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B A Ş K A N ’ D A N

Günümüzün şehirleri artık önceliklerini yeniden belirliyor. Sağlıklı 
ve güvenli yaşam, modern kentlerin en temel gereksinimleri 
olarak yeniden tanımlanıyor. Tüm dünyayı etkileyen pandemi 
süreci ve yine dünyanın birçok bölgesinin her an maruz 
kalabileceği deprem tehlikesi, kentleri önleyici tedbirler 
konusunda harekete geçmeye zorluyor.  Sağlıkta olduğu gibi 
kentsel yapılaşmada da artık önleyici hizmetler önem kazanıyor.

Şehirlerimiz yeni yaşam normallerine uygun olarak yenilenmeli, 
riskler önceden analiz edip salgınlara afetlere hazır bir 
yaşamın altyapısı oluşturulmalıdır. Bu açıdan sağlıklı ve 
güvenli bir hayatın tesisi konusunda ilçemizi, önleyici hizmet 
ve projelerle buluşturmaya büyük önem veriyoruz. Modern 
teknolojinin getirdiği sağlıklı, güven dolu yaşamın imkanlarını 
Başakşehirliye sunmak için çalışıyoruz. Daha önce hayata 
geçirdiğimiz bir çok projemizle ‘ilklerin ve enlerin şehri’ olarak 
yükselen Başakşehirimizde şimdi yine bir ilke daha imza atıyor 
ve Türkiye’nin ilk deprem izolatörlü konutlarını Başakşehir’e 
kazandırıyoruz. Başakşehir Belediyesi olarak müteahhit firmalar 
ile birlikte hayata geçirdiğimiz MaveraComfort projesiyle 
Başakşehir sağlıklı ve güvenli yaşamın tüm Türkiye’ye model 
ilçelerinden olacak.Bu önemli projemizin detaylarını kapak 
dosyamızda sizlerle paylaşıyoruz. 

Başakşehir için ilklere ve enlere imza atmaya, daha sağlıklı, daha 
mutlu bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.

Sağlıklı ve 
güvenli şehirler
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Teknolojik Ulusal Vektör Mücadelesi 
Hizmet Projesi ile 

‘Ekosisteme dost’
sivrisinek

mücadelesi

Sivrisinekler, bulaşıcı hastalıklarda dünyanın 
en tehlikeli canlıları arasında başta geliyor. 
Dünyada yılda yaklaşık 750 bin insan, sivrisi-
neklerden kaynaklanan hastalıklar sebebiyle 
ölüyor. Bir süredir koronavirüsle yoğun bir 

mücadele içinde olan dünyada, sivrisinekler-
den bulaşan bir koronavirüs vakası görülme-
di. Ancak bu tip hastalıkların şiddetine etki 
edebilen sivrisineklerin sayılarının azaltılması 
toplum sağlığı açısından hayli önemli.

Her yıl 750 bin kişinin
ölümüne neden oluyorlar

4 HABER



Başakşehir Belediyesi, sivrisineklerin bulunduğu 
alanları kontrol altına almak için teknolojik bir proje 
hazırladı. Mobil ve insansız hava aracı teknolojileriyle 
donatılan proje kapsamında elde edilen tüm veriler, 
oluşturulan veri merkezinde işleniyor. Merkezde, sivri-
sinek gibi zararlı canlıların davranışları izleniyor. Proje 
ile zararlı canlılardan kaynaklanan hastalıkların kontrol 
altına alınması hedefleniyor. 

Diğer canlılara hiçbir zararı yok

Araçların giremediği bataklık gibi alanların ilaçlanması 
için özel olarak üretilen amfibi araç, biocopter, biod-
rone, Mistblowerve elektrikli ilaçlama bisikleti gibi do-
nanımlı araçlarla yapılan müdahaleler sayesinde siv-
risinekler, henüz larva aşamasındayken yok edilecek. 
İlaçlamaların en büyük avantajı ise tamamen biyolojik 
olması ve diğer canlılara hiçbir zarar vermemesi.

“Başakşehirlilerin sağlığı için 
çalışmaya devam edeceğiz”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstan-
bul’da ilk kez yapılan çalışmayla ilgili olarak, “Sivrisi-
neklerin bulunduğu alanları kontrol altına almak için 
teknolojik bir proje hazırladık. Bu proje insansız hava 
araçlarıyla donatıldı. Oluşturduğumuz veri merkezin-
de bu alanlardan elde ettiğimiz tüm verileri işliyoruz. 
Başakşehirlilerin sağlığı ve sorunsuz bir yaz mevsimi 
geçirmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” diye 
konuştu.

Başkan 
Kartoğlu, 

Başakşehirlilerin 
sorunsuz bir yaz 

mevsimi geçirmesi 
için çalışmaların 
aralıksız devam 

edeceğini 
söyledi

Başakşehir Belediyesi, İstanbul’da 
ilk kez hayata geçirilen Teknolo-

jik Ulusal Vektör Mücadelesi Hiz-
met Projesi ile sivrisineklere karşı 

ekosisteme dost biyolojik müca-
dele başlattı. Başka canlılara zarar 
vermeyen ilaçlama çalışmaların-

da, mobil ve insansız hava aracı 
teknolojileri kullanılıyor.
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Darbeye bir 
daha izin 
vermeyeceğiz

27 Mayıs’ın yıl dönümünde 
Başkan Kartoğlu’ndan 
önemli mesaj:

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, demokrasimize 
çalınan kara bir leke olarak tarihe geçen 27 Mayıs 
1960 Darbesi’nin 60. yıl dönümünde önemli bir mesaj 
yayınladı. Başkan Kartoğlu, yeni neslin artık darbelere izin 
vermediğini, bundan sonra da izin vermeyeceğini söyledi.

6 HABER



Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 27 
Mayıs 1960 tarihinde milletin iradesine el konulan 
ilk darbeyle ilgili videolu mesaj yayınladı. Başkan 
Kartoğlu, 18 yılın ardından ezanın aslına çevrilme-
sinin Adnan Menderes hükümetinin ilk icraatı ol-
duğuna ve bu dönemde halkın refahının yükseldi-
ğine dikkat çekti.

“Vesayetçiler gelişmelerden 
rahatsız oldu”

Vesayetçilerin bu dönemdeki gelişmelere taham-
mül edemediğini ve askeri darbeyle yönetime el 

konulduğunu hatırlatan Başkan Kartoğlu, Adnan 
Menderes’in yalan ve iftiralarla yargılanarak 

idam edildiğini belirtti.

 “Demokrasimizi kötülüğe 
boğdurmadık”

Üstat Necip Fazıl Kısakürek’in Menderes için yazdı-
ğı ‘Zeybeğin Ölümü’ şiirinden bir dörtlük de okuyan 
Başkan Yasin Kartoğlu, 1960’dan günümüze kadar 
gerçekleştirilen darbe ve muhtıralardan bahsederek 
sözü 15 Temmuz 2016’daki hain kalkışmaya getirdi. 

Kartoğlu, darbecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın ve milletin kararlı duruşuyla yüzleşti-
ğini, milletin darbeye tahammülü olmadığını dünya-
ya haykırdığını söyledi. Başkan Kartoğlu, mesajında 
Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü 
Zorlu’ya rahmet dileyerek sözlerine son verdi.

