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DEĞERLİ BAŞAKŞEHİR 
1.ETAP SİTE SAKİNLERİ
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Kıymetli Komşularımız,

Biliyoruz; yıllardır mantolama, drenaj, çatı, asansör gibi ciddi yapım işleri 
sebebiyle ardışık olarak sürekli ödemeler yaptınız. Aşağıda bahsettiğimiz 
“yaşamımızı kolaylaştıracak, tasarruf sağlayacak, artı değer kazandıracak” yapım 
işleri sebebiyle yeni bir ödeme sürecine daha gireceğiz ama adeta yenilenme 
sürecimizi de sona erdirmiş olacağız!

Site Yararı Adına Kolayı Değil Zoru Tercih Ettik!
Prensibimiz ve iş ahlakımız gereği, sadece su, elektrik, personel maaşlarını 

ödeyerek, etrafa biraz da çiçek serpiştirip görsel güzellik sunarak, asli işleri 
sümen altı eden, öteleyen, günü kurtaran kolay bir yönetim anlayışını değil, 
bizlerin de yaşam alanı olan sitemiz adına, hizmet adına “yeniden seçilme kaygısı 
olmaksızın” tüm enerjimizle, heyecanımızla, tecrübemizle en zoru tercih ediyoruz. 
Anlayışınız için teşekkür ederiz.

 
Ajandamızda Neler Var?                                                                                                               

İş ajandamızdaki önemli işlerin ön çalışmalarını bitirmek üzereyiz.                                                 
Kısa süre içinde yöneticilerimizle ve sizlerle bilgi paylaşımında bulunarak 
uygulama safhasına geçeceğiz.     

Projeler:

I. Kat maliklerinin isteği doğrultusunda kendi bloklarına ek bütçeli olarak 
yaptıracakları projeler: 1. Kaskad yoğuşmalı kombi sistemi (Isı sistemi) 2.Blok içi 
ortak alan su borularının yenilenmesi 3.Elektrik sayaç panolarının yenilenmesi 
4.Çatı-balkon yağmur suyu pimaşlarının balkon dışına alınarak yenilenmesi 
5.Jeneratörler

II. Kat maliklerinin onaylayıp, tüm blokların % 51’inin onayı ile site ortak 
alanlarına ek bütçeli olarak yaptırılacak olan projeler: 1.Sokak kameralarının IP 
sistemi ile yenilenerek modernize edilmesi 2.Otopark bariyerlerinin yapılması
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III. Kaynağı 2015 yılı aidat bütçesi ve ek gelir kalemlerinden sağlanacak olan 
projeler: 1. Su depolarının kaplanması 2. Paratonerlerin yenilenmesi 

• I ve II. maddelerindeki projeler, blok kat maliklerinin istekleri doğrultusunda 
yapılacaktır, istenmiyorsa yapılamayacaktır! Yasal toplantı sürecinde karar 
alan, yönetimin yapım sürecine tabi olan blokların proje işleri gerçekleşecek 
olup, 2016 yılında I ve II. Maddelerindeki projeler yönetim gündeminde 
yer almayacaktır! Süreç şu aşamalardan oluşuyor: 1.Araştırma 2.Şartnamelerin 
hazırlanması. 3.Yöneticilerle bilgi paylaşım 4.Konuyla ilgili blok olağanüstü toplantı 
tebligatları 5.Blok toplantıları ve kararları 6.Tahakkuk tebligatları 7.Ödeme 8.Uygulama

Karar Verenler Kazanacak!
Kaskad yoğuşmalı ısı sistemi, blok içi ortak alan su boruları, çatı-balkon yağmur 

suyu pimaşları, elektrik sayaç panoları ve jeneratör projelerimiz blokların istekleri 
doğrultusunda yapılacaktır.

Bu yapım işleriyle ilgili karar alan bloklar, karar alamamış bloklardan daha kazançlı 
olacaklar. Zira, karar alan bloklar hem uygun “toplu proje fiyat teklifi”nden istifade 
edecekler, hem de sonraya kalmamakla fiyat farkından etkilenmemiş olacaklar. Ayrıca, 
kaskad kazan sistemine geçenler, mevcut ısı sistemini kullananlara göre her yıl %30 
civarında ciddi bir meblağ da tasarruf sağlamış olacaklar. Takdir, karar siz değerli 
komşularımızın!

Su depolarının kaplanması ve parotonerler aidat bütçesi ve ek gelir kalemlerinden 
karşılanacak olup, bu işler için ekstra para talep edilmeyecektir.

Otopark bariyer sistemi ile IP sokak kameraları ise blok yöneticileri ile ortak karar 
alınıp, 3004 kat malikimiz tarafından bölüşülerek ortak ödenecektir.

Ö
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Ne Kadar Ödeyeceğiz?

Aşağıda sunulan daire başı fiyatlar takribidir, bilgi edinilmesi için verilmiştir. Asıl fiyatlar 
ihale sonrasında kesinleşecektir.

