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B A Ş K A N ’ D A N

Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için hazırladığımız Gençlik Kulübü 
mobil uygulaması ile Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda 
“Genç Dostu Şehir” ödülüne layık görüldük. Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldığımız ödül ile 4 yıldır büyük bir kararlı-
lık ve gayretle yürüttüğümüz gençlik yatırımlarımızı taçlandırmış olduk.

2017 yılında göreve başladığımda, insan odaklı hizmet ve projelerle gönül 
köprüleri kurmak için yola revan olduk. Çalışma arkadaşlarımla birlikte, “Size 
Yakın” sloganıyla yediden yetmişe tüm komşularımızın mutluluğu için ça-
lışmayı ve üretmeyi kendimize görev bildik. Çocuklarımızdan yaşlılarımıza, 
kadınlarımızdan gençlerimize, engelsiz komşularımıza kadar her yaş grubuna 
özel, ihtiyaçları doğrultusunda hizmet ve projeleri hayata geçirdik. Genç ve 
dinamik bir nüfusa sahip şehrimizde, gençlerimize yönelik çalışmalarımıza da 
ağırlık verdik. Gençlik Oyunları ile başlayan, tiyatro ve müzik akademileri ile 
devam eden ve geçen yıl Yeni Medya Akademi, Radyo Akademi, BASE Espor 
Merkezi ile zirveye ulaşan gençlik yatırımlarımız sonucunda Başakşehir’imizi, 
gençliğin şehrine dönüştürdük. Ama durmadık, çalışmaya ve üretmeye devam 
ettik. Gençlerimiz için hazırladığımız ve yakın zamanda hayata geçireceğimiz 
Gençlik Kulübü mobil uygulaması ile Ankara’da düzenlenen Genç Dostu Şe-
hirler Fikir ve Proje Yarışması’nda “Genç Dostu Şehir” ödülüne layık görüldük. 
Ödülümüzü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almak, 
bizler için ayrıca mutluluk ve gurur vesilesi oldu. “Genç Dostu Şehir” ödülü ile 
aynı zamanda büyük bir kararlılık ve gayretle yürüttüğümüz gençlik yatırımla-
rımızı da taçlandırmış olduk. 

Diğer taraftan 4 yıl önce başlattığımız, bir başka örneği daha olmayan Türki-
ye’nin en büyük gençlik organizasyonu Başakşehir Gençlik Oyunları’nı, artık 
İstanbul Gençlik Oyunları adıyla düzenleyeceğiz. Tanıtımını yaptığımız İstanbul 
Gençlik Oyunları, Başakşehir’den İstanbul gençliğine armağan olsun. Başakşe-
hir’imizde yakaladığımız dinamizm ve heyecanın, bu yıl İstanbul’u ve İstanbul 
gençliğini de saracağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle 2021-2022 eğitim 
ve öğretim yılında tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılar 
diliyorum. 
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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü Başakşehir’de 
coşkuyla kutlandı. Resmi törenlerin ardından düzenlenen kortej 

yürüyüşü ve Bahçeşehir Gölet’teki etkinliklere Başakşehirliler 
büyük ilgi gösterdi.

Büyük zaferler, büyük milletlerin eseridir!

Başakşehir’de 
Zafer Bayramı 

coşkusu 
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Samsun’da başlattığı bağımsızlık 
mücadelesinin zaferle sonuçlan-
dığı 30 Ağustos Zafer Bayramı 
Başakşehir’de coşkuyla kutlandı. 
Büyük Taarruz Zaferi’nin 99. yıl 
dönümündeki kutlamalar, Bahçe-
şehir Tören Alanı’nda çelenk koy-
ma töreniyle başladı. Törene Ba-
şakşehir Kaymakamı Uğur Turan, 
Başakşehir Belediye Başkanı Ya-
sin Kartoğlu, Garnizon Komutanı 
İstihkâm Albay Muharrem Aydın, 
İlçe Emniyet Müdürü Necati Altuğ 
Şahin, dernek ve siyasi partilerin 
temsilcileri, mahalle muhtarları ve 
çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitlerimiz için saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı ile sona eren töre-
nin ardından Başkan Kartoğlu, 

Bahçeşehir Ek Hizmet Binasında 
tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos 
Zafer Bayramı kutlamalarında 
bir sonraki etkinlik kortej yürü-
yüşü oldu. Bahçeşehir Ek Hiz-
met Binasının önünde toplanan 
Başakşehirliler, marşlar eşliğinde 
Bahçeşehir Gölet’e kadar yürüdü. 
Yürüyüşe Başakşehir Belediye 
Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı. 

“30 Ağustos milletimizin 
zafer bayramıdır”
Bahçeşehir Gölet’te ilçe sakinle-
rine hitap eden Başkan Kartoğlu, 
30 Ağustos’un gurur ve zafer 
günü olduğunu söyledi.  Ağus-
tos ayının zafer ayı olduğunu 
hatırlatan Başkan Kartoğlu, 
“Sizlerle birlikte mutluluğun şehri 
Başakşehir’imizde bu coşkuyu 

paylaşmanın gururunu yaşıyo-
rum. Ağustos ayı bizim için zafer 
ayıdır. 30 Ağustos, hür milletin 
şahlanışının günüdür. Bir milletin 
yeniden yükseliş günüdür. 30 
Ağustos bizim kurtuluş zaferimiz-
dir. Bu vesileyle milletimiz için, 
vatanımız için canlarını feda eden 
tüm kahramanlarımızı rahmetle 
anıyorum.” diye konuştu.

Sahne şovlarına ışık gösteril-
eri eşlik etti
Bahçeşehir Gölet’te, Başakşehirli-
ler için özel hazırlanan sahne şov-
ları yapıldı. Işık gösterileri, bando 
konseri ve DJ performansı ile 
binlerce Başakşehirli, 30 Ağustos 
Zafer Bayramı’nı doyasıya kutladı.

BAŞKAN KARTOĞLU: “30 AĞUSTOS, HÜR MİLLETİN ŞAHLANIŞININ 
GÜNÜDÜR. 30 AĞUSTOS, BİZİM KURTULUŞ ZAFERİMİZDİR” 
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Başakşehir Belediye 

Başkanı Yasin Kartoğlu, 

Anadolu irfanının ön-

cülerinden Hacı Bektaş 

Veli’yi Anma Günü’nde 

anlamlı bir projeyi ha-

yata geçirdi. İçerisinde 

özel bir alanın da bu-

lunduğu kütüphane, 

dualarla açıldı. 