Başkan Yasin  
Kartoğlu: “Adnan 

Menderes yalan ve 
iftiralarla yargılanarak 

idam edildi”

Başkan Yasin  
Kartoğlu: “Adnan 

Menderes yalan ve 
iftiralarla yargılanarak 

idam edildi”

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde demokrasiyi 
devre dışı bırakan ilk darbe, 27 Mayıs 1960’ta 
gerçekleşmişti. Cumhuriyet tarihinin ilk as-
keri darbesinin ardından Yassıada’da yapılan 
yargılamalarda eski Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar, eski Başbakan Adnan Menderes, eski 
Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve eski Ma-
liye Bakanı Hasan Polatkan’ın idam kararları 

oybirliğiyle alındı. Celal Bayar’ın cezası yaş 
haddi nedeniyle ömür boyu hapse çevrilir-
ken, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 
16 Eylül 1961’de, Adnan Menderes ise İmra-
lı Adası’nda 17 Eylül 1961’de idam edildi. Bu 
darbeyle, Türkiye’de başta özgürlük olmak 
üzere, ekonomik ve siyasi gelişmeler sekteye 
uğramış, Türkiye adeta on yıl geriye gitmişti.

Cumhuriyet tarihinin 
ilk askeri darbesi
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Bayramın ilk gününde kendileri 
için özel tasarlanan üstü açık otobüsle 

Başakşehir’i gezen Başakgiller’e, Hacivat-Karagöz 
ve Nasreddin Hoca ile birlikte İbiş ve jonglör de eşlik 
etti. Başakgiller, şarkılar ve danslarıyla balkon ve 
pencerelere çıkan çocukları sevindirdi.

Vatandaşlar uygulamadan çok memnun

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan 
Bayramı’nda da uygulanan sokağa çıkma 
kısıtlamasında Başakşehirliler evlerinde kalarak 
kurallara uydu. Başakşehir Belediyesi, bahar 
havasına rağmen evlerinde kalarak sorumluluğunu 
yerine getiren aileler için geri dönüşüm maskotları 
Başakgiller ile her mahallede etkinlikler düzenledi. 

İlçenin geri dönüşüm yıldızları Başakcan, Süper 
Pati ve Dönüştör Fikri’ye çocuklar balkon ve 
pencerelerden alkışlarla eşlik etti. İlçe sakinleri 
etkinlikten çok memnun kaldıklarını belirterek, 
Başakşehir Belediyesi’ne ve Başkan Yasin 
Kartoğlu’na teşekkür etti.

Başakşehir Belediyesi’nin “Sıfır Atık, Güzel Gelecek” projesinin 
sevimli maskotları Başakgiller, sokağa çıkma kısıtlaması 
sebebiyle Ramazan Bayramı’nı evde karşılayan çocukların 
eğlenceli vakit geçirmesini sağladı. 

Başakşehir Ramazan Bayramı’nı evde geçirdi

Bayram sevinci 
doyasıya yaşandı

Çocuklar, 
Ramazan 

Bayramı’nda
Başakgiller’in yanı sıra 

Hacivat-Karagöz, 
Nasreddin Hoca, İbiş 

ve Jonglör ile 
eğlendi

8 HABER



Etkinlikler bayram boyunca 
devam etti
Başakşehir Belediyesi’nin Ramazan 
Bayramı etkinlikleri, ikinci gün Kayaşehir, 
Şamlar, Fenertepe, Kayabaşı ve 
Güvercintepe; üçüncü gün ise Şahintepe 
ve Bahçeşehir mahallelerinde aynı 
coşkuyla devam etti. 

Büyükler güneşli havanın keyfini çıkardı

Diğer yandan Kovid-19 önlemleri 
kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması 
getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 
Ramazan Bayramı’nın birinci gününde 
güneşli havanın tadını çıkardı. 
Kısıtlamanın 6 saatliğine kaldırılmasıyla 
birlikte dışarıya çıkan büyükler, 
Başakgiller ve animatörlerin sürpriziyle 
karşılaştı. Başakgiller, bayramlarını 
kutladıkları 65 yaş ve üstü ilçe sakinlerine 
çikolata ikramında bulundu.

9HABER



Yasin Kartoğlu
Şehitler için

dua etti
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Ramazan 
Bayramı’nda Edirnekapı Şehitliği’ne ziyarette bulundu.

Başakşehir Belediye Başkanı Ya-
sin Kartoğlu, koronavirüs tedbirleri 
kapsamında sokağa çıkma kısıtla-
masının uygulandığı bayramın ikin-
ci gününde Edirnekapı Şehitliği’ni 
ziyaret etti. Şehit polislerin kabirleri 
başında tek tek dua eden Başkan 

Yasin Kartoğlu, “Şehitlik, ebedi dün-
yada peygamberlikten sonra gelen 
en yüce ve en faziletli makamdır. 
Ülkemizin taşında, toprağında ad-
ları bilinmeyen gaza erlerinin, ga-
zilerin, şühedanın kanı bulunuyor. 
Bu vatan bizlere her şeyden önce 

şehitlerimizin, gazilerimizin emane-
tidir.” dedi. Başkan Kartoğlu, daha 
sonra ömrünü Peygamber Efendi-
miz’in (sav) hayatını anlatmakla ge-
çiren merhum Ömer Döngeloğlu ve 
Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un 
da kabirlerine ziyarette bulundu.  

10 HABER
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 
coşkusu, Başakşehir cadde ve sokaklarında yaşandı. 

Başakgiller ve bando takımı, üstü açık otobüsle Başakşehir 
ve Kayaşehir’de tur atarak marşlarla milli bayramı kutladı. 

Başakşehirliler, koronavirüs tedbirleri 
kapsamında 19 Mayıs’ı da içine alan 4 gün-
lük sokağa çıkma kısıtlamasını evlerinde 
geçirdi. Evlerinde kalarak sorumluluklarını 
yerine getiren vatandaşların 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı’nı keyifle geçire-
bilmesi için 

Başakşehir Belediyesi bir organizasyon 
düzenledi. Bando ekibi ve Başak-

şehir’in maskotları Başakgiller’in 
bulunduğu üstü açık otobüsle 

Başakşehir ve Kayaşehir’de tur 
atıldı.

Bayraklar ve balonlarla süsle-
nen tur otobüsündeki bando 

takımı, marşlar ve kahramanlık 
türküleri çaldı. Otobüsteki Başakgiller de 
çocukları selamladı. Pencere ve balkonla-

ra koşan Başakşehirliler, ellerinde salladık-
ları ay yıldızlı bayraklarla bandonun çaldığı 
marşlara eşlik etti.

Adım adım Başakşehir’i dolaşan ekip, ilçe 
sakinlerinin keyifli ve coşkulu bir bayram 
geçirmesini sağladı. Vatandaşlar, Başak-
şehir Belediyesi’nin 19 Mayıs sürprizinden 
memnun kaldı. Başakşehir Belediyesi 
önünden tura başlayan otobüs, Oyakkent, 
Başakşehir 4 ve 5. Etap, Kayaşehir ile Fe-
nertepe bölgelerini gezdi.

