını belirlenmeden
yıkım çalışması başlatmıyoruz.

Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü’nün asbest kontrolleri
mühendisler tarafından özveriyle
sürdürülüyor.

Bağcılar HABER

 Dokunma duyu organını
kullanamadığı için hiçbir
yere temas edemeyen
otizmli ve epilepsi hastası
8 yaşındaki Aras, Bağcılar
Belediyesi Feyzullah Kıyıklık
Engelliler Sarayı’nda
aldığı duyu bütünleme
ve ergoterapi eğitimi
sayesinde normale döndü.
Aras artık, akranlarıyla
oynayabiliyor, banyo
yapabiliyor ve sevdiklerine
sıkıca sarılabiliyor.

B

ağcılar’da 2013 yılında
erken doğum yapan Arzu
Aydın’ın dünyaya gelen
çocuğu Aras’a otizmli ve epilepsi
hastası tanısı konuldu. Aydın, 3
yaşına kadar hastanelerde yatan
oğlu için tedavi arayışına girdi
ve Bağcılar Belediyesi Feyzullah
Kıyıklık Engelliler Sarayı’nı buldu.
Kağıthane’de oturan Aydın ailesi
çocukları Aras’ın tedavisi için
Bağcılar’a taşındı.

Engelliler Sarayı sayesinde
hayata dokunmaya başladı
ARTIK YAVRUMA DOYA
DOYA SARILIYORUM
İlk olarak kreşle tanışan Aras,
burada ergoterapi ve duyu
bütünleme terapisi aldı. Engelliler
Sarayı’na geldiğinde yürüyemeyen,
bir yere dokunamayan ve sürekli
olarak ağlayan Aras, 5 yıllık eğitim
sonunda iyileşti. Aras artık yaşıtları
gibi istediği şekilde hareket
eder duruma geldi. Buradaki
eğitimlerden sonra oğluna ilk kez
sorunsuz bir şekilde sıkı sıkıya
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sarıldığını söyleyen anne Arzu
Aydın, “3 yaşından beri hizmet
alıyoruz. Buraya gelmeden önce
hiç susmazdı sürekli ağlıyordu.
Ne banyo yapabiliyordu ne çıplak
ayak yere basabiliyordu. Hiçbir
yere temas edemiyordu. Her
şeyden memnuniyetsizdi duyu
bütünlemeyle Allah’a şükür hepsini
geri kazındı. En güzeli de artık
yavruma doya doya sarılıp onu
öpebiliyorum” dedi.
8 yaşındaki otizmli ve epilepsi
hastası Aras, iyileştikten sonra
sosyalleşmeye de başladı.
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Yaşam Destek Projesi,
ihtiyaç sahiplerinin
eli kolu oldu

 Bağcılar Belediyesi’nin 10 yıl önce başlattığı “Yaşama Destek Projesi”, baş dönmesi ve el
uyuşukluğu rahatsızlığı olduğu için evlerinde temizlik yapamayan Karademir ailesine çare
oldu. Yalnız yaşayan çiftin evi her ay belediye ekipleri tarafından baştan aşağı detaylı bir
şekilde hem temizleniyor hem de virüse karşı dezenfekte ediliyor.
26 OCAK 2021

hizmetine devam ediliyor. Muhtar
ve mahalle sakinlerinin aracılığıyla
tespit edilen kimsesiz, düşkün ve
ihtiyaç sahibi 400 aileden biri de
Güneşli Mahallesi’nde yaşayan
Karademir ailesi.

ONLAR ARTIK BİZİM
ÇOCUKLARIMIZ
72 yaşındaki Adil Karademir
ve eşi Hanife Karademir, 40 yıllık
Bağcılarlı. 10 yıl önce ortaya
çıkan rahatsızlıkları nedeniyle ev
işlerini tam olarak yapamayan
Karademir çiftinin her ay evi
Bağcılar Belediyesi ekiplerince
temizleniyor. Vücudunda 7 platin

Belediyenin gönderdiği görevliler
çok güzel çalışıyor, evimizi pırıl
pırıl ediyorlar. Onlar artık bizim
çocuklarımız oldu. Hepsini
çok seviyorum” dedi. Şeker ve
tansiyon hastası Adil Karademir
ise, “Başım çok döndüğü için
ayakta durmakta da zorlanıyorum.
O yüzden ben de ev işlerinde
fazla yardımcı olamıyorum.
Bizim durumumuzdakilere
desteklerinden dolayı Bağcılar
Belediye Başkanımız Lokman
Çağırıcı’ya teşekkür ederim” dedi.