Kaskad kombi ısı sistemi: 900-1400 TL. aralığı. Ortalama 1000 TL. Blokların m2’si ve 
daire sayısına göre değişiklik arzeder.

Blok içi ortak alan su boruları, ekipmanları: 200-250 TL
Elektrik Panoları: 220-270 TL
Sokak kameraları-Bariyerler: 150 TL
Jeneratör: 750-1500 TL aralığı. M2, kat, asansör, hidrofor kalorifer sistemi, blok içi 

aydınlatma ve daire içi tüm aydınlatmayı sağlayacak veya bunlardan istediğiniz bölümleri 
çalışması tercihine göre değişiklik arzeder.

Paratoner ve su depoları: Site aidat ve ek gelir kaleminden yaptırılacaktır.
Ödemeler 9 taksitte gerçekleşecektir.

Süreç gelişimini web sayfamız www.basaksehir1.com’dan yakinen takip edebilir; Site 
faydası adına, her türlü konuyu pratik çözüm önerileriyle birlikte birincietap@gmail’e 
yazabilirsiniz, paylaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

BAŞAKŞEHİR 1. ETAP 
SİTE YÖNETİM KURULU
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1.BÖLÜM

Yapacağımız İşler
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Bitmiş durumdaki mevcut ısı sistemimiz blokları artık taşımıyor. Sürekli 
arıza veren ısı sistemimizi (kazanlarımızı) kaskad yoğuşmalı sistemle 
yenileyeceğiz. 

Kaskad (Yoğuşmalı Kombi Sistemi) Nedir?
Isı tasarrufu yaptıran bir sistemdir. Tek döşeme tipi yoğuşmalı kazan 

yerine, birden fazla sayıda duvar tipi yoğuşmalı kazanın paralel bağlanarak 
kaskad sistem oluşturur. Mevcut sisteme göre daha çok ısınıp daha 
az ödeyeceğiz! Yüzde 25-30 daha tasarrufludur. Dört yıl önce C9 blok, 
geçtiğimiz yılda C14 blok ısı sistemini kaskad yoğuşmalı kombi sistemiyle 
yenilemiştir.

1. KASKAD YOĞUŞMALI KOMBİ SİSTEMİ   
 (ISI SİSTEMİ)

Gereksiz yere enerji tüketen eski kazanlarımız sürekli arıza veriyor. 
Bloklarımızı artık taşıyamıyor! Bu yıl 36 bloğumuzun kazanı 

toplamda 65 kez delinmiştir. Diğer kazanlarda risk grubundadır!

PR
O

JELER
I. Kat maliklerinin isteği doğrultusunda kendi 
bloklarına ek bütçeli olarak yaptıracakları projeler:
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Kaskad sistemi gereksiz yere enerji tüketmez,enerji 
gerektikçe bir sonraki kombi devreye girer!

PR
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Tesisatlarımız çürüdü ve bakteri üretme tehlikesi söz konusu!
İski ana borusunun binaya girdiği yerden, su deposuna; su deposundan 

daire giriş alanlarına kadar metal olan su boruları, pvc boru ile değişecek. 
Tesisatın vana ve diğer ekipmanları da yenilenecek.

2. BLOK İÇİ ORTAK ALAN SU BORULARI, 
EKİPMANLARI

Su borularımız çürüdü. Bakteri üretme tehlikesi söz konusu!

Sağlığımız 
için ortak alan 
tesisatlarımızı 
mutlaka yeni 
pvc boru ve 
vanaları ile 
yenileyeceğiz!
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R Tehlike arzeden elektrik panolarına olası bir müdahelede direk ana hat 
akımını kesecek “enerji akım kesme şalteri”nin konulmasının yanı sıra, tüm 
sigortaların değişimi ve yanmaz kablo başta olmak üzere güvenlik tertibatını  
ve izolasyonu ihtiva eden çok önemli genel  bir yenilenme yapılacaktır!

Panolar olası yangına ve yıldırım düşmelerine karşı dayanıklı hale 
getirilecek!

3. ELEKTRİK SAYAÇ PANOLARI
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Balkon ve ortak alanlardaki işlevsiz, hatalı, arızalı pimaşlar yenilenerek 
balkon dışına alınacak.

Çatıdan gelen balkon içlerindeki pimaş borularından geçen yağmur suları 
aşırı yağışlarda yol bulamayarak balkonlarımızdan daire içlerine girerek 
zarara sebep olabilmektedir.

Yağmur suları artık balkon dışına alınacak pimaşlardan yol bulacak!

4. ÇATI-BALKON YAĞMUR SUYU PİMAŞLARI 
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R Dileyen bloklara jeneratör  konulacak!
Bloklarımızın tercihine göre, asansör,hidrofor kalorifer sistemi, blok 

içi aydınlatma ve daire içi tüm aydınlatmayı sağlayacak veya bunlardan 
istediğiniz bölümleri çalıştıracak güçte jeneratörlerin montajı yapılacaktır!