Başakşehir’de 
‘bandolu’ 
19 Mayıs
coşkusu
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Başakşehir’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı töreni ise 
Bahçeşehir Gölet’teki Atatürk anıtı-
nın bulunduğu tören alanında yapıldı. 
Törene Başakşehir Belediyesi Bahçeşe-
hir Koordinatörü İrfan Köpürür’ün yanı 
sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı ve parti 
temsilcileri katıldı. Kürsüden heyetlerin 

takdim edilmesinin ardından Gençlik 
ve Spor Bakanlığı heyeti anıta çelenk 
bıraktı. Şehitler için saygı duruşunda 
bulunulan tören, İstiklal Marşı’nın okun-
masıyla tamamlandı. Törene katılan 
temsilcilerin, koronavirüs tedbirleri kap-
samında tavsiye edilen sosyal mesafe 
kuralına uyduğu görüldü.

Bahçeşehir Gölet’te
19 Mayıs töreni

Başakşehirliler, 
bando takımının 

marşlarına pencere 
ve balkonlarından 

bayraklarla 
eşlik etti

13HABER



Hem söylediler 
hem de hasret 

giderdiler
Başakşehir Belediye 

Başkanı Yasin 
Kartoğlu, engelli 

çocuklarla sosyal 
medya canlı yayın 

platformunda bir 
araya geldi. Online 

buluşmada hem 
türküler hem de 

tadına doyulmaz bir 
sohbet vardı.

Başkan Kartoğlu, engelsiz müzik kursu 
öğrencileriyle buluştu

14 HABER



Başakşehir’de koronavirüs salgını 
nedeniyle iptal edilen sosyal 
faaliyetler, sanal ortama taşındı. 
Başkan Yasin Kartoğlu, salgın 
sürecinde Başakşehir Bele-
diyesi bünyesindeki engelsiz 
müzik kursuna gidemeyen 
öğrencilerle sosyal medya 
canlı yayın platformunda bir 
araya geldi.

Çocukların sevinci 
görülmeye değerdi

Karşılarında Başkan Kartoğlu’nu 
gören çocuklar büyük bir sevinç 
yaşadı. Canlı yayın buluşmasına 
müzik öğretmeni Mehtap Turna 
ve Başakşehir Belediyesi engel-
liler şefi Ayhan Bahçeli de katıldı. 
Başkan Kartoğlu, tüm kursiyer-
lerle tek tek sohbet etti.

Engelsiz kursiyerlere online canlı 
yayın platformundan hitap eden 

Başakşehir Belediye Başkanı 
Yasin Kartoğlu, öncelikle Engelli-
ler Haftası’nı kutladı. Müzik kursu 
öğrencileriyle birlikte birçok ça-
lışma yaptıklarını hatırlatan Baş-
kan Kartoğlu, “Bizimle olduğu-
nuz için çok teşekkür ediyorum. 
Amacımız Başakşehir’de hiçbir 
engel olmasın. Ben ve ekibim 
Başakşehir’de engellilerin rahat 
yaşaması için elimizden gelen 

tüm imkanları seferber ediyoruz. 
Gerek müzik, gerek tiyatro çalış-
malarında sizlerle birlikte olmayı 
sürdüreceğiz. İnşallah en yakın 
zamanda bu korona sorunun-
dan kurtuluruz. Sizlerle birlikte 
eğlenceli salon programlarını 
tekrar başlatırız. Sizleri çok 

özledim. Sevgi bütün engelleri 
aşar, bunu unutmayın.” diye 

konuştu.

Hep bir ağızdan “Bu da 
geçer” dediler

Başkan Kartoğlu’nun konuşma-
sının ardından müzik öğretmeni 
Mehtap Turna mini bir konser 
verdi. Sözleri teselli ve umut 
veren bir türkü seçen Turna, Aşık 
Daimi’nin “Ne ağlarsın benim 
zülfü siyahım” türküsünü seslen-
dirdi. Başka Kartoğlu ve engelli 
öğrenciler, türküye hep birlikte 
eşlik etti. 

Başkan 
Kartoğlu: 

“Başakşehir’de 
engellilerin rahat 

yaşaması için 
elimizden gelen tüm 

imkânları seferber 
ediyoruz”
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Mavera
Comfort’ta
ilk kazma
vuruldu

Türkiye’nin deprem 
izolatörlü ilk konut
projesi Başakşehir’de
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ŞEHİR HASTANELERİ, KÖPRÜLER 
GİBİ YÜKSEK ÖNEM ARZ EDEN 

YAPILARDA KULLANILAN DEPREM 
İZOLATÖRLERİ, İLK KEZ BİR KONUT 

PROJESİNDE UYGULANIYOR

DEPREM İZOLATÖRLERİ, ŞİDDETLİ 
DEPREMLERİN SORUNSUZ BİR 

ŞEKİLDE ATLATILMASINI SAĞLIYOR

“DEPREM YALITIMLI BİNALAR, 
DEPREMİN ŞİDDETİNİ RAKAMSAL 

OLARAK YAKLAŞIK DÖRTTE BİR 
ORANINDA DÜŞÜRÜYOR”

Başakşehir Belediyesi’nin 

garantörlüğünde inşa edilen 

Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk 

konut projesinde inşaat çalışmaları 

başladı. Başakşehir Belediye Başkanı 

Yasin Kartoğlu, Mavera Comfort’un 

deprem korkusundan uzak, konforlu 

ve güvenli bir hayatın anahtarı 

olduğu söyledi. 
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Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk 
konut projesi Mavera Comfort, 
Başakşehir Belediyesi, Makro İn-
şaat ve Akyapı ortaklığıyla Ba-
şakşehir’de inşa ediliyor. “Kesinti-
siz konfor” ilkesine bağlı kalarak, 
yerli ve yabancı deprem uzman-
ları ile konusunda uzman mimar-
lar tarafından tasarlanan proje, 
deprem anında ve sonrasında 
binanın tüm fonksiyonlarında ke-
sinti olmaksızın, güven ve konfor 
içinde bir yaşam kalitesi sunuyor. 

İlk kez bir konut 
projesinde uygulanıyor 

Daha önce şehir hastaneleri, veri 
merkezleri, köprüler gibi yüksek 
önem arz eden yapılarda kulla-
nılan deprem izolatörleri, ilk kez 
bir konut projesinde uygulanıyor. 
Başakşehir’de inşa edilen ve şid-

detli depremlere karşı yalıtımlı 
olacak Mavera Comfort projesi-
nin garantörü ise Başakşehir Be-
lediyesi. 

“Önleyici hizmetlere 
önem veriyoruz”
Yaklaşık 65 bin metrekarelik alan 
üzerinde konumlandırılan Mavera 
Comfort projesinin Türkiye’de bir 
ilk olduğuna dikkat çeken Başkan 
Yasin Kartoğlu, Başakşehir Bele-
diyesi olarak önleyici hizmetlere 
önem verdiklerini söyledi. 