Başakşehir yeni bir kütüphaneye daha kavuştu

Hacı Bektaş Veli 
Kütüphanesi açıldı
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Başakşehir Belediyesi, Hacı 
Bektaş Veli’nin vefatının 750. yıl 
dönümünde ilçeye anlamlı bir 
eser kazandırdı. Bahçeşehir 2. 
Kısım Mahallesi’nde kurulan ve 
Anadolu’nun manevi mimar-
larından olan Hacı Bektaş 
Veli’nin ismini taşıyan kütüp-
hane, düzenlene törenle kitap-
severlerin hizmetine açıldı.

Kitapseverlerin buluşma 
noktası olacak
Anadolu irfanının öncülerinden 
Hacı Bektaş Veli’nin ismini taşı-
yan kütüphaneye tüm Başakşe-
hirlileri davet eden Başakşehir 
Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 
“Kitapseverlerimizin merakla 
beklediği kütüphanemizi hiz-
mete açtık. Hacı Bektaş Veli’nin 
ismini, yine ilim üzerine kurulmuş 
bir mekânda yaşatacağız. Bo-
ğazköy yürüyüş yolunun yanında 
yer alan kütüphanemizi, Hacı 
Bektaş Veli’yi Anma Günü’nde 
Başakşehirlilerin hizmetinize aç-

manın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Okuyup okutmak 
için ilçemizin dört bir yanına 
kütüphane açıyoruz, açmaya 
da devam edeceğiz. 7’den 70’e 
okuyacak, bilgi hazinemizi her 
geçen gün genişleteceğiz.” diye 
konuştu.

Hacı Bektaş Veli’ye özel alan
Hacı Bektaş Veli Kütüphanesi’nin 
2 bin kitap kapasitesine sahip 
olduğunu ifade eden Başkan 

Kartoğlu, “Kütüphane içerisine 
Hacı Bektaş Veli’yi anlatan ve 120 
eserden oluşan özel bir alan da 
hazırladık. Kütüphanenin dışında 
ise, kitapseverlerin açık havada 
keyifli bir vakit geçirmesi için, 
harika bir kitap bahçesi yapıla-
cak.” dedi.

“Yeni projeleri hayata 
geçiriyoruz”
Bahçeşehir’de hayata geçirile-
cek olan yeni projeler hakkında 
da bilgi veren Başkan Kartoğlu, 
“Marmaray’a ring seferlerimiz 
kısa süre içerisinde başlayacak. 
Bu kapsamda Bahçeşehir Tren 
İstasyonumuzu tamamladık ve 
deneme seferlerimize başladık. 
Yapım çalışmaları devam eden 
yollarımızla birlikte ulaşımda da 
öncü ilçe konumunda olacağız. 
Çalışmaları devam eden yürüyüş 
ve bisiklet yollarımızla birlikte 
pedalları mutluluk ve huzura 
çevireceğiz.” ifadesini kullandı.

Başakşehir yeni bir kütüphaneye daha kavuştu

BAŞKAN YASİN 
KARTOĞLU: “OKUYUP 

OKUTMAK İÇİN 
İLÇEMİZİN DÖRT BİR 
YANINA KÜTÜPHANE 

AÇIYORUZ, AÇMAYA DA 
DEVAM EDECEĞİZ” 
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Başakşehir'in canları 
aşure gününde 

buluştu

Muharrem ayı ve Aşure Günü münasebetiyle ilçe sakinleriyle bir araya gelen 
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Hep birlikte paylaştığımız aşure 

lokmamız ile birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun” dedi.

Muharrem ayı münasebetiyle Gü-
vercintepe Hacı Bektaş-ı Veli Ce-
mevi’nde aşure lokması programı 
düzenledi. Cemevinde hazırlıklar 
saatler öncesinde başladı; ma-
salar kuruldu, pilavlar kavruldu, 
aşureler pişirildi. Programa Ba-
şakşehir Kaymakamı Uğur Turan, 
Başakşehir Belediye Başkanı 
Yasin Kartoğlu, Güvercintepe Hacı 

Bektaş Veli Cemevi Başkanı Cafer 
Geçgül, Altınşehir Mahalle Muhta-
rı Cesim Karabalık, Güvercintepe 
Mahalle Muhtarı Hayrettin Şahbu-
dak ve vatandaşlar katıldı.

Birlik ve beraberliğin simgesi
Başakşehirli canlara hitap eden 
Başkan Kartoğlu, “Yaklaşık bir 
buçuk yıldır sıkıntılı bir pandemi 

sürecinden geçiyoruz. Bu zor 
günlerde, çok şükür bahçede, 
böyle güzel bir mekânda bir araya 
geldik. Bizlere bu imkânları veren 
Rabbime hamd olsun. Gönülleri-
mizde ve evlerimizde bolluğun, 
bereketin can bulduğu Muharrem 
ayı, aynı zamanda birlik, bera-
berlik ve dirliğin simgesidir” diye 
konuştu.
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“Kardeşliğimiz daim olsun”
Birlik ve beraberlik mesajı veren 
Başkan Kartoğlu, sözlerini şöyle 
tamamladı: 

“Yüce Allah, bu mübarek ayda 10 
peygamberine 10 farklı ihsanda 
bulunmuştur. Hz. Nuh tufandan, 
Hz. İbrahim ateşten, Hz. Yunus 
balığın karnından Muharrem 
ayında kurtulmuştur. Hz. Musa’nın 

peşindeki Firavun ve berabe-
rindeki ordusu bu ayda sulara 
gömülmüştür Rabbimin izniy-
le... Muharrem ayının simgesi 
aşure, aynı zamanda bir şükür 
tatlısıdır. Bugün hep birlikte 
paylaştığımız aşure lokmamız ile 
birliğimiz, beraberliğimiz, kardeş-
liğimiz daim olsun, hanelerimiz 
daha da bereketli olsun inşallah.”