5. JENERATÖRLER

Jeneratör montajı yaptıracak olan bloklar yakıt ve bakım giderlerini 
kendileri karşılayacak olup, söz konusu giderler ilgili blokların sakinlerinin 
aidatlarına eklenecektir.

NOT

Hayat devam edecek!
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Mevcut sistemimiz yetersiz. Her türlü hava şartlarından etkileniyor. 
Yetersiz görüntü alabiliyoruz. Analog sistemden ıp sistemine geçerek, 
sahaya çok daha net hakim olacağız. Mevsim ve gün şartları nasıl 
olursa olsun sahadan yüksek kaliteli görüntüler alabileceğiz. Araç plaka 
okumalarımız far yansımalarından asla etkilenmeyecek. 

1. SOKAK KAMERALARI (IP SİSTEMİ)

II. Kat maliklerinin onaylayıp, tüm blokların  
% 51’inin onayı ile site ortak alanlarına ek bütçeli 
olarak yaptırılacak olan projeler: 

Görüntü 
alanındaki en 

uzaktaki şahıslar 
bile yakınlaştırılarak 

tanınırlığı kayıt altına 
alınmış olacak.

Güvenlik 
tabletleri ile 
tüm sahayı 
bulunduğumuz 
her yerden 
görebileceğiz!
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PR
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R Ortak alanlara bariyerler koyarak sadece site sakinlerinin araçlarının park 
etmesini sağlayacağız.

Böylelikle park alanlarımıza site sakinlerinin dışında kimse araç parkı 
yapamayacaktır!

2. OTOPARK BARİYERLERLERİ
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Düzenli olarak temizleyip, dezenfekte ettiğimiz su depolarımızın 
tamamının iç yüzeyini kaplatacağız!

Düzenli olarak temizliyoruz ancak depoların yalın hali risk oluşturuyor!

1. SU DEPOLARI

Su depolarının 
izolasyonu bakterilere 
karşı adeta bir kalkan 

görevi yapar!

Yenilenme, Site 
sakinlerimizden herhangi 
bir ek ücret alınmadan 

yapılacaktır!

III. Kaynağı 2015 yılı aidat bütçesi ve ek gelir  
kalemlerinden sağlanacak olan projeler:
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R Koruma Kalkanları
İşlevsellik refleksini yitirmeye başlamış paratonerlerimizi, yıldırım düşme 

anında bir tehlike yaşamamamız için mutlaka yenileyeceğiz!
Yıldırım düştüğünde 2 km’lik alana etki eder. Yıldırımın dolaylı etkilerinden 

korunmak için “parafudr” adı verilen aşırı akım koruma üniteleri de 
kullanacağız!

2. PARATONERLER (YILDIRIMSAVARLAR)

Yer altı 
elektrik 
ve tv 

kablolarımız 
dört kez 
yıldırım 
düşmesi 
sebebiyle 

zarar 
görmüştür!

Paratonerlerimiz 
işlevselliğini 
kaybetmeye 

başladı!

Ocak ayı itibariyle toplamaya başladığımız 2015 yılı aidat bütçesinden 
(site sakinlerimizden herhangi bir ek ücret alınmadan) yapılacaktır!
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GÜVENLİK
2.BÖLÜM
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Güvenlik birimimizin ‘site sakini tarafından çok farkına varılamayan 
ama gün içindeki’ gerekli müdahaleleri sonucunda sitemiz yaşanırlık 
kalitesini koruyor.

Ortalama her ay;

• Dilenci ve yardım toplama maksatlı siteye sızan 30-40 kişiye müdahele 
ediliyor.

• Kapıları açık unutulan 25-35 araç sahibine haber veriliyor.

• Dairede gürültü yapan, yüksek sesle müzik dinleyen 25-30 daire sakini 
uyarılıyor.

• Site içi açık alanlarda gürültü yapan 15-20 kişi uyarılıyor.

• Bloklara ilan, afiş, broşür dağıtmak için izinsiz giren 15 kişiye müdahele 
ediliyor.

• Çeşitli nedenlerle tartışan, kavga eden 10-15 site sakini yatıştırılıyor.

• Şüpheli kişiler takip edilerek site dışına çıkarılıyor.

• Alkol alıp, taşkınlık yapan şahıslar için gereği yapılıyor.

DEĞERLİ KOMŞULAR,
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• Bloğunuzun etrafında, site içinde gördüğünüz şüpheli şahısları lütfen 
485 12 07 – 0 533 744 35 41 numaralı telefonlardan Halkla İlişkiler 
Birimimize bildiriniz!

• Değerli Eşyalarınızı Park Halindeki Aracınızda Bırakmayınız!

• Bu sebeple olası olumsuzlara karşı mini önlemler almamız bizlere fayda 
sağlayacaktır!

•  Site içi yolların kamu yolu olması sebebiyle geçişleri sadece site sakinlerinin 
kullanacağı şekilde düzenlememiz yasal olarak mümkün olmuyor! Açıkçası, 
yaya ya da araçlı herhangi bir kimseye “Kontrol ve Geçiş Engeli” uygulamamız 
yasal değil!