30 GÜNDE BİR
TEKRARLANIYOR

S

osyal belediyecilik adına
2011 yılında Bağcılar
Belediyesi tarafından
hizmete sunulan Yaşama
Destek Projesi kapsamında
yardıma muhtaç kişilere
yönelik gerçekleştirilen temizlik

olduğunu ve kan pıhtılaşması
rahatsızlığı olduğunu belirten
Hanife Karademir, “Eskiden
hiç yorulmazdım. Her yeri
temizlerdim. Şimdi bütün vücudum
ağrıyor. Ellerim de uyuştuğu için
artık ev işlerini yapamıyorum.
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Bağcılar Belediyesi Halkla İlişkiler
Müdürlüğü bünyesinde kurulan
ekip, aylık plan doğrultusunda
evleri ziyaret ediyor. Süpürmekle
işe başlayan ekipler, çamaşırlar ile
perdeleri yıkayıp ütülüyor. Mutfak,
banyo ve odaları baştan aşağı en
ince ayrıntısına kadar temizlendikten
sonra camlar silinerek günlük
temizlik tamamlanmış oluyor. Bu
hayır işi 30 günde bir tekrarlanıyor.
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Bağcılar’dan
Suriye’ye 5
yardım TIR’ı
yola çıktı
⌂ Bağcılar Belediyesi’nin
de aralarında bulunduğu
Bağcılar’daki kamu
ve sivil toplum
kuruluşlarının el
birliğiyle toplanan 5
TIR yardım Suriye’nin
İdlib şehrindeki ihtiyaç
 İstanbul’un önde gelen kütüphanelerinden Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz
sahiplerine gönderildi.
Kütüphanesi pandemi döneminde de ilgi görüyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların belirli
“Suriye Yardım
zamanlarda
alındığı kütüphanenin müdavimleri ise KPSS’ye hazırlanan gençler. Gelecek planı yapan
Çalışmaları”
adıyla yola
gençler, sabah açıldıktan
sonra akşam kapanana kadar bütün zamanlarını kütüphanede geçiriyorlar.
çıkan TIR araçlarında
battaniyeden kıyafete
kadar çok sayıda çeşitli
kışlık ürün ve hijyenik
malzeme bulunuyor.

Bağcılar’dan İdlib’e
5 TIR’lık yardım eli uzandı

“

Kardeşlik sınır tanımaz”
diyerek dünyanın dört bir
yanında sıkıntıya düşmüş,
zorda kalmış insanlara çare
olan Bağcılar Belediyesi,
şimdi de zulmün devam ettiği
Suriye’nin İdlib şehrine yardım
eli uzattı. Bu amaçla İnsan
Hak ve Hürriyetleri (İHH)
İnsani Yardım Vakfı, Bağcılar

Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün ortaklaşa
yaptığı yardım kampanyasına da
katıldı. Kış çalışmaları 2021 adı
altında yapılana çalışmalarda
bağışlarla sağlanan yataktan
battaniyeye kıyafetten hijyenik
ürünlere kadar çok çeşitli temel
ihtiyaç malzemeleriyle 5 TIR
dolduruldu.
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⌂ İçinde temel ihtiyaç malzemesi bulunan 5 TIR,

yapılan toplu duaların ardından İdlib’deki yardıma
muhtaç kişilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.
KAMPANYA TAM
ZAMANINDA YAPILDI
4 milyona yakın mazlumun
yaşadığı İdlib’e gidecek TIR
araçları için Bağcılar 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli İrade
Meydanı’nda uğurlama töreni
yapıldı. Programda konuşan
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Bağcılar, kurum ve
kuruluşlarıyla bugüne kadar
insanlık adına, kardeşlik adına
birçok çalışmaya öncülük etti.
Bizim bu yardım geleneğimiz
tarihten almış olduğumuz
sorumluluğun da bir gereğidir.
Çünkü ecdadımız dünyanın birçok

