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Kıymetli
Hemşehrilerim ;
Lokman ÇAĞIRICI
Belediye Başkanı

stanbul, Şubat’ta adeta 1987
Martı’nı hatırlatan şiddetli
kış günleri yaşadı. Bağcılar
ailesi olarak, salgın şartlarına
ve soğuklara rağmen içimizi ısıtan
gelişmelere şahitlik ettik.
Bağcılar Belediyesi olarak online
düzenlediğimiz; 3. Engelsiz Mikrofon
Radyo Ödüllerinde; salgın altında
yaşanan 2020 yılının “en iyi radyo,
radyocu ve radyo programlarına”
ödüllerini verdik. “Onur Ödülü’ne
layık görülen Sağlık Bakanımız Sayın
Fahrettin Koca, ‘bu zorlu süreçte
engelli bireylerin dertlerini anlamaya
bir adım daha yaklaştıklarını’ belirttiği
mesajında, “Engelsiz hayatın
değerini bir kez daha gördük. Fiziki
mesafelerden çok, kalben yakınlığın
önemini hatırladık” dedi.
İstanbul Valiliği’nin “Kimse Dışarıda
Kalmasın! Misafir Edelim” projesi
kapsamında kaldıkları otelde tanışan
Hüseyin Çetin ve Merve Yılmaz,
ilçemizde düzenlenen özel bir törenle
dünya evine girdi. Nikahını kıydığımız
çiftin şahitliğini de, İçişleri Bakanımız
Sayın Süleyman Soylu, İstanbul Valimiz
Sayın Ali Yerlikaya ve milletvekilleri yaptı.
Yoğun kar yağışı ve soğuk havada
seferber olan ekibimiz, kar küreme ve
tuzlama çalışmalarını aralıksız yürüttü.
Ayrıca, Gönül Bağı Platformu üyelerinin
hazırladığı süt, ekmek ve meyveden
oluşan gıda paketleri de yardıma
muhtaç 350 kişinin evine götürüldü.

İ
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Dubai’deki Grand Prix 12. Fazza
Uluslararası Atletizm Şampiyonası’nda
Milli takım kadrosunda yarışan
belediyemiz sporcularından Hamide
Doğangün 3 altın, Zübeyde Süpürgeci
2 gümüş ve Zeynep Acet de 1
gümüş, 2 bronz madalya kazanarak
göğsümüzü kabarttılar.
2020’de ilçemizdeki 8.506 sokak
hayvanının muayene ve tedavisi,
602’sinin kuduz aşısı yapılırken, 385’i
kısırlaştırıldı ve 133’üne de cerrahi
operasyon gerçekleştirildi. Bu arada
118 sokak hayvanı da sahiplendirilerek
sıcak birer yuvaya kavuşturuldu.
Hizmette olduğu 9 yılda 2 milyon
247. 842 çağrıya cevap veren Çağrı
Merkezimiz, salgın nedeniyle yoğun
geçen 2020 yılında 361 bin çağrıyla
en yüksek sayıya ulaştı. Cevap verme
süresi TSE standardına göre 1 dakika
iken, Bağcılar’daki çağrıların yüzde
66’sında bu süre 10 saniyeye düştü.
Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğümüzce 2020’de toplanan
13. 140 ton atık sayesinde 1 milyon
522. 564 kilo sera gazının salınımının
önüne geçti.
TÜİK rakamlarına göre nüfusu 737
bin 206 olan Bağcılar, İstanbul’un en
büyük 3. ilçesi olmanın yanında 51 ili
de nüfus olarak geride bıraktı.
Sizleri Şubat bültenimizle baş başa
bırakırken, önümüzdeki ay buluşmak
üzere hürmet ve muhabbetlerimi
sunuyorum.
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Bağcılar’da 1 milyon 522 bin 564 kilo
➤ Bağcılar Belediyesi
sera gazı salımı önlendi Çevre
Koruma ve Kontrol

C

umhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine
Erdoğan’ın himayelerinde
başlatılan Sıfır Atık Projesi,
İstanbul’un en büyük ilçeleri
arasında yer alan Bağcılar’da başarılı
şekilde sürdürülüyor. Çevre Koruma
ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri,
kağıt, karton, metal, cam, plastik
ambalajı gibi atıkları toplayarak
Mahmutbey Mahallesi’nde bulunan
Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma
Tesisleri’ne götürüyor. Yeniden
değerlendirilebilir özelliği bulunun
bu atıklar, fabrikalara gönderilerek
geri dönüşüm sağlanıyor.
Pandeminin hâkim olduğu
2020’de de büyük bir gayretle
yapılan çalışmalar neticesinde
13 bin 140 ton katı atık toplandı.
Bu verilere göre; 7 bin 298 ton
kağıt-kartonun geri dönüşümüyle
124 bin adet 71 adet ağaç
kesilmekten kurtarılırken, 3 bin
115 ton camın dönüşümüyle 311
bin 492 litre yakıt, 2 bin 254 ton
plastiğin dönüşümüyle 31 bin
554 megawatt enerji ve 473 ton
metalin dönüşümüyle de 614
bin 604 kilogram hammadde
tasarrufu yapıldı.

GELECEK NESİLLERE
TEMİZ BİR DÜNYA
Öte yandan çevre konusunda
da yüz güldüren önemli bir adım
atılmış oldu. Yıl boyunca toplanan
13 bin 140 ton değerlendirilebilir
atık sayesinde 1 milyon 522
bin 564 kilogram sera gazının
salımı önlenmiş oldu. Böylelikle
atmosferde kontrolsüz bir şekilde
artması durumunda küresel ısınma
ve iklim değişikliğine sebep olan
sera gazı da durdurulmuş oldu.
Ayrıca atıkların toplanmasıyla
birlikte 76 bin 175 metreküp
depolama alanından tasarruf edildi.
Şehir nüfusunun artmasıyla
çevre sorunlarının da arttığını
belirten Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “Gelecek
nesillere temiz ve yaşanılabilir bir
dünya bırakmak için geri dönüşüm
çalışmalarımız tesislerimizde
büyük bir gayretle devam ediyor.
Bu konuda ekiplerimiz de
hemşehrilerimiz de çok duyarlılar.
Atıkları toplayarak hem enerji
alanında tasarruf sağlıyoruz hem
de çevremizi koruyoruz” dedi.
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Müdürlüğü ekiplerinin
2020 yılı boyunca
topladıkları 13 bin 140 ton
atık sayesinde 1 milyon
522 bin 564 kilogram sera
gazının salımı önlendi.
Böylece atmosferde
kontrolsüz bir şekilde
artarak küresel ısınma ve
iklim değişikliğine neden
olan sera gazının önüne
geçildi.
Görevliler her gün ilçedeki
2 bin 800 sokağı dolaşarak atık
toplamaya devam ediyor.

Çağrı Merkezi'nde 10
saniyede vatandaşa cevap

B

ağcılar Belediyesi
tarafından ilçe
sakinlerine
hızlı, pratik ve kaliteli
hizmet sunmak
amacıyla 2012 yılında
kurulan Çağrı Merkezi,
7/24 esasıyla çalışmaya
devam ediyor. Eğitimli ve
uzman personelden oluşan
20 kişilik ekip hem telefon
hem de Whatsapp üzerinden
hizmet veriyor. Gelen her
türlü talep, şikâyet ve öneriler
dinlendikten sonra çözüm için
en uygun birime iletiliyor. Ayrıca
müdürlüklerden alınan dönüşler
ve sonuçlanan işlemler de anında
ilgili vatandaşa ulaştırılıyor.

10 SANİYEDE
CEVAP VERİLDİ
Vatandaşlarla yapılan tüm
görüşmelerin, hizmet kalite
standartları ve iletişim güvenliği
nedeniyle kayıt altına alındığı Çağrı
Merkezi’nde bugüne kadar 2 milyon
247 bin 842 çağrıya cevap verildi.
Yıllara göre dağılıma bakıldığında ise
361 bin görüşmeyle en çok çağrıya
2020 yılında bakıldığı ortaya çıktı.
Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE)
çağrı merkezleri için cevap verme
standardı 1 dakika iken Bağcılar
Belediyesi’ne gelen çağrıların yüzde
66’sında 10 saniye kadar sürdü.

İHTİYAÇ
SAHİPLERİNE
EL UZATILDI

➤ Vatandaşların talep
ve ihbarlarına anında
çözüm üreten Bağcılar
Belediyesi Çağrı Merkezi,
hizmette olduğu 9 yılda
2 milyon 247 bin 842
çağrıya cevap verdi.
Pandemi nedeniyle
yoğun geçen 2020
yılında 361 bin çağrıyla
en yüksek sayıya
ulaşıldı. TSE standardına
göre cevap verme süresi
1 dakika iken Bağcılar’da
çağrıların yüzde
66’sında bu süre 10
saniye olarak görünüyor.
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Çağrıların 2020’de en
yüksek noktaya ulaşmasının
nedeninin ise Kovid-19 salgını
nedeniyle ihtiyaç sahiplerinin
yardım amacıyla Bağcılar
Belediyesi’ni araması olduğu belirtildi.
Bu süreçte çoğunlukla koronavirüs
sebebiyle evlerinden dışarı
çıkamayanlara, hastalara, yaşlılara,
bakıma muhtaçlara; gıdadan ulaşıma
kadar her türlü konuda yardım eli
uzatıldı.