Deprem ve koronavirüs salgının 
ortak bir noktada buluştuğu-
nu ifade eden Başkan Kartoğ-
lu, “Sağlık ve yapı başta olmak 
üzere hayata dair tüm konular-
da önem vermemiz birinci önle-
yici hizmetler. Gerek ülkemizin 
sağlık alanındaki başarısı gerek 

yapı stoku değişimi sağlanarak 
depreme hazırlığının yapılması, 
önemsediğimiz önleyici hizmet-
lere örnektir. Benim altını çizmek 
istediğim husus şehirlerimizin de 
bu şekilde yenilenmesi, önleyici 
hizmetlerle buluşmasının sağlan-
ması.” diye konuştu.

“Şiddetli depremlere 
karşı yalıtımlı” 

17 Ağustos 1999 Marmara dep-
reminden bu yana Türkiye’de 
konutların depreme dayanıklı ve 
deprem yalıtımlı olarak iki fark-
lı şekilde inşa edildiğini belirten 
Başkan Kartoğlu, “Başakşehir’de 
inşa edilen Mavera Comfort evle-
ri, şiddetli depremlere karşı yalı-
tımlı olacak ve sakinleri 7 şidde-
tindeki depremde bile herhangi 
bir sorun yaşamayacak.” dedi.  
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Projenin satış ofisindeki simüla-
törde iki yapı arasındaki farkın 
açıkça görüldüğünü ifade eden 
Başkan Kartoğlu, şunları söyledi: 
“İzolatör kullanılan ve kullanılma-
yan iki yapıya 7 büyüklüğünde 
suni deprem uygulanıyor. İzola-
tör kullanılan yapıdaki eşyalar 
yerinden kıpırdamazken, diğer 
yapıdaki eşyalar ise devriliyor. 
Deprem kuşağında bulunan ül-
kemizde bu gerçekten büyük bir 
konfor.” 

“Depremin şiddetini dört-
te birine düşürüyor” 

İTÜ Deprem Mühendisliği ve 
Afet Yönetimi Enstitüsü Dr. Öğr. 
Üyesi Fatih Sütcü, Mavera Com-
fort projesi ve deprem izolatör-
leri hakkında basın mensupla-
rına detaylı bilgi verdi. Deprem 

izolatörlerinin ilk kez bir konut 
projesinde kullanıldığını belirten 
Sütcü, “Deprem yalıtımlı binalar, 
depremin şiddetini yaklaşık dört-
te birine düşürürler. 7 büyüklüğü-
nü dörde bölmeyin, o başka bir 
şey. Yalıtımsız bir binada deprem 
sırasında ayakta duramazsınız. 
Koşamazsınız ve hareket etme-
niz de mümkün değildir. Düşünce 
yeteneğinizi bile kaybedersiniz.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

“Çok küçük bir deprem  
gibi hissedersiniz”

Deprem izolatörlü binada ise bu 
tip olumsuzlukların yaşanmaya-

cağının altını çizen Fatih Sütcü, 
“Deprem anında ayağa kalkabilir-
siniz, yürüyebilirsiniz, yer değişti-
rebilirsiniz. Yani bunu çok küçük 
bir deprem gibi hissedersiniz. 
Masanızın üzerinizdeki çay dö-
külmez, hatta bazen sadece sizi 
uykunuzdan uyandırabilir.” diye 
konuştu.

Proje 2023 yılında 
tamamlanacak…

Sosyal tesislerden spor salonla-
rına, peyzaj alanlarından kapalı 
ve güvenlikli otoparklarına kadar 
sakinlerine huzurlu ve güvenli bir 
hayat vadeden Mavera Comfort 
projesinde, 2+1’den 4,5+1’e kadar 
farklı büyüklük ve planlara sahip 
705 daire inşa edilecek. Projenin 
2023 yılının ilk çeyreğinde ta-
mamlanması hedefleniyor.

Şehir 
Hastaneleri, 

köprüler gibi yüksek 
önem arz eden yapılarda 

kullanılan deprem 
izolatörleri, ilk kez bir 

konut projesinde 
uygulanıyor
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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 

Tam kapasiteyle 
hizmette

Avrupa’nın en 
büyük yoğun bakım 

yatak kapasitesine 
sahip Başakşehir 

Çam ve Sakura 
Şehir Hastanesi, 
Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip 
Erdoğan ve Japonya 

Başbakanı Şinzo 
Abe’nin katıldığı 

törenle hizmete girdi. 

Sağlıkta Dönüşüm Projesi kap-
samında inşa edilen ve ilk etabı 
20 Nisan’da açılan Başakşehir 
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da katıldığı törenin 
ardından tam kapasiteyle hizmet 
vermeye başladı. Açılışa Japonya 
Başbakanı Şinzo Abe de video-
konferans yöntemiyle katıldı.

“Türk-Japon dostluğuna 
yeni bir halka daha 
ekliyoruz”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, açılış öncesinde Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca ile bir-
likte dev sağlık kompleksinde 
incelemelerde bulundu. Törende 
konuşan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, hizmete alınan hastanenin 
hayırlı olmasını diledi. Japonya 
Başbakanı Abe’ye açılışa katıldığı 
için teşekkür eden Cumhurbaşka-

nı Erdoğan, yüklenici firmasından 
mühendisine, işçisinden müteah-
hidine kadar bu eserin inşasında 
emeği, alın teri, katkısı bulunanla-
ra teşekkürlerini sundu.

Geçmişte Japon firmalarla Mar-
maray ve Osman Gazi Köprüsü 
gibi çok önemli altyapı projelerine 
imza attıklarını hatırlatan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Bugün 
köklü ve çok boyutlu Türk-Japon 

dostluğuna yeni bir halka daha 
ekliyoruz. Hastanemizin adını iki 
ülkenin işbirliğine yaraşır şekilde 
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir 
Hastanesi olarak belirledik. Yine 
ismiyle müsemma olması için 
hastanemizin çevresindeki 15 
dönümlük alanı binden fazla çam 
ve baharın müjdecisi kiraz çiçeği 
sakura ağacıyla donattık, donat-
maya da devam edeceğiz” dedi.

“Hastanemizin 
adını iki ülkenin 
işbirliğine yaraşır 
şekilde Başakşehir 

Çam ve Sakura Şehir 
Hastanesi olarak 

belirledik” 
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“İstanbul’un gurur 
abidelerinden olacak” 
İstanbul’un gurur abidelerinden 
olacak bir eseri daha Türkiye’ye 
kazandırdıklarını dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
hastanenin şimdiden dünyanın 
sayılı hastaneleri arasına 
girdiğinin altını çizdi. Çevre ve 
enerji dostu olan hastanenin 
kamu-özel ortaklığının en güzel 
örneklerinden biri olduğuna 
işaret eden Cumhurbaşkanı, 
456’sı yoğun bakım olmak üzere 
2 bin 682 yatağı, 725 poliklinik 
odası ve 90 ameliyathanesi 

ile Başakşehir Çam ve Sakura 
Şehir Hastanesi’nin Kovid-19 
salgınıyla mücadelede kritik bir 
rol oynayacağını söyledi.