BAŞKAN 
KARTOĞLU: 

“BOLLUĞUN VE 
BEREKETİN CAN 

BULDUĞU MUHARREM AYI, 
AYNI ZAMANDA BİRLİK, 

BERABERLİK VE DİRLİĞİN 
SİMGESİDİR”

9HABER



Fenertepe Bilgievi 
Parkı hayırlı olsun

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerinin nefes alabileceği yeşil 
alanlara bir yenisini daha ekleyerek Fenertepe Bilgievi Parkı’nı 
hizmete açtı. Çalışmaların bittiği park, Başakşehirlilerin yeni 

buluşma adresi olmayı bekliyor.

Yeşilin şehri Başakşehir, yeni bir parka daha kavuştu

Başakşehir Belediyesi, yeşil alan ve 
park çalışmalarına aralıksız devam 
ediyor. Çalışmalar kapsamında 
Fenertepe Bilgievi Parkı, Başakşe-
hirlilerin hizmetine açıldı. Kayabaşı 
Mahallesi Fenertepe Caddesi üze-

rindeki park, 4 bin 900 metrekare 
alana sahip. 
Parkta yürüyüş yolu, bisiklet par-
kuru, fitness alanı, çocuk oyun 
alanları ve basketbol sahası yer 
alıyor. Parktaki çocuk oyun alan-

ları ve yürüyüş yolu da kauçukla 
kaplanarak güvenli hale getirildi. 
Ayrıca parktaki peyzaj düzenle-
melerinde 173 ağaç ve bin 350 çalı 
toprakla buluşturuldu.

YAKLAŞIK BEŞ BİN METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ FENERTEPE BİLGİEVİ 
PARKI’NDA, 173 AĞAÇ VE 1.350 ÇALI TOPRAKLA BULUŞTURULDU
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Başakşehirli 
çocukları 
parklarda 
güvenle 
oynuyor

Yeşil alanlarıyla nefes al-
dıran ilçe Başakşehir’in 
park ve yeşil alanlarında 
Kovid-19 salgını tedbirleri 
kapsamında düzenli olarak 
dezenfeksiyon çalışması 
gerçekleştiriliyor. Başak-
şehir Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü, ilçe 
genelindeki 131 park ve ye-
şil alanında bulunan çocuk 
oyun alanı ve açık hava 
spor ekipmanlarını virüs 
ve bakterilere karşı dezen-
fekte ediyor. İnsan ve çevre 
sağlığına zarar vermeyen 
kimyasalların kullanıldığı 
çalışmalar, hava şartlarına 
bağlı olarak belirli aralık-
larla sürdürüyor. Yürütülen 
çalışmalar ile Başakşehirli 
çocuklar, parklarda güvenli 
bir şekilde oynuyor.
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Sıfır atık ve geri dönüşüm alanın-
daki çalışmalarıyla Türkiye’ye ör-
nek olan Başakşehir Belediyesi, 
ilçeye yeni bir tesis daha kazan-
dırmak için çalışmalara tüm hızıyla 
devam ediyor. Başakşehir Mahal-
lesi’nde yer alan geri dönüşüm 
tesisinin ardından bir tesis de Bah-
çeşehir 2. Kısım Mahallesi’ne inşa 
edilmeye başlandı. 

“Komşularımızla birlikte 
çalıştık”
Çocuklara daha güzel bir Başak-
şehir bırakmak için yola çıktıkları-

nı ifade eden Başakşehir Belediye 
Başkanı Yasin Kartoğlu, “İlk geri 
dönüşüm tesisimizi Başakşehir 
Mahallemizde açtık. Kendimize 
hedefler belirledik ve emin adım-
larla ilerledik. Başakşehirli kom-
şularımızla el ele, omuz omuza 
verdik. Hedeflerimize ulaşmak için 
her bir konuta geri dönüşüm kutu-
ları, poşetleri ve askıları temin et-
tik.” şeklinde konuştu.

Ayrıştırma tesisinin 4 bin metre-
kare alan üzerine inşa edileceğini 
belirten Başkan Kartoğlu, “Tesisi-
mizin bin 250 metrekaresi kapalı 

alan olacak. Tamamlandığında 
plastik, pet, kâğıt, metal, cam, kar-
ton, naylon ambalaj ürünlerini ye-
niden işleyeceğiz. Saatte 5 ton geri 
dönüşüm ürünü geri dönüşüme 
kazandırılacak.” dedi.

İstanbul’da “sıfır atık 
belgesi” alan ilk belediye
“Sıfır Atık, Güzel Gelecek” proje-
si kapsamında yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi veren Başkan Kar-
toğlu, “İstanbul ortalamasında 
1,22 kilogram olan kişi başı çöp 
miktarını, yapılan son çalışmalarla 

Geri dönüşümde yeni dönem başlıyor

Başakşehir’e yeni 
bir tesis daha

Başakşehir Belediyesi, geri dönüşümde yeni bir dönem başlatıyor. Bahçeşehir 
2. Kısım Mahallesi’nde 4 bin metrekare alan üzerine kurulacak geri dönüşüm 

tesisinde, saatte 5 ton atık ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırılacak.
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birlikte Başakşehir’de 0,77 kilog-
rama kadar düşürdük. Yaptığımız 
çalışmalar sonucunda Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un 
takdimiyle İstanbul’da ‘sıfır atık 
belgesi’ alan ilk belediye olmanın 
gururunu yaşadık. Geri dönüşümü 
teknolojiyle harmanladık. Geliştir-
diğimiz Atık Nakit uygulaması ile 
birlikte site ve konutlardan topla-
nan geri dönüşüm atıkları puana 

dönüştürdük. Biriken puanlarla 
komşularımızın site ihtiyaçlarını 
karşıladık.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Her atık çöp değildir
Temel atma işlemi tamamlanan 
geri dönüşüm tesisinde, “her atık 
çöp değildir anlayışı” ile plastik, 
pet, kâğıt, metal, cam, karton, 
naylon ambalaj atıkları yeniden 

işlenebilecek. Ayrıştırma tesisin 
bant uzunluğu 42 metre olacak. 
Tesis girişinde 50 tonluk bir kantar 
da yer alacak. Böylece tesise giren 
ve çıkan araçlar dijital olarak tar-
tılarak, ürün tonajı rahatlıkla takip 
edilecek. Bölgede toplanan geri 
dönüşüm ürünleri sayesinde geri 
dönüşümün transfer süresi ve ma-
liyeti de azaltmış olacak. 
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Sevimli dostlar 
için sıcak bir yuva

Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi açılıyor

Başakşehir Belediyesi, “sadece bir gün değil her gün” anlayışıyla yürüttüğü 
sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Sevimli 
dostların tedavi, bakım ve barınma ihtiyaçlarının karşılanacağı Başakşehir 
Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi’nde hazırlıklar son aşamaya geldi.