VATANDAŞLA BULUŞMA
NOKTAMIZ
Çağrı merkezinin belediyenin
vatandaşın buluşma noktası olduğunu
belirten Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “Vatandaşlarımızın
sorunlarını kısa sürede çözerek
memnuniyet kazanmaya devam
ediyoruz. Mesai arkadaşlarımız
özellikle bu sene pandemide çok
önemli bir rol üstlendi. Sokağa çıkma
kısıtlaması olduğu zamanlarda talepleri
karşılamak için var gücümüzle çalıştık.
Ekiplerimiz her zamankinden daha çok
gayret göstererek talepleri kısa sürede
yerine getirdi” dedi.
Bağcılar Belediyesi hizmetlerine
0212 410 06 00 numaralı telefon

üzerinden ulaşılabilir.
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Pandemi savaşçılarına
teşekkür plaketi
B
ağcılar Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü ekipleri, Kovid19’un ülkemizde görülmeye
başladığı ilk günlerden itibaren
gerek polis ekipleriyle yürüttüğü
Vefa Grubu olarak gerekse kendi
bünyesinde verdiği denetim ve
destek hizmetlerinde gösterdikleri
özverili çalışmalardan dolayı
halkın takdirini kazandı.
Tüm dünya koranavirüs
tehdidi altındayken zabıta ekipleri,
pandeminin ilk günlerinden
itibaren sokağa çıkması yasaklanan

65 yaş üstü vatandaşlarımız ve
hastalara her türlü desteği verdi.
Caddeleri dolaşarak vatandaşa ve
işyerlerine maske, mesafe ve hijyen
uyarısı yaptılar. Pazarlarda önce
tezgah mesafelerinden başlayarak
maske ve hijyen denetimleri
gerçekleştirdiler ve halâ devam
ediyorlar. Sigara ve sokağa çıkma
ihlallerine engel oldular…
Zabıta ekipleri, sokağa çıkma
yasağı nedeniyle Yenidoğan yoğun
bakım ünitesinde tedavi gören 29
günlük bebeklerini emzirmeye
10 ŞUBAT 2021

gidemeyen Şerife - Ziya Sütçü
çiftinin imdadına da yetişti. Ali
Eymen’e anne sütünü evden alarak
hastaneye götürdüler günlerce…
Hastanelerde iğnelerini
vurdurmaya gidemeyen onlarca
hastayı da yine onlar hastaneye
götürüp getirdi… Emekli amca
ve teyzelerin maaşlarını da
bankamatikten çekip evlerinde
teslim ettiler…
İşte bu isimsiz kahramanlara
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
tarafından başarı belgesi verildi.
Yeni hizmet binasındaki konferans
salonunda sosyal mesafe ve maske
kuralına uygun gerçekleşen törende
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı da katıldı.

➤ Tüm dünya koranavirüs
tehdidi altındayken zabıta
ekipleri, pandeminin ilk
günlerinden itibaren sokağa
çıkması yasaklanan 65 yaş üstü
vatandaşlarımız ve hastalara
her türlü desteği verdi.
Caddeleri dolaşarak vatandaşa
ve işyerlerine maske, mesafe
ve hijyen uyarısı yaptılar.
Pazarlarda önce tezgah
mesafelerinden başlayarak
maske ve hijyen denetimleri
gerçekleştirdiler, sigara ve
sokağa çıkma ihlallerine
engel oldular, olmaya devam
ediyorlar...
➤ Ama öyle yürek ısıtan
destekleri de vardı ki Bağcılar
Belediyesi Zabıta ekiplerinin;
hastaneye gidemeyen Ziya ve
Şerife Sütçü çiftinin 29 günlük
bebeği Ali Eymen’e anne
sütünü de onlar yetiştirdi,
günlük iğnelerini vurdurmak
isteyen onlarca hastayı
hastaneye götürüp getirdi,
emekli amca ve teyzelerin
maaşlarını da bankamatikten
çekip evlerinde teslim etti…
➤ İşte, zabıta ekiplerinin 1
yılıdır devam eden pandemi
sürecinde gösterdikleri özverili
çalışmaları Bağcılar halkı
tarafından büyük takdir ile
karşılanırken Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı da mesai
arkadaşlarının her birine
başarı belgesi verdi. Çağırıcı,
“Tüm dünyanın korku içinde
olduğu bu salgın döneminde
gayretlerinizle ilçe sakinlerine
güven ve cesaret verdiniz.
Sizleri tebrik ediyorum” dedi.

İLÇE SAKİNLERİNE
CESARET VERDİNİZ
Zabıtanın belediyenin yüzü
olduğunu ifade eden Başkan
Çağırıcı, “Sizin çalışmalarınızda
her zaman gerekli özen
gösterdiğinizi biliyorum ve bunu
da sahada görüyorum. Özellikle
tüm dünyanın korku içinde
olduğu bu salgın döneminde
gayretlerinizle ilçe sakinlerine
güven ve cesaret verdiniz. Bu
mücadelede başarılı olmamızda
sizlerin emeği büyük. Sizleri tebrik
ediyorum” dedi. Daha sonra
Başkan Çağırıcı, koronavirüsle
mücadele kapsamında Vefa
Destek Grubu’nda, Kaymakamlık
denetimlerinde ve belediye
bünyesinde hizmet veren 174
zabıta görevlisine teşekkür
plaketlerini takdim etti.
Çağırıcı, günün anısına
pandemi savaşçılarıyla da
fotoğraf çekildi.

HER GÜN 1500
DENETİM
Pandemiyle mücadelede
bir yılı geride bırakan Zabıta
Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz
Mart ayından beri Kovid-19
salgınına karşı 7/24 çalışma
11 ŞUBAT 2021

esasıyla mücadelesini sürdürüyor.
Gece ve gündüz olmak üzere
ikiye bölünen zabıtalar, bir
yandan fırsatçılara göz açtırmadı
diğer yandan da halkın sağlığı
için denetimlerini sıklaştırdı. Semt
pazarlarına yönelik çalışmalarda
ise hiç taviz verilmiyor. Her gün
ortalama 1500 denetlemeyle
salgına karşı çalışmalar
sürdürülüyor.
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Kaymakam Mustafa Eldivan’dan

Başkan Çağırıcı’ya
hayırlı olsun ziyareti

B

ağcılar Belediyesi, 29
yıldır hizmet verdiği binayı
25 Ocak 2021 tarihinde
boşaltıp yan taraftaki 23 bin
metrekare alana inşa edilen
yeni binaya taşındı. Selçuklu
ile çağdaş mimari anlayışı
harmanlanarak inşa edilen
ve son teknolojiyle donatılan
yeni hizmet binası büyük ilgi
görüyor. Her kesimden ilçe
sakini Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı’ya hayırlı olsun
ziyaretlerinde bulundu.

VATANDAŞLARIMIZIN
MEMNUNİYETİ
ÖNCELİĞİMİZDİR
Başkan Çağırıcı’nın makamında
ağırladığı Eldivan, yeni hizmet
binasını çok beğendiğini söyledi.
Eldivan, “İlçemiz 6 ay önce çok
güzel bir Hükümet Konağına
kavuştu. Şimdide muhteşem bir
belediye binasına. Rabbim hizmet
binasında güzel işler yapmayı nasip
etsin” dedi. Bağcılar’ın böylesine
12 ŞUBAT 2021

➤ Bağcılar Kaymakamı
Mustafa Eldivan, Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı’yı makamında
ziyaret ederek yeni
hizmet binasının hayırlı
olması temennisinde
bulundu. Ziyaretlerinden
dolayı Eldivan’a teşekkür
eden Çağırıcı, “İnşallah
burası, Bağcılarlı
hemşehrilerimizin hizmeti
kaliteli ve kolayca aldığı bir
adres olacak” dedi.
güzel bir binayı hak ettiğini
söyleyen Çağırıcı ise “29 yıl sonra
yeni hizmet binamıza kavuşmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah
burası, Bağcılarlı hemşehrilerimizin
hizmeti kaliteli ve kolayca aldığı
bir adres olacak. Vatandaşlarımızın
bizlerden ve hizmetlerimizden
memnuniyeti önceliğimizdir”
şeklinde konuştu.
Görüşmenin ardından Eldivan,
belediye başkan yardımcılarıyla
birlikte yeni hizmet binasının
birimlerini gezdi.

Bağcılar’ın
nüfusu 51 ilden
büyük

T

ürkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK), 'Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sistemi
2020 Sonuçları’nı açıkladı.
Bu verilere göre; İstanbul'un
nüfusu, bir önceki yıla göre
56 bin 815 kişi azalarak 15
milyon 462 bin 452 kişiye
düştü. Türkiye nüfusunun
%18,49'unun ikamet ettiği
İstanbul'un ilçeleri arasındaki
sıralamada ise Bağcılar 737 bin
206’lık nüfusuyla üçüncü sırayı
aldı. Bağcılar’ın bu nüfusuyla
Türkiye’deki 81 ilden 51’inden
daha kalabalık olduğu ve

sıralamada 30 büyükşehirden
sonra 31. sırada olduğu ortaya
çıktı.

KALİTEYİ AZALTMADAN
HİZMETE DEVAM
Bağcılar, yeni projelerle
ekonomik, çevresel, sosyal
ve kültürel alanda büyük bir
gelişme gösterdiğini belirten
Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “Yaptığımız
çalışmalarla Bağcılarımız gerek
kentsel dönüşümle yenilenerek
talep gören bir yaşam merkezine
dönüşüyor gerekse yeni
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➤ Türkiye İstatistik
Kurumu’nun (TÜİK)
açıkladığı istatistiklere
göre Bağcılar’ın nüfusu
737 bin 206 oldu. Bu veriye
göre İstanbul’un en büyük
3. ilçesi olan Bağcılar,
Türkiye’de aralarında
Çanakkale’den Giresun’a
kadar birçok önemli şehrin
de bulunduğu 51 ili de
geride bıraktı.

düzenlemelerle çağın ihtiyaçlarına
cevap veriyor. Bu da ilçedeki nüfus
hareketliliğine neden oluyor.
İstanbul’da da yurt genelinde de
nüfus olarak kalabalık şehirler
arasındayız. Nüfusumuzun
çokluğuna rağmen belediye olarak
kalitemizi azaltmadan herkese
ve her kesime hizmete devam
ediyoruz” dedi.
Büyük bir nüfusa sahip olan
ilçede istisnasız 81 vilayetten
insan yaşamakla birlikte
Kazakistan’dan Yunanistan’a
kadar farklı ülkelerden insanlar
bir arada huzur içinde yaşıyor.
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Yeni
meclis
salonunda
ilk toplantı
B

ağcılar Belediyesi Yeni
Hizmet Binası, Şubat ayı
meclis toplantısına ilk ev
sahipliğini yaptı. Belediye Hizmet
Binası içerisinde yapılan yeni
Meclis Salonu da kapılarını Şubat
ayı meclis toplantısı için açtı.
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı’nın başkanlık ettiği
toplantı İstiklal Marşı, saygı duruşu
ve dualarla başladı.

