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Kıymetli
Hemşehrilerim
Lokman ÇAĞIRICI
Belediye Başkanı

ovid-19 salgınının
olumsuzluklarına rağmen
maske, mesafe ve hijyen
kuralları başta olmak
üzere tüm tedbirlere uymak suretiyle
Kasım Ayı’nı da geride bıraktık.
Çalışmalarımızın sizlerin
teveccühünü kazanmasına ek olarak
ödüllere de layık görülmesi, çalışma
azmimizi arttırıyor. Belediyeciliğin
Oscar’ı olarak da tabir edilen ve bu
yıl 8.’si düzenlenen Altın Karınca
Belediyecilik Ödülleri’nde “Akıllı
Şehir Uygulamaları” kategorisinde
“Siber Güvenlik Operasyon Merkezi”
projemiz ödüle layık görüldü. Ödülü
alırken, mesai arkadaşlarım ve sizler
adına ayrı bir gurur yaşadık.
Salgın döneminde hastanelerdeki
yoğunluğu azaltmak için yaptığımız
çalışma kapsamında, çok yönlü
ihtiyaçlara cevap verecek şekilde
planlanan 6 adet aile sağlık
merkezinin inşaatı hızla devam
ediyor.
"Geleceğe Nefes” sloganıyla 81
ilde eş zamanlı düzenlenen “Milli
Ağaçlandırma Günü”nde Bağcılar
Anadolu İmam Hatip Ortaokulu
öğrencilerimizle birlikte okulun
bahçesine 111 ağaç fidanı diktik.
Feyzullah Kıyıklık Engelliler
Sarayımız, MasterChef Türkiye’ye
ev sahipliği yaptı. Engelli milli
sporcularımızın jüri üyeliği yaptığı
MasterChef programı, renkli
görüntülere sahne oldu. Bir dönem

K
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Bağcılar’da yaşadığını belirten Şef
Danilo Zanna, buradaki komşuluğu
başka hiçbir yerde bulamadığını
söyledi.
İzmir’de 30 Ekim’de meydana
gelen deprem bizleri derinden
üzdü. Bu vesileyle hayatını
kaybedenlere bir kez daha Allah’tan
(cc) rahmet, yakınlarına baş
sağlığı, yaralılara geçmiş olsun
dileğinde bulunuyorum. İstanbul
da muhtemel bir deprem riski ile
karşı karşıya bulunduğu için Kentsel
Dönüşüm çalışmalarımızı kararlılıkla
sürdürüyoruz.
Engelliler Atletizm Takımı
sporcularımız, bu yıl tarihte ilk
kez Avrupa'dan Asya'ya koşulan
42. İstanbul Maratonu’nda hem
erkeklerde hem de kadınlarda ilk 3’e
girerek şampiyon oldu. Maratonda,
parkurun değişmesine rağmen
şampiyonlar değişmedi.
Cumhuriyetimizin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının
82. yılında özel etkinliklerle andık.
10 Kasım günü saat 09.05’te saygı
duruşu ve Atatürk Anıtı’na çelenk
bırakılmasının ardından Yeşilbağ
Adnan Ötügen Ortaokulu’ndaki
törende öğrenciler şiir ve
mektuplarıyla Gazi Mustafa Kemal’e
olan özlemlerini dile getirdi.
Sizleri Kasım bültenimizle
baş başa bırakıyor, bir sonraki ay
buluşabilme temennisiyle hürmet
ve muhabbetle selamlıyorum.

Bağcılar HABER

Siber Güvenlik Operasyon

⌂ Bu yıl 8’ncisi gerçekleştirilen ve Belediyeciliğin Oscar’ı olarak tabir edilen Altın
Karınca Belediyecilik Ödülleri’nde Bağcılar Belediyesi, “Akıllı Şehir Uygulamaları”
kategorisinde “Siber Güvenlik Operasyon Merkezi” projesiyle ödüle layık görüldü.
Ödülü mesai arkadaşları ve Bağcılar halkı adına aldığını söyleyen Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bu ödül aynı zamanda emeğin ürüne dönüştüğünün de
ifadesidir” dedi.

Y

etkin yerel yönetimler
ve yaşam kalitesi yüksek
sürdürülebilir kentler
oluşturma çabalarına katkıda
bulunmak üzere iyi uygulama
örneklerinin tanıtılması ve
yaygınlaştırılması amacıyla
Marmara Belediyeler Birliği
tarafından geleneksel
hale gelen Altın Karınca
Belediyecilik Ödülleri’nin bu yıl
8’incisi düzenlendi. Şişli’deki
Hilton İstanbul Bomonti
Hotel’de gerçekleştirilen ve
yerel yönetimler arasında

“Belediyecilik Oscarı” denilen
ödül törenine Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı ve Marmara
Belediyeler Birliği Başkanı Tahir
Büyükakın, birliğe üye belediye
başkanları ve çok sayıda yerel
yönetim temsilcisi katıldı.

BELEDİYELER KARINCA
GİBİ ÇALIŞIYOR
Açılış konuşmasında karıncaların
çalışma sisteminden örnek veren
Büyükakın, “Biz de belediyeler
olarak karıncalar gibi çalışıyoruz.
Belediye başkanlarımız, ekiplerimiz
8 KASIM 2020

gece, gündüz, hafta sonu
demeden fedakârca çalışıyor” dedi.
Programda belediyelerin gönderdiği
projeler arasından 10 ayrı kategoride
seçilen 52 proje ödüllendirildi.
Bağcılar Belediyesi, “Akıllı Şehir
Uygulamaları” kategorisinde “Siber
Güvenlik Operasyon Merkezi”
projesiyle ödüle layık görüldü.
Ödülü Bağcılar Belediye Başkanı ve
Marmara Belediyeler Birliği Başkan
Yardımcısı Lokman Çağırıcı çalışma
arkadaşlarıyla birlikte Sakarya
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
Yüce’den aldı.

Merkezi’ne Altın Karınca ödülü
ÖDÜLÜ BAĞCILAR HALKI
ADINA ALIYORUM
Halkın belediyesi olma yolunda
çalıştıklarını belirten Başkan
Çağırıcı, “Bu ödül aynı zamanda
emeğin ürüne dönüştüğünün de bir
ifadesidir. Bağcılar Belediyesi olarak
yapmış olduğumuz çalışmalar
neticesinde bu ödülü aldık. Ödülü
tüm mesai arkadaşlarım ve Bağcılar

halkı adına aldığımı ifade etmek
istiyorum” diye konuştu.

7 GÜN 24 SAAT SİBER
SALDIRILARI ENGELLİYOR
Ödüllü proje “Siber
Güvenlik Operasyon Merkezi”,
yaşanabilecek tehdit ve saldırıların
engellenmesi ve vatandaşların
aldığı e-belediyecilik hizmetinin
kesintisiz şekilde yürütülmesini

9 KASIM 2020

amaçlıyor. Ulusal güvenlik ve kamu
güvenliğinde yeni teknolojileri
benimseyen Bağcılar Belediyesi,
hizmetlerin güvenli bir şekilde
sağlanması için UITSEC işbirliğiyle
BT altyapılarına içeriden ve
dışarıdan 7 gün 24 saat gelebilecek
siber saldırıları engelleyip verileri
koruyan sağlayan Siber Güvenlik
Operasyon Merkezi’ni kurdu.

Bağcılar HABER

Bağcılar'a
6 yeni B
sağlık
merkezi
⌂ Salgın döneminde
hastanelerdeki
yoğunluğu azaltmak için
ilçeye 6 adet aile sağlık
merkezi inşa ediliyor.
Tipik sağlık yapılarından
bağımsız ve özgün
olarak tasarlanan
sağlık tesislerinin
inşaatı hızlı bir şekilde
devam ediyor. Proje
tamamlandığında ilçe
sakinlerinin çok yönlü
ihtiyaçlarına cevap
verecek.

ağcılar Belediyesi, salgın
döneminde önemi daha çok
artan sağlık hizmetleriyle
ilgili olarak dev bir projeye
imza atıyor. Bu kapsamda 6
mahallede çok amaçlı sağlık
merkezleri yapılıyor. Tipik
sağlık yapılarından bağımsız
ve özgün olarak tasarlanan
Kirazlı Sağlıklı Hayat Merkezi ile
Yenigün, Demirkapı, Göztepe,
Kazımkarabekir ve Kemalpaşa
Aile Sağlığı Merkezleri’nin inşaatı
devam ediyor. Kısa sürede
hizmete geçmesi amaçlanan
sağlık birimleri hem deprem
güvenliği yüksek olacak hem de
vatandaşların birçok ihtiyacını
karşılayacak.

DEPREM
YÖNETMELİĞİNE UYGUN
Sağlık tesislerinden her biri hem
donanımlı hem de güncel deprem
yönetmeliğine göre yapılacak. 4
katlı olarak tasarlanan Kirazlı Sağlıklı
Hayat Merkezi’nde; bay/bayan spor
salonu, fiziksel aktivite koçluğu,
röntgen odası, sağlıklı beslenme
mutfağı, hasta izleme odası,
laboratuvarlar, diyetisyen, ağız ve
diş sağlığı polikliniği, ergoterapist,
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fizyoterapist, toplantı odası, gebelik
okulu, podolog, psikolog, sigara
bırakma polikliniği, okul sağlığı
birimi, sosyal hizmetler uzmanı,
çocuk gelişim uzmanı hizmetleri
verecek.