SİTE BİZİM AMA YOLLAR DEĞİL(!)
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EMNİYETİN UYARILARI!

Sadece polislerin (ve güvenliklerin) alacağı önlemlerin hırsızlık olaylarına 
karşı yeterli olamayacağının altını çizen TDP müdürlüğü, vatandaşların da 
hırsızlık olaylarına karşı duyarlı olmaları gerektiğini vurgulayarak, insanların 
alacakları basit önlemlerle hem kendi  hem de komşularının evlerini 
hırsızlık olaylarına karşı koruyabileceklerinin önemine değindi.
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“SİZİNLE BERABER BLOK KAPISINDAN İÇERİ GİRENE DİKKAT EDİN”
Tanımadıkça, emin olmadıkça kapı otomatiğine hemen basmayın. Sizinle 

beraber içeri girenlere dikkat edin. Hırsızların içeri girişi en çok bu yolla oluyor.

“BİR LAMBANIZ AÇIK KALSIN”
Kısa ya da uzun süreli evden ayrılmalar için elektrikçinize kısa zaman ayarlı 

aydınlatma düzeneği yaptırın.

“SOKAKLARINIZI VE ÇEVRENİZİ GÖZLEMLEYİN”
Evlerinde uzun süre vakit geçiren vatandaşlarımızın sokaklarını ve 

çevrelerini gözlemlemelerini, kendi ve komşularının güvenliği için yararlı 
olacaktır. Bütün önlemlere rağmen hırsızlık olayları meydana gelmişse hiç 
bir şeye dokunmadan ücretsiz 155 Polis İmdat telefonunu arayarak polisin 
gelmesi beklenmelidir.

“UNUTMAYIN! HIRSIZLAR ÖNCE PLAN YAPAR”
Hırsızlar, hırsızlık öncesi  plan yapıyorlar .
Hırsızlar gün batımlarında özellikle gözetleme yaparak, uzun süreli 

aydınlatma olmayan daireler için harekete geçebiliyor. 

“AYAKKABILARINIZA DİKKAT EDİN”
Uzun süreli ayrılışlarda daire önüne konulacak bir çift ayakkabının yerini 

düzenli olarak değiştirmek için komşunuzdan yardım alınız!

“KAPILARINIZ İÇİN 
GÜVENLİ KİLİT KULLANIN”

Yeni bir eve taşındığınızda 
mutlaka kapı göbek kilidinizi 
değiştirin ve daha güvenli 
kapı kilitleri kullanın. Kilidiniz 
anahtarcıların deyimiyle 
“bilezikli” olsun. Dışarı 
çıktığınızda muhakkak 360 
derecelik turu sağlayınız, yani 
kilitleyiniz!

Aynı zamanda pencerelerinizi 
de hırsızlıklara karşı dayanaklı 
hale getirin. Pencerelerinizde 
çocuk kilidi denilen aparatları 
kullanın.
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ATEŞ KONTROLDEN ÇIKTIĞINDA İTFAİYE İÇİN ACİLEN 110’U ARAYINIZ!

• Elektrik ve elektrikli ev aletleri nedenli yangın başlangıçlarında hemen daire 
ve blok  elektrik akımını kesiniz.

Bunu yapmadan suyla söndürme girişiminde asla 
bulunmayınız!

• Elektrik Kaynaklı Yangına Akımı Kesmeden Asla Su 
Tutmayınız!

• Yatmadan önce başta mutfak olmak üzere  ev içi genel 
kontrol yapınız!

Mutfağınızda mutlaka yangın tüpü bulundurunuz!

110 NEDİR?
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İçinde 8 bin ağaç ve fidanın bulunduğu etabımız bünyesinde  
adeta “saklı bir orman” barındırıyor.

EN YEŞİL ETAP 1.ETAP

Değerli Komşular, site faydası adına, her türlü konuyu pratik 
çözüm önerileriyle birlikte yazabilirsiniz, paylaşabilirsiniz.

Teşekkürler.

ÇÖZÜM ORTAĞIMIZSINIZ!

birincietap@gmail.com  /  www.basaksehir1.com
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Blok içi ve blok etrafı ana yolların temizliğini, (Cumartesi günü hariç) günlük 
çöp alımını, yeşil alanların bakımını, ortak alanların teknik arızalarını 
giderip, bakımlarını sağlayarak ve Güvenlik Biriminin ‘Gün içindeki gerekli 
müdahaleleri” yle site yaşanırlık kalitesini korur!

Site içindeki tüm kat sakinlerine yukarıda belirtilen işlerle ilgili eşit hizmet 
verir!

SİTE YÖNETİMİ HANGİ HİZMETLERİ VERİR?

Teknik Birim Görev Alanı: Çatı tamiratı, tavandan 
tabana kadar ortak alan elektrik arızaları, ortak 
alan su arızaları, akıntı tespit onarımları, diya-
fon, uydu, kalorifer sistemi kazan brülör bakım 
işletmesi ve daire içi dahil arıza onarımları, 
ortak alan aydınlatma, bahçe aydınlatma, hidra-
for bakımı, muhtelif inşaat işleri, metal kaynak 
işleri, kısacası ortak alanın tüm teknik işleri.