“İstanbul, uluslararası 
sağlık merkezi oldu”
Başakşehir Çam ve Sakura 
Şehir Hastanesi’nin İstanbul 
Havalimanı’na yakınlığıyla yabancı 
misafirlere de hizmet vereceğine 
dikkat çeken Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, “Bu şu 
demektir: Yani artık İstanbul aynı 
zamanda uluslararası bir sağlık 
merkezi durumuna gelmiştir. 
Kaliteli ve kapsayıcı sağlık 

hizmetinin değerinin çok daha 
iyi anlaşıldığı bir dönemde burası 
sağlık turizminde Türkiye’nin 
marka eserlerinden biri olacaktır.” 
diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha 
sonra Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, Milli Savunma Bakanı 
Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, eski Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ, Japonya’nın 
Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve 
yüklenici firma temsilcileriyle 
birlikte açılış kurdelesini kesti.
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10 bloktan oluşan 
sağlık kompleksi, 

456’sı yoğun bakım 
yatağı olmak üzere 

toplam 2 bin 682 yatak 
kapasitesine sahip
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l 789 bin metrekare alana kuru-
lan ve 1 milyon 21 bin metrekare 
kapalı alana sahip hastane, 2 bin 
68 sismik izolatör ile depreme 
dayanıklı olarak inşa edildi.

l 10 bloktan oluşan ve 3 heli-
portu bulunan sağlık kompleksi, 
456’sı yoğun bakım yatağı olmak 
üzere toplam 2 bin 682 yatak 
kapasitesine sahip.

l 30 bin metrekare kapalı alan 
içinde erişkin, çocuk, travma ve 
kadın doğum olmak üzere 4 ayrı 
acil servis bulunuyor.

l Günlük 7 bin hastaya hizmet 
verecek düzeyde tanı ve tedavi 
üniteleri olan acil servislerde, 
gerektiğinde acil yoğun bakım 
şartlarının sağlanabileceği 226 
gözlem alanı yer alıyor.

l 725 poliklinik odası, 3’ü hib-
rit toplam 90 ameliyathanesi 
bulunan hastane, günde 35 bin 
hastaya hizmet verilebilecek ve 
500 özellikli ameliyat yapılabile-
cek kapasiteye sahip.

l Çocuk ve erişkinler için toplam 
107 branşta hizmet verilecek has-

tanede, en gelişmiş tıbbi cihazlar 
ve donanım ile ileri düzeyde tanı 
ve tedavi imkanları sunuluyor.

l Ameliyat sırasında hastaya 
anestezi halindeyken ışın tedavisi 
uygulanabilen Xoft İntraoperatif 
Radyoterapi (IORT) Sistemi, ilk 
kez burada kullanılıyor.

l “Enerji ve Çevre Dostu” tasa-
rımlarla inşa edilen hastanede, 
654 kişilik 2 konferans salonu da 
bulunuyor.

Rakamlarla Başakşehir 
Çam ve Sakura 
Şehir Hastanesi
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Türk-Japon işbirliğiyle inşa edilen 
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir 
Hastanesi’nin çevresine, Başakşehir 
Belediyesi tarafından binden fazla 
çam ve sakura ağacı dikildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa’nın 
en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastane-
nin ismini Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 
olarak açıkladı. Bu ismin belirlenmesinin ardından 
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun 
talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin çevre-
sindeki 15 dönümlük arazide çalışma başlatıldı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çevre-
sinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Peyzaj 
Mimarı Özkan Özaslan, 15 dönümlük alana binden 
fazla ağaç diktiklerini söyledi. Ağaçlardan bir kısmının 
çam, bir kısmının da sakura olduğunu vurguladı. 

Başakşehir Belediyesi Avrupa’nın en büyüğünü

Çam ve Sakura
ile donattı

Şehir 
Hastanesi’nin 
çevresindeki 

15 dönümlük alana 
binden fazla Çam 
ve Sakura ağacı 

dikildi
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Başakşehir’de sosyal yaşamın 
gelişmesine yönelik projeler hızla 
devam ediyor. O projelerden biri 
de Fenertepe Kültür ve Yaşam 
Parkı. Yaklaşık 10 bin metrekare-
lik alana kurulan parkın içerisinde 
Başakşehir Kadın Aktivite Merke-
zi (BAKMER) ve bilgievinin yer al-
dığı ana bina inşa ediliyor. Bunun 
yanı sıra alanda, açık hava tiyatro-
su ve koşu parkuru da yer alacak. 

Kadınlar ve öğrenciler için 
modern bina 

Fenertepe Kültür ve Yaşam Par-
kı’nın 2020-2021 eğitim-öğretim 
yılına yetiştirilmesi için çalışma-

lar tüm hızıyla sürüyor. Projeyle 
ilgili bilgi veren Başakşehir Bele-
diyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yapı 
Denetim Görevlisi İnşaat Yüksek 
Mühendisi Adil Şahin, 9 bin 432 
metrekarelik proje alanının yüzde 
65’inin yeşil alan olarak tasarlan-
dığını ifade etti. 

Ana binada yer alacak birimleri 
de anlatan Şahin, “3 katlı binanın 
giriş katında kütüphane, bilgisa-
yar atölyesi ve ebru sınıfı gibi el 
sanatları eğitimlerinin verileceği 
bölümler, BAKMER çatısı altın-
da Başakşehirli kadınlara hizmet 
verecek. Birinci katta ise bilgie-
vi öğrencilerine hizmet verecek 

yedi sınıf olacak. Bu katta 152 kişi 
kapasiteli bir konferans salonu da 
oluşturduk. Bu sahnede aynı za-
manda tiyatro oyunları da sahne-
lenebilecek. Üçüncü kat ise kitap 
kafe ve ders çalışma alanı olarak 
tasarlandı.” diye konuştu. 

Sağlıklı yaşam ve 
kültür-sanat bu 

parkta buluşacak
Başakşehir, Kayaşehir’in ardından bir kültür ve yaşam parkına daha 

kavuşuyor. Çalışmaların aralıksız sürdüğü Fenertepe Kültür ve Yaşam 
Parkı’nın eylül ayında hizmete açılması hedefleniyor. 

Fenertepe Kültür ve Yaşam Parkı’nda çalışmalar sürüyor
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Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yapımı hızla de-
vam eden Fenertepe Kültür ve Yaşam Parkı’ndaki ça-

lışmaları yerinde inceledi. Başkan Kartoğlu, “Yeni 
kompleksimiz tamamlandığında bölgemiz 

hem kültür-sanat merkezi haline 
gelecek hem de öğrencilerimiz 
için mükemmel bir ders çalış-

ma ortamı hazırlanmış 
olacak.” dedi.

Başkan Kartoğlu çalışmaları
yerinde inceledi

Kültür-sanat ve spor iç içe olacak 

Fenertepe Kültür ve Yaşam Parkı’ndaki 
yeşil alanlarla ilgili de açıklamalarda bulu-
nan Şahin, çeşitli çocuk oyun alanlarının 
farklı konseptlerle oluşturulacağını ifade 
etti. Kuşbakışı bakıldığında parkın ‘T’ harfi 
şeklinde uzandığı ifade eden Şahin, BAK-
MER ve bilgievi önünden başlayarak Gazi 
Süleyman Paşa Camii yanından geçen bu 
uzantının koşu ve bisiklet parkuru olarak 
tasarlandığını söyledi. 200 metrelik parkur, 
ağaçlarla süslenecek ve bölge vatandaşla-
rın kullanabileceği uzun ve geniş bir alan 
haline getirilecek. 
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YANINDA,
YAKININDA,
YAYINDA 

‘Mutluluğun Sesi’ 
Radyo Başakşehir’de
yepyeni programlar

‘Mutluluğun Sesi’ sloganıyla yayın hayatına başlayan 
Radyo Başakşehir, dünyanın dört bir yanındaki 
dinleyicilerine yeni programlarla ulaşmaya devam ediyor. 