ÇELİK – PREFABRİK
OLARAK TASARLANDI

HALK SAĞLIĞI HER
ŞEYDEN DAHA ÖNEMLİ

Yenigün Mahallesinde
5 katlı Aile Sağlığı Merkezi
projesinde ise acil müdahale
odası, laboratuvar, gebe izleme
ve aile planlaması odası, aşı
odası, emzirme odası ve 8
adet doktor muayene odası
bulunuyor. Demirkapı, Göztepe,
Kazımkarabekir ve Kemalpaşa
mahalleleri için tasarlanmış
olan sağlık tesisi yapılarının her
biri iki katlı. Çelik - prefabrik
olarak tasarlanan yapılar gerek
deprem güvenliği gerekse
de hızlı imalat opsiyonları
dolayısıyla avantaj sağlıyor.

Halk sağlığına her şeyden daha
çok önem verdiklerini söyleyen
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Hemşehrilerimizin
talepleri doğrultusunda yapımına
başlanan sağlık merkezlerimiz
çok yakında hizmete girecek.
Halk sağlığı için biz bu çalışmaları
kendimize vazife edinerek
elimizden geleni yapıyoruz.
Ülkemizin sağlık alanında ne kadar
iyi olduğunu pandWemi sürecinde
gördük. Sağlıkta daha kaliteli hizmet
için bu ve benzeri projelere devam
edeceğiz. Şimdiden ilçe sakinlerine
hayırlı olsun diyorum” dedi.
11 KASIM 2020
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Bağcılar Kariyer
Merkezi’nden lojistik
eleman istihdamı
⌂ Türkiye’nin önde gelen bir lojistik firması, Bağcılar Belediyesi Kariyer
Merkezi’nin aracılığıyla personel talebinde bulundu. Bu amaçla Feyzullah
Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda işveren ile iş arayanlar bir araya geldi. Yapılan
görüşmeler sonucunda aranan özelliklere uygun kişiler depo görevlisi olarak
çalışmaya başlayacak.

B

ağcılar Belediyesi tarafından
2012 yılında kurulan Bağcılar
Belediyesi Kariyer Merkezi, iş
ihtiyacı olan ilçe sakinlerine umut
kapısı olmaya devam ediyor. Her
hafta bir firma bünyesinde çalıştırmak
üzere Kariyer Merkezi’nden eleman
talebinde bulunuyor. Son olarak
uluslararası taşımacılık yapan Bofor
Lojistik şirketi, e-ticaret üzerinden
gelecek siparişlere cevap vermek için
depo görevlisine ihtiyaç duyduklarını
belirtti.

1052 KİŞİYE
MESAJ GÖNDERİLDİ
Bunun üzerine Kariyer
Merkezi yetkilileri, İŞKUR ile
yapılan protokol çerçevesinde
kayıt yaptıran 1052 kişiye
mesaj gönderdi. İletişime
geçilen kişiler, Feyzullah Kıyıklık
Engelliler Sarayı’nda düzenlenen
toplantıda şirketin Genel Müdür
Yardımcısı Çağlar Şahbaz’la bir
araya geldi. Gerçekleştirilen
görüşmede taraflar birbirlerine
haklarını ve isteklerini açıkladı.
İncelemenin ardından belirlenen
kıstasa uyanlar depo görevlisi
olarak çalışmaya başlayacak.
12 KASIM 2020

DOĞRU KİŞİYE DOĞRU İŞ
İstihdam konusunda önemli
adımlar attıklarını vurgulayan
Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “Doğru kişinin
doğru işi yapması için firmalarla
istişarelerde bulunuyoruz.
Bunun neticesinde hem
vatandaşlarımız iş sahibi oluyor
hem de şirketler aradıkları kaliteli
personele kavuşmuş oluyor.
İşsizliğe karşı çözüm üretmeye
ve hemşehrilerimize her konuda
destek olmayı sürdüreceğiz”
dedi.
İnsanların mutluluğuna
aracılık eden Bağcılar Kariyer
Merkezi, son 3 yılda 1354 kişinin
istihdam edilmesini sağladı.

11 yaşındaki öğrencilerden
‘Geleceğe Nefes’ için 111 ağaç!

G

eçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın
himayesinde Tarım ve
Orman Bakanlığı ile Orman Genel
Müdürlüğü’nün koordinasyonunda
başlatılan "Geleceğe Nefes"
kampanyası bu yıl da 11 Kasım saat
11.11’de 81 il ve 922 ilçede aynı
anda gerçekleşti. Milli Ağaçlandırma
Günü seferberliğinin Bağcılar’daki
ayağının adresi ise Bağcılar Anadolu
İmam Hatip Ortaokulu oldu.
Okulun bahçesinde gerçekleşen
ağaçlandırma çalışmasına Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa
Yılmaz ve öğrenciler katıldı.

İLERİDE BU
MANZARAYLA GURUR
DUYACAKSINIZ

Ağaçları dikmek için birbirleriyle
yarışan çocuklar, meyve cinsleri ve
çamlardan oluşan fidanları açılan
yerlere dikti. Başkan Çağırıcı ve Milli
Eğitim Müdürü Yılmaz da onların
heyecanına ortak oldu. Çağırıcı
da 5 büyük çam ağacının toprakla
buluşmasına yardım etti.
Öğrencilerin azimlerinden
dolayı tebrik eden Başkan Çağırıcı,
“Geleceğe bırakılan en güzel miras
yemyeşil ve temiz bir doğadır. Bugün
diktiğiniz fidanlar büyüyüp yarın
sizin mirasınız olacak. İleride burada
gördüğünüz manzara karşısında
kendinizle gurur duyacaksınız” dedi.
11 yaşındaki çocukların emek
sarf ettiği etkinlikte toplam 111 fidan
toprağa dikildi.

Saat 11.11’de 11 yaşındaki
ortaokul öğrencileri, ellerine
kürekleri alıp ağaçların başına geçti.
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⌂ Türkiye için 81 ilde
eş zamanlı olarak
"Geleceğe Nefes”
sloganıyla düzenlenen
Milli Ağaçlandırma Günü”
etkinliği kapsamında
11 yaşındaki Bağcılar
Anadolu İmam Hatip
Ortaokulu öğrencileri,
okullarının bahçesine
111 ağaç dikti. Çocuklarla
birlikte fidanları
topraklarla buluşturan
Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “Bu
ağaçlarımız sizlerin
geleceğe bıraktığı miras
olacak” dedi.

Bağcılar HABER

Gönül Bağı Üyelerinden
Şırnak’a kitap yardımı

B

ağcılar Belediyesi sivil
toplum inisiyatifi Gönül
Bağı üyesi öğretmen Ahmet
Ünal, yeni tayin olduğu Şırnak’ta
eğitime yönelik çalışmalarına hızlı
başladı. Ünal, görev yaptığı Şırnak
Kozluca İmam Hatip Ortaokulu’nda
kütüphane olmadığını gördü. Geniş
içerikli bir kütüphane kurmak için
kolları sıvayan Ünal, İstanbul’daki
gönül arkadaşlarıyla irtibata geçti.
Yapılan program çerçevesinde
sosyal medya üzerinden kitap
toplama kampanyası başlatıldı.

Yoğun ilgi gören etkinlik
kapsamında kısa sürede değişik
türlerden 20 koli kitap toplandı.
Hazırlanan koliler Kozluca İmam
Hatip Ortaokulu’na gönderilmek
üzere Bağcılar Posta Dağıtım
Merkezi’ne teslim edildi.

İHTİYACI OLAN
HER YERE ELİMİZİ
UZATTIK
Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, 9 yıl önce
başlattıkları Gezgin Kitap
kampanyası ile Anadolu’da onlarca
şehirde 200 binden fazla kitap
dağıttıklarını belirterek, “Gençler
bizim geleceğimiz ve onların
gelişimi için elimizden geleni
yapıyoruz. İhtiyacı olan her yere
elimizi uzattık. Bugün de Şırnak’ta
yavrularımızın kitapla buluşmasına
vesile olacağız inşallah” dedi.
14 KASIM 2020

⌂ Bağcılar Belediyesi
Gönül Bağı üyesi öğretmen
Ahmet Ünal’ın ilk tayini
Şırnak’a çıktı. İdil
İlçesinde göreve başlayan
Ahmet öğretmenin ilk işi
kütüphane kurmak oldu.
Kütüphane hazırlanınca
üyesi olduğu Bağcılar
Gönül Bağı’nı arayarak
kitap desteği talebinde
bulundu. Arkadaşları 15
günde topladığı kitapları
20 koli olarak postaneden
Şırnak’a gönderdi.