BAĞCILAR’A BÖYLE BİR
ESER YAKIŞIR
Açılış konuşmasını yapan Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
herkesin ve her kesimin fikrini alarak
bugünlere gelindiğini belirterek
“Kurucu belediye başkanımız
Feyzullah Kıyıklık’tan bugüne kadar
hizmeti geçen herkese ayrı ayrı
teşekkür ediyorum. Her zaman
öncelikli hizmet noktamız halkın
kendisiydi. Eğitimden sağlığa
kadar önce ihtiyaç duyulan kurum
ve tesisleri yaptık. Belki onları
yapana kadar belediye binasını

öncelikli olarak yapabilirdik.
Ama önce halkımızın hizmetinin
kolaylaştırılması, rahatlatılması
geliyordu. Şimdi de kurumsallaşmış
bir Bağcılar’a böyle güze bir eser
yakışır dedik ve belediye binamızı
inşa ettik. Güzel bir çalışmayla
birlikte Bağcılar’a ve sizlere yakışan
bir hizmet binasını da hizmete
açmanın onur ve mutluluğunu
yaşıyoruz. Bir kez daha hamd ediyor
ve şükrediyoruz. Rabbim burada
güzel hizmetlere vesile olunmasını
ve hayırlı kararlar alınmasını nasip
etsin” dedi.

ŞIK VE GÜVENLİ BİR YER
Gündem dışı söz alan diğer
partili meclis üyeleri de yeni bina
ve meclisle ilgili düşüncelerini
dile getirdiler. CHP grubu adına
konuşan Nesrin Serindağ, “Şubat
ayı toplantımızı çok şık ve güvenli
yeni hizmet binamızda yapıyoruz.
Belediye binamızın bugüne kadarki
oluşumunda emeği geçen herkese
çok teşekkür ederiz. Yeni belediye
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binamızın ilçemize ve
İstanbul’umuza hayırlı
olmasını diliyoruz” dedi.
MHP adına konuşan Hüseyin
Kahrimanoğlu ise “Yeni belediye
binamızın hizmete açılmasında
emeği geçen Lokman Çağırıcı beye
ve ekibine çok teşekkür ediyorum.
Bağcılarımıza hayırlı olsun” dedi. İYİ
Parti adına söz alan Gökhan Yiğit
ise şunları söyledi: “İlçemize böyle
güzel bina kazandırdığı için Lokman
Çağırıcı beye ve arkadaşlarına çok
teşekkür ediyorum.”

YOĞUN İLGİ OLDU
Toplantıda gündemde yer alan
altı madde tek tek okunduktan
sonra oylamayla karara bağlandı.
Bu sırada maddelerin içeriği
salonda bulunan sinevizyonla
gösterildi. Heyecanlı geçen ilk
meclis toplantısına yoğun ilgi
vardı. AK Parti İlçe Başkanı Rüstem
Tüysüz, İYİ Parti İlçe Başkanı Sururi
Karabal, muhtarlar ve vatandaşlar da
toplantıyı izlediler.

➤ Bağcılar Belediyesi’nin şubat ayı meclis toplantısı yeni hizmet binasındaki meclis
salonunda yapıldı. Meclisteki ilk toplantı İstiklal Marşı, saygı duruşu ve duayla başladı.
Hem teknolojik hem de mimari güzelliğe sahip meclis salonu, mecliste grupları bulunan
bütün partilerin meclis üyeleri tarafından çok beğenildi.
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Pandemide sığındıkları
otelde tanışan çift
Bağcılar’da evlendi

KİMSESİZ ÇİFTE DEVLET
PROTOKOLLÜ NİKAH
➤ İstanbul Valiliği’nin “Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim” projesi

kapsamında kaldıkları otelde tanışan Hüseyin Çetin ve Merve Yılmaz, Bağcılar’da
özel bir törenle dünya evine girdi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın
nikahı kıydığı törende çiftin şahitliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya ve milletvekilleri yaptı.
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D

ünyayı etkisi altına alan
koronavirüs nedeniyle
dışarıda kalanlara yardım eli
uzatan İstanbul Valiliği’nin “Kimse
Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim”
projesi büyük bir mutluluğa imza
attı. Pandemi sebebiyle gidecek
yerleri olmadığı için valiliğin
hizmet verdiği bir otele yerleşen
Hüseyin Çetin ve Merve Yılmaz
burada tanışıp arkadaş oldu. İki
aylık arkadaşlığın ardından evlenme
kararı alan çift için bugün Bağcılar
Belediyesi Halk Sarayı’nda nikah
töreni düzenlendi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU
NİKAH ŞAHİDİ OLDU
Çiftin nikahını Bacılar Belediyesi
Başkanı Lokman Çağırıcı kıydı. İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul
milletvekilleri Tülay Kaynarca, Serap
Yaşar, İffet Polat, Mihrimah Belma
Satır ve MHP milletvekili Arzu Erdem
de nikah şahidi oldu.

Çifti tebrik eden Bakan Soylu,
“Bugün güzel bir yolculuğa
başlıyorsunuz Mevlana evliliği tarif
ederken ‘Hazreti Peygamberin
yolu’ olarak tarif ediyor. Bir araya
geldiğimiz için hem birbirinizin
gönlünü yapıyorsunuz hem Allah’ın
gönlünü yapıyorsunuz. Geleneğine,
göreneğine bağlı örnek bir Türk ve
Müslüman ailesi oluşturacaksınız
buna inanıyoruz. İnanıyorum ki
evliliğiniz sizden sonraki çiftelere
örnek olacak. Bizim böyle bir
sorumluluğumuz da var” dedi.

ALLAH NAZARDAN
SAKLASIN
Vali Yerlikaya ise “Sayıları 1740
olan mekânsız vatandaşlarımıza
devletimizin merhametini,
hizmetinin ne olduğunu
arkadaşlarımızla beraber göstermeye
çalışıyoruz. Bütün ilçelerimizde
64 otelde çok azda olsa sosyal
tesiste kardeşlerimizi Kovid-19
döneminde ve soğuk kış günlerinde
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misafir ediyoruz. Hiç kimsenin
dışarıda kalmasına gönlümüzün razı
olmadığını söylüyoruz. Sevenleri de
kavuşturmak, onları evlendirmek
devletimizin de milletimizin de
hoşnut olduğu bir davranış olduğu
için bu fırsatı verdiği için Rabbimize
şükrediyoruz. Çiftimizi tebrik
ediyorum mutluluklar diliyorum.
Allah nazardan saklasın” diye
konuştu.
Başkan Çağırıcı ise şunları söyledi:
“İstanbul Valiliğimizin başlatmış
olduğu çok güzle bir proje. Şimdiye
kadar olduğu gibi biz de Bağcılar
olarak bundan sonraki süreçte de
işbirliği içinde aynı güzelliği devam
ettireceğiz. Çiftimize mutluluklar
diliyorum. Rabbim inşallah onların
güzelliklerini, güzel yönlerini
kendilerine yaşatmayı nasip etsin.”
Bağcılar Kaymakamı Mustafa
Eldivan’ın da iştirak ettiği nikah
töreni, İstanbul Müftüsü Prof. Dr.
Mehmet Emin Maşalı’nın yaptığı
duayla sona erdi.
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3. Engelsiz Mikrofon Radyo

BAKAN KOCA: SALGINLA
BİRLİKTE ENGELSİZ HAYATIN
DEĞERİNİ BİR KEZ DAHA GÖRDÜK

“

Radyo ve radyocu dostu”
Bağcılar Belediyesi’nin
geleneksel hale getirdiği
ve Türkiye’nin önde gelen
radyocularının ödüllendirildiği
Engelsiz Mikrofon Radyo
Ödülleri’nin bu yıl üçüncüsü
gerçekleşti. Her yıl siyasetten
iş ve sanat dünyasına kadar
birçok ünlü ismin katılımıyla
gerçekleşen program
koronavirüs nedeniyle bu sene
online olarak düzenlendi.

HAYATINI KAYBEDEN
RADYOCULAR ANILDI

ENGELLİLER KONUSUNDA
HEP İLKLERİ YAPIYORUZ

Bağcılar Belediyesi yeni hizmet
binasında gerçekleşen tören, Bağcılar
Belediyesi’nin sosyal medya hesapları
üzerinden canlı olarak yayınlandı.
Radyo programcısı Onur Sakar’ın
sunduğu gece Eşref Şefik’in ilk
radyo anonsu ve ardından hayatını
kaybeden radyocuların anılmasıyla
başladı. Kısa süre önce yaşamını
yitiren sanatçı Hüner Coşkuner de
saygı ve rahmetle anıldı.

Etkinliğin ev sahipliğini yapan
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, yaptığı açılış konuşmasında
“Bu programın farklı bir anlamı
var. Önceki hafta yeni belediye
binamıza taşınmıştık. Yeni belediye
binamızdaki ilk programımız.
Bugüne kadar engelliler konusunda
hep ilkleri yapan bir belediyeyiz.
Biz yerel yöneticiler olarak herkese
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Ödülleri sahiplerini buldu
➤ Pandemiyle geçen

2020 yılının en iyi
radyo, radyocu ve
radyo programları,
Bağcılar Belediyesi
tarafından
düzenlenen “3.
Engelsiz Mikrofon
Radyo Ödülleri”
töreninde sahiplerini
buldu. Kovid-19
nedeniyle online
olarak gerçekleşen
programda engelliler,
Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca’yı onur
ödülüne layık gördü.
Salgın günlerinde
engellilerin dertlerini
anlamaya bir adım
daha yaklaştıklarını
söyleyen Koca,
“Salgınla birlikte
engelsiz hayatın
değerini bir kez
daha gördük. Fiziki
mesafelerden çok,
kalben yakınlığın
önemini hatırladık”
dedi.

ve her kesime hizmet etme
mecburiyetimiz var. Bu anlamda
eğer engelli kardeşlerimizin
imkanlarını rahatlatırsak, engellerini
ortadan kaldırırsak onlara da
engelli demeye gerek kalmaz diye
düşünüyorum. Bu programda ödül
alan herkesi tebrik ediyorum” dedi.
Çağırıcı bütün radyoculara salgın
sürecinde dinleyenlere verdikleri
moralden dolayı da teşekkür etti.