KAYABAŞI 
MAHALLESİ’NDE 

İNŞA EDİLEN 
BAŞAKŞEHİR HAYVAN 
HASTANESİ VE GEÇİCİ 
BAKIMEVİ BİR YILDAN 

KISA SÜREDE 
TAMAMLADI
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Başakşehir Belediyesi tarafından 
sevimli dostların tedavi, bakım ve 
barınma ihtiyaçlarının karşılan-
ması için inşa edilen Başakşehir 
Hayvan Hastanesi ve Geçici Ba-
kımevi’nde çalışmalar tamamladı. 
Başakşehir Belediye Başkanı Ya-
sin Kartoğlu, temeli 4 Ekim Dün-
ya Hayvanları Koruma Günü’nde 
atılan ve 10 ay gibi kısa bir sürede 
tamamlanan merkezde inceleme-
lerde bulundu.

Tam donanımlı hayvan 
hastanesi
Kayabaşı Mahallesi’ndeki 5 bin 
300 metrekarelik arazi üzerine 
tam donanımlı bir merkez yap-
tıklarını ifade eden Başkan Yasin 
Kartoğlu, “Can dostlarımızın yeni 
yuvalarına kavuşması için büyük 
bir özveri ve titizlikle çalıştık. Kısa 

süre içerisinde merkezimizi ta-
mamladık” dedi.  

Başakşehir Hayvan Hastanesi ve 
Geçici Bakımevi ile ilgili bilgiler 
veren Başkan Kartoğlu, “Merkezi-
mizde kuduz müşahede padogla-
rı, alttan ısıtmalı bakım ve tedavi 
padogları, muayene, operasyon, 
anestezi ve görüntüleme odası 
bulunuyor. Laboratuvar, kedi ve 
köpek üniteleri, kanatlı hayvanla-
rımız için özel alan, yağmur suyu 
toplama deposu ve daha fazlası 
Başakşehir Hayvan Hastanesi ve 
Geçici Bakımevi’mizde yer alıyor. 
Bu anlamlı mekânı hizmete açmak 
için gün sayıyoruz.” diye konuştu.

Tek tıkla tüm bilgilere 
ulaşılacak
Başakşehir Hayvan Hastanesi ve 
Geçici Bakımevi’ne özel internet 

sitesi de olacağını söyleyen Baş-
kan Kartoğlu, “Sevimli dostlarımızı 
sahipleneceğiniz, beslenme sis-
temlerini öğreneceğiniz, bakımla-
rından gelişimlerine kadar birçok 
faydalı bilgiye tek tıkla ulaşabi-
leceğiniz harika bir web sitesi de 
hazırlıyoruz. Sitemizde, ilçe ge-
nelinde bulunan besleme odakla-
rımız hakkındaki bilgilere de ula-
şılabilecek.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Başkan Kartoğlu’ndan 
hayvanseverlere çağrı
Başakşehirli hayvanseverlere çağ-
rıda bulunan Başkan Kartoğlu, 
“Sevimli dostlarımızın besleme-
lerini, besleme odaklarımızda ya-
palım. Özellikle oluşabilecek kötü 
kokunun da önüne geçmiş olaca-
ğız” dedi.
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İlklerin ve enlerin ilçesi Başakşehir, 
İstanbul gençliği için hayata ge-
çirdiği yeni bir proje ile Türkiye’de 
bir ilke daha imza attı. 2017 yılında 
Başakşehirli gençlere yönelik baş-
latılan Gençlik Oyunları projesi, bu 
yıl itibariyle İstanbul geneline ya-
yılacak. Sunuculuğunu milli spor-
cu Merve Aydın’ın yaptığı tanıtım 
programına, Başakşehir Belediye 
Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı 
sıra Başakşehir Kaymakamı Uğur 
Turan, İstanbul Milli Eğitim Mü-
dürü Levent Yazıcı ve Başakşehir 
AK Parti İlçe Başkanı Sebahatdin 
Kayas ile milli atlet Ramil Guliyev, 
milli tekvandocu Bahri Tanrıkulu, 
ampute milli futbolcu Barış Telli 
ve futbolcu Murat Akyüz katıldı.

“4 yıllık umut gerçek oldu”
Başakşehir Belediye Başkanı Ya-
sin Kartoğlu, İstanbul Gençlik 
Oyunları ile 4 yıllık bir umudun 
gerçeğe dönüştüğünü söyledi. 
Başakşehir’den İstanbul gençliği-

ne bir armağan verdiklerini belir-
ten Başkan Kartoğlu, “Türkiye’de 
bir başka örneği olmayan, hatta ve 
hatta Türkiye’nin en büyük genç-
lik organizasyonu olan Başakşehir 
Gençlik Oyunları, 2021-2022 eği-
tim ve öğretim yılından itibaren 
artık İstanbul Gençlik Oyunları adı 
altında düzenlenecek. Her yıl bin-
lerce Başakşehirli gencimizi spor-
dan sanata, bilimden teknolojiye 
onlarca yarışma ve turnuvada bir 
araya getirdiğimiz Gençlik Oyun-
larımız, bu yıl Avrupa yakasındaki 
25 ilçemizin gençlerini buluştura-
cak.” diye konuştu.

“Gençlik heyecanda 
buluşacak”
Başakşehir’de yakalanan dina-
mizm ve yaşanan heyecanın İs-
tanbul’u ve İstanbul gençliğini 
de saracağını söyleyen Başkan 
Kartoğlu, “İstanbul Gençlik Oyun-
ları’nın İstanbul’umuzun kıymetli 
gençlerine hayırlı ve uğurlu olma-

sını diliyorum. İnşallah Kovid-19 
salgınının etkileri en kısa sürede 
ortadan kalkar. Gençlerimiz, arka-
daşları ve öğretmenleriyle birlikte 
oyunların heyecanını hep birlikte 
yaşar.” değerlendirmesinde bu-
lundu.