Bağcılarlı öğrenciler
Atatürk’ü şiir ve
mektupla andı

T

ürk Milletinin büyük önderi
Mustafa Kemal Atatürk’ün
ebediyete intikalinin
82. yılı sebebiyle Bağcılar 15
Temmuz Demokrasi ve Milli İrade
Meydanı’nda bulunan Atatürk
anıtı önünde tören düzenlendi.
İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan,
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, Garnizon Komutanlığı’nda
görevli Piyade Binbaşı Altan
Özünlü, AK Parti İlçe Başkanı
İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Mustafa Yılmaz, siyasi parti
temsilcileri, gaziler, muhtarlar ve
sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin
iştirak ettiği törende saat 09.05’i
gösterdiğinde çalan siren sesiyle
saygı duruşunda bulunuldu.
Ardından okunan İstiklal Marşı’yla
birlikte Türk Bayrağı göndere
çekilip yarıya indirildi. Kurumların
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasıyla
tören sona erdi.

SENİ PIRIL PIRIL
YAŞATIYORUZ
ATATÜRK’E YAZILAN
MEKTUP HERKESİ
DUYGULANDIRDI
Anma etkinlikleri Yeşilbağ Adnan
Ötügen Ortaokulu’nda devam
etti. İlçe protokolünün de katıldığı
programın açılış konuşmasını yapan
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa
Yılmaz, “Her 10 Kasım’ı büyük
önderimizi kaybetmenin verdiği
büyük hüznün yanında onu daha
iyi anlamanın gereğinin ortaya
konulması gereken bir gün olarak
da değerlendirmeliyiz. Yeni nesillere
onu çok iyi anlatmalıyız. Mustafa
Kemal’i yakından tanımak, ona olan
sevgi ve saygımızı dünya var oldukça
daha da artıracaktır” dedi.
15 KASIM 2020

10 Kasım anma etkinlikleri
kapsamında ilçe genelindeki okullar
arasında düzenlenen yarışmada şiir
ve mektup kategorisinde birinci olan
öğrenciler eserlerini okudu. Kendi
kaleme aldığı mektubu okuyan
Halime Kutlubay, dinleyen herkesi
duygulandırdı. “Yüce Türk milletinin
matem gününde, yüreğimizdeki kaderle,
ebediyete gidişine kelimeler tükeniyor”
diyerek cümlelerine başlayan Kutlubay,
“Yolunda yürüyeceğim Atam! ana,
baba, oğul, kız… dere, tepe, bucak, köy.
Yeryüzünde adın vardı milletin yanında,
oralarda, senin işaretine ulaşmak için
çalışacağız. Seni pırıl pırıl yaşatıyoruz
Atam” diyerek özlemini dile getirdi.
Programın sonunda kompozisyon
dalında Halime Kutlubay’a, şiir dalında
Kader Şenel’e ve resim dalında ise
Ahsen Fatma Ari’ye ödülleri verildi.
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Şehit öğretmenler mevlitle anıldı

16 KASIM 2020

⌂ 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bağcılar’da belediye başkanı Lokman
Çağırıcı’nın da katıldığı bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Bu kapsamda şehit
öğretmenler için de mevlit okutuldu.

M

ustafa Kemal Atatürk’e
Başöğretmenlik
unvanının verildiği
tarih olan 24 Kasım, her yıl
Öğretmenler Günü olarak
kutlanıyor. Bu amaçla da
Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Mustafa
Yılmaz’a ziyarette bulunarak
onun nezdinde tüm
öğretmenlerin 24 Kasım
Öğretmenler Günü’nü kutladı.
En kutsal mesleklerden biri
olan öğretmenliğe duyduğu
saygıyı dile getiren Çağırıcı,
Milli Eğitim Müdürlüğü ile
birlikte yeni projelere imza
atarak eğitime destek vermeye
devam edeceklerini söyledi.

BÜTÜN OKULLARA
ÇİÇEK GÖNDERİLDİ
Başkan Çağırıcı, aynı gün
ilçedeki okullara çiçek gönderdi.
Üzerinde “Geleceğimizi emanet
edeceğimiz nesillerimizin en iyi
şekilde yetişebilmesi uğrundaki
fedakarlıklarınız dolayısıyla
şükranlarımı sunar, en kalbi
duygularımla Öğretmenler Gününüzü
tebrik ederim” yazılı not bulunan çiçek
okul müdürlerine takdim edildi.
Bu özel günde şehit öğretmenler
de unutulmadı. Şehit öğretmenleri
için Bağcılar Anadolu İmam Hatip
Lisesi’nde mevlit okundu. Programda
Başkan Çağırıcı, Milli Eğitim Müdürü
Yılmaz, öğretmenler ve öğrencilerden
oluşan katılımcılar, şehit öğretmenler
için dua etti.

BİLİM VE UZAY ÇAĞI
İHTİYAÇLARINA GÖRE
YETİŞTİRİLİYORLAR
Başkan Çağırıcı, Öğretmenler
Günü sebebiyle yayınladığı mesajda
ise şunları söyledi: “İstikbalimizin
teminatı olan öğrencilerimizi
21. yüzyıl, bilim ve uzay çağının
ihtiyaçlarına göre en iyi şekilde
yetiştiren öğretmenlerimizin
Öğretmenler Günü’nü tebrik
ediyorum. Önümüzdeki yıllarda
bugünü sağlık ve sıhhatle
çocuklarımızla birlikte kutlamamızı
diliyorum.”

Şehit Öğretmenler unutulmadı

17 KASIM 2020
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Bağcılar Belediyesi’nden
bina dayanıklılık testi

İ

zmir’de meydana gelen 6.6
büyüklüğündeki depremin
ardından Bağcılar’daki
vatandaşlar, olası şiddetli bir
depreme karşı evlerinin dayanıklı
olup olmadığını öğrenmek için
Bağcılar Belediyesi’ne başvuruyor.
Kimi oturduğu bina yeni olduğu
halde “Evim güvenli mi?” diyerek
kimi de dış cephesi dökülmeye
başladığı için başvuruda
bulunuyor. Bağcılar Belediyesi
Kentsel Tasarım Müdürlüğü de
talepler doğrultusunda bir plan
hazırlayıp çalışmalarına başlıyor.

ÖRNEKLER MAKİNELERDE
BASINCA TABİ TUTULUYOR
Yapı uzmanları depreme
karşı dayanıklılık tespitini iki farklı
yöntemle yapıyor. Birincisi klasik
olarak da tabir edilen “karot alma”
yöntemi. Binanın alt kat, ya da
uygun katlarından betonlardan
karotla numune alınıyor. Alınan
numuneler Yapı ve Zemin
Laboratuvarına götürülerek buradaki
makinelerde basınca tabi tutuluyor.
Basınca dayanamayan karot
örnekleri kırılıyor. Bu binanın riskli
olduğunu gösteriyor. Ayrıca deprem
yönetmeliğine göre en küçük
katsayının C25 olması gerekiyor.

⌂ Bağcılar Belediyesi,
deprem korkusu
yaşayan ilçe sakinlerinin
akıllarındaki “Evim
güvenli mi?” sorusunu
gidermek için onlara bina
dayanaklılık testi imkânı
sunuyor. Belediyede
görevli yapı uzmanları,
doktorların stetoskopla
hastanın akciğerini
dinlediği gibi betondaki
titreşimi dinleyip binanın
sağlam olup olmadığını
ortaya çıkarıyorlar.

C20 ALTINDAKİ
KOLONLAR RİSKLİ
GRUBA GİRİYOR
İkinci yöntemle ise binaya tahribat
vermeden sismik aletle testler
yapılıyor. Yetkililer bunu doktorun
stetoskop ile hastasının akciğerini
dinlemesine benzetiyor. Yapı
uzmanları da ellerindeki sismik cihazı
duvarın uygun bir yerinden betona
18 KASIM 2020

dayayıp titreşimleri dinliyor. Ulaşılan
veriler sisteme yükleniyor ve burada
karşılaştırmalar yapılıyor. Deprem
yönetmeliğine göre C20’nin altındaki
kolonlar riskli gruba giriyor. Bu tablo
bir ihbar kabul edilerek betondan
numune alımı yapılıp binanın depreme
dayanıklılığıyla ilgili gerçek sonuç
ortaya çıkarılıyor. Binaların sağlamlık
testinin yanında beton içindeki
demirler de inceleniyor. Demirlerin
nervürlü olmasına dikkat ediliyor. Riskli
olduğu kesinleşen binalar için boşaltım
ve yıkım işlemleri başlatılıyor. Her iki
yöntemde de binanın deprem güvenli
olup olmadığıyla ilgili rapor, hak
sahiplerine bildiriliyor.

TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE
YARDIMCI OLUYORUZ
Kentsel dönüşüme ve bina
yapımına çok dikkat ettiklerini söyleyen
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Belediyemiz bünyesinde
hizmet veren laboratuvarımız var. Bize
müracaat eden tüm hemşehrilerimize
bu konuda yardımcı oluyoruz. Mesai
arkadaşlarımız en iyi şekilde destek
veriyorlar. Rabbim böyle bir afeti bir
kez daha yaşatmasın İnşallah” dedi.
Maddi durumu yetersiz olanların
numune alma işlemi belediye
tarafından ücretsiz olarak yapılıyor.

