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“Bizim medeniyetimiz kadınları
herzaman baştacı yapmıştır”
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Değerli Başiskeleli Hemşehrilerim,

Kocaeli’mizin nadide ilçelesi Başiskele’yi bugünlere 
getirmek için birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ne
kadar alın teri döktüğümüzün en yakın tanığı sizlersiniz.
Geriye dönüp baktığımızda, eski beldelerimiz ile bugün
içinde huzurla, güvenle, refah düzeyi yüksek bir şekilde
yaşadığımız bir Başiskele görüyoruz. Başiskele’mizi
yaşanılır ilçe çizgisine getirme yolumuzda her daim
destekçimiz olan siz değerli hemşehrilerime minnet
borçlu olduğumu belirtmek isterim.

Hepinizin de bildiği gibi; Bahçecik, Yeniköy, Karşıyaka,
Yuvacık ve Kullar beldelerimiz 2008 yılında çıkarılan
5747 sayılı Kanunla tüzel kişilikleri kaldırılarak sınırları
birleştirilmiş ve yeni bir ilçe oluşturma fırsatı verilmilştir.
O gün itibariyle, yıllardır Başiskelemiz için planladığımız
kimi küçük ama sizlerin hayatını kolaylaştıracak kimi de
ilçemizin kalkınmasında itici güç olacak dev proje 
hayallerimiz için bu kutsal yola başkoyduk.  Yollarında
yürüyemediğiniz mahallelerinizi unutmanız için yepyeni
bir Başiskele inşa ettik. Yollarımızı yeniledik, dar yolları
açtık, ulaşımda büyük kolaylık getirdik, çocuklarımız 
çocukluğunu yaşadığı parklar yaptık, spor alanları, 
yürüyüş yollarını hizmetinize açtık, denizimizi 
temizleyerek mavi bayrak listesine girdik.

6 yıllık süreçte koltukta oturan bir belediye başkanı 
olmadık; sokaklarını gezen, sokakların ve vatandaşının
sorunlarını bilen, anlayan ve çözüm üreten bir belediye
yönetimi anlayışı ile sizlerin hizmetkârı olduk. Bu 
süreçte, hükümetimizden aldığımız destek ve Kocaeli
Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla 6 yıl gibi kısa bir
sürede Başiskelemizi sorunsuz, yaşanılabilir bir turizm
ve huzur şehrine dönüştürdük. Hali hazırdaki 
projelerimizle Allah’ın izniyle ilçemiz çok kısa bir süre
içinde tam anlamıyla bir turizm şehrine dönüşecek. 
Bu değişim ve dönüşüm elbette ki benim esnaf 
kardeşime, sanayicime, yatırımcıma da büyük fayda
sağlayacak. 

Bu süreçte kazanan yine 
Başiskele olacak.

“ “

Dün olduğu gibi 

bugün ve yarın da 

halkla iç içe, belediye

başkanından öte bir baba,

bir ağabey, bir kardeşiniz 

olarak sizlerin yanında, 

sizler için çalışacağımı 

bilmenizi istiyorum. 

Allah yâr ve 

yardımcımız olsun.

Başkan’dan...
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Ceylan – Yusuf KIRDAR
03.03.2015
Seda ve Nihat Ünal çifti, Başiskele Evlendirme
Dairesi’nde yapılan törenle dünya evine girmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz. 

Ayşe – Mehmet ÇABUK
03.03.2015
Ayşe ve Mehmet Çabuk çifti, Başiskele Evlendirme
Dairesi’nde yapılan törenle dünya evine girmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

Ayşe – Cengiz KAPLAN
05.03.2015
Ayşe ve Cengiz Kaplan çifti, Başiskele Evlendirme
Dairesi’nde yapılan törenle dünya evine girmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

Esma – Erkan KARAASLAN
05.03.2015
Esma ve Erkan Karaslan çifti, Başiskele Evlendirme
Dairesi’nde yapılan törenle dünya evine girmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

Hilal – Gökhan KURT
06.03.2015
Hilal ve Gökhan Kurt çifti, Başiskele Evlendirme Daire-
si’nde yapılan törenle dünya evine girmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

Seda – Nihat ÜNAL
10.03.2015
Seda ve Nihat Ünal çifti, Başiskele Evlendirme
Dairesi’nde yapılan törenle dünya evine girmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz. 