SAĞLIK BAKANI’NA
ONUR ÖDÜLÜ VERİLDİ
Programda birbirinden ünlü
sanatçıların 13 Şubat Dünya Radyo
Günü’ne yönelik gönderdikleri
görüntülü mesajlar yayınlandı. Daha
sonra da www.engelsizmikrofon.
org adresi üzerinden halk oylaması
sonucu ödüllerin sahibi olan isimler
açıklandı. Engellilerden oluşan
jürinin belirlediği listeye göre;
“Engelsiz Mikrofon Onur Ödülü”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya,
“Engelsiz Mikrofon Özel Ödülü”
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya ve
“Engelsiz Mikrofon Saygı Ödülü”
rahmetli sanatçı Barış Manço’ya
verildi.

EN ÖNEMLİ DERSLERDEN
BİRİNİ ALDIK
Videolu mesaj gönderen Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs
süreci ve engellilerin durumuyla
ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Salgınla birlikte engelsiz hayatın
değerini bir kez daha gördüklerini
söyleyen Koca, “İnsanlarımızın
pek çoğu sizin her gün yüz yüze
kaldığınız kısıtlamaların çok
hafifleriyle yeni tanıştı. Bulaşıcı bir
hastalığın getirdiği kısıtlamalarla
önünde hiçbir engel olmadan
sokağa çıkabilmenin anlamını
yeni tanıdı. Bu virüsle mücadelede
toplum olarak unutmamamız
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gereken en önemli derslerden
birini aldığımızı düşünüyorum. Bu
sıkıntıları günlük hayatımızın bir
parçası olarak her gün yaşayan
engelli kardeşlerimizin dertlerini
anlamaya bir adım daha yaklaştık.
Fiziki mesafelerden çok kalben
yakınlığın önemini hatırladık” dedi.
Virüsle mücadelenin etkin bir
şekilde sürdürüldüğünü de ifade
eden Baklan Koca, şöyle devam etti:
“Engelli kardeşlerimizi hayat
içinde güçlü tutacak tedbirlere
çok büyük önem veriyoruz. Tüm
vatandaşlarımızın verdiği destekle
sağlık çalışanları olarak cephe savaşı
veriyoruz. Bu virüs en kısa zamanda
hayatı kısıtlayan bir engel olmaktan
çıkacak.”
Bakan Koca, ödülü sağlık
çalışanlarımız adına büyük bir onurla
kabul ettiğini söyledi.
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İşte Gecede Ödül Alan
Radyo, Radyocu Ve Radyo
Programları:
YILIN EN İYİ
ULUSAL RADYOSU

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ
YAPAN RADYOSU

ENGELSİZ MİKROFON
RADYO DOSTU ÖDÜLÜ

RADYO 7

KARADENİZ FM

YILIN EN İYİ YABANC
MÜZİK RADYOSU

YILIN EN İYİ
KONUŞAN(TALK)
RADYOSU

KADİR BIYIKLI (FONEX)
ANT MEDYA / ARİF ANTLI

JOY FM

YILIN EN İYİ YEREL
RADYO PROGRAMCISI
DADALİ SHOW / RADYO EKİN

YILIN EN İYİ TÜRK
HALK MÜZİĞİ RADYOSU
RADYO EKİN

YILIN EN İYİ
ARABESK RADYOSU
RADYO 2000

YILIN EN İYİ
HABER RADYOSU
NTV RADYO

ENGELSİZ MİKROFON
ONUR ÖDÜLÜ
DR. FAHRETTİN KOCA
/ SAĞLIK BAKANI

ENGELSİZ MİKROFON
ÖZEL ÖDÜLÜ
TRT İSTANBUL RADYOSU
ALİ YERLİKAYA – İSTANBUL VALİSİ

YILIN EN İYİ RADYO
KONUK PROGRAMI

KAFA RADYO

HİLAL ÖZGANİ – RADYO D

YILIN EN İYİ RADYOYA
DEĞER KATANLAR ÖDÜLÜ

YILIN EN İYİ HABER
PROGRAMI VE SUNUCUSU

ŞAFAK KARAMAN - KRAL POP
KADİR ÇÖPDEMİR - METRO FM
GÖNÜL DOSTU ŞENER- KRAL FM
NİHAT SIRDAR - KAFA RADYO
GÜÇLÜ METE - KAFA RADYO
GEVEZE - POWER FM

SEÇİL GÖREN – KRAL FM

YILIN EN İYİ
TEMATİK RADYOSU
RADYO TRAFİK

YILIN EN İYİ ŞİİR
YILIN EN İYİ KADIN RADYO EDEBİYAT PROGRAMI
PROGRAMCISI
UMUT ÖZTÜRK – RADYO 7
YASEMİN ŞEFİK / BEST FM

YILIN EN İYİ ERKEK
RADYO PROGRAMCISI
AFRİKALI ALİ / KRAL FM

ENGELSİZ MİKROFON
BAŞARI ÖDÜLÜ
SERDAR GÖKALP – SON ŞAKA (FİLM)

YILIN EN İYİ
SPOR RADYOSU
RADYO FENERBAHÇE

YILIN EN İYİ POP
MÜZİK RADYOSU

YILIN EN İYİ RADYO
SHOW PROGRAMI

NUMBER ONE TÜRK

CEM ARSLAN / SÜPER FM
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YILIN EN İYİ
İNTERNET RADYOSU
RADYO BAŞAKŞEHİR

ENGELSİZ MİKROFON
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
ALİ EYÜBOĞLU - MİLLİYET CADDE
CANLI MASA – UÇANKUŞ TV
NELER OLUYOR HAYATTA – KANAL D
SÖYLEMEZSEM OLMAZ – BEYAZ TV
DEMET VE ALİŞAN’LA SABAH
SABAH – STAR TV
UĞUR ÖNVER A’DAN Z’YE - CNN TÜRK
MEHMET AYDIN – TGRT HABER
RIDVAN BIYIK – SHOW HABER
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İnönü Mahallesi
Muhtarı Saniye Doğan:
Mahalleme “Huzur Sokağı” yapmak istiyorum
➤ İstanbul’un nüfus
bakımından en
büyük üçüncü ilçesi
olan Bağcılar’ın tek
kadın muhtarı olan
Saniye Doğan, yaptığı
hizmetlerle mahalle
halkının takdirini
topluyor. Doğan’ın en
büyük hayali; trafiğe
kapalı bir yerde
ailelerin birlikte zaman
geçireceği, ağaçlarla
kaplı, süslü ortamı,
rengarenk kaldırımları
olan “Huzur Sokağı”
projesini hayata geçirmek.

2

019 Mahalli İdareler
Seçimlerinde İnönü Mahallesi
muhtarı seçilen Saniye
Doğan, özel yaşamından iş hayatına
kadar kendiyle ilgili merak edilenleri
anlattı:

Sizi tanıyabilir miyiz?
1973 yılında Osmaniye’de doğdum.
1992 yılından beri Bağcılar’da ikamet
ediyorum. Evliyim ve 4 çocuğum var.
Çocuklarımdan birisi de milli boksör.
Şu anda olimpiyatlar için hazırlanıyor.
Birçok sivil toplum kuruluşunda görev
yaptım. Çocuklarımın okullarındaki
Okul Aile Birliği üyesi olarak yer aldım.

Muhtar olmaya nasıl
karar verdiniz?
Muhtarlığı bana mahalleliler önerdiler.
Amcalar, yengeler, ‘Kızım muhtar

gibisin. Her yerde seni görüyoruz.
Muhtarımızı senin kadar sahada
göremiyoruz. Seçimler yaklaşıyor
istersen seni muhtar yapalım’ diye
söylemde bulundular. Teklif şaşırtıcı
geldi. “Olur mu?” diye düşündük.
Kararımızı verdikten sonra alt yapıyı
hazırladık, azmettik, çalıştık ve
Rabbim nasip etti.

KADINA OY VERMEM
DİYORDU ŞİMDİ AHBAP
OLDU
Nasıl bir çalışma
programı izlediniz?
Öncelikle kapı kapı dolaşıp
“Kadın muhtar ister misiniz?” diye
sorduk. Yaptığımız yoklamada
olumlu sonuçlara ulaştık. Halkın
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çoğunluğunun tepkisinin güzel
olduğunu görünce sıkı bir çalışmaya
girdik. Tabi bu süreçte olumsuzluklar
da yaşadım. “Kadından muhtar
mı olurmuş?” diyenler oldu. Hatta
unutamadığım bir anım var. Evlere gidip
kendimizi tanıtıcı kart bırakıyorduk.
Bir abi, “Ben kadından muhtar
seçmem” deyip kartı geri attı. Ben de
hiç sinirlenmeden “Neden olmasın.
Kadınlar her şeyi başarabiliyor. Kadın
muhtarı olan mahalleler çok memnun.
Denemekte fayda var” dedim. İyice
sinirlenen adam, “İki dünya bir araya
gelse kabul etmem” diye bağırıp
kapıyı kapattı. Ben de “Muhtarlıkta
görüşeceğiz İnşallah” deyip ayrıldım.
Şimdi ahbap olduk. Muhtarlığa geliyor
“Kusura bakmayın Saniye Hanım bizi
yanılttınız. Bize karşı yaklaşımınız, ilginiz,
alakanız çok güzel” diyor. Sonucun
mutlu olması beni de mutlu etti.

Son olarak neler
söylemek istersiniz?
Biz buraya hizmet aşkıyla geldik.
Allah güç, kuvvet vermiş hizmet aşkıyla
çalışıyoruz. Rabbim güzel işler yapmayı
nasip etsin.

BAĞCILAR DEYİNCE
AKLA LOKMAN BAŞKAN
GELİYOR
Çalışmalarınızı ve
hizmetlerinizi anlatır mısınız?
Bana “Mahallenin ablası” diye
hitap ediyorlar. Acı günlerinde mutlu
günlerinde hiçbir zaman onları yalnız
bırakmıyorum. Gerek ben onların
ayağına gidiyorum gerekse onlar
beni ziyaret ediyorlar. Dertleşiyoruz,
konuşuyoruz birbirimizi dinleyerek
çözümlere ulaşıyoruz. Allah razı olsun
bu konuda Bağcılar Belediye Başkanımız
Lokman Çağırıcı çok yardımcı oluyor.
Gerçekten Bağcılar deyince akla
Lokman başkan geliyor. O Bağcılar’ın
abisi. Mahallemizde bize maddi, manevi
her konuda destek oluyor. Sıkıntımız
olduğu zaman kendisine gönderiyoruz.
Sağ olsun ekip arkadaşları vasıtasıyla
zaman geçirmeden hemen çözüyorlar.
İlçemizdeki diğer kamu kurumları da
aynı şekilde bizimle ilgileniyor.