Dairelerimizin içerisinde ısı sistemi ve görüntü problemi haricindeki 
tüm teknik işlerin çözümü daire sakinlerinin kendi dahlindedir.

Aidatın, %55.89’unu personel, % 13,52’sini ortak alan elektrik, %5.7’sini 
ortak alan su, geri kalan %25’ini de peyzaj, genel bakım onarım, temizlik 
malzemeleri gideri oluşturur!

Reklam, gecikme cezası gelirleri aidatın aylık takriben 10 TL daha az olmasını 
sağlIyor!

AİDAT HAKKINDA BİLGİ!
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Daire alırken mutlaka site yönetiminden ilgili dairenin borcu olup olmadığını 
öğreniniz!

Gerek sahibinden gerekse aracı olan emlakçıdan dairenin borcu olmadığına 
dair Site Yönetimi Onaylı “daire borçsuzluk belgesi” isteyiniz! 

Daire Satın Aldığınızda Tapu ve Kimlik Fotokopinizi Lütfen Yönetime Teslim 
Ediniz!

DAİRE ALIRKEN LÜTFEN SİTE YÖNETİMİNE DANIŞINIZ!

EV ALIRKEN SIKINTISINI DA SATIN ALMAYINIZ!

Aidatınızı zamanında ödediğiniz için TEŞEKKÜR EDERİZ!

2015 DÖNEMİ AİDATLARI
A BLOKLAR: 81,25 TL,
C BLOKLAR: 92,00 TL,   

B BLOKLAR: 85,00 TL   
D BLOKLAR: 98,00 TL
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• Balkonlarında Toplu Yapı Yönetim Planının  45.maddesine (Genel 
Görünümün ve Orijinalinin Dışında) aykırı bir şekilde tadilat yapanlar 
hakkında yasal süreç gündemdedir.

• Yasal sürece wc, banyo tadilatı esnasında banyo penceresini 
küçültenler de dahil edilecektir.Balkonlarda yapılan değişiklerde ısı hattı 
açıkta ve dış cephede kalarak, kışın daha fazla enerji harcanmasına 
sebep olmaktadır. Bedeli de eşit miktarda diğer kat sakinleri tarafından 
ödenmektedir.

• Banyo pencerelerinin küçültülmesi ise wc, banyo ortak giderlerine 
müdahaleyi engeleyerek, bloğun yaşanmaz hale gelmesine sebep 
olmaktadır.

UYGUNSUZ TADİLAT YAPANLAR DİKKAT!!!

TADİLAT ATIKLARINIZI DAİRE KAPISI VE BİNA ÖNÜNDE TUTMAYINIZ. 
444 0 669’A BİLDİRİNİZ!
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Site içinde uygun olmayan yerlere aşağıda belirtilen tarzda park eden araçlar  
ilçe trafik şube müdürlüğü ekiplerince, “Çekici ve otopark bedeli araç 
sahiplerinde tazmin edilmek üzere” çekilecektir!

1- Çöp istasyonları önlerine ve yanlarına park eden araçlar,

2- Sitemizin 3 ana giriş-çıkışlarında trafiği engelleyecek şekilde park eden 
araçlar,

3- Site içinde muhtelif yerlerde bulunan yangın hidrantları civarına, elektrik-
elektronik, doğalgaz, telefon ve internet alt yapı giriş-çıkış kapaklarının 
üstlerine-yanlarına park eden araçlar,

4- Blokların ana giriş kapıları ve yolları üzerine, ambulans, itfaiye ve özürlü 
bekleme yerlerine park eden araçlar,

5- Trafiği tehlikeye düşürecek ve can-mal kaybına neden olabilecek Site 
içinde muhtelif yerlerde bulunan “Park Yapılmaz” ikaz işareti konulmuş 
kavşak ve dönemeçlere park eden araçlar çekilecektir!

Herhangi bir olumsuzlukta araç sahibine ulaşılamadığında, trafik ekipleri 
sahibi bilinmeyen aracı, “çekici ve otopark tahsilatı”nı araç sahibinden 
yapmak üzere bölge trafik parkına çekecektir. Site içinde yaşanması 
muhtemel (araç kapı ve penceresini açık unutma, çalınma teşebbüsü, 
kaza, yangın, İSKİ, BEDAŞ acil kazıları vb. gibi) olumsuzluklarda size acilen 
ulaşabilmek için, aracınızın plaka numarasını mutlaka kaydettiriniz!

ARAÇ PLAKA KAYDINIZI YAPTIRINIZ!    



Sİ
TE

 Y
A

ŞA
M

 K
U

R
A

LL
A

R
I

28

Daireye taşınma (giriş) esnasında yapılacak işlemler!

1. Siteye giriş yapacak olan nakliye aracı içeriye alınmadan önce daireye yeni 
taşınacak olan kiracı/ev sahibi site yönetimine uğrayarak kayıt yaptıracaktır.