bölgelerinde savaşta da barışta
da hep mazlumun yanında oldu.
Din, dil, ırk gözetmeksizin bu
çalışmalara yüzyıllarca öncülük
etti. Bizler de tarihten aldığımız
sorumlulukla çalışmalarımıza
devam ediyoruz. Bugün de İHH
Bağcılar şubemizin ev sahipliğinde
bir kampanyada daha beraberiz.
Kampanya tam zamanında yapıldı.
Kışın bastırdığı soğuk ortamda,
yokluk içinde kardeşlerimiz
hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar.
İnşallah gönderdiğimiz yardımlar
kardeşlerimizin dertlerine çare
olacak” dedi.
Etkinliğe İlçe Milli Eğitim
Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik ve
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Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan,
İHH Bağcılar Şube Başkanı Halil
Oğlak ve vatandaşlar katıldı.
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Agorafobiyi Kadın
ve Aile Kültür Sanat
Merkezi’nde yendi
 Bağcılar’da yaşayan
Filiz Akar (44) 14 yaşında
yakalandığı Agorafobi
rahatsızlığını (Yalnız dışarı
çıkamama fobisi) kendini
güvende hissettiğini
söylediği Bağcılar
Belediyesi Kadın ve Aile
Eğitim Merkezi’nde yendi.
En büyük korkusundan
kurtulan ve hayata daha
sıkı bağlanan Akar,
şimdi el emeği göz nuru
yaptığı ürünleri belediye
stantlarında satarak hem
gelir elde ediyor hem de
yeteneğini sergiliyor.

F

obiler arasında sık görülen
agorafobi rahatsızlığı bulunan
kişiler, tek başına dışarı
çıkamama, kalabalık caddelerden
geçememe, kapalı ortamlardan
kaçınma durumu yaşarlar.
Agorafobi kişiler kendilerini evde
daha güvende hissederler dışarı
çıkmak istediklerinde ise yanlarında
kendilerini güvende hissettirecek
bir kişinin olması gerekir.

AİLE GİBİ SAMİMİ
ORTAM VAR
Bu rahatsızlığı yaşayanlardan
birisi de 44 yaşındaki Filiz Akar. 14
yaşında yaşadığı travma sonucu
agorafobiyle tanışan Akar, 26 yıl
boyunca dışarıya yanında kimse

olmadan adım atmadığını söylüyor.
Hayatının büyük bir kısmının evinde
dört duvar arasında geçen Akar,
bu korkusunu iki yıl önce gittiği
Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile
Kültür Sanat Merkezi’nde yendi.
Akar, agorafobiye yakalanmasını
ve bugüne kadar geçen süreci
şöyle anlattı: “Babam sürekli
anneme şiddet uyguluyordu.
Çocuk olmama rağmen bir erkeğin
kadına uygulayabileceği bütün
şiddete şahit oldum. Sevdiğinin bir
kişinin başka bir sevdiğine şiddet
uyguladığını görmek, şiddete
uğramaktan daha kötü. Bu durum
bende büyük bir travma oluşturdu.
14 yaşında babam bir cinayete
kurban gitti. O günden sonra
artık dışarıya karşı bir güvensizlik
oluştu. Yalnız dışarıya çıkamamaya
başladım. 18 yaşında evlendim iki
çocuğum oldu. Artık bütün dünyam
evim olmuştu. Zorunlu olmadıkça
dışarı çıkmıyordum. Bunun için de
yanımda mutlaka birinin olması
gerekiyordu. 26 yılım böyle geçti.
Tedavi gördüm depresyon hapı
kullanıyordum. Çok sevdiğim bir
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arkadaşımın vasıtasıyla buraya
geldim. Ailem gibi samimi bir ortam
var. Burası bana çok güven verdi.
Kısa sürede arkadaşlara alıştım.
Yıllardır üzerimdeki korkuyu da
yavaş yavaş yendim. Artık eskisi
kadar ilaç kullanmıyorum. Buraya
gelip gitmek bana terapi gibi de
geliyor. Dışarıya karşı da korkularım
azaldı. Ayrıca kendi ürettiğim el
emeği göz nuru ürünleri stantta
satarak para da kazanıyorum.
İnsanların yaptıklarımı beğenmesi
beni ayrıca motive ediyor.”
Akar, kurs sürecinde kadınlara
tavsiyelerde bulunduğu “Kadın
İsterse” isimli kişisel gelişim kitabı
yazdı.