HİÇBİR YERDE OLMAYAN
BİR ŞEY YAPACAĞIM
Geleceğe dönük projelerinizden
bahseder misiniz?
Benim hayata geçirmek istediğim
“Huzur Sokağı” projem var. Bu hiçbir

yerde olmayan bir şey. Hayata
geçirirsem çok güzel olacak.
Malum şehirlerde insanlar sitelerde,
apartmanlarda yaşıyorlar. Bu yüzden
çoğu kez de görüşemiyorlar. İşte
ailelerin kaynaşması bir arada zaman
geçirmesini istiyorum. Bu amaçla
trafiğe kapalı bir yerde insanların
komşularıyla birlikte keyifli zaman
geçireceği, ağaçlarla kaplı, çiçekli,
böcekli süslü ortamı, rengarenk
kaldırımları, oyun alanları olan
bir Huzur Sokağı düşünüyorum.
Hatta kadınlar burada kermes
düzenlesinler. Yaptıkları yöresel
yemeklerden satıp kendilerine
kazanç sağlasınlar istiyorum.

MUHTARLIKTAKİ DİKİŞ
MAKİNESİNİN SIRRI
Çalışmalarınızı ve
hizmetlerinizi anlatır mısınız?
Muhtarlığımıza gelen misafirlerimiz
burayı çok beğeniyorlar. Temizliğinden
düzenine kadar her şey çok güzel olmuş
diyorlar. Ayrıca odamdaki dikiş makinesi
çok dikkatlerini çekiyor. Bu bizim çok
eski bir makine. Makine üretkenliği
sembolize ediyor, çalışmanın olduğunu
gösteriyor. Makine nereye biz oraya.
Burada kalıcı olarak sürekli tutacağız.
Bulabilirsem başka antikalardan da
koyup çok güzel bir köşe oluşturacağım.
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İNÖNÜ MAHALLESİ
HAKKINDA:
Bağcılar Meydanı’yla bağlantısı olan
İnönü Mahallesi’nin nüfusu 24.209.
Anadolu’nun dört bir yanından kişilerin
yaşadığı mahallede en çok Malatya ve
Kastamonu’dan gelenler yaşıyor. Bağcılar
Belediyesi’ne ait önemli tesisler yer alır.
Bunlardan biri Ertuğrul Gazi Bilgi Evi.
Bağcılarlı çocuklar, tam donanımlı bu
eğitim yuvasında hem ders çalışıyorlar
hem de yararlı etkinliklere katılıyorlar.
Diğer tesis de Bağcılar Fuat
Sezgin Bilim Merkezi binası. Bina 8D
simülasyon salonu, sinema salonu ve
bilim atölyesinden oluşmaktadır. Ayrıca
bina bünyesinde güneşin, yıldızların,
gezegenlerin ve diğer gökcisimlerinin
yapay görüntüsünün yansıtıldığı bir
planetaryum bulunmaktadır.
Dikkat çeken diğer tesis ise
Osmanlı Konağı. Burası, görüntüsü ve
tarihi dokusuyla vatandaşların keyifli
zaman geçirebildiği bir sosyal tesis.
Ertuğrul Gazi, Molla Gürani ve Mimar
Sinan Parkları mahalle sakinlerinin en
çok zaman geçirdiği yerler. Bağcılar
Meydan’da 48 araç kapasiteli elektronik
mekanik döner katlı otopark sistemi olan
Polipark bulunuyor.
Kamu kurumları arasında İnönü
Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu,
Müşerref-Sabri Köseoğlu Aile Sağlığı
Merkezi, İşitme ve Konuşma Engelliler
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öne
çıkıyor.
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➤ Bağcılar’da bulunan
6165 asansörün, can ve mal
güvenliği açısından uygun
çalışıp çalışmadığına dair
yıllık muayenesi Bağcılar
Belediyesi tarafından
gerçekleştiriliyor. Ayrıntılı
bir muayeneden geçirilen
asansörlerden kusursuz
olup güvenli olanlarının
kullanımına izin veriliyor,
kusurlu olup verilen sürede
güvenli hale getirilmeyen
asansörler ise faaliyetten
men ediliyor.

G

erek yaşam alanları gerekse
iş yerleriyle İstanbul’un
cazibe merkezlerinden
biri olan Bağcılar’da kamu
kurumlarından konutlara ilçe
genelindeki yapılarda insan ve yük
taşıyan 6165 asansör bulunuyor.
Asansörlerin periyodik kontrolleri
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından Resmi
Gazete’de yayımlanan “Asansör
Periyodik Kontrol Yönetmeliği”
kapsamında yürütülüyor. Bu
yönetmelik kapsamında Bağcılar

Bağcılar’da
asansörler denetim
altında
Belediyesi’nin yetkilendirdiği A tipi
muayene kuruluşu asansörlerin
periyodik kontrollerini yapıyor.

KUYU DİBİ, KABİN İÇİ VE
ÜSTÜ KONTROL EDİLİYOR
Hayatımızı kolaylaştıran
asansörlerin güvenli çalışmasını
sağlamak ve meydana gelebilecek
tehlikelerin önüne geçmek amacıyla
Bağcılar Belediyesi Ruhsat ve Denetim
Müdürlüğünce, asansörlerin güvenli
ve işletme yönünden uygun çalışıp
çalışmadığına dair yılda bir defa
muayenesi gerçekleştiriliyor. Yetkili
A tipi muayene kuruluşunun teknik
personelleri, asansör aylık bakım
firmasının teknik personelleri ve bina
sorumlusunun katılımı ile gerçekleşen
kontroller; asansörler kuyu dibi,
kabin içi ve kabin üstü olmak üzere
üç şekilde yapılıyor. Teknik ekip,
elektrik aksamdan hız ölçümüne
havalandırmasından kapı basıncına
kadar bütün yapıyı gözden geçiriyor.

SARI, KIRMIZI, MAVİ
VE YEŞİL ETİKET
YAPIŞTIRILIYOR
Kontrol işlemi ardından
asansörün kullanıma uygun olup
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olmadığına dair sarı, kırmızı, yeşil ve
mavi renklerden oluşan etiketleme
işlemine geçiliyor. Kusursuz olanlara
yeşil, hafif kusurlu olanlara mavi,
kusurlu olanlara sarı, güvensiz
olanlara ise kırmızı etiket iliştiriliyor.
Kontrol sonrası kırmızı etiket
iliştirilmiş asansörlere 60 gün, sarı
etiket iliştirilmiş asansörlere 120
gün süre veriliyor. Bu süre zarfında
eksikliklerin giderilmemesi halinde
asansör belediye ekiplerince
mühürlenerek hizmetten men
ediliyor.

ASLA TAVİZ VERMİYORUZ
Can ve mal kayıpları olmaması
için asansör yıllık kontrol işlemlerine
önem verdiklerini söyleyen Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“Can güvenliği her işin önünde gelir.
Bu yüzden kontroller konusunda
asla taviz vermiyoruz. Belediye
olarak asansörlerin yılda bir kez
periyodik kontrolünü yapıyoruz.
Böylece kazaların önüne geçiyor
güvenliğimizi en üst seviyede
sağlıyoruz” dedi.

Bağcılar HABER

Çölyak
hastalarına
glütensiz
gıda
yardımı
➤ Bağcılar Belediyesi,
gıda alerjisi olarak bilinen
çölyak hastalarına üç
ayda bir düzenli olarak
glütensiz ürün paketi
dağıtıyor. Hastaların
adreslerine kadar
götürülen gıda paketinde
makarnadan una,
bisküviden hamur işine
kadar glüten içermeyen
yiyecekler bulunuyor.

B

ağcılar Belediyesi sosyal
belediyecilik kapsamında
özel beslenme gereksinimi
duyan çölyak hastalarına gıda
desteği sunuyor. Bu amaçla ilçede
bulunan 12 çölyak hastası için
Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından
içinde makarna, un, bisküvi,
çikolata, kek, ekmek karışımı ve
hamur işi gibi glüten içermeyen
yiyeceklerden oluşan paket
oluşturuluyor. Özenle hazırlanan
gıda paketleri üç ayda bir hastaların
kapılarına kadar götürülerek
ücretsiz olarak teslim ediliyor.
Gıda yardımı yapılanlardan
biri ise Sunkak ailesi. Merkez

Mahallesi’nde oturan ailenin en
küçük çocuğu olan 8 yaşındaki Ela,
çölyak hastası. Ela için ayarlanan
glüten ürünlerle dolu gıda kolisi
ablası Nazlı’ya teslim edildi. Nazlı,
kardeşi için yapılan bu yardımdan
dolayı Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı başta olmak üzere
emeği geçenlere teşekkür etti.

HASSAS BESLENME
GEREKTİRİYOR
Çölyak'ın hassas beslenme
gerektiren bir yaşam biçimi
olduğunu belirten Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“İlçemizdeki çölyak hastalığı bulunan
hemşehrilerimizin tespitlerini yaptık.
Tüketebildikleri glütensiz ürünleri
belirledik. Ardından da bunları
hastalarımıza ulaştırmaya başladık.
Biz bir aileyiz ve her zaman onların
yanındayız” dedi.
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ÇÖLYAK HASTALIĞI
NEDİR?
Çölyak hastalığı bir gıda
alerjisidir. Glüten duyarlılığı
sebebiyle çölyak hassasiyeti
bulunan vatandaşlar, glütensiz
gıdalarla beslenmek zorunda. Bu
hassasiyeti bulunanların yaşamları
boyunca belirli bir diyet yapması,
yani glütensiz gıdaları tüketmesi
gerekiyor.

Kış şartlarında sokağa
çıkamayanlara yardım eli
➤ Bağcılar Belediyesi, yoğun kar yağışı ve şiddetli soğukların yaşandığı günlerde sokağa
çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve yalnız yaşayanların yanında oldu. Gönül Bağı
Platformu üyeleri tarafından belirlenen 350 aileye, belediye ekiplerince içinde süt, ekmek ve
meyve bulunan gıda paketi götürüldü.