2. Site yönetimine kayıt için tapu fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte 
müracaat edilecek.

3. Taşınma işlemi pazar günleri hariç olmak üzere sabah 08: 00 ile akşam  
18: 00 a kadar yapılacaktır.

Daireden taşınma (tahliye) esnasında yapılacak işlemler!

1. Daireyi tahliye edecek sakinimiz taşınma işleminden önce site yönetimine 
uğrayarak ilişiği kalmadığına dair belge alacaktır.  

2. Taşınma işlemi pazar günleri hariç olmak üzere sabah 08:00 ile 
akşam  
18: 00 a kadar yapılacaktır.

3. Nakliye aracının siteye girişine izin 
verildikten sonra bir güvenlik personeli 
araçla birlikte bloğa geçecek, blok 
girişini ve asansörü kontrol ederek 
taşıma yapan kişilere teslim edecek, 
taşınma esnasında oluşabilecek 
zarar ve ziyan taşınan kişi 
tarafından tazmin edilecektir.

4. Taşınma için bloklarda mevcut 
asansörlerin bir adeti kullanılacak 
iki asansör aynı anda taşınma için 
işgal edilmeyecektir..

5. Pazar günleri taşınma yapılmasına 
özel durumlar haricinde izin 
verilmeyecektir. Özel durumlarda 
mutlaka site yönetiminden izin 
alınacaktır.

SİTE TAŞINMA KURALLARI
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• DİKKAT!

Taşınma esnasında asansörleri kullanırken eşyalarımızın battaniyeye 
sarılı olmasını; tadilat öncesinde, esnasında ya da sonrasında 
çıkartılacak olan molozların asansörlere ve de ortak kullanım 
alanlarına zarar vermemesine dikkat edilmesini önemle rica ederiz.

• Taşınma esnasında ortak alanda oluşacak zarar, görevlilerimizce 
yasal tutanak tutularak taşınandan tazmin edilecektir!

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ 

TEL. 0 312 410 79 80 • FAX. 0 312 410 79 81

HER TÜRLÜ DÜZENLEMEYİ YASA GEREĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI YAPAR. SİTE YÖNETİMLERİ DEĞİŞİKLİK YAPAMAZ!

PAY ÖLÇER SİSTEMİ İLE İLGİLİ



Blok yöneticisi, belediyenin Emlak Müdürlüğüne (100m2’ye kadar)daire 
başı 65 TL. (100m2’den sonra her m2 için +1 TL.daha) ödeme yapacak. 

Blok sakinleri ilaçlama için ortak gün belirleyecek, ilaçlama ekibinin bu 
tarihte gelmesi için 444 0 669 çağrı servisine “İlaçlama ücreti yatırıldı, 
filanca gün uygunuz, bekliyoruz!” bilgisi verilecek.

Nasıl Müraacat Edilecek?
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Dairelerdeki haşerelerden özellikle kalorifer böceklerinden kurtulmak için blok 
dairelerinin ve ortak alanların tamamının ilaçlanması gerekmektedir.

Belediye kendisine gelen talepler neticesinde vatandaşlara ait daireleri ücreti 
karşılığında böceklere karşı ilaçlama yapmaktadır.

Site Yönetimi bina ortak alanlarını ilaçlamaktadır. Ancak, daire ilaçlamalarını 
“ruhsatlı uzman ilaçlama ekibi” yapmalıdır!

Dairenizdeki Böceklerden Nasıl Kurtulursunuz?

İlaçlama yapılacağı gün, evde ilaçlama ekibine nezaret edecek bir kişi olmalı. 
Eve ilaçlandıktan 8 saat sonra, bir saat kadar havalandırıldıktan sonra 
girilmeli.

Evin 24 saat ilaçlama modunda kalması tavsiye edilir.

Uygulama Nasıl Oluyor?
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Başakşehir Kaymakamlığının
b.05.4.vlk.0.34.47.00 – 492 -187 sayılı yazısında belirtilen

3194 sayılı imar kanununun sığınaklarla ilgili “sığınaklar asli amaçları 
dışında kullanılamaz.” 14. maddesi gereği

Blok sığınağınızda eşyanız varsa acilen 
boşaltmanızı önemle rica ederiz.

LÜTFEN

Sığınaklardaki işe yarar eşyalar ZABITA ekipleri 
nezaretinde hayır kurumlarına gönderilerek” 

sığınaklar boşaltılacaktır!

Aynı zamanda sığınak bölümünün hava-
landırması olan, ısı sisteminin olası gaz 
kaçaklarını sirküle eden, su saatleri 
bölümüne eşya ya da benzeri malze-
meleri koymayınız.

LÜTFEN

Rahatsız edici kokulara sebep olan ayakkabı ve 
benzeri eşyaları (bebek arabalarını, bisikletleri) 

kapı önünde bulundurmayınız!

Taşınma sonrası 20 gün içinde Başakşehir İlçe 
Nüfus Müdürlüğü (Kaymakamlık Binası Alt Kat) 

ile Mahalle Muhtarlığına Kayıt  
Bildiriminde Bulununuz!