Bağcılar’da aşk pandemi dinlemiyor
2020 yılında
4450 nikah
kıyıldı

T

üm dünyayı etkisi altına
alan Koronavirüs salgını
nedeniyle 2020 yılında
birçok yerde nikahlar ya iptal edildi
yada ertelendi. Bağcılar Belediyesi,
pandemi sürecinde gelen talepler
doğrultusunda nikah işlerine
ara vermeden devam etti. Evlilik
heyecanı yaşayan gelin ve damat
adayları koronavirüs sebebiyle kısıtlı
imkanlara rağmen evlilikten geri
adım atmadı. Bağcılar Belediyesi
bu süreçte evlenmek isteyen çiftler
için kolaylıklar sağladı.

TEDBİRLER ALINDI
Damat, gelin ve şahitlerde
maske zorunluluğu bulunurken;
nikah işlemleri de İçişleri

Bakanlığı'nın genelgesi uyarınca
Kovid-19 tedbirleri kapsamında
büyük hassasiyetle gerçekleşti.
Nikah törenlerinin az kişinin
katılımıyla yapılması kararı alındı.
Damat ve gelin adayından başka
iki şahit ve az sayıda iki tarafın
da birinci derecede yakının hazır
bulunması şartıyla nikah akdi
gerçekleştirildi. Nikah salonunda
kıyılan nikahlar belediyenin web
adresinden canlı yayınlanarak,
törene katılamayanların da
izlemesi sağlandı.

4 BİN 450 NİKAH KIYILDI
Bağcılar’da nikahların yapıldığı
Halk Sarayı kayıtlarına göre; ilçede
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⌂ Bağcılar’da
Kovid-19 salgınıyla
geçen 2020 yılında
Bağcılar Belediyesi
Halk Sarayı’nda 683’ü
yabancı uyruklu
olmak üzere 4 bin
450 çiftin nikahı
kıyıldı. Koronavirüsün
olmadığı bir önceki
sene ise evlenenlerin
sayısı 5 bin 353’tü.
2020 yılında evlilik müracaatında
bulunan 683’ü yabancı olmak
üzere 4 bin 450 çift nikah masasına
oturdu. Bu sayı salgının olmadığı
2019 yılında 5 bin 353’tü. Bu veriler,
pandemiye rağmen nikah sayısında
fazla bir azalma olmadığını gösterdi.
Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı da, “nikahta
hayır vardır” diyerek, zor şartlara
rağmen dünya evine giren çiftlere
mutluluklar diledi.

Adres: Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı
Barbaros Mh. Hoca Ahmet Yesevi Cd. No. 151
Bağcılar / İst.

OCAK 2021
2020
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Bağcılar HABER

Uyuşturucu bağımlı
eşi için bankadan
kredi çekti

B

ağcılar Belediyesi
tarafından 2015 yılında
hizmete sunulan 'Yeni Bir
Ben Bağımlılık Sosyal Destek
Projesi' ile bağımlı gençler
uyuşturucu alışkanlığından
kurtularak yeni bir hayata adım
atıyor. Madde bağımlısı bireylerin
başvuruları değerlendirildikten
sonra planlanan tedavi süreciyle
vatandaşlara destek olunuyor.
Uzman klinik psikologlar, samimi
bir ortamda danışanlarının
hikayelerini dinliyor onlarla
beraber yorucu bir yolculuğa
çıkıyorlar.

UYUŞTURUCU KULLANAN
DOLMUŞ ŞOFÖRÜ DE VAR
Danışanların arasında çok farklı
mesleklerden ve yaş gruplarından
kişiler bulunuyor. Onların ve
yakınlarının anlattıkları kimi
zaman uzmanları da şaşırtıyor.
Bağımlılardan biri dolmuş şoförlüğü
yapan 23 yaşındaki S.M. Bağcılar –
Bakırköy hattında minibüs kullanan
S.M, mesai saatlerinde uyuşturucu
kullanmadığını söyledi. S.M, arkadaş

ortamında başladığı bonzaiden
kurtulmak için çevresinde
kendisine zarar verenlerle irtibatını
kesti. Terapilere düzenli gelen
S.M’nin durumunun iyiye gittiği
belirtildi.