Bağcılar’da 7 noktada
28 ekiple sigara yasağı
denetimi

İ

çişleri Bakanlığı’nın Kovid-19
salgınının önlenmesine yönelik
olarak, özellikle vatandaşların
yoğun olarak bulunduğu cadde
ve sokaklarda sigara içtiği için
maskeyi çene altına indiren ve
yanlış kullananlar için yayınladığı
genelge Bağcılar’da sıkı bir
şekilde uygulanıyor. ‘Koronavirüs
Tedbirleri’ konulu ek genelge
kapsamında, ilçede Bağcılar
Meydan, Güneşli Meydan,
Marmara Caddesi, Kirazlı
Caddesi, Menderes Caddesi,
Çarşı Caddesi, Ahmet Kabaklı
Caddesi ve Eski Pazar Caddesi
yasak alan ilan edildi. Sigara
yasağının olacağı adreslerin
belirlenmesinin ardından Bağcılar
Kaymakamı Mustafa Eldivan ve
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı’nın öncülüğündeki
denetim ekibi harekete geçti.

KURALLARA
UYMAYANLARA
CEZA YAZILDI
Ekipler, bu 7 noktada sabah
erken saatlerden itibaren maske,

HES kodu uygulamasının yanında
sigara yasağını da denetlemeye
başladı. Uygulamanın Çarşı
Caddesi’ndeki ayağına
Kaymakam Mustafa Eldivan,
Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı ve İlçe Emniyet Müdürü
Hasan Demirbağ da katıldı.
Yetkililer, özellikle sigara içen
olup olmadığını kontrol etti.
Kurallara uymayanlara uyarı
yapıldıktan sonra cezai işlem
uygulandı. Denetimlerden
memnun olanlar kadar şikayet
edenler de oldu.

SİGARA İÇENLER SADECE
KENDİNİ ETKİLEMİYOR
Uygulamaların sıkı bir şekilde
sürdüğünü belirten Kaymakam
Eldivan, “Bakanlığımızın talimatı
gereği sigara içme yasağıyla ilgili
uygulamalara başladık. Yasağa
tabi olan yerlerde denetimleri 28
tane ekibimiz yerine getiriyor.
Amacımız bu konuda duyarlılığı
sağlamak. Bu tedbirlerin
koronavirüsle mücadelede
başarılı olacağına inanıyorum”
dedi. Yasağın gerekli olduğuna
inandığını belirten Başkan Çağırıcı
19 KASIM 2020

⌂ Bağcılar'da,
koronavirüs önlemleri
kapsamında sigara
içilmesi yasaklanan
7 noktada 28
ekiple denetimler
yapıldı. Zabıta ve
polislerin eşlik ettiği
uygulamalarda
yasağa uymayanlara
ceza yazıldı.

ise “Yoğunluğun fazla olduğu
yerlerde özellikle vatandaşların
kurallara uyması çok çok önemli.
Çünkü sigara içenler sadece
kendini etkilemiyor çevreyi de
etkiliyor. Bazı hatalar vardır
insanın kendisini bağlar bağız
hatalar vardır toplumu ilgilendirir.
Bu maske ve sigara olayındaki
hatalar da herkesi ilgilendirir.
İnşallah hep birlikte yürüteceğimiz
mücadeleyle bu işi aşacağımıza
inanıyorum” diye konuştu.
Yasaklı bölgelerde sigarayasağı
denetimleri gün boyu sürüyor.
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Bağcılar'a 300 Yataklı Kadın
Doğum ve Çocuk Hastanesi
⌂ Sağlık Bakanlığı, Bağcılar’a 300 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi yapıyor.
İnşaatına başlanan ve 2.5 yıl sonra bitirilmesi amaçlanan hastane, ameliyathaneden anne
oteline kadar farklı birimleriyle bölgeye hizmet verecek. Güncel deprem yönetmeliğine
göre tasarlanan binanın temelinde 196 adet sismik deprem izolatörü kullanılacak.

İ

stanbul’un en kalabalık ilçeleri
arasında yer alan Bağcılar, son
teknolojiyle donanımlı yeni
bir hastaneye kavuşacak. Sağlık
Bakanlığı tarafından geçtiğimiz
aylarda ihalesi yapılan Kadın
Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin
inşaatına başlandı. Bağcılar
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
yerleşkesine yapılan bina toprak
üstünde hastane fonksiyonu
olan 12 kattan oluşuyor. Binanın
zemininde ise 567 araçlık
otopark ve deprem izolatör katı
olacak. 196 adet izolatörün yer
alacağı sismik izolasyon sistemi
sayesinde hastane binası şiddetli
depremlere karşı dayanıklı olacak.

İHTİYAÇ DAHİLİNDE
OLAN TÜM MEKANLAR
TASARLANDI
Tam teşekküllü kadın doğum
ve çocuk hastanesi olarak hizmet
verecek olan sağlık tesisinde; 88’i
tek kişilik olmak üzere 300 yatak, 6
ameliyathane, 7 anne oteli, 4 anne
bebek uyum odası, 5 bebek bakım
odası, 5 çocuk polikliniği, 26 çocuk
muayene birimi, 3 çocuk yoğun
bakım ünitesi, 4 çocuk müşahede
alanı, gün ameliyathanesi, 16 kadın
muayene birimi, 26 genel muayene
birimi, bekleme ve yemek alanları
gibi ihtiyaç dahilinde olan tüm
mekanlar tasarlandı.

YÜKSEK TEKNOLOJİSİYLE
GÖZ DOLDURUYOR
Hastane inşaatının başlamasını
ilçe adına memnuniyet verici
20 KASIM 2020

olarak karşılayan Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, “İlçemize
yapılan bu hastane nitelikli yatak
kapasitesi ve sahip olduğu yüksek
teknolojisiyle göz dolduruyor.
Ayrıca burası hem bölgenin
ihtiyacını karşılayacak hem de
bu alandaki hizmet kalitesini
yükseltecek. Şimdiden ilçemize
hayırlı olmasını diliyorum. Bu sağlık
tesislerini bizlere kazandıran Sağlık
Bakanımız Fahrettin Koca’ya da
teşekkür ediyorum” dedi.
Bağcılar Eğitim ve Araştırma
Devlet Hastanesi Kadın Doğum
ve Çocuk Hastanesi inşaatının
900 gün içinde tamamlanması
hedefleniyor.

Uyuşturucunun
zararlarını
Narko TIR’da
dinlediler

İ

stanbul Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Şube
Müdürlüğünce dizayn edilen
ve uyuşturucu kullanımının
engellenmesi için hazırlanan
“Narkotik TIR”ın son durağı
Bağcılar oldu. 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli İrade
Meydanı'nda stant açan TIR, ilçe
sakinlerinin hizmetine sunuldu.
TIR'da kurulu olan ekranlarda "İlk
etki ve etki süresini kovalama",
"Ölümcül karışım", "Müdahale",
"Tetikleyici oluşturma", "Beyinde
oluşan hasar", "Bağımlılık yüzü",
"Bağımlılık diyeti", "Kalbin aşırı
hızlanması" ve "Madde kullanımına
genel bir bakış" kategorilerinde
görsel ve yazılı bilgilendirmeler
bulunuyor. Pandemi nedeniyle
gruplar halinde içeri alınan
ziyaretçiler, narkotik polisleri
tarafından bilgilendiriliyor.

GERÇEK HAYATTAN
KESİTLER SUNUYOR
TIR'a en büyük ilgiyi ise öğrenciler
gösteriyor. Gençler, sergilenenleri
inceledikten sonra kafalarındaki
bütün soruları uzmanlara yöneltiyor.

Gençlerin en çok dikkatini çeken
ise gerçek hayattan sunulan kesitler
oldu. Bağımlıların madde kullanımıyla
birlikte yaşadığı ve artık tanınmaz
hale geldiği değişim izleyenleri
hayretler içinde bıraktı. Bağımlıların
tanınmayacak halleri görenlere
büyük ders veriyor.