“

Gönüllü Ol, Öncü Ol”
sloganıyla sosyal hayata
yönelik önemli çalışmalarda
bulunan Bağcılar Belediyesi
Gönül Bağı Platformu, her kış
mevsiminde yaptığı çalışmayı
devam ettirdi. Bu kapsamda
Gönül Bağı üyeleri yoğun kar
yağışı ve soğuk nedeniyle dışarı
çıkmakta güçlük çeken yaşlı,
hasta ve kimsesiz ilçe sakinlerini
ziyaret ederek tespitlerini

yaptı. Ardından belediye
ekipleri tarafından süt, ekmek,
meyveden oluşan gıda paketleri
teslim edildi.

BİZİ HER ZAMAN
ARAYIP SORUYORLAR
Evi ziyaret edilenlerden biri de
Kazım Karabekir Mahallesi’nde
oturan 75 yaşındaki Mehmet
Gürbüzer. Destekten çok
memnun olduğunu dile getiren
Gürbüzer, “Havalar soğuk dışarı da
çıkamıyoruz. Bu zor zamanlarda
bizi unutmayan belediyemize ve
başkanımıza çok teşekkür ediyorum.
Allah razı olsun bizi her zaman
arayıp soruyorlar. Kendimi hiç yalnız
hissetmiyorum” dedi.
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BİZ BİR AİLEYİZ
Sosyal Belediyeciliğin bir gereği
olarak ihtiyacı olan herkesin ve
her kesimin yanında olduklarını
söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “Belediye olarak,
kimsesiz ve bakıma muhtaç
hemşehrilerimizin her ay düzenli
evlerini temizliyoruz. Bu projede
de Gönül Bağı Platformu’nun
belirlediği ailelere kar yağışlı ve
soğuk günlerde günlük iaşelerinin
teminini sağladık. Biz Bağcılar’da
yaşlısıyla genciyle birbirini severek
büyüyen bir aileyiz” dedi.
Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve
Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin
desteğiyle gerçekleşen
organizasyonda 22 mahallede 350
eve gıda yardımı yapıldı.
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Bağcılar’da
8 bin 506
sokak
hayvanı
tedavi edildi
➤ Bağcılar Belediyesi
tarafından 2020 yılında
ilçedeki 8 bin 506 sokak
hayvanının muayene ve
tedavisi yapıldı. 602’sinin
kuduz aşısının yapıldığı,
385’inin kısırlaştırıldığı,
133’ün de cerrahi
operasyondan geçtiği bu
zaman diliminde bakım,
tedavi aşıları tamamlanan
53’ü köpek 65’i kedi olmak
üzere 118 sokak hayvanı
da sahiplendirilerek sıcak
yuvaya kavuşturuldu.

İ

stanbul’un en büyük
barınaklarından biri olan
Bağcılar Belediyesi Barınma
ve Müşahede Merkezi, sokak
hayvanlarının bütün ihtiyaçlarını
karşılamaya devam ediyor.
İlçede yaşayan sahipsiz kedi ve
köpeklerin aşıları, çip takımı,
sahiplendirilmesi, kısırlaştırılması,
tedavi ve muayenesi yapılıyor.

köpek 65’i kedi olmak üzere 118
sokak hayvanı da sahiplendirilerek
sıcak yuvaya kavuşturuldu.
Sahiplendirilen hayvanların durumu
Bağcılar Belediyesi EBYS (Elektronik
Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden
takip ediliyor.

118 SOKAK HAYVANI
SAHİPLENDİRİLDİ

Sokak hayvanları için büyük
bir çaba gösterdiklerini söyleyen
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “İlçemizde can dostlarımız
için rahat edecekleri her türlü
sağlık kontrollerinin yapılacağı
büyük bir barınağımız bulunuyor.
Burada onların sağlığı ve güvenliği
için ekiplerimiz seferber oluyor.
Hafta sonu ve tatil dinlemeden
çalışıyoruz” dedi.
Öte yandan barınak dışında sokak
hayvanları için park ve bahçelerdeki
besleme noktalarına mama
dağıtımları da yapılıyor.

Yoğun geçen 2020 yılında 5
bin 807’si sahipsiz 2 bin 699’u
ise sahipli olmak üzere toplam
8 bin 506 sokak hayvanının
tedavisi, 602’sinin kuduz aşısı,
385’inin ise kısırlaştırma işlemleri
gerçekleştirildi. 133 hayvana ise
ihtiyacına göre uzmanlar tarafından
cerrahi operasyonlar yapıldı.
Sağlık kontrolleri ve muayeneleri
yapılan hayvanlar sıcak bir yuvaya
da kavuşturuldu. Bu süreçte 53’ü
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EKİPLERİMİZ
SEFERBER OLDU

Bağcılar’da iki günde
500 ünite kan bağışığı

➤ Bağcılar’da yaşayan Trabzonlular, kan bağışında bulunmak için hafta sonu Bağcılar
Meydanı’nda kurulan Kızılay’ın çadırına akın etti. Kovid-19 salgını nedeniyle kan
bağışlarında yaşanan düşüş nedeniyle gerçekleşen etkinliğe özellikle gençler yoğun
ilgi gösterdi. İki gün süren kampanyada toplam 500 ünite kan toplandı.

B

ağcılar 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli İrade
Meydanı, önemli bir etkinliğe
sahne oldu. Bağcılar Belediyesi,
Trabzon Dernekleri Federasyonu,
Bağcılar Trabzonlular Derneği ve
Türk Kızılay’ı ortaklaşa kan bağışı
organizasyonu düzenledi. İlçede
yaşayan Trabzonlular, Kovid-19
sebebiyle azalan kan stoklarını
yeterli seviyeye getirmeye davet
edildi.

19.00 saatleri arasında meydanda
kurulan Kızılay çadırına gitti. Yoğun
ilgi nedeniyle zaman zaman çadır
önünde kalabalık oluştu. Vatandaşlar,
koronavirüs tedbirleri kapsamında
maske-mesafe-hijyen kuralına
uyularak çadıra alındı. Trabzonlu
gençlerin büyük katılım gösterdiği
kampanyaya Bağcılar Belediyesi
çalışanları da destek verdi.

BAĞCILAR BELEDİYESİ
ÇALIŞANLARINDAN
DESTEK
Çağrıyı duyan ilçe sakinleri kan
bağışında bulunmak amacıyla 6-7
Şubat 2021 tarihlerinde 11.00-

HER DAMLA KAN BİZE
UMUT OLUYOR
Pandemi sürecinde kan
stoklarındaki azalmaya dikkat çeken
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Kana bir gün değil her
zaman ihtiyacımız var. O yüzden kan
bağışını dönemsel düşünmememiz
gerekiyor. Özellikle son bir yılda salgın
nedeniyle stoklarda azalma olduğunu
öğrendik. Bu amaçla sivil toplum
kuruluşlarımızla güç birliği yaparak
böyle bir kampanya düzenledik. Kan
verme konusunda her zaman öncü
olan Bağcılarlı hemşehrilerimiz yine
büyük bir duyarlılık gösterdiler ve
geniş katılım gösterdiler. Kendilerine
yürekten teşekkür ediyorum.
Bağışlanan her damla kan bize umut

oluyor” dedi.
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İstanbul Kadir Abi’sini kaybetti
➤ Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat eden İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir
Topbaş, ulaşımdan eğitime kadar yaptığı hizmetlerle Bağcılar’ın gelişmesine büyük katkılar sağladı.
1994’te Bağcılar İlçe Başkanlığı yapan Topbaş’ın ekibinde siyasete başlayan Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “İstanbul Kadir abisini kaybetti. Geride büyük eserler bıraktı. Tüm Türkiye onu hayırla
yad edecek” sözleriyle andı.

İ

stanbul’da en uzun süre (13.5 yıl)
büyükşehir belediye başkanlığı
görevi yapan ve üst üste 3 seçim
kazanan Kadir Topbaş (76), yaklaşık
3 aydır koronavirüs tedavisi gördüğü
hastanede 13 Şubat 2021 günü vefat
etmişti. Ülkemizin yetiştirdiği önemli
siyasetçilerden biri olan Topbaş,
Fatih Camii’ndeki cenaze namazının
ardından Fatih Sultan Mehmed’in
haziresine defnedildi.

1994’TE BAĞCILAR İLÇE
BAŞKANLIĞI YAPTI
Dostluğu, samimiyeti, nezaketi,
kibarlığı ve İstanbul beyefendiliğiyle
tanınan ve “Kadir abi” diye anılan
Topbaş’ın en öne çıkan özelliklerinden
biri de çok çalışkan olmasıydı. İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı
döneminde yaptığı çalışmalarla İstanbul’u
dünya şehirleri arasına taşıyan Topbaş’ın
Bağcılar’a ayrı bir sevgisi vardı. 1993
- 1995 yıllarında Refah Partisi Bağcılar
İlçe Başkanlığı görevini yapan Topbaş,
o günden sonra Bağcılar’la bağını hiç
kesmedi. Özellikle 1994 yılında aynı
ekipte Gençlik Kolları Başkanı olan
Lokman Çağırıcı’nın da Bağcılar Belediye
Başkanı olmasıyla Topbaş ve Çağırıcı’nın
yolları yeniden birleşti. Topbaş ve Çağırıcı
birlikte Bağcılarlılara en kaliteli hizmeti

sunmak için var gücüyle çalıştı ve önemli
projelere imza attılar.
Eğitimden kentsel dönüşüme çok
sayıda hizmetin Bağcılar’a getirilmesine
öncülük eden Topbaş’ın ilçeye kattığı
en büyük değer ulaşım alanında oldu.
2011 yılında Kabataş – Bağcılar tramvay
hattının Bağcılar bölümünün hizmete
açılması ve 2013 yılında Yenikapı –
Kirazlı metrosunun faaliyete başlaması
Bağcılar’ın büyümesinin önünü açtı.
Bağcılar’dan İstanbul’un istenilen
noktasına dakikalar içinde ulaşılması;
ticaretin ve turizmin gelişmesine,
bu da Bağcılar’ın cazibe merkezine
dönüşmesine neden oldu.