HAYATIMI ONA ADADIM
31 yaşındaki banka çalışanı
A.T, de eroin bağımlısı eşi
M.T’yi kurtarmak için Yeni Bir
Ben’e başvurdu. 3 yıllık evli
olduklarını söyleyen A.T, “Eşimle
tanıştığımızda uyuşturucu
kullandığını biliyordum. Onu
çok seviyordum. Böyle bir
durumda yalnız bırakamazdım.
Sevgimle birlikte onu bu illetten
kurtaracağıma inandım. Hayatımı
ona adadım. Evlendikten sonra
özel hastanede tedavi ettirmek
amacıyla bankadan yüksek
miktarda kredi çektim. Elinden
tutup bütün tedavilere onunla
birlikte gittim. Burasının birçok
kişiye yardım ettiğini duydum.
Son çare olarak buraya geldim.
Psikologlarımız çok iyi ilgileniyorlar.
İnşallah buradan güzel bir neticeyle
ayrılacağız” dedi.
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⌂ Bağcılar Belediyesi
tarafından hayata
geçirilen “Yeni Bir Ben”
projesi kapsamında
uzman psikologlar
tarafından bugüne kadar
340 bağımlıya yardım
eli uzatıldı. Bu süreçte
birçok bağımlı yalnız
kalırken A.T’nin eroin
bağımlısı eşi M.T. için
verdiği mücadele herkesi
şaşırtıyor. Banka çalışanı
A.T, hayat arkadaşını
özel hastanelerde tedavi
ettirmek için kredi çekti,
elinden tutup tedavilere
götürdü.

340 BAĞIMLI KURTARILDI
Sağlık İşleri Müdürlüğü
bünyesinde yer alan Yeni Bir
Ben’de şimdiye kadar 340
bağımlı uyuşturucu batağından
kurtarıldı. İleri derecede bağımlılık
gösteren ve hastaneye yatışı
gereken bağımlılar, bağımlılık
tedavisi hizmeti veren AMATEM’e
yönlendirilerek medikal tedavi
süreci başlatılıyor.

Satranç şampiyonları
ödüllerine kavuştu
Online
satrancın
şampiyonları
belli oldu

T

üm dünyayı ve ülkemizi
etkisi altına alan korona virüs
(Covid-19) nedeniyle geçen yıl
tüm spor müsabakaları ertelenmişti.
Bunlardan biri de Karacaoğlan
İlkokulu Online Satranç Turnuvası’ydı.
2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında
yüz yüze planlanan turnuva, bu yıl
online olarak gerçekleştirildi. İlçe
Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi,
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik
ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye
Satranç Federasyonu Bağcılar
Temsilciliği’nin desteğiyle 26-27
Aralık tarihlerinde yapılan turnuvaya
ilçedeki ilkokul ve ortaokullardan
toplam 398 öğrenci katıldı.

 Bağcılar’daki ilkokul
ve ortaokul öğrencileri
arasında düzenlenen
online satranç
turnuvasında başarılı
olanlar ödüllendirildi.
Bağcılar Belediyesi’nde
düzenlenen programda
dereceye giren 12
sporcuya kupa ve
madalyalarının yanında
tablet de hediye edildi.

EMEK, SABIR VE
ZEKâ İSTER
Zorlu geçen müsabakalar
sonucunda dereceye giren
minik sporcular için ödül töreni
düzenlendi. Bağcılar Belediyesi
hizmet binasındaki törende başarılı
çocukları aileleri yalnız bırakmadı.
Emeği geçenlere teşekkür eden İlçe
Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Satranç
bir beyin sporu. Emek, sabır ve zekâ
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ister. Bağcılar’da bu sporun çok
yaygınlaştığını sevinerek görüyorum.
Dereceye girsin girmesin katılım
gösteren bütün çocuklarımızı
kutluyorum” dedi. Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Güzel
bir organizasyon oldu. Pandemi
süreci bizi özellikle sosyal ve kültürel
etkinliklerden maalesef uzak tuttu.
İnşallah en kısa sürede bu salgından
kurtuluruz. Bağcılarımızda bu tür
etkinlikleri yapmaya devam ederiz”
diye konuştu.