317 KİŞİYİ UYUŞTURUCU
BATAĞINDAN KURTARDIK
Bağcılar Kaymakamı Mustafa
Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı ve İlçe Emniyet
Müdürü Hasan Demirbağ da liseli
öğrencilerle birlikte TIR'ı ziyaret
etti. TIR’da uyuşturucunun biyolojik
ve sosyal yönden zararlarının
gözler önüne serildiğini belirten
Başkan Çağırıcı, "TIR'da madde
bağımlılarının özellikle gelişim
süreci, etkileri ve sonuçları görsel
bir sergiyle detaylı anlatılıyor.
Gerçek olaylar anlatıldığı için daha
etkileyici oluyor. Ziyaretçiler, insan
sağlığının ne kadar değerli olduğu
konusunda aydınlanmış oluyorlar.
Bağcılar Belediyesi olarak biz
de uyuşturucuyla mücadelemizi
aralıksız sürdürüyoruz. 2015'te
hayata geçirdiğimiz Yeni Bir Ben
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⌂ Uyuşturucuyla
mücadele kapsamında
vatandaşı bilgilendirmek
amacıyla Bağcılar'da
stant açan Narko TIR,
özellikle öğrencilerden
yoğun ilgi görüyor.
Gençler, uyuşturucunun
zararlarını gerçek
kullanıcılarının fiziksel
değişimi üzerinden
öğreniyor. Bağımlıların
tanınmayacak halleri
hem ürkütüyor hem de
akıllarda kalacak büyük
bir ders veriyor.
projemiz aracılığıyla ailelerle el
ele verip gençlerimizi uyuşturucu
belasından kurtarıyoruz. Yeni
Bir Ben Bağımlılıkla Mücadele
Koordinasyon Merkezi’ne görevli
uzman psikologlarımız, başvuruda
bulunanlarla yakından ilgileniyor.
Şimdiye kadar 317 kişiyi uyuşturucu
batağından kurtardık" dedi.
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Kapı kapı dolaşıp
“Yaşam Üçgeni”ni
anlatıyor
⌂ Bağcılar Belediyesi
Gönül Bağı üyesi liseli
Semra Tepeltepe, olası
bir şiddetli deprem
tehlikesinde vatandaşların
kendilerini koruması için
seferber oldu. Afet ve
acil durumlara hazırlık
eğitim sertifikası bulunan
Tepeltepe, kapı kapı
dolaşarak son olarak İzmir
depreminde Ayda bebeğin
de kurtulmasını sağlayan
yaşam üçgenini anlatıyor.

D

epremde yaşam üçgeni
oluşturmak hayati
kuralların başında
geliyor. Bunun en son örneği
İzmir’de meydana gelen 6.6
büyüklüğündeki depremde
görüldü. Rıza Bey Apartmanı
enkazdan 91 saat sonra kurtulan

Ayda bebek, yaşam üçgeni
sayesinde hayatta kaldı. Bu
durum Bağcılar Belediyesi Gönül
Bağı Platformu üyesi Semra
Tepeltepe’nin kafasında bir fikir
oluşturdu.

ANLATMAYA
ANNESİNDEN BAŞLADI
AFAD ve Bağcılar İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün birlikte hazırladığı
“Afet ve acil durumlara hazırlık”
eğitim programını tamamlayan
lise öğrencisi Tepeltepe, yaşam
üçgenini ulaşabildiği herkese
anlatmaya karar verdi. Evdeki
annesinden başlayan Semra, sonra da
oturduğu apartmandaki komşularını
bilgilendirdi. Bununla da yetinmeyen
Semra, oturduğu İnönü Mahallesi’nde
kapı kapı dolaşıp yaşam üçgenini
uygulamalı olarak anlattı.

HAYATTA KALMA
ŞANSINI ARTIRIYOR
Sokakta gördüğü küçük, büyük
ve yaşılı herkesi çevirip “Yaşam
22 KASIM 2020

üçgenini biliyor musunuz?” diye
sordu. Bilmeyenlere detaylıca
anlatırken bilenleri de başkalarına
yaymaları konusunda tavsiyelerde
bulundu. Hayat üçgeni olarak
da bilinen sistemin depremde
olası enkaz durumlarında hayatta
kalma şansını artırdığını söyleyen
Tepeltepe, “Evimizde yaşam için
hayatta kalabileceğim kadar
olan boşluklara yaşam üçgeni
diyoruz. Salonumuzda koltuğun
ya da mutfakta buzdolabının
yanına çömelerek bu üçgeni
oluşturabiliriz. Böylece tepemize
duvar veya çatı düştüğünde
gerekli korumayı sağlamış
oluyoruz. Sarsıntı geçene kadar bu
pozisyonda beklemeliyiz. Depreme
maruz kalan birçok kişi yaşam
üçgeni sayesinde enkazdan sağ
çıkarıldı” dedi.
Tepeltepe, AFAD ve Bağcılar
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
işbirliğiyle düzenlenen “Her
sokakta 2 Gönülbağı Genç AFAD
Gönüllü Projesi” kapsamında başarı
sertifikası almıştı.

Hoş geldin 50 bininci bebek
⌂ Bağcılar Belediyesi’nin 10 yıl önce başlattığı “Hoş geldin Bebek” projesinde 50
bininci bebeğe ulaşıldı. Yeni dünyaya gelen Hasan Ali Sönmez’in ailesini ziyaret eden
Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı üyeleri, içinde emzirme yastığından ateş ölçere kadar
gerekli ürünlerin yer aldığı bebek seti hediye etti.

B

ağcılar Belediyesi, yeni
doğum yapan anneleri
mutlu günlerinde yalnız
bırakmıyor. 10 yıl önce hayata
geçirilen “Hoş geldin Bebek”
projesi kapsamında başvuruda
bulunan 0-6 aylık bebek sahibi
aileler ziyaret ediliyor. Böylece
bebeğini kucağına alan anne
babaların mutluluğuna ortak
olunuyor. Ziyaret sırasında
görevli personel, bebeğin sağlık
durumu ve ailenin bir sıkıntısı
olup olmadığı konusunda
görüşmeler yapıyor. Ziyaretlerin
sonunda yeni doğan bebeklere
özel hazırlanmış “Hoş geldin
Bebek” seti hediye ediliyor. Hediye
paketinin içinde emzirme yastığı,
bebek battaniyesi, ateş ölçer,
ıslak mendil ve tırnak makası gibi
bebeklerin ihtiyaçlarını giderecek
ürünler yer alıyor.

BEBEK BEREKETTİR,
MÜJDEDİR
2010’dan beri sürdürülen
projede 50 bininci bebek ziyaret
edildi. Kirazlı Mahallesi’nde yaşayan
Cüneyt-Derya Sönmez çiftinin evine
giden Bağcılar Belediyesi Gönül
Bağı üyeleri, dünyaya yeni gözlerini
açan Hasan Ali ile tanıştı. Pandemi
nedeniyle evlere girilmeden yapılan
görüşmenin sonunda anneye
çiçek ve bebek seti hediye edildi.
Ziyaretten çok memnun kaldığını
söyleyen anne Sönmez, “Ziyaretiniz
bizi çok mutlu etti. Bu özel günde
bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere
çok teşekkür ediyorum. Allah’a şükür
bebeğimizin durumu çok iyi” dedi.
Sönmez ailesini kutlayan Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
gönderdiği mesajda şunları söyledi:
“Derya ile Cüneyt Sönmez çiftimizi
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tebrik ediyorum. Bebek berekettir
ve müjdedir. Rabbimden Hasan
Ali yavrumuza sağlıklı bir ömür
diliyorum. Allah, ailesine, milletine,
dinine faydalı, hayırlı bir evlat olmayı
nasip etsin inşallah. Bu sevincinize
ortak olmak amacıyla hazırladığımız
setimizi kabul etmenizi istirham
ediyor, yeni doğan bebeğimize,
anne ve babasıyla bir ömür boyu
mutluluklar diliyorum.”
Gönül Bağı, başvuruları
değerlendirerek yeni doğum yapanları
ziyaret etmeye devam ediyor.

Bağcılar HABER

Enderunlu çocuklar
harflerin hikayesini
kitap yaptı

⌂ Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde eğitim gören 29 öğrenci,
alfabemizde yer alan 29 harfin hikayesini anlatan “1 Pasta 29 Dilim” isimli bir kitaba imza
attılar. Kitabın lansmanına katılan Türk Çocuk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden Naime
Erkovan ile Mevlâna İdris Zengin, minik yazarlara övgüler yağdırdı. Çocuklar için Zengin,
“Türk arabası olan TOGG’un yapılması gibi gurur duydum” derken Erkovan da “Yaşınızın
çok ötesindesiniz. Sizin geleceğinizi çok merak ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

B

ağcılar Belediyesi Enderun
Yetenekli Çocuklar Merkezi
öğrencileri edebiyat
dünyasının çok beğendiği
bir projeye imza attı. Yaratıcı
Yazarlık Kulübü kursiyerleri, 3 yıl
önce bir kitap yazmak için yola
çıktı. 29 öğrenciden her biri
alfabedeki bir harfi seçip onun
hikayesini yazmaya karar verdi.
Çocuklar, zorlu ve yorucu bir
sürecin ürünü olarak, “1 Pasta 29
Dilim” isimli kitabı ortaya çıkardı.
Kitabın kapağını ve hikayeleri
de Resim Kulübü öğrencileri
resimlendirdi.
Kitabın tanıtımı için lansman
düzenlendi. Kadın ve Aile
Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen
programa; Türkiye’de çocuk
edebiyatı alanında çok önemli
çalışmaları bulunan yazar ve şair
Mevlâna İdris Zengin ile fantastik
hikayeleriyle son dönem Türk
öykücülüğünde özgür bir yer
edinen Naime Erkovan konuk
oldu.