Melahat – Zafer KOTAN
16.03.2015
Melahat ve Zafer Kotan çifti Başiskele Evlendirme
Dairesi’nde yapılan törenle dünya evine girmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz. 

Göknur – Bünyamin ATEŞ
09.03.2015
Göknur ve Bünyamin Ateş çifti, Başiskele Evlendirme
Dairesi’nde yapılan törenle dünya evine girmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

Ayşegül – Mehmet CENBER
10.03.2015
Ayşegül ve Mehmet Cenber çifti, Başiskele Evlendirme
Dairesi’nde yapılan törenle dünya evine girmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

Sümeyye – Mustafa BÖLÜKBAŞI
06.03.2015
Sümeyye ve Mustafa Bölükbaşı çifti, Başiskele
Evlendirme Dairesi’nde yapılan törenle dünya evine
girmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.
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“

“

Aliye ORUÇ (60) vefat etmiştir.

(03.03.2015)

Fatih Mah. Plevne Sok. No:51 BAŞİSKELE

adresinde ikâmet eden Aliye ORUÇ vefat

etmiştir. Ailesi ve yakınlarına baş sağlığı di-

leriz.

Tayfun ŞENOL (54) vefat etmiştir.

(03.03.2015)

Aydınkent Mah. 21. Ada 6. Blok K:1 D:5

BAŞİSKELE adresinde ikâmet eden Tayfun

ŞENOL vefat etmiştir. 

Ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Latif KAYMAK (72) vefat etmiştir.

(04.03.2015)

Aydınkent Mah. 5. Ada 3. Blok D:4

BAŞİSKELE adresinde ikâmet eden Latif

KAYMAK vefat etmiştir. Ailesi ve yakınlarına

baş sağlığı dileriz.

Hüseyin Şevket ÖZIŞIK (80) vefat etmiştir.

(04.03.2015)

Yenidoğan Mah. Kaledibi Sok. No:50 İZMİT

adresinde ikâmet eden Hüseyin Şevket

ÖZIŞIK vefat etmiştir. Ailesi ve yakınlarına

baş sağlığı dileriz.

Aysel YAŞAR (59) vefat etmiştir.

(04.03.2015)

Atatürk Cad. Bosna Hersek Parkı D Blok

Kat:3 DERİNCE adresinde ikâmet eden Aysel

YAŞAR vefat etmiştir. Ailesi ve yakınlarına

baş sağlığı dileriz.

Recep ŞELTİK (55) vefat etmiştir.

(04.03.2015)

Yeni Mah. Radar Yolu No:45 İZMİT

adresinde ikâmet eden Recep ŞELTİK vefat

etmiştir. Ailesi ve yakınlarına baş sağlığı di-

leriz.

Kenan YENİLMEZ (47) vefat etmiştir.

(07.03.2015)

Ata Evleri Mah. Abdi İpekçi Cad. No:29 D:1

KARTEPE adresinde ikâmet eden Kenan YE-

NİLMEZ vefat etmiştir. Ailesi ve yakınlarına

baş sağlığı dileriz.

Dilber YILMAZ (83) vefat etmiştir.

(09.03.2015)

Karadenizliler Mah. Üçevler Sok. NoÇ: 12

D:2 adresinde ikâmet eden Dilber YILMAZ

vefat etmiştir. Ailesi ve yakınlarına baş

sağlığı dileriz.

Hanife TEKOĞLU (80) vefat etmiştir.

(12.03.2015)

İbni Sina Mahallesi Kandemir Sokak No: 4

Kaşkaldere /Derince adresinde ikâmet eden

Hanife TEKOĞLU vefat etmiştir. Ailesi ve

yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Yaşar EKREM (85) vefat etmiştir.

(12.03.2015)

Tepecik Mahallesi No: 42 Başiskele

adresinde ikâmet eden Yaşar EKREM vefat

etmiştir. Ailesi ve yakınlarına baş sağlığı di-

leriz.

Halide TUFAN (97) vefat etmiştir.

(12.03.2015)

Barbaros Mahallesi Pınar Caddesi No: 44

Başiskele adresinde ikâmet eden Halide

TUFAN vefat etmiştir.Ailesi ve yakınlarına

baş sağlığı dileriz.