Gazeteci yazar Murat Çiçek’in 
sunduğu ‘Gündem’ ile Türkiye’nin 
önde gelen radyocularının konuk 
olduğu ‘Radyo Sokağı’ ilgiyle takip 
ediliyor.

Radyo Başakşehir’de gündemi ya-
kından takip etmek isteyenler için 
dolu dolu bir program daha başla-
dı. 24 TV Genel Yayın Yönetmeni, 
deneyimli gazeteci Murat Çiçek, 
‘Gündem’ programıyla Radyo Ba-
şakşehir’de dinleyicilerin karşısına 
çıktı. Türkiye ve dünyada gelişen 
güncel olayların değerlendirildiği 
programda Çiçek ve uzman ko-
nuklarının analizleri, olaylara farklı 
bir soluk getirdi. Çiçek’in konukları 
canlı telefon bağlantılarıyla Erhan 
Yıldırım, Melik Yiğitel ve Yusuf 
Alabarda oldu. 

Murat Çiçek’in ilk programındaki 

ilk konuğu, New York eyaletin-
de 16 yıl boyunca polis teşkilatı 
başkanı danışmanlığı yapan Erhan 
Yıldırım oldu. ABD’deki sokak 
eylemlerini değerlendiren Yıldırım, 
olaylarla birlikte aynı mezhepten 
Hristiyanların bile birbirinden 
nefret etmeye başladığını söyledi. 
ABD polisinin Müslümanlara bakış 
açısından da bahseden Erhan 
Yıldırım, danışmanı olduğu polis 
teşkilatı başkanının kendisinden, 
suç oranı yüksek bir bölgeye, suç 
oranının düşmesi için cami yapma 
konusunda fikir aldığını ifade etti. 

“Kimse erken seçim 
istemiyor”
Murat Çiçek, ikinci konuğu Türk-
medya Ankara Temsilcisi Melik 
Yiğitel ile erken seçim iddiala-
rını değerlendirdi. Murat Çiçek, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın görev süresi göz önü-
ne alındığında, Erdoğan’ın erken 
seçime hazırlandığı yönündeki 
iddiaların asılsız hale geldiğini 
söyledi. 

Yiğitel de, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın kişisel olarak oy oranının 
tüm anketlerde yüzde 52’nin 
üzerinde çıktığını, oy 
oranı düşük olan ana 
muhalefet partisinin 
de bu durumda bir 
erken seçime sıcak 
bakmadıvğını ifade 
etti. Çok iyi yönetilen 
salgın sürecinin, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan ve 
AK Parti’nin oy oran-
larını ciddi oranda 
olumlu etkilediği-
ni söyledi. 

‘Murat Çiçek ile Gündem’ programı her çarşamba saat 
20.00’de Radyo Başakşehir’den canlı yayınlanacak
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“Sömürmek için değil kazan-kazan 
için Libya’dayız”
Murat Çiçek, programında son olarak Stra-
tejist ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda’yı 
konuk etti. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki 
stratejisini değerlendiren Alabarda, ‘sömürge’ 
anlayışına sahip 10 ülkenin bir araya gelerek 
Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin karşısında bir-
leştiğini, Türkiye’yi Antalya Körfezi’ne hapset-
mek için çeşitli anlaşmalar yaptığını söyledi.  
Libya ile yapılan deniz sınırı anlaşması ile bu 
planların boşa çıkarıldığını ifade eden Alabar-
da, Türkiye’nin Libya’da petrol hesabı olma-
dığını, bir kazan-kazan ilişkisi kurulduğunu 
söyledi. Türkiye’nin yakında bölgede başarıya 
ulaşacağını da sözlerine ekledi.

Radyo Sokağı tüm 
hızıyla devam ediyor

‘Mutluluğun Sesi’ Radyo Başakşehir, 
Türkiye’nin önde gelen radyocularını 
ağırlamaya devam ediyor. Rama-
zan’da başlayan ve büyük bir ilgiyle 
takip edilen ‘Radyo Sokağı’, haziran 
ayında da dinleyicileriyle buluşuyor. 
Her hafta birbirinden kıymetli isimle-
rin mikrofon başına geçtiği program-
da haziran ayının ilk konuğu sevilen 
radyocu Cem Arslan’dı. Deneyimli 
radyocu, kendisine has üslubuyla 
keyifli bir program gerçekleştirdi.  

Radyo Sokağı’nın ikinci konuğu ise 
Radyo D’nin sevilen isimlerinden 
Hilal Özgani oldu. Başakşehir Bele-
diye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun da 
telefonla katıldığı programda keyifli 
anlar yaşandı. Radyoculuk alanında 
yapılan çalışmaların arkasında oldu-
ğunu belirten Başkan Kartoğlu, rad-
yoculuğa gereken önemin verilmesi 
için ellerinden gelen her türlü desteği 
vereceklerini söyledi. 
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Başakşehirliler 
açık havada filmin 
keyfini sürdü

Arabada Sinema etkinliğine büyük ilgi

Başakşehir Belediyesi, koronavirüs salgını döneminde ‘Filmin 
keyfini sür’ sloganıyla düzenlediği arabalı açık hava sinema 
etkinliği ile ilçe sakinlerinin sinema özlemine son verdi. 
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Başakşehir Belediyesi, koro-
navirüs tedbirleri kapsamında 
sinemaların kapalı olduğu dö-
nemde, sosyal mesafe kuralla-
rını uygulayarak vatandaşlara 
açık havada arabada film izleme 
fırsatı sundu. Arabalı açık hava 
sineması keyfi kapsamında baş-
rollerini Aras Bulut İynemli ile 
Nisa Sofiya Aksongur’un pay-
laştığı ‘7. Koğuştaki Mucize’ adlı 
film beyaz perdeye yansıtıldı.

Stadyum otoparkı 
bir ilke sahne oldu

Başakşehir’deki Fatih Terim Stad-
yumu otoparkı bir ilke sahne oldu. 
‘Filmin keyfini sür’ sloganıyla dü-
zenlenen etkinlik için otoparkta 
500’e yakın araç bir araya geldi. 
18 yaş altı ve 65 yaş üzeri dışında-
ki Başakşehirliler, her araçta 2 kişi 
olunması, araç içinde maske ta-
kılması gibi kurallar ile alana giriş 
yaparak yerlerini aldı.