YAŞINIZIN ÇOK
ÖTESİNDESİNİZ
Yazarlık üzerine söyleşi yapan
Zengin ile Erkovan da 29 yazardan
övgüyle bahsetti. Zengin, “Kitaptaki
çalışmalara baktığımda çok
şaşırdım. Tıpkı bir Türk arabası olan
TOGG’un yapılması gibi gurur
duydum, edebiyat cephesinde.
29 dilimlik bir pasta pişirilmiş
bize sunulmuş. Tebrik ediyorum”
derken; Erkovan da düşüncelerini
şöyle ifade etti: “Yaşınızın çok
ötesindesiniz. Çok güzel bir tablo
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ortaya çıkmış. Güzel insanlarsınız,
bu kesin. Kaleminiz bunun
işaretini veriyor. Sizlerin geleceğini
gerçekten çok merak ediyorum.
Kitap çıkarmak kolay değil.
Çok başarılı bir çalışmaya imza
attınız.” İkili, edebiyat dünyasına
ilk adımlarını atan yazarlara da
tavsiyelerde bulundu.

ORTAOKULDA BAŞLADIM
LİSEDE BİTİRDİM
Programın sonunda minik
yazarlar, kitaplarını imzaladı.
Çocukların hepsinin çok heyecanlı
olduğu görüldü. V harfini anlattığını
söyleyen Selin Ergül, “3 yıllık bir
süreçti. Ben 7. Sınıfın sonunda
başladım ve şu an lise 3’teyim.
Kitaba ortaokulda başladım lisede
bitirdim. Uzun bir süreç oldu ama
sonuç çok güzel” dedi.
Bu özel günde çocuk yazarları
aileleri ve sevenleri de yalnız
bırakmadı.

Camilerde
Kovid-19
denetimi
Bağcılar’da
Cuma namazı denetimi

B

ağcılar’da Kovid-19 salgınıyla
mücadele İçişleri Bakanlığı’nın
genelgesi doğrultusunda sıkı
bir şekilde sürdürülüyor. Sosyal
mesafeyi koruma ve hastalığın
yayılım hızını kontrol altında
tutmak amacıyla camilerde alınan
önlemler de kontrol ediliyor. Bu
amaçla Bağcılar Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü tarafından cuma namazı
öncesi ilçedeki camiler konoravirüs
tedbirleri kapsamında denetlendi.
Ekipler, camilerde İçişleri Bakanlığı
Genelgeleri ile İl Hıfzıssıhha
Kurulunca alınan kararlara uyulup
uyulmadığına baktı.
Öncelikle şadırvanlara giren
ekipler, abdest alma yerlerindeki
hijyen koşullarını ve havalandırma
sistemini inceledi. Abdestini alan
vatandaşlar kapalı alanda fazla
zaman geçirmemeleri konusunda
bilgilendirildi. Daha sonra da cami
içine girilerek ibadet alanlarının
temizlenip temizlenmediğine
ve mesafe kuralına uyulup
uyulmadığına bakıldı.

SECCADELERİN
MESAFESİNE DİKKAT
EDİLDİ
Camiye gelenlere avluda görevli
sosyal mesafe, maske ve hijyen
uyarısı yapıldı. Vatandaşların kendi
seccadelerini getirip getirmediklerine,
maske kullanmalarına bakıldı.
Seccadelerin sosyal mesafeye uygun
şekilde yerleştirilmesine dikkat edildi.
Camidekilerin Kovid-19 kapsamında
alınan önlemlere çoğunlukla uyduğu
gözlemlendi.
Covid-19 salgınıyla mücadele
sürecinde vatandaşların sağlığını
korumak için ellerinden geleni
yaptıklarını dile getiren Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“Tedbiri kesinlikle elden bırakmamak
gerekiyor. Salgını yok etmek
için elimizden geleni yapıyoruz.
Ekiplerimiz özellikle yoğunluğun
yaşandığı Cuma namazlarında
cami içerisinde veya açık alanda
denetimlerini sürdürüyor. Cami
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⌂ Bağcılar Belediyesi
Zabıta Müdürlüğü
tarafından Cuma namazı
öncesinde ilçedeki
camilerin abdest
alma yerlerinde, iç
ve dış mekanlarında
koronavirüs denetimi
yapıldı. Uygulama yapılan
50 camide seccadeler
arasındaki sosyal
mesafe ve şadırvanlarda
hijyen koşulları ön
planda tutulurken
camiye gelenlere namaz
öncesinde sosyal mesafe
uyarıları yapıldı.
içerisinde ve şadırvanlarda mümkün
olan en kısa surede kalınması büyük
önem arz ediyor” dedi.
Tüm zabıta ekiplerinin görevli
olduğu uygulamada ilçedeki 50 cami
denetlendi.
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Parkur değişti
Bağcılarlı atletler 42. İstanbul

"

Dünyanın kıtalararası koşulan
tek maratonu" unvanını
taşıyan Dünya Atletizm Birliği
(World Athletics) tarafından
"altın kategori"de gösterilen
İstanbul Maratonu’nun bu yıl
42.’si gerçekleştirildi. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor
İstanbul tarafından organize edilen
maratonun tarihinde ilk kez bu
yıl bir değişiklik yapıldı. Asya’dan
başlayan koşu, bu yıl Avrupa'dan
Asya'ya doğru koşuldu. Koşu,
Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başlayıp
Asya Kıtası’na geçildikten sonra
yine aynı yerde sona erdi.
42 kilometrelik maratonda,
salgına dair tüm etkinlik

tedbirleri alınarak, yüksek hijyen
standartları ve 4 bin kişilik kısıtlı
kontenjanla parkura çıkıldı. 42
Km'lik maratonda start, kademeli
olarak verildi. Koronavirüs
salgını önlemlerinin alındığı
organizasyonda sporcular, sosyal
mesafe önlemlerine dikkat edilerek
sıraya girdi. 1.5 metre mesafe
kuralına uyan sporcular, dörderli
sıralar halinde yarışa başladı.
Organizasyonda ilk olarak saat
08.45'te paten yarışının startı
verildi. Bundan 5 dakika sonra da
Bağcılar Belediyesi Engelli Atletizm
Takımı sporcularının yer aldığı
tekerlekli sandalye kategorisindeki
sporcular yarışa başladı.
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KÖPRÜYÜ İKİ KEZ
GEÇTİLER
İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi
Ertem ve diğer protokol üyelerinin
verdiği start ile başlayan maratonda
bu sene 15 kilometrelik çipli koşu ile
8 kilometrelik halk koşusu Kovid-19
salgını önlemleri kapsamında
düzenlenmedi. Yenikapı'da başlayan
yarış, Kumkapı, Sirkeci, Galata
Köprüsü, Karaköy, Dolmabahçe ve
Beşiktaş'a kadar düz ve denize sıfır
noktasına yakın seyretti. Barbaros
Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Şehitler
Köprüsü'ne ulaşarak Asya'ya geçen
atletler, köprüyü geçer geçmez
Altunizade köprüsünden "U dönüşü"

şampiyonlar değişmedi
Maratonu şampiyonu oldu
yaptıktan sonra 15 Temmuz Şehitler
Köprüsü'nden ikinci kez geçti.
Atletler, Beşiktaş sapağı, Barbaros
Bulvarı Beşiktaş İskelesi'ne kadar
gelen parkuru Dolmabahçe,
Fındıklı, Salı Pazarı, Galata Köprüsü,
Unkapanı, Balat, Sirkeci Kumkapı
üzerinden başladığı yer olan
Yenikapı'ya ulaştı.
Zorlu geçen müsabakanın
sonucunda erkeklerde Bağcılarlı
sporculardan Ömer Cantay,
2.30.55’lik derecesiyle birinci,
Birol Kamar 2.33.02’lik derecesiyle
ikinci, Muhammed Safa Bakan ise

2.55.07’lik derecesiyle üçüncü
oldu. Kadınlarda ise Hamide
Doğangün 2.30.56’lık derecesiyle
birinci, Zübeyde Süpürgeci
2.41.48’lik derecesiyle ikinci
ve Zeynep Acet ise 2.55.07’lik
derecesiyle üçüncü oldu.

TOKYO ÖNCESİ
BÜYÜK MORAL OLDU
Güzel bir maraton olduğunu
söyleyen şampiyon Ömer Cantay,
“Tokyo Paralimpik oyunları öncesi
bize büyük bir moral oldu. Bağcılar
Belediyesi sporcuları olarak yine
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birinci, ikinci ve üçüncülüğümüzü
dünyaya ilan ettik, mutluyuz” dedi.
Kadınlarda şampiyon Doğangün
ise “Bu sene biraz fazla yokuş vardı.
Zorluklara rağmen yine güzel bir
sonuçla bitirdik. Elimden gelini
yaptım yine birinci oldum” diye
konuştu.
Sporcuları tebrik eden Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
da şunları söyledi: “Büyük bir gurur
yaşıyoruz. Sporcularımız yine en iyi
olduklarını gösterdiler. Parkur değişti
ancak şampiyonlar değişmedi. Her
zaman onların yanındayız.”