İsmail KÖSE (46) vefat etmiştir.

(12.03.2015)

Karabaş Mahallesi Şehit Musa Sokak No: 30

İzmit adresinde ikâmet eden İsmail KÖSE

vefat etmiştir. Ailesi ve yakınlarına baş

sağlığı dileriz.

Rabia KOÇYİĞİT (67) vefat etmiştir.

(12.03.2015)

Altınkent Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi

No: 12 Başiskele adresinde ikâmet eden

Rabia KOÇYİĞİT vefat etmiştir. Ailesi ve

yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Nakiye FIRAT (75) vefat etmiştir.

(14.03.2015)

Fatih Mah. Hacı Mahmut Cad. No:22

Başiskele adresinde ikâmet eden Nakiye

FIRAT vefat etmiştir. Ailesi ve yakınlarına baş

sağlığı dileriz.

Gülizar KARAOSMANOĞLU (85) vefat

etmiştir. (14.03.2015)

Yeşilyurt Mah. Hafız Bayram Sok. No:8

Başiskele adresinde ikâmet eden Gülizar

KARAOSMANOĞLU vefat etmiştir. Ailesi ve

yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Hatice ERGÜL (87) vefat etmiştir.

(14.03.2015)

Yeşilkent Mah. 2. Ada 3. Blok No:2

Başiskele adresinde ikâmet eden Hatice

ERGÜL vefat etmiştir. Ailesi ve yakınlarına

baş sağlığı dileriz.

Zakir ÖZCAN (85) vefat etmiştir.

(15.03.2015)

Barbaros Mah. Mehter Sok. No:38 Başiskele

adresinde ikâmet eden Zakir ÖZCAN vefat

etmiştir. Ailesi ve yakınlarına baş sağlığı di-

leriz.

İnna lillahi
ve inna ileyhi raciun

Biz, O ndan geldik ve yine O na döneceğiz



“Bizim medeniyetimiz kadınları
herzaman baştacı yapmıştır”
Başiskele Belediyesi

tarafından organize edilen

Kadınlar Günü etkinliği

yoğun ilgi gördü. Başiskele

Belediye Başkanı Hüseyin

Ayaz, Ak Parti Başiskele

İlçe Başkanı Dr. Şahin

Talus ve Ak Parti Kadın

Kolları Başkanı Hacer

Çakır'ın katıldığı program

Kullar Kültür Merkezi'nde

düzenlendi.

ürkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde
birçok etkinlik ile kutlanan 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü Başiskelede' de düzenlenen
programla kutlandı. Yaklaşık 1.700 kadının

katıldığı program 2012 yılı Kur'an Okuma birincisi
Doğantepe İmamı Eşref Kaya'nın Kur'anı Kerim
okumasıyla başladı. Anka İlahi Grubunun seslendirdiği
ilahilerle devam eden program İlahi Sanatçısı Abdurrah-
man Önül'ün konseriyle son buldu.

"Öncelikle sadece bir günde değil her gün kadına mer-
hametle sevgiyle hoşgörüyle anlayışla davranılması
temennisi ve şiddetten uzak, küfürden hakaretten
küçük görülmeden horlanmadan uzak günler temenni
ediyorum" diyerek sözlerine Başlayan Başiskele
Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz,  "Allah Resulü (S.A.V)
efendimizin yanında savaşa giden kadınlardı, fetih
gerçekleştiren komutanları yetiştiren kadınlardı, Tarık
Bin Ziyadları gemileri yakarak askeri geri göndermeye-
cek şekilde fetihe şartlandıran komutanları hayata ge-
tiren, yetiştiren kadınlardı.