“Harika başarılar elde 
ediliyor”
Gençlerin dünyadaki yaşıtlarıyla 
kora kor rekabet edebilmesi için 
en iyi eğitimi alması gerektiğine 
dikkat çeken Başkan Yasin Kar-
toğlu, “Bizler gençlerimizin ge-
leceği için, onların en iyi şekilde 
eğitim alabilmeleri için elimizdeki 
tüm imkânları seferber ediyoruz 
ve etmeye devam edeceğiz. Zira 
gençlerimiz, imkân verildiğinde 
teknolojiden kültür sanata, spo-
run tüm branşlarına kadar haya-
tın her alanında harika işlere imza 
atıyorlar, harika başarılar elde edi-
yorlar.” ifadelerini kullandı.

Başakşehir’den İstanbul gençliğine armağan: 

İstanbul Gençlik 
Oyunları

Başakşehir Belediyesi’nin 2017 yılında hayata geçirdiği Başakşehir 
Gençlik Oyunları, artık İstanbul Gençlik Oyunları adıyla düzenlenecek. 
Türkiye’nin en büyük gençlik organizasyonunun tanıtımında konuşan 

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başakşehir’de yaşanan 
heyecan, İstanbul’u ve İstanbul gençliğini de saracak” dedi.

BAŞKAN YASİN KARTOĞLU: “İSTANBUL GENÇLİK 
OYUNLARI İLE 4 YILLIK BİR UMUT GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ”
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“Hep birlikte 
büyüteceğiz”

Toplantıda kısa bir konuşma yapan İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da, “Gençlerin kendi-
lerine güven duyabileceği çok güzel yarışmalar ola-
cak, çok önemli etkinlikler yapılacak. Hep birlikte bu 
çalışmayı büyüteceğiz.” dedi.
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İlki 2017 yılında Başakşehir Gençlik 
Oyunları adıyla düzenlenen orga-
nizasyon, bu yıl itibariyle İstanbul 
Gençlik Oyunları olarak anılacak. 
2017 yılında 5 binden fazla gencin 
katılımıyla düzenlenen oyunlara, 
2’nci yılda katılan genç sayısı 15 
bini aştı. Organizasyonun üçüncü 
yılında ise Başakşehir Belediye-
si, adeta bir tarih yazarak, 24 bin 
gencin katıldığı dev bir etkinliğe 
ev sahipliği yaptı. 24 bin genç 57 
spor, 8 kültür ve sanat yarışması, 
6 bilim ve teknoloji yarışması ol-
mak üzere toplam 71 turnuvada 

bir araya geldi. Geçen yıl tüm ha-
zırlıklar yapılmasına rağmen Ko-
vid-19 salgını nedeniyle iptal edi-
len etkinlik, bu yıl çok daha büyük 
bir coşkuyla düzenlenecek. 

100 bin gencin katılımı 
hedefleniyor
Başakşehir Belediyesi öncülü-
ğünde İstanbul Valiliği ve İstan-
bul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
destek verdiği İstanbul Gençlik 
Oyunları’na bu yıl 100 bin İstan-
bullu gencin katılımı hedefleniyor. 
Gençler spordan, sanat ve tek-

noloji kategorilerinde uzanan 17 
farklı branşta kıyasıya yarışacak. 
Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği 
drone ve espor yarışmalarının 
yanı sıra paintball ve balon fut-
bolu gibi birbirinden rekabetçi 
89 turnuva ve etkinlik yapılacak. 
Engelsiz gençlere yönelik yarış-
maların da düzenleneceği orga-
nizasyon çerçevesinde öğretmen 
ve okullara da çeşitli ödüller ve-
rilecek. Kayıtların 13 Eylül’den iti-
baren yapılacağı İstanbul Gençlik 
Oyunları’nın 11 Ekim’de başlaması 
planlanıyor.

2017’den bu yana 
rekor katılım sağlandı
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Oyunculuk / Doğaçlama / Tiyatro Tarihi / Diksiyon /
Uygulamalı Tiyatro Eğitimi / Pantomim-Beden Hareket 

Tiyatro
Akademisi’nde 
Kayıtlar Başladı
ÖN KAYIT TARİHİ 13 EYLÜL – 27 EYLÜL
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Başakşehir “genç dostu şehir” 
ödülüne layık görüldü

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’dan 
Başakşehir’e 

gençlik ödülü
Başakşehir Belediyesi, gençler için hazırlanan mobil uygulama ile 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 
düzenlenen Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’na damga 

vurdu. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “genç dostu şehir” 
ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN: “GENÇ 

DOSTU, ÇOCUK DOSTU, 
YAŞLI DOSTU, KADIN 

DOSTU, ENGELLİ DOSTU 
VELHASIL İNSAN 
DOSTU ŞEHİRLER 
KURMALIYIZ”
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tür-
kiye Belediyeler Birliği tarafın-
dan Ankara’da düzenlenen Genç 
Dostu Şehirler Kongre ve Ser-
gisi’nin açılışını Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı 
konuşmada, “Bizim artık planlı, 
programlı, geçmişe sahip çıkan, 
geleceği kucaklayan şehircilik mo-
dellerine ve uygulamalarına ihti-
yacımız vardır” dedi.

 “Yarınlarımız çok daha 
parlak olacaktır”
Konuşmasına tüm katılımcıları se-
lamlayarak başlayan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Bu salonda ülkesi 
için hayal kuran, ufku açık, vizyonu 
geniş ideal ve iddia sahibi gençlik 
görüyorum. Türkiye’nin sizin gibi 

gençleri olduğu müddetçe yarın-
larımız inşallah bu günümüzden 
çok daha parlak olacaktır.” ifade-
lerini kullandı.

“Gençler, belirleyici roller 
almak istiyor”
Yenilikçi fikirleriyle dereceye gi-
ren belediyelerimizi tebrik eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özel-
likle gençlerimiz, yerel yönetim-
ler ve hizmetlerle ilgili karar alma 
mekanizmalarında daha etkin, 
daha belirleyici roller almak isti-
yor. Hiçbirimizin bu haklı taleplere 
kulak tıkama lüksü yoktur. Deği-
şen şartlara ve yükselen toplum-
sal taleplere göre politika belir-
lemek belediyeler için tercihten 
öte zorunluluk. Bizim artık planlı, 
programlı geçmişe sahip çıkan, 

geleceği kucaklayan şehircilik 
modellerine ve uygulamalarına 
ihtiyacımız var. Genç dostu şehir-
ler yaklaşımını bu bakımdan çok 
önemli görüyorum. Genç dostu, 
çocuk dostu, yaşlı dostu, kadın 
dostu, engelli dostu velhasıl insan 
dostu şehirler kurmalıyız.” değer-
lendirmesinde bulundu.