Bağcılar HABER

MasterChef Türkiye

ŞEF DANİLO:
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Bağcılar’a konuk oldu

⌂ Türkiye’nin en çok
izlenen yarışmalarından
MasterChef, Bağcılar
Belediyesi Feyzullah
Kıyıklık Engelliler Sarayı’na
konuk oldu. Engelli milli
sporcuların jüri üyeliği
yaptığı program, renkli
görüntülere sahne oldu.
Bir dönem Bağcılar’da
yaşadığını ve buradaki
komşuluğu başka yerde
bulamadığını söyleyen şef
Danilo Zanna, “Burada
herkes bir aile gibi. Herkes
birbirine yardım ediyor. Şu
anda Etiler’de yaşıyorum
ama yanımda kim oturuyor
onu bile bilmiyorum” dedi.

Bağcılar’daki komşuluk Etiler’de yok
29 KASIM 2020

Bağcılar HABER

T

V8’in sevilen yarışma
programı MasterChef
Türkiye, 3 Aralık Dünya
Engelliler Günü’ne özel olarak
Bağcılar Belediyesi Feyzullah
Kıyıklık Engelliler Sarayı’na
misafir oldu. Programın jüri
üyeleri olan Somer Sivrioğlu,
Mehmet Yalçınkaya ve Danilo
Zanna, Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı’yla
birlikte Avrupa’nın en büyükleri

arasında yer alan engelliler
merkezini gezdi. Başkan
Çağırıcı’nın anlattıklarını ilgiyle
dinleyen konuklar, Engelliler
Sarayı’na hayran kaldıklarını
söyledi.

oturuyor onu bile bilmiyorum”
dedi. Bu sözler üzerine Şef
Yalçınkaya da “Seni fahri hemşeri
yapalım” teklifinde bulundu.
Zanna da “Memnun olurum”
diyerek teklifi kabul etti.

BURADA HERKES
BİR AİLE GİBİ

JÜRİ KOLTUĞUNA
ENGELİLER OTURDU

Türkiye’deki en güzel günlerinin
Bağcılar’da geçtiğini söyleyen
İtalyan Şef Zanna, “Türkiye’ye ilk
geldiğimde Bağcılar’a yerleştim.
Meydan’ın yanında kiraladığım
evde bir sene kaldım. Hiç Türkçe
konuşamıyordum ama en güzel
günleri burada yaşadım. Burada
herkes bir aile gibi. Herkes
birbirine yardım ediyor. Bir
bakkalımız vardı benden hiç
ekmek parası almadı. Komşular
sürekli yemek getiriyorlardı. O
derece güzeldi. Şu anda Etiler’de
yaşıyorum ama yanımda kim

Binada yapılan gezinin
ardından Engelliler Sarayı
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içinde hazırlanan platformda
MasterChef Türkiye yarışmasının
çekimlerine geçildi.
Programın jüri koltuğunda
Bağcılar Belediyesi’nin farklı
kategorilerinde mücadele
eden engelli sporcuları Hamide
Doğangün, Zübeyde Süpürgeci,
Ömer Cantay, Emrah Elban,
Murat Öz, Hamza Demir ve
Yahya Gürbüzer yer aldı. Mavi ve
kırmızı takım yarışmacıları şeflerin
istediği menüyü hazırladılar.
Takımların yaptığı yemekleri

tadan engelli milli sporcular,
takımların yaptıkları yemekleri
tadarak puan verdi.

NOSTALJİ BAHÇESİ’NDEN
KESTANE

EVDE YEMEK YAPMAYA
TEŞVİK EDİYOR

Çağırıcı misafirlere engelli
kursiyerlerin yapmış olduğu
tablolardan ve Nostalji
Bahçeleri arasında yer alan
Kestane Bahçesi’nden toplanan
kestanelerden hediye etti.
MasterChef Türkiye’nin Engelliler
Sarayı’nda çekilen bölümü, 3
Aralık Dünya Engelliler Günü’nde
yayınlandı.

MasterChef Türkiye’yi
ağırlamaktan mutluluk
duyduklarını söyleyen Başkan
Çağırıcı, “Severek izlediğimiz bu
program, ülkemizde de ilgiyle
izlenen program gastro kültürüne
katkı sunuyor, unutulmaya yüz
tutmuş lezzetlerini ortaya çıkarma
adına bilgi transferi sağlıyor, 7
bölgemizdeki Türk mutfağının
değerlerini hatırlatıyor. Böylece
izleyicilerimizi de evde yemek
yapmaya ve yeni lezzetler
üretmeye teşvik ediyor. Kendilerini
kutluyorum. Güzel kalpli ve güler
yüzlü insanların merkezi olan bu
anlamlı yerde bizi ziyaret ettikleri
için de kendilerine ayrıca teşekkür
ediyorum” dedi.
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Eğitimci Öztürk ünlü isimlerin

başarısının sırrını anlattı

⌂ Eğitmen Sinan Öztürk, Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu tarafından online
olarak düzenlenen seminerinde gençlere; siyasetten magazine kadar ünlü isimlerin
başarısında en büyük rolü olan objenin önemini anlattı. Süleyman Demirel’in şapkası,
Turgut Özal’ın kalemi gibi, ünlü isimlerin kendileriyle özdeşleşen objelerden örnekler
veren Öztürk, “Siz de kendinize bir obje oluşturun” dedi.

S

algın sebebiyle Bağcılar
Belediyesi Gönül Bağı Projesi,
eğitim seminerlerini internet
üzerinden online olarak sürdürüyor.
Eğitmen Sinan Öztürk’ün son
programının konusu “Kişisel İmaj”
oldu.
Herkesin çevresi tarafından
bilinen bir imaja sahip olduğunu
belirten Öztürk, “Kişisel imajımızı
oluşturan birçok öğe vardır. Bunlar
beden dilimiz, görüntümüz, yazım
tarzımız, karizmamız, özsaygımız,
özgüvenimiz, yaşam tarzımız,
birikimlerimiz ve sunumdur.
Önemli olan kişisel imajımızı ‘bize
kazandıran’ bir duruma getirmek
için sürekli çalışmamız gerektiğidir.
Bunun için yapmamız gereken 15
kural vardır. Bunların arasında iletişim
becerilerini geliştirmek, hitabet
sanatını öğrenmek, beden diliyle
olumlu mesajlar vermek, başkalarının
beden dilini doğru okumaya
çalışmak, onlarla uyum sağlamak
için çaba sarf etmek, kendini
sevmek, kendine güvenmek, her

zaman bakımlı ve temiz görünmek
bunların önde gelenleridir. Yalnız
dikkat edilmesi gereken bir durum
var. 1 yanlış 15 doğruyu götürür.
Her şey on numara olabilir fakat
temiz değilsek ya da karşı tarafa o
imajı vermiyorsak o, hepsini götürür.
Temiz görünmek çok önemli. Bunu
beceremiyorsak diğerlerine verilen
emek için yazık olur. Giyinirken
de kendimize yakışır şekilde
giyinmeliyiz. Giysiler de bedene
uygun olmalı” dedi.

DEMİREL’İN ŞAPKASI,
ÖZAL’IN KALEMİ
Ünlü isimlerden yola çıkarak
objelerin imaj oluşturmada çok
büyük rolü olduğuna vurgu yapan
Öztürk, şöyle devam etti: “Kendimize
yakışan objeler, kıyafetler ve tarz
belirlememiz lazım. Örnek verecek
olursak Süleyman Demirel in şapkası
vardır onunla özdeşleşmiş. Bülent
Ecevit’in mavi gömleği giyerdi.
İnsanlar, Ecevit’i o şekilde görmeye
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alışmıştı. Turgut Özal’ın elinden
kalem hiç düşmemiştir. Mustafa
Keser mendiliyle özdeşleşti. Renkleri
değişir ama mendil asla değişmez.
Objeler derken bunları kast ettim. Siz
de kendinize bir obje oluşturun.”

STEVE JOBS NEDEN
HEP AYNI KIYAFETİ
GİYİNİYOR?
Sadeliğin huzur getirdiğini
de ifade eden Öztürk, Bilgisayar
endüstrisinin önderlerinden
olarak kabul edilen Steve Jobs’u
örnek göstererek şunları söyledi:
“Steve Job’s un kapsül gardırop
dediğimiz bir tarzı var. 1998’den
2010’a kadar giydiği kıyafetler hiç
bozulmamış. Altında hep bir mavi
kot pantolon üstünde siyah kazak
var. Parası mı yok? Neden böyle
bir görüntü çizmek istiyor? O da
öyle bir tarz oluşturdu. Çünkü bu
sayede zamandan tasarruf ediyor,
‘Ne giysem?’ stresi sona eriyor ve
enerjisini boşa harcamıyor.”

Engelli sporculara
etkili konuşma dersi
⌂ Her biri kendi
branşında büyük
başarılara imza atan
Bağcılar Belediyesi
engelli sporcuları,
katıldıkları
platformlarda
kendilerini daha
iyi anlatmak ve
etkili konuşma için
diksiyon eğitimi
alıyor. Salgın
sebebiyle dersler,
radyo programcısı
Niyazi Gedik’in
sunumuyla online
olarak gerçekleşiyor.