T
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“

“

BAŞKAN AYAZ: BOYNUNU BÜKTÜRMEDİK
Siz medeniyetleri oluştururken medeniyetlere
hükmedecek komutanlar idareciler yetiştirirken onlara
bilgi beceri maneviyat ahlak verdiniz. Bizim
medeniyetimiz her zaman kadını baş tacı etmiştir.
Hatta öğle bir baş tacı etti ki cenneti ayağının altına
serdi. Bizim kadınımız bizim analarımız bizi yetiştiren
baş taçlarımız. Sizler olmasaydınız emin olun bende bu
sahnede bugün olmazdım. O yüzden bugüne kadar
Başiskele Belediye Başkanı olarak Başiskele'deki
kadınların hiçbir zaman hiçbir yerde boynunu bük-
türmedim. Biz Kocaeli'nin ve Türkiye'nin neresine giders-
eniz gidin hep sizin bizim yanımızdaki desteğinizden
güç alarak hareket ettik. Bundan sonrada inşallah aynı
güç ve cesaretle aynı kuvvetle devam edeceğiz"

“6 YILDIR BANA GURUR YAŞATIYORSUNUZ”
"6 yıldır Başiskele'de Belediye Başkanlığı yapıyorum. 
6 yıldır size hizmetkarlık gururu ve şerefini bana
yaşatıyorsunuz. Siz evde bizim arkamızdaki iradenizi
göstermeseniz, destek vermezseniz bu iş bu kadar
kolay olmaz. Seçim beyannamelerimizde kadınlar için
sunduğumuz projelerimizi yerine getiriyoruz. Kapalı
Pazar yerimize başlıyoruz modern ilk kapalı pazar yer-
imiz olacak. Ve inşallah sadece kadınlara ait ve
Başiskele'nin 5 noktasında yapmayı planladığımız kapalı
spor salonu inşaatının ilkine başlayacağız. Bu kapalı
spor salonlarında sadece bayanlar istifade edecek ve
çalışanlarda bayan olacak, yanlarında ise sağlıkçılar ve
diyetisyenlerde olacak dedi. Size ne söz verdiysek ne
söylemişsek Allah'ın izni ile sizin hizmetine sunacağız"
dedi. Konuşma sonrasında Başiskele Belediye Başkanı
Hüseyin Ayaz ve Ak Parti Başiskele İlçe Başkanı Şahin
Talus bayanlara çiçek takdim etti. Semazen Gösterisi ve
Abdurrahman Önül ilahi konseriyle devam eden 
program yemek ikramıyla son buldu.

Bizim medeniyetimiz her zaman
kadını baş tacı etmiştir. Hatta
öğle bir baş tacı etti ki cenneti

ayağının altına serdi. 
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izmet alanları ve kent merkezi oluşturulacak bölgelerde
kamulaştırılan binaların yıkım çalışmalarını sürdüren
Başiskele Belediyesi mahallelerdeki yaşam standartlarını en
üst seviyeye çıkarmak için Başiskele Belediye Başkanı

Hüseyin Ayaz talimatları doğrultusunda Başiskele'ye değer katan çalışmalara
imza atıyor.

Projenin uygulamaya koyulduğu Mehmetağa Mahallesi'nde yaklaşık 4 bin
metrekare alan üzerinde kent merkezi olarak planlanarak kamulaştırılan 

binalar Kentsel Dönüşüm kapsamında yıkılıyor. Alan üzerinde kalan son
binaların yıkım çalışmalarının tamamlanmasıyla Mehmetağa Mahallesi'ne
halkının nefes alacağı modern bir meydan kazandırmak için çalışmalara
başlanacak. Mehmetağa Mahallesi Meydanına kent estetiğine uygun kapalı
otopark,   eğitim alanı, kafeterya ve yeşil alan yapılacak. 

Mehmetağa Mahallesi’nde 
Meydan çalışmaları hız kazandı
Başiskele'nin daha

sağlıklı ve yaşanılabilir

bir kent olması için

mahallelerde spor

tesisi, park, meydan ve

semt konakları gibi

sosyal donatı alanlarını

yaygınlaştıran

Başiskele Belediyesi

bu yöndeki

çalışmalarını

sürdürüyor.

H
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Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda
SONA DOĞRU...