KUPA, MADALYA VE
TABLET VERİLDİ
Tebrik konuşmalarının ardından
dereceye giren 12 öğrenciye kupa,
madalya ve tabletleri takdim edildi.
Programa; İlçe Milli Eğitim Müdürü
Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor
İlçe Müdürü Kemal Hürcan, AK
Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk,
Türkiye Satranç Federasyonu
Bağcılar Temsilcisi Funda Durak ile
veliler de katıldı.

Bağcılar HABER
Bağcılar
HABER

MAYIS
2021
2020
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Bağcılar HABER

Bağcılar Belediyesi, hizmetleri
hemşehrilerinin ayağına götürdü
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Bağcılar
Belediyesi
sokak
hayvanları
için seferber
oldu
 Bağcılar Belediyesi,
etkili olan kar yağışı ve
sokağa çıkma kısıtlaması
dolayısıyla yiyecek
bulmakta zorlanan sokak
hayvanlarını unutmadı.
Bu amaçla Sağlık İşleri
Müdürlüğü ekipleri
tarafından 63 parktaki
mamakatiklere, boş
arazilere mama ve yem
bırakılırken suluklar da
dolduruldu.

İ

stanbul’da iki gün etkili
olan kar yağışı ve soğuk
hava insanlar kadar sokak
hayvanlarını da olumsuz etkiledi.
Kar yağışıyla birlikte Kovid-19
salgını sebebiyle hafta sonu
yaşanan sokağa çıkma yasağı,
sokak hayvanlarını besin bulma
sıkıntısıyla karşı karşıya bıraktı.
Bugüne kadar can dostları
yalnız bırakmayan Bağcılar
Belediyesi, sokak hayvanlarının
olumsuz hava koşullarından
etkilenmemesi için çalışmalarını
sıklaştırdı.

BOŞ ARAZİLERE DE
YİYECEK BIRAKILDI
Sağlık İşleri Müdürlüğü
personeli, 63 parkta kurulu
olan mamamatiklere, İSTOÇ
çevresi, Mahmutbey ve Göztepe
Mahallesi’nde köpeklerin
bulunduğu boş arazilere mama ile
yem bırakıldı. Ayrıca bu noktalarda
bulunan suluklar da dolduruldu.
İki gün içinde 150 kilodan fazla
yiyecek dağıtıldı.

TÜM CANLILARIN
YAŞAMINI ÖNEMSİYORUZ
İnsanlar kadar tüm canlıların
yaşamını önemsediklerini belirten
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Can dostlarımızın
yaşam alanlarında rahat olması,
yem bulmakta zorlanmaması
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için çalışmalarımızı aralıksız
sürdürüyoruz. Bu karlı ve
soğuk günlerde daha çok özen
gösteriyoruz. Mesai arkadaşlarımız
gün boyunca ilçeyi sokak sokak
dolaşıp sokak hayvanlarını besliyor
ve onlarla ilgileniyor” dedi.

300 KİŞİDEN OLUŞAN 12
EKİP OLUŞTURULDU
Öte yandan Bağcılar
Belediyesi’nce, kar yağışının
olumsuzluklara neden olmaması
için bir dizi önlemler de alındı.
Bu amaçla iki vardiya halinde 24
saat esasına göre çalışan Fen İşleri
Müdürlüğü ile Çevre Koruma
ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı
300 personelden oluşan 12 ekip
oluşturuldu. Bu görevliler, kar
küremeden temizliğe kadar birçok
faaliyette bulunuyor.

Bağcılar HABER

Kovid-19
kungfucuları
durduramıyor
Kungfucular
parkları spor
salonuna
çevirdi
 Bağcılar Belediyesi
Wushu Kung-fu
takımı sporcuları,
pandemi nedeniyle
antrenmanlarını açık
alanlarda gerçekleştiriyor.
Kungfucular kendilerine
en yakın parkta her gün
koşudan yumruk ve tekme
tekniklerine kadar yüksek
tempoda spor yaparak
formlarını koruyorlar.

B

ir yılını dolduran Kovid-19
pandemi sürecinden
en çok etkilenenler
arasında sporcular da yer alıyor.
Kısıtlamalar nedeniyle salonlardan
uzak kalan sporcular, farklı
yerlerde ve zor şartlar altında
antrenmanlarını yapıyorlar.
Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda
eğitimlerini yapan Bağcılar
Belediyesi Wushu Kung-fu takımı
da pandemi nedeniyle ilçedeki
parkları mesken edindi.