Etkinlik büyük ilgi gördü

Hayatlarında ilk kez araba ile açık 
havada sinema keyfi yaşayan Ba-
şakşehirliler, etkinlikten çok mem-
nun kaldıklarını dile getirerek, Ba-
şakşehir Belediyesi’ne ve Başkan 
Yasin Kartoğlu’na teşekkür etti. 
Film izlemeye gelenlere patlamış 
mısır ve gazoz da ikram edildi.

Film 
izlemeye 
gelenlere 

Başakşehir 
Belediyesi tarafından 

patlamış mısır ve 
gazoz da ikram 

edildi
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Başakşehir Belediyesi’nden çevre dostu sitelere  

Rengârenk çiçekler
Başakşehir Belediyesi, çevre bilinciyle atık biriktiren ilçe sakinlerinin yaz mevsimini 

renklendirdi. ‘Atık Nakit’ projesi kapsamında atık biriktirerek çevre sorumluluklarını 

yerine getiren sitelere renk renk, çeşit çeşit çiçekler hediye edildi.

v‘Atık Nakit’ projesiyle ilçedeki 

vatandaşları geri dönüşüm konu-

sunda bilinçlendiren Başakşehir 

Belediyesi, bu alışkanlığı her aile-

nin, her vatandaşın kazanabilmesi 

için yeni projeler üretiyor. Çevre 

Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 

organizasyonuyla evsel atıkları bi-

riktirerek Başakşehir Belediyesi’ne 

teslim eden sitelere ödül olarak 

saksılı çiçekler verildi.  
Yöneticilerden Fikret Kuman-

daş, projenin iki yönlü yararının 

bulunduğunu, hem atıkların geri 

dönüşümünü hem de çiçeklerle 

çevrenin güzelleşmesini sağladığı-

nı söyledi. Bir başka site yöneticisi 

Mehmet Akif Demirpolat ise, site-

lerindeki binaların her katına geri 

dönüşüm kutuları yerleştirildiğini 

ifade etti. Bu uygulamayla site sa-

kinlerinin geri dönüşüm konusun-

da görev bilinciyle hareket ederek 

çaba gösterdiğine dikkat çekti.

Sürpriz uygulamalar 
devam edecek

Başakşehir Belediyesi Çevre 

Koruma ve Kontrol Müdürlü-

ğü’nde görevli Çevre Mühendisi 

Muhittin Gülkan da, karantina 

boyunca evlerinde kalmak 

zorunda kalan vatandaşların yaz 

mevsimini güzel geçirmesi için 

renkli çiçeklerle katkıda bulun-

mak istediklerini söyledi. 

Sitelere 

yöneticilerine, 

atık miktarı 

oranında, her birinde 

30 saksı bulunan 

kasalar teslim 
edildi
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Millet Bahçeleri ve parklarda sosyal mesafeli dönem

Sağlıklı yaşam için 
‘beyaz çemberler’

Başakşehir Belediyesi, yeniden ilçe 
sakinlerinin kullanımına açılan park 
ve bahçelerde kontrollü sosyal 
hayatın en iyi şekilde uygulanması 
için beyaz çemberle belirlenen 
sosyal mesafe alanları oluşturdu.

Koronavirüs salgınında vaka oran-
larının azalmasıyla birlikte alınan 
tedbirler de esnetilmeye başlandı. 
1 Haziran itibariyle Türkiye genelin-
de kontrollü sosyal hayat başladı. 
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle 
tekrar vatandaşların hizmetine 
açılan millet bahçeleri ve parklar, 
sosyal mesafe kuralına göre yeni-
den düzenlendi. 

Başakşehir Millet Bahçesi ile 
Bahçeşehir Gölet Parkı’ndaki çim 
alanlarda, Başakşehir Belediyesi 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekip-
leri tarafından beyaz çemberlerle 
sosyal mesafeli oturma ve dinlen-
me alanları oluşturdu.

Açık havada sosyal 
mesafeli hayat

Başakşehir Millet Bahçesi’nde 
çimlere zarar vermeyen boya kul-
lanılarak en az 1 metre 80 santimlik 
aralıklarla çizilen beyaz çember-
ler, her kişinin ya da her ailenin 
oturma sınırlarını ve birbirine olan 

uzaklıklarını belirliyor. 2 metre 40 
santim çapında çizilen çemberler, 
4-5 kişilik ailelerin oturabileceği 
şekilde düzenlendi.

Başakşehir Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü Peyzaj Mimarı 
Nuray Çakar, beyaz çemberli alan-
ların temiz tutulacağını ve çizgi-
lerin silindikçe tekrar çizileceğini 
ifade etti. Çalışmaların ardından 
Başakşehir Millet Bahçesi ile Bah-
çeşehir Gölet Parkı’nda vatandaş-
lar çemberleri kullanmaya başladı. 
Başakşehirliler, sosyal mesafe 
kuralına uyarak yaz mevsiminin ve 
güneşin tadını çıkardı.
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Haziran ayı, bahçelerin renklenip 
cıvıl cıvıl hale geldiği bir dönemdir. 
Bu dönemde farklı türlerde çiçek-
ler açar, çimler canlanır. Ancak 
bahçelerin renkli ve canlı hale 
gelebilmesi için bir dizi çalışma 
yapılması gerekiyor. 

Başakşehir’deki yeşil  
alanlar yaza hazır
Başakşehir Belediyesi, sorumluluk 
alanlarında bulunan millet bahçe-
leri ile parklarda bir dizi çalışma 
yaptı. Çimler biçildi, sulandı ve ilaç-
landı. Peyzaj alanlarına çiçek ekim-
leri yapıldı. Çocuk oyun alanlarının 
zeminlerine de bakım yapılarak 
kullanıma hazır hale getirildi.

Başakşehir Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü, bu çalışma-
ları yaparken kendine ait bahçeleri 

olanları unutmadı. Nasıl bakım 
yapmaları gerektiği konusunda 
Başakşehirlilere tavsiyelerde bu-
lunan Peyzaj Mimarı Nuray Çakar, 
haziran ayında bahçelerin canlı 
kalabilmesi için, öncelikle bahar 
aylarında toprakta yenileme ve 
havalandırma yapılmadıysa bu 
işlemin hemen yapılması gerekti-
ğine dikkat çekti. 

Çim alanlar sabah ve  
akşam sulanmalı
Çim alanlarda yapılacak bakımla 
ilgili bilgi veren Çakar, “Çim alanla-
rın canlı kalabilmesi için bakımları 
düzenli bir şekilde yapılmalı. Bu 
alanlar, güneşin etkisinin az olduğu 
sabah ve akşam saatlerinde su-
lanmalı. Otomatik sulama sistemi 
varsa ayarları kontrol edilmeli. 
Amonyum sülfat ve amonyum nit-

rat içerikli gübreler çimlerin canlı 
kalmasında önemli katkı sağlıyor.” 
dedi.

Haşereler için zirai ilaç
Çakar, bahar aylarında ekilen 
sebzeler ile meyve ağaçlarının da 
haziran ayında bakıma ihtiyaç duy-
duğunu ifade etti. Yaz aylarında 
sebze bahçesi ve meyve ağaç-
larının, geride bıraktığı aylardan 
daha çok suya ihtiyaç duyduğunu 
söyledi. Bahçelerdeki çiçek ve sar-
maşıkların da mutlaka budanması 
gerektiğini dile getiren Çakar, “Bu 
işlemler çiçek ve bitkileri rahatlatı-
yor ve büyüyüp canlanmalarında 
önemli bir rol oynuyor. Bu mev-
simde ortaya çıkan danaburnu, 
salyangoz ve tırtıl gibi böcekleri, 
zirai ilaçlarla bitkilerden uzak tut-
mak gerekiyor.” diye konuştu.