Yangın merdivenleri bölümüne herhangi bir 
eşya koymayınız ve kapısını kapalı tutunuz!
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“Aidat Servisimiz Tam Karşınızda...”

ONLİNE ÖDEME Yapabilirsiniz!

Evinizden, İş Yerinizden, Bulunduğunuz Her Ortamdan
Site Yönetimi Aidat Servisine Gelmeden Güvenle

www.basaksehir1.com’dan
Dairenizin, kiracınızın borcunu öğrenebilir, 
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Tavanlara 10 cm aşağıdan metal 
ağ monte edilerek, üzerine 
cam yünüyle beraber alçıpan 
tabakalar yerleştiriliyor.

Sonuç mükemmel.

UYGULAMA NASIL OLUYOR!

Üst katlarımızdaki dairelerin yoğuşma ve nem derdine çare bulmak için 
için uzun zamandır çözüm arayışı içindeydik.

Geçtiğimiz sonbahar girişinde kuzeye cephesi olan sorunlu bir daireye 
“metal ağ üzerine alçıpan tabakası uygulaması” yaptık. Uygulama 
olumlu sonuç verdi. Dairenin yoğuşma ve tavanlarında oluşan küf derdi 
sona erdi!

 Uygulama, yoğun kar yağışı ve sert kış şartları süreci sınavından yıldızlı 
pekiyi aldı!

“Rutubete,Yoğuşmaya Fren!”
ALÇIPAN TAVAN UYGULAMAMIZ OLUMLU SONUÇ VERDİ!
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Uyuşturucu bağımlılığı günümüzde özellikle gençleri tehdit eden büyük bir 
tehlike durumundadır.

GENÇLERİMİZE DİKKAT EDELİM!

Gençler sabun gibidir, fazla sıkarsan elinden fırlar. İlgisiz kalırsan elden 
kayar. Gençler uyuşturucuya ilk önce ikram şeklinde alıştırılır. Bir 
müddet sonra uyuşturucu ikramı kesilir. Her uyuşturucu kullanan 
aynı zamanda uyuşturucu satıcısı adayı olur. Genç kızlar ise fuhuşa 
sürüklenir.

“Uyuşturucu ile fuhuş birbirlerinden ayrılmaz ikiz kardeştir” sözü 
meşhurdur. Uyuşturucu kullananların yüzde 20’si 2 yıl sonra, yüzde 
45’i 5 yıl sonra ve yüzde 75’i 10 yıl sonra ölür. Kısa bir müddet önce 
uyuşturucu komasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç kız 
uyuşturucudan ölen ne ilk ne de son kişidir.

“Uyuşturucu sektörü körpe kız ve delikanlı gençlerimizin cesetleri ile 
beslenen bir canavardır.” M.Necati Özfatura

Uyuşturucuya ikramla alıştırılıyor!
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Uyuşturuculardan korunmada en büyük vazife aileye düşmektedir. Aile, 
toplumun en küçük kurumu  ve hücresidir. En başta anne ve baba, 
çocuklara örnek olmalıdır. Çocuklar, her türlü  sıkıntılarını ve problemlerini 
öncelikle anne-babalarına açabilmelidirler. Problemlerin ilk defa aile 
büyüklerince değerlendirilmeleri şarttır.

Milli ve manevi değerlerimiz, yüzyıllardan beri nesilden nesile intikal eden 
geleneklerimiz uyuşturucu kültürünün  panzehiridir.

EN BÜYÜK VAZİFE AİLENİN…!

Gençler bizim gençlerimiz. Ceplerinde 
bol harçlıkları yok. Bu sebeble de en 

masrafsız yer olan Site içinde ayak 
üstü vakit geçirmeye çalışıyorlar. 

Aslında alternatif arıyorlar ve 
Başakşehir Belediye başkanı Mevlüt 

Uysal’a sesleniyorlar: “Başkanım, 
sembolik ücretle çayımızı içeceğimiz, 
bilardomuzu oynayacağımız, maçları 

izleyebileceğimiz, arada bir siz değerli 
ağabeylerimizin de gelip hayat 

tecrübelerini aktaracağı, büyüklerimizin 
kontrolünde olan,  manevi açıdan 
sağlıklı bir dönem geçireceğimiz 

“gençlik lokali” istiyoruz.”

GENÇLER MEVLÜT BAŞKAN’DAN ÇOK ŞEY İSTEMİYOR!
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Emekli yaşlılarımız da “Aynı dertten muzdaribiz!” 
diyerek “Emekli Evi” talebinde bulunuyorlar!