GERİDE BÜYÜK
ESERLER BIRAKTI
Başkan Topbaş, işten fırsat bulduğu
zamanlarda Bağcılar’ı ziyaret ediyordu.
Topbaş kimi zaman bir nostalji
bahçesinde kimi zaman da sokaklarda
vatandaşlarla bir araya geliyor onlarla
sohbet ediyordu. Topbaş’ın vefatını
herkes gibi Bağcılarlılar da üzüntüyle
karşıladı. Topbaş’ın vefatıyla ilgili açıklama
yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı şunları söyledi: “İstanbul abisini
kaybetti. Benim için ayrı bir önemi
vardı. 1994’te birlikte başlamıştık.
Kadir abi Bağcılar ilçe başkanıyken
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ben Gençlik Kolları başkanıydım ve
Cumhurbaşkanımız da il başkanıydı.
Siyasette uzun soluklu bir süreci yaşadık.
O süreçten bu yana birlikte siyaset
yaptık. Gerçekten sadece İstanbul’un
değil Türkiye’nin sevgisini kazandı.
Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı’nda
dünyadaki tüm yerel yönetimlerin
kalkınması ve gelişmesinde büyük
katkıları oldu. Geride büyük eserler
bıraktı. Tüm Türkiye onu hep hayırla yad
edecek. Kendisi bizim için çok önemliydi.
Rabbim gani gani rahmet eylesin.”

KADİR TOPBAŞ KİMDİR?
8 Ocak 1945’te Artvin’de doğdu.
1972’te Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi’nden, 1974’te de Mimar Sinan
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden
mezun oldu. 40 yılı aşan siyasi
hayatında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın danışmanlığını yaptı. 1999’da
Fazilet Partisi’nden Beyoğlu Belediye
Başkanlığı’na seçildi.
2004’te Adalet ve Kalkınma
Partisi’nden İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı olarak seçildi.
2009’da tekrar seçilerek İstanbul
tarihinde üst üste seçim kazanan ilk,
2014’te de seçilerek İstanbul tarihinde
üst üste 3 seçim kazanan tek Belediye
Başkanı olma başarısını elde etti.
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300 kişilik ekip ile
➤ Balkanlardan yurdumuza giriş yapan soğuk hava dalgası, yurt genelinde olduğu

gibi İstanbul’da da yoğun kar yağışına neden oldu. Bağcılar Belediyesi 300 kişilik 12
ekip ile ilçe sakinlerinin rahatı için gece gündüz sokaklarda hem kar küreme hem de
tuzlama çalışmaları yaptı.

İ

stanbul’da yaşanan yoğun
kar yağışı günlerce etkisini
hissettirdi. Belediye ekipleri de
kar yağışı başlamadan bir gün önce
teyakkuza geçerek hazırlıklarını
tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü
ile Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü’ne bağlı oluşturulan 300
kişilik 12 ekip yağış başladığından
itibaren gece gündüz 24 saat
esasına göre çalışmalarını sürdürdü.
Başarılı çalışmanın neticesinde
ilçede herhangi bir olumsuzluğa
fırsat verilmedi.

KAR KÜREME
VE TUZLAMA
ÇALIŞMALARI YAPILDI
Ekiplerin bir bölümü şehir
içi trafiğin aksamaması için
tüm mahallelerde ve ana
yollarda kar küreme ve tuzlama
çalışması yaparken diğerleri de
vatandaşların bir olumsuzluk
yaşamaması amacıyla yaya
kaldırımlarında temizlik yaptı.
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BÜTÜN ÖNLEMLERİ
ALDIK
Karla mücadelenin yoğun bir
şekilde devam ettiğini belirten
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Hemşehrilerimizin kar
yağışı nedeniyle herhangi bir
olumsuzluk yaşamaması için
bütün önlemlerimizi aldık. 22
mahallemizin tamamında hummalı
bir çalışma yürüttük. Ekiplerimiz
gece gündüz demeden her noktayı
temizledi” dedi.

kar mesaisi
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Fırtına
afetine ilk
müdahale
belediyeden
 İstanbul’da etkili olan
şiddetli fırtınada zarar
gören ilçe sakinlerine
ilk yardım elini Bağcılar
Belediyesi uzattı. Bütün
birimlerin teyakkuza
geçtiği çalışmalarda;
sokaklar, devrilen ağaç
ve uçan çatı enkazları
kaldırılıp temizlenirken
trafiğin aksamaması için
önlemler de alındı.

İ

stanbul'da 8 Şubat gecesi
etkili olan fırtına afetinden
Bağcılar’da olumsuz etkilendi.
İlçe genelindeki 37 binanın çatısı
uçarken, bazı yerlerde ağaçlar
devrildi yollar kapandı. Fırtına
sebebiyle araçlarda da maddi
hasar oluştu.

İLÇE SAKİNLERİNE
YARDIM ELİ UZATILDI
Olayın yaşandığı ilk dakikalarda
Bağcılar Belediyesi ekipleri
harekete geçti. Gerek çağrı
merkezine gelen ihbarlar gerekse
sosyal medya üzerinden gelen
bilgiler doğrultusunda ekipler
ilçe sakinlerine yardım eli uzattı.
Müdahalede hızlı davranarak
vatandaşların yanında olan
ekiplerin gece başlayan çalışması
gün boyu da devam etti.

SOKAKLAR ENKAZDAN
TEMİZLENDİ
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
ekiplerinin devrilen ağaçları
yerlerinden kaldırmasıyla kapanan
yollar açıldı ve araç trafiği normale
döndü. Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü personeli de sokakları
çatılardan, kiremit ve tahta
parçalarından temizledi. Fen İşleri
Müdürlüğü ekipleri enkaz kaldırma
çalışmalarını yürüttü. Bağcılar
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
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görevlileri de trafiğin aksamaması
için hem kontrollü geçişleri sağladı
hem de uçan çatı kalıntıları,
zarar gören araçlar ve baca
devrilmeleriyle ilgili raporları tuttu.
Fırtınadan Bağcılar’ın da
olumsuz etkilendiğini belirten
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Mesai arkadaşlarımız
fırtınadan hemen sonra
hemşehrilerimizin yardımına koştu.
Gayretli bir şekilde çalışarak her
şeyi normale döndürdüler. Herkese
geçmiş olsun” dedi.

Kariyer Merkezi'nde
40 kişilik istihdam
buluşması

B

ağcılar Belediyesi Feyzullah
Kıyıklık Engelliler Sarayı, bir
istihdam organizasyonuna
daha sahne oldu. 15 Temmuz
Mahallesi’nde faaliyette
olan Güneş Tekstil’in talebi
doğrultusunda Bağcılar Belediyesi
Kariyer Merkezi, kayıtlı üyelerden
istenilen profile uygun olanlara
mesaj attı. 18-45 yaş arasındaki
825 kişiye davette bulunuldu.

HEM YAZILI
HEM SÖZLÜ MÜLAKAT
Şirket yöneticileriyle iş
arayanların buluştuğu görüşmeye
gelenlerin çoğunluğunun kadın
olduğu görüldü. İşyerinin sunduğu
çalışma şartları hakkında genel
bilgi verilen katılımcılarla daha
sonra yüz yüze görüşmeler
yapıldı. Hem yazılı hem sözlü
mülakatın ardından aranılan
özelliklere uyan kişiler, ütücü,
kalite kontrolcü, paketleme
elemanı olarak işe başlayacak.

ÖZEL SEKTÖRDEN
GELEN TALEPLERİ
DEĞERLENDİRİYORUZ
İşsizliğe karşı özel sektörle her
ay istihdam programları yaptıklarını
söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “Herhangi bir
sebeple işsiz kalan ya da iş arayan
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 Bağcılar Belediyesi
Kariyer Merkezi, ilçede
hizmet veren bir tekstil
atölyesinin talebi
üzerine 40 kişinin
istihdam edilmesi için
aracılık etti. Bu amaçla
Feyzullah Kıyıklık
Engelliler Sarayı’nda
işveren ile iş arayanlar
arasında görüşme
gerçekleşti. Mülakatı
geçenler tecrübeli
oldukları branşlarda
çalışmaya başlayacak.
vatandaşlarımız evlerine ekmek
götürsün istiyoruz. Belediye olarak
özel sektörden bize gelen talepleri
değerlendiriyor ve hemşehrilerimize
sunuyoruz.” dedi.
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İlkel şartlarda
yaşamayı öğrendiler

➤ Bağcılar Belediyesi izci
liderleri, izci çocukları
daha iyi yetiştirebilmek
amacıyla Türkiye İzcilik
Federasyonu’nun Bolu
Aladağ’da düzenlediği
Kış Kampçılığı Liderlik
Kursu’na katıldı. İlkel
şartlarda yaşayan liderler,
iglo yapmadan hayvan izi
takibine ve kar eriterek su
elde etmeye kadar zorlu
bir eğitimden geçtiler.

T

ürkiye İzcilik Federasyonu
tarafından 8-14 Şubat
2021 tarihleri arasında
Bolu Aladağ’da Kış Kampçılığı
Liderlik Kursu düzenlendi. Türkiye
genelinden 27 izci liderinin katıldığı
etkinlikte Bağcılar Belediyesi Spor
Kulübü’nden iki izci lideri yer
aldı. Katılımcılar, izcileri daha iyi
eğitebilmek amacıyla Aladağ’ın zorlu
şartlarında bir hafta geçirdiler.

HAYVAN İZİ
TAKİP ETTİLER
İzci liderleri için elektrik
başta olmak üzere çağın bütün
getirilerinden uzakta Kan Tuzla
Yaylası’nda ilkel hayat sürecekleri
bir ortam ayarlandı. Liderler, çadır
kurma, ateş yakma, odun kesme,
barınak yapma, iglo yapma, yemek
pişirme, hayvan izi takibi, buzlu suya
düşeni kurtarma teknikleri eğitimine
tabi tutuldu. Katılımcıların hepsi
tecrübeli olmasına rağmen zaman
zaman kış şartlarında sıkıntılar da
yaşadılar.
Pandemi nedeniyle sosyal
mesafeye dikkat eden izci liderleri
tek kişilik çadırlarda kaldılar.
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Başkan Çağırıcı’dan
kitap aşıklarına
sürpriz

➤ Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 14 Şubat Dünya Öykü Günü sebebiyle

belediye bünyesinde hizmet veren kütüphanelerde yaptığı sürprizle kitapsever gençlerin
yüzünü güldürdü. Çoğunluğu genç olan kütüphanenin müdavimlerine üzerinde “Hayat
öykünüzün kılavuzu okuduğunuz kitaplardır” notu bulunan kitap hediye edildi.