Yemyeşil bahçelerin zamanı geldi

Bahçelerde yaz 
bakımı nasıl yapılır?
Bahçelerde kış ve bahar bakımı yapıldı, sıra yaz bakımına geldi. Peki, 

bahçeleri yaz günlerine hazır hale getirmek için neler yapılmalı? 
Yaz mevsimin başlangıcı haziranda bahçelerde yapılması gereken 

çalışmaları, Başakşehir Belediyesi Peyzaj Mimarı Nuray Çakar anlattı.
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Başakşehir Belediyesi, koronavirüs 
tedbirleri kapsamında yüz yüze 
gerçekleştirilemeyen kişisel gelişim 
eğitimlerini “Evde Kal, Eğitimle Kal” 
sloganıyla sosyal medya üzerin-
den veriyor. Başakşehir Living Lab 
Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde 
eğitmen İrem Nur Ergün’ün rehber-
liğinde işaret dili eğitimi verildi. 

“Bir işaret bir kelime, bir kelime 
bir anlayıştır” prensibinden yola 

çıkarak Başakşehir Belediyesi’yle 
birlikte işaret dili eğitimine başla-
dıklarını kaydeden Ergün, “Çift el 
parmak alfabesiyle derse başlıyo-
ruz. İlerleyen aşamada aile kavram-
larına geçeceğiz. Amacımız işaret 
dilini çocuklarımıza tam olarak 
öğretebilmek.” dedi.

Eğitimlere katılan 4. sınıf öğrencisi 
Zeynep Mina Akdemir, kendi yaşın-
daki bir engelli çocuğu gördüğün-

de onunla daha iyi iletişim kurmak 
ve tanımak istediğini belirterek, 
eğitimi düzenleyen herkese teşek-
kür ettiğini söyledi.

Anne Selma Genç Akdemir de, 
“Salgın sürecinde kodlama eğitimi 
olsun, işaret dili eğitimi olsun lokas-
yondan bağımsız bir şekilde online 
ortamda bu eğitim hizmetini sun-
duğu için Başakşehir Belediyesi’ne 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başakşehir Belediyesi Living Lab’de 

Online işaret
dili eğitimi

Başakşehir Belediyesi’nin “Evde kal, eğitimle kal” sloganıyla canlı yayın 
platformunda gerçekleştirdiği işaret dili eğitimine 50 çocuk katıldı. 

“Amacımız, 
işaret dilini 
Başakşehirli 

çocuklarımıza 
tam olarak 

öğretebilmek” 
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BAŞAKŞEHİR

TELEFON 
REHBERİ

SA
ĞL

IK
 K

UR
UL

UŞ
LA

RI

Başakşehir Devlet Hastanesi 0212 488 01 70 

Güvercintepe Semt Polikliniği 0212 687 18 00

Bahçeşehir Semt Polikliniği 0212 669 47 15

Başakşehir Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 0212 488 69 77

Güvercintepe Semt Polikliniği 0212 687 18 00

Bahçeşehir Semt Polikliniği 0212 669 47 15

Başakşehir Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 0212 488 69 77

Güvercintepe Semt Polikliniği 0212 687 18 00

Bahçeşehir Semt Polikliniği 0212 669 47 15

Aİ
LE

 S
AĞ

LI
ĞI

 M
ER

KE
ZL

ER
İ

Başakşehir 12 Nolu ASM 0212 487 28 59

4. Etap ASM 0212 487 30 99

Başakşehir 11 Nolu ASM 0212 487 11 20

Başakşehir 3 Nolu ASM 0212 488 47 55

Başakşehir 4 Nolu ASM 0212 488 79 79

Başakşehir 5 Nolu ASM 0212 488 32 44

Başakşehir ASM 0212 485 45 25

Ziya Gökalp ASM 0212 670 18 71

6 Nolu ASM 0212 687 11 55

7 Nolu ASM 0212 687 11 55

Güvercintepe ASM 0212 687 67 10

8 Nolu ASM 0212 688 13 43

9 Nolu ASM 0212 648 62 98

Şahintepe ASM 0212 648 09 92

Bahçeşehir ASM 0212 669 63 60

10 Nolu ASM 0212 607 33 23

Kayabaşı Murat Kızılkale ASM 0212 691 03 95

Başakşehir 14 Nolu ASM 0212 777 32 77

28 Nolu ASM 0212 596 53 61

Dr. Doğan Uysal ASM

AC
İL

 H
AT

LA
R

Sıhhi İmdat 112

Polis İmdat 155

Yangın İhbar 110

Jandarma İmdat 156

Orman Yangın İhbarı 117

Alo Tüketici 175

Kadın ve Sosyal Hizmetler 183

BA
ŞA

KŞ
EH

İR
 K

AM
U 

KU
RU

M
 V

E 
KU

RU
LU

ŞL
AR

I

Başakşehir Kaymakamlığı 0212 488 49 40 

Başakşehir Milli Eğitim Müdürlüğü 0212 488 48 80-81

Başakşehir Emniyet Müdürlüğü 0212 488 57 77

Başakşehir Müftülüğü 0212 488 44 23

Başakşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü 0212 488 53 00

Başakşehir Halk Eğitim Merkezi 0212 488 41 47

Jandarma 0212 669 32 00

Başakşehir Kızılay 0212 487 00 30

Başakşehir İtfaiye 0212 488 23 49

Bahçeşehir İtfaiye 0212 669 31 37

M
UH

TA
RL

IK
LA

R

Başakşehir Mahalle Muhtarlığı (1. - 2. Etap) 0212 486 22 33

Başak Mahalle Muhtarlığı (4. - 5. Etap) 0212 488 67 67

Altınşehir Mah. Muhtarlığı 0212 687 80 19

Güvercintepe Mah. Muhtarlığı  0212 687 25 90

Kayabaşı Mah. Muhtarlığı 0212 691 15 03

Şahintepe Mah. Muhtarlığı 0212 648 34 00

Ziyagökalp Mah. Muhtarlığı       0212 670 38 17

Şamlar Mahalle Muhtarlığı 0212 691 03 56

Bahçeşehir 1.Kısım Muhtarlığı  0212 669 85 10

Bahçeşehir 2.Kısım Muhtarlığı 0212 669 80 25
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ARABADA
SİNEMA KEYFİsizlerle

Haziran ayı boyunca; 
F. Terim Stadyumu Otoparkı,  
Atatürk Olimpiyat Stadyumu 
Otoparkı ve Bahçeşehir 
Tören Alanı’nda sizlerle.



Yalnız değiliz 
çünkü onlar 
hep yanımızda

 Bizi gerçekliğe kavuşturan kahramanlarımızın 
Babalar Günü kutlu olsun

Yasin KARTOĞLU
Başakşehir Belediye Başkanı