Başiskele Belediyesi’nin 

Prestij Projelerinden olan

Fatih Sultan Mehmet Parkı

göleti, şelalesi, kafeteryaları,

sergi alanları, seyir terasları,

suni kayak pisti, oyun

grupları, harikalar adasıyla,

ücretsiz wireless hizmetiyle

tamamlandığında ilçenin

önemli bir sosyal yaşam

alanı olacak. Park 17 Mayıs

2015 Günü Sanatçı Uğur

Işılak Konseri ile açılıyor.

aşiskele'de yapımına başlanan Fatih Sultan
Mehmet Parkı tamamlandığında ilçenin en
çok ilgi çeken parkı olacak. Parkın içinde 7
'den 70'e herkesin faydalanabileceği alanlar

oluşturulacak. Yaz aylarında olduğu kadar kış aylarında
da kullanılabilecek park alanında konser ve sergi
organizasyonları da yapılabilecek. Serdar Mahallesi'nde
inşa edilen park değişik türde bitki örtüsüleriyle 
kaplanacak, piknik alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları,
spor alanlarıyla büyükler kadar eğlence alanlarıyla da
çocuklara hitap edecek. Park alanı ayrıca engellilerin
rahatlıkla kullanılabileceği şekilde projelendirildi.

Gölet'i, şelalesi, kafeteryaları, sergi alanları, seyir
terasları, suni kayak pisti, oyun grupları, harikalar
adasıyla Kocaeli'nde yine örnek bir projeye imza atan
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz parkın yapımının
tamamlandığında ilçenin önemli bir sosyal yaşam alanına
kavuşacağını belirtti. Başiskele için önemli bir çalışma
olduğunu belirten Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz "
Halkımız için en güzel çalışmalara imza atmaya, doğanın
tüm güzellikleriyle bütünleşmiş huzurlu alanlar
oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

B
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Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin
Ayaz'ın talimatıyla çalışmaların
başladığını belirten Park Bahçeler
Müdürlüğü müdür vekili Şerafettin
Demir çalışmaların yüzde 70' lik
kısmının tamamlandığını, gölet
içerisinde ve ayrı bir noktada
kafeteryaların yapılacağını, projenin en
önemli adımlarından birisinin ise suni
sentetik kayak pistinin olduğunu
söyledi. Demir ayrıca parka adı verilen
Fatih Sultan Mehmet'in Büstünün
yapılacağını söyledi. 

“BAŞİSKELE’NİN MARKALAŞMASINA
KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başiskele'nin en büyük parkı olan Fatih
Sultan Mehmet Parkı'nda sona
yaklaşılan çalışmaları sahada kontrol
eden Başkan Ayaz park inşaatı
hakkında teknik personelden bilgi aldı.
Parkta çocuklar ile bir araya gelen
Başkan Ayaz, onlarla birlikte masal
figürlerini gezdi. Başiskele'de
yaşamanın, çocuk olmanın, genç
olmanın farkını vatandaşlarına yaptığı
hizmetlerle hissettiren Başkan Ayaz
sosyal yaşam alanlarına oldukça önem
veriyor. Yapımı devam eden Serdar
Mahallesi Pasinler Caddesi'nde bulu-
nan 30 bin metrekarelik alan değişik
türde bitki örtüleriyle kaplanacak, ak-
tiviteler için konser ve sergi alanları,
kafeteryaların bulunacağı park
alanında ayrıca piknik alanları, yürüyüş
yolları, bisiklet yolları bulunacak. Park
engellilerin bir noktadan bir noktaya
rahat bir şekilde ulaşmaları içinde
tasarlandı. Projenin en önemli
adımlarından birisi ise çocukların büyük
ilgisini çekecek suni sentetik kayak
pisti, oyun grupları ve harikalar adası.
Gölet'i, şelalesi, seyir terasları ile Fatih
Sultan Mehmet Parkı ilçe için önemli
sosyal yaşam alanı olacak. Aynı za-
manda parkta ücretsiz wireles hizmeti
verilecek.

“
“Yapılan çalışmalar ancak AK

Parti zihniyetiyle, AK Parti
belediyeciliğiyle

gerçekleşebilirdi. Hizmetlerimizi
üretmeye, Başiskele’nin
markalaşmasına katkı
sağlamaya hızla devam

edeceğiz. Sizlerden isteğimiz
yapılan hizmetlere sahip

çıkmanızdır. 
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aşiskele Belediye Başkanı
Hüseyin Ayaz'ın seçim vaat-
leri arasında yer alan Semt
konaklarının sayılarının

artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar
devam ediyor. Sepetlipınar Mahallesi'nde
tamamlanarak mahalle halkının hizmetine
sunulan semt konağının ardından 2. Semt
Konağı açılışı gerçekleşti. 3. semt konağı
inşaatına Şehitekrem Mahallesi'nde
başlandı.