“Genç dostu şehir” ödülü 
Başakşehir’in 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuş-
masının ardından, ödüle değer 
görülen belediyelere ödüllerini 
takdim etti. Başakşehir Beledi-
ye Başkanı Yasin Kartoğlu, “genç 
dostu şehir” ödülünü Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
elinden aldı.

“YENİLİKÇİ 
FİKİRLERİYLE 

BELEDİYECİLİĞE 
FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI 

KAZANDIRAN, ÖZELLİKLE 
DE DERECEYE GİREN 
BELEDİYELERİMİZİ 
TEBRİK EDİYORUM”

22 HABER



“Hedef 15-28 yaş 
arası gençler”

Başakşehir Belediyesi tarafın-
dan hayata geçirilecek proje 
kapmasında, İstanbul gene-
linde 15-28 yaş aralığındaki 
gençlere Başakşehir Beledi-
yesi’nin çalışmaları anlatılarak 
birbirinden avantajlı imkânlar 
sunulacak. Gençlerin beklenti 
ve taleplerine uygun beledi-
yecilik modelini oluşturacak.

Gençler için hayata geçirile-
cek proje hakkında bilgi veren 
Başkan Kartoğlu, “Gençleri-
miz için yeni bir mobil uygu-
lama başlatıyoruz. Mobil uy-
gulama kapsamında Gençlik 
Platformu oluşturarak, sa-
dece Başakşehirli gençlere 
değil, ülkemizdeki 15-28 yaş 
arasındaki tüm gençlerimize 
hizmet vermeyi hedefliyoruz. 
Uygulaması üzerinden kulübe 
üye olan gençlerimiz, taleple-

rini ve beklentilerini çevrimiçi 
olarak bizlere iletebilecek. Ba-
şakşehir Belediyesi’nin imkân-
larından yararlanabilecekleri 
gibi, yapacağımız iş birlikleri 
ile gençlerimize sosyo-kültü-
rel ve sosyo-ekonomik katkı-
larda da bulunacağız.” dedi.

Gençlerin hayatına renk 
katacak
Gençlik uygulaması ile fiziksel 
mekânlarının yönetiminde ve 
işletilmesinde gençlere aktif 
görevler vermeyi planladık-
larını söyleyen Başkan Kar-
toğlu, “Hem katılımcı yönetim 
anlayışına destek vereceğiz, 
hem de gençlerimizin sosyal 
hayata katılımını sağlayaca-
ğız. Uygulamanın yazılım sü-
recinde ve birinci fazını kısa 
süre içerisinde tamamlamayı 
planlıyoruz.” şeklinde konuştu
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Başakşehirli 
koşuyor

Sağlıklı yaşam koşuları yeniden başladı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tarafından 2 yıl önce 
başlatılan ve Kovid-19 salgınında ara verilen “spor hareketi”, kaldığı 
yerden devam ediyor. İlçe sakinleri, Başkan Kartoğlu’nun her hafta 

sosyal medya üzerinden yaptığı daveti karşılıksız bırakmıyor.

Hayata geçirdiği projelerle dikkat 
çeken Başakşehir Belediye Başka-
nı Yasin Kartoğlu, sağlıklı yaşamı 
desteklemek için, sosyal medya 
hesapları üzerinden ilçe sakinleri-
ne Başakşehir Millet Bahçesi’nde 
birlikte spor yapma çağrısında 
bulundu.

“Kaldığımız yerden devam”
Başkan Kartoğlu’nun “Kaldığımız 
yerden koşmaya devam. Çıkın 
çıkın gelin. Pandemi döneminde 
aldığımız fazlalıklardan kurtul-
mak, kaliteli ve zinde yaşamak 
adına sporu yaşam biçimi haline 

getirmek isteyen tüm komşuları-
mı koşumuza bekliyorum.” mesajı 
ilçe sakinlerinden yanıt buldu. 
Başakşehirliler, Başkan Kartoğ-
lu ile birlikte spor yapmak için 
Başakşehir Millet Bahçesi’nde bir 
araya geldi.

24 HABER



Başakşehirliler her çarşamba koşuya

BAŞKAN YASİN 

KARTOĞLU: 

“YÜRÜYELİM, 

KOŞALIM VE 

SAĞLIKLI YAŞAMAYA 

HEP BİRLİKTE 

DEVAM EDELİM”

Yürüyüş öncesinde ısınma hare-
ketleri yapan Başkan Kartoğlu ve 
Başakşehirliler, daha sonrasında 
ise hep birlikte hem yürüyüp hem 

koştular. “Başakşehirli koşuyor” 
etkinliği her çarşamba günü ilçe-
nin farklı bir noktasında yapılıyor. 
Öte yandan Başakşehir Belediyesi, 

her cumartesi bisiklet turları dü-
zenliyor. Etkinliğin yapılacağı gü-
zergâh, belediyenin sosyal medya 
hesaplarından duyuruluyor.
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Gençliğin şehri Başakşehir’in bilgi hazinesi:

Başakşehir Millet 
Kıraathanesi

Türkiye’nin en büyük millet kıraathanesi unvanına sahip 
Başakşehir Millet Kıraathanesi, hizmete girdiği 2019 yılından 

itibaren kitapseverlerin vazgeçilmez adresi oldu. Üye sayısının 
30 bini geçtiği kıraathane, teknolojik altyapısı ile modern 

kütüphanecilikte de öncü olmayı başardı. 
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Başakşehir Millet Kıraathanesi, 
hem kitap kurtlarının hem de ke-
yifli sohbetlerin merkezi olmaya 
devam ediyor. 14 Mart 2019 tarihin-
de hizmete açılan kıraathane, her 
gün binlerce kitapsevere ev orta-
mında keyifli vakit geçirme imkânı 
sağlıyor. 112 bin 881 kitap kapasiteli 
Başakşehir Millet Kıraathanesi’ne 
kitapseverlerin ilgisi de her geçen 
gün artıyor.