Gençlerin enerjilerini doğru yolda sarfedecekleri uzak 
doğu sporları gibi meşgalelere de ihtiyaçları var!
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Değerli komşular,

Aidat, doğalgaz borcu olanlarla ilgili “hukuki işlem”  başlatılmıştır! 
İcra takibi başlatılan borçluların mevcut borçlarına avukatlık bedeli, 
dosya harcı da eklenerek, mevcut borcun çok üstünde yasal ödeme 
zorunluluğu olan bedel çıkacaktır. (Maaş, banka gelirlerinin yanı sıra, 
arsa, ev ve araçların rızai satışının hukuk yoluyla engellenip, icra yoluyla 
satışı açısından)

Mağdur 
olunmaması 
için lütfen 

acilen gereğinin 
yapılmasını rica 

ederiz!

AVUKAT AKİF GÜZEL: BORCU OLANLARA ÖNEMLİ HATIRLATMA
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Lütfen, çöpünüzü çöp saatine yakın çıkarınız!

Cumartesi günleri çöp 
alınmamaktadır.

Lütfen cumartesi günleri kapı 
önüne çöp koymayınız!

Bir gün boyunca kötü kokulara 
sebeb olmaktadır!

LÜTFEN

İlgililere defalarca arzetmemize rağmen, özerk yapıları olması sebebiyle 
yanıbaşımızdaki sanayi bacaları hafta sonları ve de özellikle geceleri zehir 
kusmaya devam ediyor.

Şaka Değil, Zehirleniyoruz!
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Tehlikeye karşı uyku modunda olan yetkililerin, zehirli hava sebebiyle 
gelecek ardışık ölümlerin ardından uyanacağı rivayet ediliyor.

İlgili Bakanlığa ait site içindeki hava ölçüm cihazı sadece kirliliği ölçüyor. 
Ciddi bir yaptırım ve uyarı söz konusu bile değil!

BAŞBAKANLIK İLETİŞİM MERKEZİ

www.bimer.gov.tr

Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Merkez Bina B.Blok 
P.K.:06640

Kızılay / Ankara

TELEFON:(0312) 422 10 00 / FAX: (0312) 422 26 67
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Site Müdürü Nusret 
Tezcan ve mesai 

arkadaşlarından bir grup! 

Ekip çalışması berekettir!

Yönetim Kurulu Başkanı 
Bayram Erkan Ataman 
sahada istişarede

ÇALIŞMALARDAN KARELER!
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Ân gelir gece 
görevdeyizdir!

Kalyon bölgemizden  
bir kare!

Başakşehir 1.Etap Site Yönetimi İletişim Bilgileri
Başakşehir Mah. Atlas Çarşısı Üst Kat 

Başakşehir/İSTANBUL

Tel: 0212 485 12 06 – 07 
Site Cep Tel: 0 533 744 35 41

Fax: 0212 485 08 01
Başakşehir Posta Kodu: 34306

bilgi@basaksehir1.com 
birincietap@gmail.com
www.basaksehir1.com 
facebook/birincietapbasaksehir

Temizlik ekibimiz 
çalışma esnasında!



LÜZUMLU TELEFONLAR
YANGIN İHBAR
HIZIR ACİL
POLİS  İMDAT
ALO JANDARMA
ALO VALİLİK
SU ARIZASI
İGDAŞ ACİL
212HABER GAZETESİ
Başakşehir Kaymakamlığı 
Başakşehir Kaymakamlığı Yazı İşleri 
Başakşehir Belediyesi
Bahçeşehir 2.Kısım Mah. 
Şehit Gaffar Okkan Cad. 
Başakşehir Belediyesi Başkanlık 
Başakşehir Belediyesi Hizmet Binası
5. Etap Akşemsettin İ.Ö.Okulu yanı 
Başakşehir Emniyet Müdürlüğü 
Başakşehir Ekipler Amirliği 
Başakşehir Merkez Karakolu 
Bahçeşehir Jandarma 
Bahçeşehir Tarım Müdürlüğü 
Bahçeşehir Mal Müdürlüğü 
Başakşehir Milli Eğitim Müdürlüğü 
Başakşehir Müftülüğü 
Tapu Müdürlüğü 
Özel İdare Müdürlüğü 
İlçe Seçim Kurulu Bşk. 
Sağlık Grup Bşk. 
Başakşehir PTT 
Bahçeşehir PTT 
Başakşehir İtfaiye 
Bahçeşehir İtfaiye 
Başakşehir Kültür Merkezi 
TCDD Bahçeşehir Ispartakule 
Başakşehir Kızılay 
İkitelli Spor Kompleksi 
Bahçeşehir Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu

110
112
155
156
175
185
187
0 212 486 39 36
0-212-488 49 40
0-212-488 49 42 
0-212-444 0 669
0-212-669 68 23
 
0-212-669 41 17
0-212-488 69 00
 
0-212-487 95 77 
0-212-488 58 10
0-212-487 95 77 
0-212-669 32 00
0-212-488 44 79
0-212-488 44 32
0-212-487 50 50
0-212-488 44 23
0-212-407 00 40
0-212-488 55 82
0-212-487 98 87
0-212-486 24 89
0-212-488 36 74
0-212-669 16 00
0-212-488 33 48
0-212-669 81 81
0-212-486 29 73
0-212-669 52 09
0-212-487 00 30
0-212-487 87 47
0-212-669 65 74
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