Semt Konaklarıyla
semtlerin yüzü gülüyor

Başiskele 

Belediyesi'nin

Sepetlipınar 

Mahallesi'nde

hayata geçirdiği Semt

Konağı ve Sosyal Yaşam

Merkezi ve Serindere

Semt Konağı'nın

ardından 3.Semt Konağı

İnşaatı Şehitekrem 

Mahallesi'nde 

başladı.

B
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SEMİNERLER VE EĞİTİMLER VERİLİYOR

Uzman eğitmenler tarafından profesyonel
eğitimler verilen semt konağında Kişisel
gelişimin yanında mesleki eğitim kursları
da gören ailelerin meslek sahibi olması he-
defleniyor. Bölge halkına sosyal ve kültürel
etkinliklerin yanı sıra toplumsal konulara
yönelik eğitim ve sağlık alanında bilgilendi-
rici seminerler veriliyor. 

BAŞKAN AYAZ: “EGER AŞKINIZ YOKSA...”

Başiskele'nin 3. Semt Konağı oturum alanı
333 m2, bina toplam alanı 1175 m2 alan-
dan oluşuyor. Konak alanı içerisinde Sağlık
Ocağı, büfe, fatura ödeme merkezi, bele-
diye irtibat ve muhtarlık binası, bilgisayar
odası, konferans salonu, engelli giriş ve
çıkış giriş asansörleri ve bay bayan mescit-
leri bulunacak Biz konuşmaya değil, dinle-
meye geldik. Eğer aşkınız yoksa bu şehri
imar edemez ve bu şehir için uykusuz kala-
mazsınız. Eğer aşkınız yoksa, buradaki bu
seminere bu kadar geniş katılım olmazdı.

“ “Biz konuşmaya değil, 

dinlemeye geldik. 

Eğer aşkınız yoksa bu şehri

imar edemez ve bu şehir için

uykusuz kalamazsınız. 

Eğer aşkınız yoksa, buradaki

bu seminere bu kadar geniş

katılım olmazdı.
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aşiskele Belediyesi Kent Estetiği
açısından tek tip olarak belirlediği
dekoratif duvar çalışmalarını yol
genişletme çalışması yapılan cadde ve

sokaklarda uygulamaya devam ediyor. Kılıçarslan
Mahallesi Mannesman Sokak üzerinde yaklaşık 800
metre uzunluğundaki yolda yapılan genişletmenin
ardından daha önce bir kısmı tamamlanan perde
duvarların kalan kısımları da tamamlanıyor.

ESTETİK KENT BAŞİSKELE

Başiskele'de her geçen gün artan nüfusla birlikte,
araçlar ve yayaların güvenliği için yollarda imar
planlarına uygun olarak genişletme çalışmaları yapan
Başiskele Belediyesi ekipleri bir süre önce çalışma
yaptığı yaklaşık 800 metre uzunluğundaki Mannes-
man Sokak'ta perde duvar çalışmalarını sonlandırıyor.

Başiskele ışıl ışıl

Başiskele Belediyesi

Kent Estetiği açısından

ilçenin güzel bir

görüntüye kavuşması

için dekoratif perde

duvar çalışmasıyla

Başiskele’yi ışıl ışıl

huzur dolu bir kente

dönüştürdü.

Şık  ve estetik 
perde duvarlar

B
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Bir yandan genişletme yapılan alanların
toprak dolgusunu yapan ekipler bir yandan
da yaya kaldırımlarının yapımı için hazırlık
yapıyor.

IŞIL IŞIL BAŞİSKELE

Yeni yapılan çalışmaların kent estetiği
açısından uygunluğuna öncelik veren
Başiskele Belediyesi yaptığı istinat
duvarlarını tek tip olarak yapıyor. Modern
ve planlı ilçe olma yolunda çalışmalarını
sürdüren ekipler Başiskele’nin tüm sokak ve
caddelerinde düzenleme çalışmaları ya-
parak ışıl ışıl estetik caddeleri hizmete açtı.
Halkın gece geç saatlerde dahil yaya ve
araç ulaşımını huzur içinde ve ışıl ışıl bir or-
tamda gerçekleştiren Başiskele Belediye-
si’nin tek tip modern ve estetik perde
duvarlı, aydınlatmalı cadde düzenlemeleri
halktan olumlu tepkiler alıyor.