Her kategoride eser bulmak 
mümkün
Başakşehir Millet Kıraathanesi’ne 
üye olan kitapsever sayısı, ağus-
tos ayında 30 bin 142’ye ulaştı. Ki-
tapseverler romandan edebiyata, 
tarihten teknolojiye kadar 82 farklı 
kategorideki eserlerden yararlan-
dı. Farklı yaş gruplarından üyeler, 

en çok roman ve edebiyat türlerini 
tercih etti.

İster basılı, ister sesli kitap 
hizmeti
Modern kütüphanecilikte öncülük 
yapan Başakşehir Millet Kıraatha-
nesi’nin zengin katalogunda 70 bin 
124 basılı kitap, 22 bin 455 e-kitap, 
19 bin 987 sesli kitap ve Braille alfa-
besi ile hazırlanmış 315 kabartmalı 
kitap yer alıyor.

Ödünç kitap sayısı 95 bini 
geçti
Başakşehir Millet Kıraathanesi’nden 
bugüne kadar 95 bin 523 ödünç 
kitap da alındı. Kovid-19 salgını sü-
recinde rezervasyon sistemine ge-
çilen kıraathaneye gelmek isteyen 
okurlar, çevrimiçi ya da kıraathane 

girişindeki görevlilere başvurarak 
kaydını gerçekleştirebiliyor. Kaydı-
nı yaptıranlar, doluluk oranına göre 
içeri alınıyor. Kayıt işlemi, bilgisayar 
ve akıllı telefonların yanı sıra kıraat-
hane girişindeki ekranlardan kolay-
lıkla yapılabiliyor. Kaydın ardından 
telefonlara gelen kare kod turnike-
lere okutularak içeri girilebiliyor.

Kovid-19 tedbirleri titizlikle 
uygulanıyor
Başakşehir Millet Kıraathanesi, ko-
rona virüs tedbirleri kapsamında 
kitapseverlere hizmet vermeye 
devam ediyor. Tedbirlerin en üst 
seviyede olduğu kıraathanede, 
maskeden dezenfektana, masa 
ve sandalyelerden kitap hijyenine 
kadar tüm tedbirler titizlikle uygu-
lanıyor.

BAŞAKŞEHİR MİLLET 

KIRAATHANESİ’NDE, 

82 FARKLI 

KATEGORİDE, 70 BİN 

124’Ü BASILI OLMAK 

ÜZERE 112 BİN 881 

KİTAP BULUNUYOR 
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Blokzincir 
akademi eğitimi

Başakşehir Living Lab’den Türkiye’de bir ilk: 

Türkiye’nin ilk inovasyon ve teknoloji merkezi Başakşehir 
Living Lab’de, blokzincir akademi eğitimleri başladı. Yüz yüze 

ve çevrimiçi platformlar üzerinden gerçekleştirilen hibrit 
derslerde, Türkiye’de ilk defa NFT eğitimi verildi.
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İlklerin şehri Başakşehir, yine bir ilke 
imza attı. Türkiye’nin ilk inovasyon 
ve teknoloji merkezi Başakşehir Li-
ving Lab’de, blokzincir (Blockcha-
in) akademi eğitimi başladı. Hibrit 
eğitim modeli ile gerçekleştirilen 
dersler, hem yüz yüze hem de eş 
zamanlı olarak çevrimiçi platform-
lar üzerinden verildi. 

NFT teknolojisini öğrendiler 
Blokzincir teknolojisi alanında uz-
man Blockchain Developer Yusuf 
Koç tarafından verilen eğitimlerde, 

Ethereum (ETH) ve Bitcoin Çekir-
deği / Komodo Çekirdeği (Bitcoin 
geliştirilmiş çekirdeğidir) kullanarak 
Non Funfible Tokens (NFT) tekno-
losini sistemsel ve teknik anlamda 
en ince detayına kadar incelendi. 
Görsel ve sesli sunumlarla destekle-
nen yüz yüze eğitimler ile katılımcı-
lar, NFT teknolojisini öğrendi. 

Bitcoin ve Ethereum ile NFT sistemi 
hakkında detaylı teknik bilgiye sa-
hip olan katılımcılar, kendilerine ait 
Ethereum kripto tokenini ve NFT 

sistemini de oluşturmanın yolunu 
da kavradı. Katılımcılar ayrıca aldık-
ları eğitim ile Ethereum blokzincir 
üzerinden tescilli sanal varlıklarını 
yönetebilmeyi, diğer kripto-paralar 
ve Ethereum arasındaki farklılıkları 
da öğrenmiş oldu. 

EĞİTİMLERDE 
KATILIMCILARA, 

KOMODO 
PLATFORMUNUN 

ÇEKİRDEĞİNİ 
KULLANARAK, NFT 
SİSTEMİNİN NASIL 

YAPILDIĞI 
ÖĞRETİLDİ 
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Başakşehirli 
çocuklar daha mutlu

“Bisikletçi Amca” ile 

Başakşehir Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve hizmetlerle ilçe 
sakinlerinin mutluluğuna mutluluk katmaya devam ediyor. “Bisikletçi 
Amca” projesiyle hem bisikletlerin bakım ve onarımı yapılıyor hem de 

Başakşehirli çocuklara güvenli sürüş eğitimi veriliyor.

Başakşehir Belediyesi’nin ge-
leneksel yaz etkinlikleri kapsa-
mında ilçenin farklı noktalarında 
düzenlenen açık hava etkinlikle-
rinde çocuklar ve gençler, bisik-
letlerinin genel bakım ve tamir-
lerini yaptırabiliyor. Başakşehir 
Belediyesi’nin başlattığı “Bisiklet-
çi Amca” projesi kapsamında bi-
siklet tamir ustaları, her gün ilçe-

nin farklı noktasındaki etkinliklere 
katılıyor. 

Çocuklar da, aileler de mutlu…
“Çaya Geldik” etkinliğinde bisik-
letini tamir ettiren İbrahim Sağır, 
“Uzun zamandır bisikletini tamir 
ettirmek için bekliyordum. Ba-
şakşehir Belediyesi’ne çok teşek-

kür ederim” dedi.