Lokman Çağırıcı, zamanlarını
boşa geçirmeyen kungfucuları
tebrik ederek spor hayatlarında
başarılar diledi.

YUMRUK YUMRUĞA
DÖVÜŞÜYORLAR
Takımda bulunan 58 sporcu,
her sabah eşofmanlarını giyinip
kendilerine en yakın parka gidiyor.
Isınma koşusunun ardından
normal dersteymiş gibi yumruk ve
tekme tekniklerini yaparak dövüş
sanatlarını icra ediyorlar. Soğuk
havalar onları durduramıyor.
Gençler, spor salonundaki aynı
heyecanla ileride katılacakları
müsabakalara hazırlanıyorlar.
Takım hocası Süleyman Ay
da parkları dolaşarak hem
öğrencilerine moral veriyor hem
de eksikliklerini tamamlıyor.
Bağcılar Belediye Başkanı
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BAĞCILAR BELEDİYESİ

ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM
KİRAZ HALK KÜTÜPHANESİ
OKUMAK YAŞAMIMIZI NASIL ETKİLER?

KELİMELER KİMLE KONUŞUYOR?
Konuşmayı kimden öğrendik? Kelimeler arasından
bize göre olanı, o ana yakışanı, ifadeler arasından o
ifadeyi taşıyanı seçmeyi nereden bildik? Kelimeleri
anlamlarına göre ardı ardına sıralamanın, bir yöne doğru
ilerleyen sözleri bir araya getirmenin ilmini nereden
aldık? Kelimeler olmasa, o kelimeler gelip bize ilişmese,
rutin düzeni içinde kendiliğinden işleyen biyolojik
organizmadan öte bir şey olabilir miydik? Kelimeler
bizi insan kıldı, bize bir hayat giydirdi. Ve bu mucizevi
buluşma yaşadığımız her an böyle, kendi sırrınca, kendi
oluşuyla gerçekleşmeye devam ediyor.
Gökhan ÖZCAN

GENÇ KIZILAY KÜTÜPHANEMİZDE
“Enerji Tasarrufu Haftası” kapsamında Bağcılar Belediyesi
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi ve
Genç Kızılay Bağcılar Şubesi işbirliğiyle ortak bir çalışma
gerçekleştirdik. Genç Kızılay’dan gelen gönüllüler
kütüphanemizde ders çalışan öğrencilere, bilgi erişim
merkezinde araştırma yapan vatandaşlara enerji
kaynaklarının akılcı, israf edilmeden, gerektiği kadar ve
verimli kullanılmasıyla ilgili bilgi verdikten sonra Kültür
Merkezinin içindeki ortak kullanım alanlarına enerji
tasarrufuyla ilgili bilincin yaygınlaşması adına tanıtıcı
etiketler yapıştırdılar.

Bugün kitap okumaya başlayarak yeni bir başlangıç
yapmaya ne dersiniz?

AYIN EN ÇOK KİTAP OKUYAN ÜYESİ

BİZDEN HABERLER
VELİLERE SEMİNER VERDİK
Topluma okuma kültürü ve kütüphane kullanım alışkanlığı
kazandırmak için yaptığımız çalışmalar yakından takip ediliyor.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün projesi olan “Veli
Akademileri” kapsamında Bağcılar Yeşilbağ Adnan Ötügen
Ortaokulu velilerine ve öğretmenlerine seminer vermek
için Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk
Kütüphanesi Sorumlusu Zeynep Gedikoğlu konuşmacı olarak
davet edildi.
Online gerçekleştirilen geniş katılımlı seminerde “Okuma
Kültürünün Bireyin Akademik ve Sosyal Sosyal Gelişimine
Katkıları Nelerdir? Okuma Kültürü Kazandırmak İçin Aileler
Neler Yapmalıdır? Türkiye’de ve Dünyada Okuma Kültürü
Kazandırmak İçin Yapılan Çalışmalar Nelerdir? Üçüncü Mekan:
Kütüphaneler” vs. konu başlıkları ayrıntılı olarak ele alındı.
İnteraktif gerçekleştirilen seminer soru cevap kısmıyla sona erdi.
Kütüphanemizin çalışmaları, verilen hizmetler, yürütülen
projeler hakkında bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
İletişim:0 212 435 64 60