B

ağcılar Belediyesi
bünyesinde hizmet veren
kütüphaneler, 14 Şubat
Dünya Öykü Günü etkinliğine
ev sahipliği yaptı. Bu amaçla
Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, zamanını
kütüphanede değerlendirenlere
kitap hediye etmeye karar
verdi. Cengiz Aytmatov’un
“Beyaz Gemi”, Franz Kafka’nın
“Dönüşüm” ve Recep Şükrü
Apuhan’ın ise “Meşhur Olan Fakir
Çocuklar” isimli öyküleri temin
edildi. Kitapların üzerine de
Çağırıcı’nın “Hayat öykünüzün
kılavuzu, okuduğunuz kitaplardır.
Dünya Öykü Günü’nüzü tebrik
ederim” yazılı not iliştirildi.

HER ŞEY
OKUMAKLA BAŞLAR
Pandemi yüzünden
kütüphaneler 14 Şubat Pazar günü
kapalı olduğu için organizasyon
Cuma günü yapıldı. Kitaplar,
kütüphanelerin en yoğun olduğu
saatte görevliler tarafından dağıtıldı.
Sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan
gençlerin yüzünü daha sonra
tebessüm kapladı. Kitap sevdalıları,
bu anlamlı hediyeden dolayı Başkan
Çağırıcı’ya teşekkür ettiler.
Öykülerin kardeşlik, barış, sevgi
mesajı verdiği için önemli olduğuna
dikkat çeken Başkan Çağırıcı,
“Değişim, ilerleme, aydınlık, sevmek
ve benzeri her şey okumakla başlar.
Allah’a şükür kütüphanelerimiz
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de hep bu amaçla dolup taşıyor.
Ben de bu ışığı gördüğüm kitap
sevdalısı hemşehrilerime kitap
hediye etmeyi uygun gördüm.
Okuyan gençlerimizin çok güzel
bir yarın inşa edeceklerine yürekten
inanıyorum” dedi.
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Bağcılarlı
sporcular
Dubai’den 8
madalyayla
döndü

B

irleşik Emirlikleri, 10-13
Şubat 2021 tarihleri arasında
gerçekleşen Grand Prix
12. Fazza Uluslararası Atletizm
Şampiyonası sona erdi. Pandemi
sebebiyle 2021’e ertelenen Tokyo
2020 Paralimpik Oyunları’na
kota puanı veren turnuvada
Türkiye’yi üç federasyona bağlı 23
sporcu temsil etti. Şampiyonada
Türkiye Bedensel Engelliler Spor
Federasyonu tarafından milli
takıma seçilen Bağcılar Belediyesi
Bedensel Engelliler takımından 4
sporcu yer aldı.

3 ALTIN, 3 GÜMÜŞ, 2
BRONZ MADALYA
4 gün süren müsabakalarda
zorlu rakiplerine karşı ter döken

 Dubai’de düzenlenen Grand Prix 12. Fazza
Uluslararası Atletizm Şampiyonası’ndan yüreğimizi
kabartan sevindirici haber geldi. Milli takım
kadrosunda yarışan Hamide Doğangün 3 altın, Zübeyde
Süpürgeci 2 gümüş ve Zeynep Acet de 1 gümüş 2 bronz
olmak üzere Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler
sporcuları 8 madalya kazandı.
Bağcılar Belediyesi sporcuları, büyük
başarıya imza attı. Sporculardan
Hamide Doğangün 100 metrede 17
saniyelik, 400 metrede 57 saniyelik,
800 metrede ise 1 dakika 56 saniyelik
derecesiyle her üç kategoride
birinci olarak altın madalya kazandı.
Zübeyde Süpürgeci ise 100 metrede
18 saniyelik ve 400 metrede ise
1 dakika 3 saniyelik koşusuyla iki
kategoride de ikinci olarak gümüş
madalya elde etti. Zeynep Acet
de 100 metrede 18 saniyelik ve
400 metrede 1 dakika 7 saniyelik
başarısıyla bronz, 800 metrede 2
dakika 14 saniyelik başarısıyla da
gümüş madalyayı hak etti. Erkekler
F46 branşında gülle atmada
ülkemizi temsil eden Hamza Doğan
da dördüncülük başarısı gösterdi.
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YENİ HEDEF TOKYO
Sporcuların başarısı Bağcılar’da
büyük sevince neden oldu. Milli
sporcuları tebrik eden Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“Tokyo Olimpiyatları öncesi bu büyük
turnuvada başarıyla ilçemizi ve
ülkemizi temsil eden sporcularımız
yürekten kutluyorum. Türkiye’nin
adını yurtdışında en iyi yerlere
taşımaya devam ediyorlar. İnşallah
bu zaferden sonra yeni hedefimiz
Tokyo. Orada da kendilerine
şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

BAĞCILAR BELEDİYESİ

ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM
KİRAZ HALK KÜTÜPHANESİ
SESLİ OKUMANIN FAYDALARI
• Odaklanma sorununun ortadan kalkması
• Hayal dünyasının zenginleşmesi
• Kendini iyi ifade edebilme yeteneğinin gelişmesi
• Toplum önünde sıkılmadan konuşabilme yeteneğinin
gelişmesi
• Konuşmada akıcılık sağlanması
• Kelime dağarcığının zenginleşmesi
• Dinleme becerisinin gelişmesi
• Edebi zevkin gelişmesi
• Akademik anlamda derslerde başarının fark edilir
oranda artması ve daha birçok faydası bulunmaktadır.
SESLİ KİTAP OKUMAYA NE DERSİNİZ?

OKUYAY PLATFORMU SONUÇ TOPLANTISI
Türkiye Yayıncılar Birliği ve Okuma Kültürünü
Yaygınlaştırma Platformu 24 aylık yoğun bir çalışmanın
ardından proje süresince elde ettiği sonuçları, istatistiki
verileri kamuoyuyla paylaşmak için online bir toplantı
gerçekleştirdi. Projenin başından itibaren çalışmaları
yakından takip eden, ilçesinde de pilot son derece
başarılı çalışmalar yürüten Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı
Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi adına kütüphane
sorumlumuz toplantıya katılım sağladı.
Toplantıda okuma kültürünün önemi, son dönemde
değişen okuma alışkanlıkları, pandeminin yayıncılık
sektörüne etkisi, pandeminin olumsuz etkilerini azaltmak
için bireylerin yapabileceği aktiviteler, okuma kültürünü
yaygınlaştırılmasına yönelik hazırlanan basılı ve dijital
kaynakların sunumu, projenin çıktıları, sürdürülebilirlik
hedefleri kapsamlı şekilde ele alındı.

UZUN YOLUN KISASI
Sesler içinde harfler gizlediklerini biliyorlar mı? Harfler yan
yana gelip kelimeleştiklerinde ne anlam ifade ettiklerinden
haberdar mı? Ya cümleler, bütün o kelimeleri ne maksatla
el ele tutuşturduklarını hiç düşünüyorlar mı? Paragraflar,
cümlelerle bir dünya kurduklarının ayırdında mı?
İnsanlar, hayatları boyunca bütün yaşadıklarını
söyledikleri ya da sadece içlerinden geçirdikleri sözlerin
içine gizlediklerinin bilincinde mi? Hayatımız, kendimize
ya da başkalarına, içimizden ya da dışımızdan ifade
ettiklerimizden ibaret kalıyor zamanın içinde. Ne ifade
ediyoruz peki, kendimiz için ve başkaları için? Biraz daha
fazla düşünmek gerekmez mi bu meselede?

GÖKHAN ÖZCAN

ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM
KİRAZ HALK KÜTÜPHANESİNDE
“14 ŞUBAT DÜNYA ÖYKÜ GÜNÜ” ETKİNLİĞİ
Bağcılar Belediyesine bağlı hizmet veren kütüphaneler
“14 Şubat Dünya Öykü Günü”nü kutlamak için anlamı
bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kütüphanede ders çalışan,
kitap, dergi ve gazete okuyarak zamanını verimli şekilde
değerlendiren vatandaşlara Belediye Başkanımız Sayın
Lokman Çağırıcı kitap hediye etti. Cengiz Aytmatov’un
“Beyaz Gemi”, Franz Kafka’nın “Dönüşüm” ve Recep
Şükrü Apuhan’ın “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı
eserlerinin üzerinde “Hayat öykünüzün kılavuzu,
okuduğunuz kitaplardır. Dünya Öykü Gününüzü tebrik
ederim.” yazılı not da yer aldı. Öğrenciler geleneksel
olarak gerçekleştirilen bu etkinlikten dolayı mutlu oldular.
İletişim için: 0212 435 64 60

AYIN EN ÇOK KİTAP OKUYAN ÜYESİ

TEBRİKLER
Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk
Kütüphanesinin bu ay en çok kitap okuyan üyeleri çocuk
kategorisinde Duru Mina TAŞÇI ve Eyüp YILMAZ oldu.

BU AYIN OSMANLICA KELİMESİ

İNTIBÂ ()انطباع: “Tab” kelimesinden
türemiştir. Kelimenin kökeni Arapça’dır.
• Matbû olma, basılma
• Görüş ve anlayış
• Zihinde iz bırakma
• Kalp ve ruhta hâsıl olan tesir
• İzlenim anlamlarına gelen Osmanlıca bir
kelimedir.
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ÇAĞRI MERKEZİ
0212 410 06 00
444 00 92

GEREKLİ TELEFONLAR
Kaymakamlık

T: 0212 433 41 76

Emniyet Müdürlüğü

T: 0212 604 40 00

Askerlik Şube Başkanlığı

T: 0212 630 20 34

Milli Eğitim Müdürlüğü

T: 0212 474 30 37

Müftülük

T: 0212 657 97 97

Sağlık Grup Başkanlığı

T: 0212 634 12 12

Mal Müdürlüğü

T: 0212 461 08 21

Halk Eğitim Merkezi

T: 0212 461 06 00

MASSİT Mesleki Eğitim Merkezi

T: 0212 431 73 42

Nüfus Müdürlüğü

T: 0212 461 52 77

Tapu Sicil Müdürlüğü

T: 0212 395 16 45

Sivil Savunma Müdürlüğü

T: 0212 462 41 79

Seçim Müdürlüğü

T: 0212 634 09 09

İĞDAŞ

T: 0212 433 47 47

İSKİ

T: 0212 550 26 06

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

T: 0212 489 09 41

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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