B

ağcılar Belediyesi Engelliler
Spor Kulübü, atletlerden
okçulara ve basketbolculara
kadar bünyesindeki 20 sporcu
için özel bir eğitim programı
hazırladı. Sporcuların yer aldığı
uluslararası şampiyonalarda,
programlarda daha etkili
iletişim kurabilmeleri ve etkili
konuşmaları için “Diksiyon Dersi”
alması kararlaştırıldı.

DERSLER İNTERNET
ÜZERİNDEN
GERÇEKLEŞİYOR
Kovid-19 salgını nedeniyle dersler
internet üzerinden görüntülü olarak
gerçekleşiyor. Radyo programcısı
Niyazi Gedik, Salı ve Cuma akşamları
saat 21.00’de sporcularla bir araya
geliyor. Her hafta toplam dört saat
süren eğitimde Gedik, katılımcılara
“Diksiyon, fonetik, beden dili,
telaffuz, doğru nefes teknikleri,
kendini ifade edebilmek” konularını
işliyor.
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BAŞARMANIN İLK ADIMI
DOĞRU İLETİŞİMDİR
Diksiyonun etkili iletişimin
anahtarı olduğunu belirten Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“Hangi işi yapıyorsak yapalım
güzel Türkçe’mizi en güzel şekilde
kullanmalıyız. Özellikle sporcuysak
ve tüm dünyayla irtibat halindeysek
daha çok dikkat etmeliyiz. Güzel
konuşma sayesinde karşımızdakine
kendimize daha iyi anlatırız ve
mesajımızı net veririz. Bu eğitimi
çok yararlı buluyor sporcularımıza
başarılar diliyorum” dedi.
20 sporcunun ilgiyle takip ettiği
kurs, iki ay sürecek.

Bağcılar HABER

Olimpiyat yolundaki
Hamide’nin en büyük
destekçisi annesi
⌂ Kariyerinde dünya
ikinciliğinden Avrupa
şampiyonluğuna kadar
çok sayıda başarı bulunan
ve şimdi Tokyo Paralimpik
Olimpiyatları’na
hazırlanan Bağcılar
Belediyesi sporcusu
Hamide Doğangün’ün(27)
en büyük destekçisi
annesi Dilber Kurt. 9
yaşında engelli kalan
kızını sporla hayata
bağlayan Kurt, onu hiçbir
yarışta yalnız bırakmıyor.
Kızından daha heyecanlı
olduğunu söyleyen
Kurt, “Hamide tekerlek
çevirirken ben de dua
ediyorum” dedi.

B

ağcılar Belediyesi
Engelliler Atletizm Takımı
sporcularından “Altın Kız”

lakaplı Hamide Doğangün, 2021
Tokyo Paralimpik Olimpiyatları
hazırlıklarını sürdürüyor.
Bir yandan antrenmanlar
yapan Hamide bir yandan da
turnuvalarda kendini gösteriyor.
Hamide, en son katıldığı 42.
İstanbul Maratonu’nda Kadınlar
kategorisinde 2.30.56’lık
derecesiyle birinci olmuştu. Milli
sporcuyu yarış bittikten sonra
bekleyen ve ilk kutlayan annesi
Dilber Kurt oldu.

HEM ARKADAŞIM HEM
ÖĞRETMENİM
Annesinin kendisini hiçbir zaman
yalnız bırakmadığını söyleyen
Hamide, “Herkesin annesi kendisi
için özeldir. Ama benim annem
çok farklı. Benim hem annem hem
arkadaşım hem öğretmenim. 9
yaşında geçirdiğim trafik kazasından
sonra kararan hayatıma ışık oldu.
Ben evden çıkamazken onun
sayesinde dışarı çıktım, sporla
tanıştım ve şampiyonluklar yaşadım.
Hiç sıkılmadan benimle uğraşıyor.
Başarımın çoğu ona aittir. Şimdi
yarışlarda da benim yanımdan
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ayrılmıyor. Yurtdışına gelemediği
zaman da dualarıyla yanımda
oluyor” dedi.

O TEKERLEK ÇEVİRİRKEN
BEN DUA EDİYORUM
Kızıyla gurur duyduğunu söyleyen
Kurt, “Turnuvalara bir hafta kala
heyecan başlıyor. Hamide’den daha
çok heyecanlanıyorum. Yarış bitene
kadar uyuyamıyorum. Yarış günü
Hamide tekerlek çevirirken ben de
dua ediyorum. Hamide çok başarılı
bir kız. İsteyince başaramayacağı
bir şey yok. Başarılarıyla bana büyük
bir gurur yaşatıyor. Evi kupa ve
madalyalarla doldurdu. Onun için
elimden geleni yapacağım. Tokyo
Olimpiyatları’na hazırlanıyor. Oraya
gidemeyeceğim ama kazanması için
bol bol dua edeceğim” dedi.

ŞAMPİYONLUKLARLA
DOLU BİR KARİYER
Milli atlet Hamide’nin kariyerinde;
bir dünya ikinciliği, 2 dünya
üçüncülüğü, 2016 Paralimpik
Oyunları’nda dördüncülük, 5
Avrupa Şampiyonluğu ve 10 Türkiye
şampiyonluğu bulunuyor.

Öğrencilerinin hayalleri için
gece gündüz çalışıyor
⌂ Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde 8 yılda 8 büyük projeye
imza atan Fizik öğretmeni Ayşe Kara Aydın, öğrencilere daha yararlı olmak için gece
gündüz farklı branşlarda eğitim alıyor. Bu amaçla Aydın Üniversitesi’nde “Akıl ve Zeka
Oyunları”, Türk Beyin Takımı’nda matematik kursu gören Aydın, geceleri de Yıldız
Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans yapıyor.

T

rakya Üniversitesi Fizik Bölümü
mezunu Ayşe Kara Aydın,
2012’de Bağcılar Belediyesi
Enderun Yetenekli Çocuklar
Merkezi’nde göreve başladı. İlk olarak
matematik ve fizik dersleri veren
Aydın, daha sonra atölyelerdeki
kurslarda yer aldı. Öğrencilerin
yeteneklerini keşfederek onlarla
birlikte yapabileceği tasarıları belirledi.
Ancak geçen süre içinde ortaya
çıkarılan fikirleri uygulayabilmek için
daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğunu
gördü.
Aydın, öğrencilerine daha yararlı
olmak ve onların kaliteli yetişmelerini
sağlamak amacıyla ek eğitimler
almaya karar verdi. Gündüzleri
Aydın Üniversitesi’nde “Akıl ve Zeka
Oyunları” ve Türk Beyin Takımı’nda
matematik kursu alan Aydın, gece de
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde “Eğitim
Programları ve Öğretimi” dalında
yüksek lisans yapmaya başladı. Aydın

Üniversitesi ve Türk Beyin Takımı
eğitimini tamamlayan Aydın’ın yüksek
lisans eğitimi devam ediyor.

SINIFTA ÖĞRETMEN
DIŞARIDA ARKADAŞIZ
Aydın, buralarda öğrendiği
teknik bilgi, beceri ve tecrübelerini
öğrencileriyle paylaşarak projeleri
hayata geçirmeye başladı. Aydın
ile öğrencileri, özverili çalışmalar
neticesinde 8 yıl içinde “Paniğini
Maskele”, “UyurGezmem”,
“Kazandıran Üstgeçit”, “Kamuflaj
Bileklik”, “Engel(SİZ) Işık”, “Newton’un
Kaskı 4.0”, “Oyundan Matematiğe:
Asal Hedef” ve “Gören Kapı” isimli
8 projeye imza attılar. Projeler
yarıştıkları turnuvalarda dereceler
elde etti. Son olarak Gaziantep’te
düzenlenen ve 84 ülkeden 5 bin
finalistin yarıştığı TEKNOFEST
Havacılık, Uzay ve Teknoloji
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Festivali’nde Enderun Yetenekli
Çocuklar Merkezi öğrencisi Kerem
Gelir, “Paniğini Maskele” projesiyle “En
İyi Sunum” ödülünü kazandı.
En büyük mutluluğunun
öğrencilerinin hayalini
gerçekleştirdiğini görmek olduğunu
belirten Aydın, “Ben eğitim hayatım
boyunca öğretmenlerimden
gördüğüm değeri şimdi öğrencilerime
gösteriyorum. Onların en iyi
anlayacağı ve en rahat edecekleri
şekilde dersleri yapıyorum. Onlara
hayal güçlerinin sınırları olmaması
gerektiğini ve problemlerin üzerine
nasıl gidileceğini ve çözülebileceğini
anlatıyorum. Toplumsal faydası olan
projeler yazıyoruz. Sınıfta onların
öğretmenleriyim ancak dışarıda biz
arkadaşız. Böyle olunca da başarı
kendiliğinden geliyor” dedi.
Aydın, sunduğu imkanlardan
dolayı da Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı’ya teşekkür etti.

Bağcılar GAZETELER’DE BAĞCILAR
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Bağcılar TV’de BAĞCILAR

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