• Beyin bağlantılarını geliştirir ve güçlendirir.
• Empati kurma yeteneğinizi geliştirir.
• Sözcük bilginizi ve anlama düzeyinizi artırır.
• Yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi önlemeye ciddi anlamda
destek olur.
• Stresi azaltır.
• Sizi iyi bir gece uykusuna hazırlar.
• Depresyon belirtilerini hafifletmeyi sağlayabilir.
• Daha uzun ve daha kaliteli yaşamanıza bile yardımcı
olabilir.
• Okumanın sayısınız faydalarından birkaç tanesini sizin
için ele aldık.

TEBRİKLER
Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz
Halk Kütüphanesinin bu ay en çok kitap okuyan üyesi
yetişkin kategorisinde Melike ADIYAMAN oldu.

BU AYIN OSMANLICA KELİMESİ

İHTİSÂS: ”( “ خصوصhusûs)
kelimesinden türemiştir. Kelimenin kökeni
Arapça’dır.
-Uzmanlık
-Kendine mahsus kılmak
-Bir ilim veya sanat üzerinde fazlaca
çalışarak onda derinleşmiş olma anlamlarına
gelen Osmanlıca bir kelimedir.
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Bağcılar GAZETELER’DE BAĞCILAR
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Bağcılar TV’de BAĞCILAR

tv ’de BAĞCIL AR
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BİLGİ EVLERİ
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Demirkapı Bilgi Evi Demirkapı Mh. 1709. Sk. No:66
Bağcılar 0 (212) 651 45 36
Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi
Bağlar Mh. 28. Sk. No:14 Bağcılar 0 (212) 630 16 14
Ertuğrul Gazi Bilgi Evi İnönü Mh. 438. Sk. No:26
Bağcılar 0 (212) 435 91 42
Fatih Bilgi Evi Fatih Mh. Cami Caddesi No:3
Bağcılar 0 (212) 550 83 24
Fevzi Çakmak Bilgi Evi F.Çakmak Mh.
2032. Sk. N0:5 Bağcılar 0 (212) 433 03 97
Göztepe Bilgi Evi Göztepe Mh. Karanfil Sk. No:66
Bağcılar 0 (212) 446 61 97
Güneşli Kocayusuf Kültür Merkezi ve Bilgi Evi
Güneşli Mh. Üsküp Cad. 1306. Sk. No:14
Bağcılar 0 (212) 550 26 14
Hasan Nail Canak Kültür Merkezi ve Bilgi Evi
15 Temmuz Mh. Fevzi Çakmak Cd. No:118
Bağcılar 0 (212) 515 37 54
Hürriyet Bilgi Evi Hürriyet Mh. G.O.P. Cd. No:5
Bağcılar 0 (212) 657 38 51
Kazım Karabekir Bilgi Evi K.Karabekir Mh. 259. Sk.
No:2 Bağcılar 0 (212) 655 27 88
Kemalpaşa Bilgi Evi Kemalpaşa Mh. 1953. Sk. No:5
Bağcılar 0 (212) 430 34 08-09
Mahmutbey Kültür Merkezi ve Bilgi Evi
Mahmutbey Mh. Peyami Safa Cd. No:118
Bağcılar 0 (212) 445 68 90
Şehit Abdullah Tayyip Olçok Bilgi Evi
Çınar Mh. 773. Sk. No:65 Bağcılar 0 (212) 610 00 14
Yavuz Selim Bilgi Evi Yavuz Selim Mh. 1050. Sk.
No:17 Bağcılar 0 (212) 634 47 15
Yenigün Bilgi Evi Yenigün Mh. 623. Sk. No:24
Bağcılar 0 (212) 433 03 76
Yenimahalle Bilgi Evi
Yenimahalle Mahallesi 1515. Sk. No:12
Bağcılar-iSTANBUL 0 (212) 430 63 47
Yeşilbağ Bilgi Evi Merkez Mh. 678. Sk. No:5
Bağcılar 0 (212) 634 15 01
100. Yıl Bilgi Evi 100. Yıl Mh. Kışla Cd. 2143. Sk.
No:20 Bağcılar, 0 (212) 430 63 47
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