Torunlarının bisikletlerini tamir 
ettirmeye gelen Saniye Yıldırım 
da, “İki torunumla geldik. Bisik-
letlerini tamir ettireceğiz. Çok 
güzel bir hizmet. Böyle bir hiz-
meti ayağımıza kadar getiren Be-
lediye Başkanımıza çok teşekkür 
ediyoruz.” diye konuştu.
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Sosyal belediyecilikte örnek projele-

re imza atan Başakşehir Belediyesi, 

görünmeyen kitaplara göz olmaya 

devam ediyor. Başakşehir’de İyilik 

Zamanı (BİZ) projesi kapsamında 

engelsiz kitapseverler, tarihçi yazar 

İbrahim Akkurt ile buluştu. 

Tarihin 
derinliklerine 

yolculuk

“Biz Bize Okuyoruz” etkinliği ile
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Hayata geçirdiği projelerle adın-
dan söz ettiren Başakşehir Bele-
diyesi, görme engelli ilçe sakinleri 
için kitap okuma etkinliği düzen-
ledi. Engelsiz kitapseverler, tarihçi 
yazar İbrahim Akkurt ile bir araya 
gelerek, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın 
“Bir Ömür Nasıl Yaşanır?” adlı 
kitabını tahlil etti.Kayaşehir Kültür 

ve Yaşam Parkı’nın ev sahipliği 
yaptığı etkinlikte Akkurt, kitapla 
ilgili fikirlerini paylaştı. Kitapsever-
ler de, kitabın kendilerinde hisset-
tirdiği duyguları dile getirdi. 

İlk defa böyle bir etkinlikte yer 
aldığını aktaran Akkurt, “Pandemi 
sonrasında böyle bir etkinlikle bir 
araya getirerek insanların sos-

yalleşmesine vesile oldukları için 
Başakşehir Belediyesi’ne teşekkür 
ediyorum. Birçok farklı etkinlik-
te bulunmama rağmen görme 
engellilerle bir kitap tahlili hem 
benim için faklı bir deneyim oldu, 
hem de buradaki arkadaşların 
kitaba ve ilme olan tutkularını 
görmüş oldum” dedi.

ENGELSİZ 
KİTAPSEVERLER, PROF. 
DR. İLBER ORTAYLI’NIN 
“BİR ÖMÜR NASIL 
YAŞANIR?” ADLI KİTABI 
ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİ 
DİLE GETİRDİ 
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Başakşehir Belediyesi, insani yardımlara dikkat çekmek için anlamlı 
bir projeye imza attı. Başakşehir’de ihtiyaç sahipleri başta olmak 

üzere 17 bin haneye ulaşan ACİLDER’in faaliyetleri ele alındı.

70 bin insana 
yardım eli

Başakşehir Belediyesi, 19 Ağustos 
Dünya İnsani Yardım Günü kapsa-
mında ilçede faaliyet gösteren Acil 
Yardım Gönüllüleri Derneği’nin 
(ACİLDER) faaliyetlerini ele aldı. 
Başakşehir Belediyesi’nin hazırla-
dığı videoda insani yardımlara dik-
kat çekildi.  

ACİLDER, 2016 yılından bu yana 
yurt içinde ev eşyasından giyece-

ğe, gıda kolisinden engelli araçları-
na kadar ihtiyaç sahiplerine 25 mil-
yon 850 bin liralık yardım ulaştırdı. 
Din, dil, ırk gözetmeden yardım 
faaliyetlerine devam eden dernek, 
her gün ihtiyaç sahiplerine sıfır ve 
ikinci el eşya ile gıda kolisinin yanı 
sıra fitre ve zekât dağıtımı gerçek-
leştiriliyor.

Bugüne kadar yaklaşık 70 bin ki-

şiye destek olduklarını anlatan 
ACİLDER Genel Sekreteri Muham-
med Emin Tutar, “ACİLDER olarak, 
İstanbul içerisinde özellikle Başak-
şehir bölgesinde 17 bin aileye des-
tek ulaştırıyoruz. Yaklaşık 70 bin 
insan yapıyor. Sadece Türk değil; 
Rus kökenli, Suriyeli, Arap kökenli 
her türlü milletten, 57 ülkeden in-
san mevcut.” dedi.

Başakşehir Acil Yardım Gönüllüleri Derneği’nden
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Yardım konusunda yetim ve dul-
lara öncelik verdiklerini belirten 
Tutar, “Yardıma ihtiyaç duyan 
herkese ulaşmaya çalışıyoruz. 
Bir ailenin öncelikli olarak neye 
ihtiyacı var ona bakıyoruz. Önce 
barınma sonra eşya ihtiyaçlarını 
görüyoruz. Ardından ısınma, gıda 
ve mutfak eşyalarının eksiklerini 
gidiyoruz. Bir ailenin sıfırdan tüm 
ihtiyaçlarını görmeye çalışıyoruz.” 
diye konuştu. 

Yetimlerin yeri ayrı
Yetim çocuklarla ilgili birçok pro-
jeleri olduğunu aktaran Tutar, 
“Hemen hemen her hafta yetim 
çocukları derneğimizde kurmuş 
olduğumuz giyim merkezimiz-

de tepeden tırnağa giydiriyoruz. 
Onun dışında Gençlik ve Spor 
Bakanlığı ile ortak yürüttüğümüz 
projelerimiz var. Yetimler için şehir 
dışı geziler, piknik, kısa film yarış-
maları gibi aktiviteler düzenliyo-
ruz. ACİLDER sadece Türkiye’de 
değil; Mescid-i Aksa’da, Afrika’da, 
Suriye’de ve birçok ülkede faaliyet-
lerimiz sürüyor. 19 Ağustos Dünya 
İnsani Yardım Günü ama biz bunu 
her gün yapıyoruz.” dedi.

“YARDIMA 
İHTİYAÇ DUYAN 

HERKESE ULAŞMAYA 
ÇALIŞIYORUZ. ÖNCE 

BARINMA SONRA EŞYA 
İHTİYAÇLARINI 
GÖRÜYORUZ.”
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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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OKULLARINIZA
HOS GELDiNiZ

SEVGiLi ÇOCUKLAR
.

DiLERiZ Ki BU SON 
AYRILIK OLSUN