“BAŞİSKELE’NİN MARKALAŞMASINA
KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz
“ Başiskele’de yaşayan tüm komşularımız
her hizmetin en iyisine layık, bu ilçede
yaşayanların şanslı olduğunu yaşayacak
olanlarında sadece şanslı olan insanların
olacağını söyledi. 7 yıldızlı bir kentin her
köşesiyle her yıldızıyla Başiskele’linin
yaşamaktan zevk alacağı bir ilçe olması için
çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Yol genişlemesi yapılan ve yapılması 

planlanan bazı cadde ve sokaklarda bina ve

yol çevresi güvenliği bakımından, görselliği ile

de ön plana çıkan dekoratif perde duvarlar

ilçenin dört bir yanındaki cadde ve sokaklarda

yaygınlaşmaya devam ediyor.“
“
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“Engelsiz Park” 
çocukları bekliyor

Başiskele Belediyesi,

ilçe sınırlarında örnek

bir projeyi daha 

hayata geçirdi. 

Engelli çocukların da

yaşıtları gibi 

parklardan 

yararlanabilmeleri için

düzenleme yaptığı

park önümüzdeki 

günlerde hizmet 

vermeye başlayacak. 

Başiskele Belediyesi tarafından yapımına başlanan “Engel-
siz Park” yapım çalışmaları tamamlandı. Toplam 1.800
metre kare park alanı içerisinde engelli çocuklar gönüllerince
eğlenebilecekler. Yeşil alanı, oturma gruplarıyla ailelerinde
rahat edebileceği parkta bulunan normal oyun grupları sa-
yesinde kaynaşmalarda yaşanacak.

Başiskele Belediyesi, ilçe sınırlarında örnek bir projeyi daha
hayata geçirdi. Engelli çocukların da yaşıtları gibi parklardan
yararlanabilmeleri için düzenleme yaptığı park önümüzdeki
günlerde hizmet vermeye başlayacak. Engelli çocuklara yö-
nelik oyun grupları koyulan park alanında normal oyun
grupları da yer alıyor. Başiskele’de bulunan bazı parklar
artık, engelli çocukların da şen kahkahalarıyla şenlenecek.
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aşiskele Belediyesi Yeniköy Kültür Merkezi 360 koltuklu
Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonu gerçekleşen tö-
renle hizmete açıldı. Bu önemli hizmetin açılışına Yeni
Şafak Gazetesi yazarlarından Sevda Türküsev güzel

sohbetiyle renk kattı. Bir saat konuşan Türküsev’in ardından sah-
neye çıkan Başiskele Belediyesi Türk Halk ve Sanat Müziği korosu,
birbirinden güzel şarkıları başarıyla seslendirdi. Seyircilerle birlikte
söylenilen şarkılar, açılışta hoş bir seda bırakırken, konser geç saat-
lere kadar devam etti.

ÖZEL’İN ÇOCUKLARI DA KATILDI

Eski Yeniköy Belediyesi Meclis üyesi merhum Ahmet Özel’in adıyla
anılacak salonun açılışına Başiskele Kaymakamı Ali Partal, Başiskele
Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı
Şahin Talus, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, Ahmet Özel’in çocuk-
ları, çok sayıda davetli ve vatandaş ile Yeni Şafak Gazetesi yazar-
larından Sevda Türküsev katıldı. Açılış kurdelesini tüm protokol
sahnede birlikte kesti.

Başiskele’nin en büyük
konferans salonu açıldı

Başiskele’nin 

en büyük konferans 

salonu ünlü 

Gazeteci yazar 

Sevda Türküsev’in

söyleşisiyle açıldı.

Başkan Ayaz seçim

vaatlerinden birini

daha hayata 

geçirmenin haklı 

gururunu yaşadı

B



“SALON İSTEMİŞLERDİ”
Açılışta konuşan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin
Ayaz “2004 yılında belediye başkanı olduğumuz za-
manda bizden en çok istenen o gün ki şartlarda düğün
salonuydu. Bulunduğumuz binanın temelini kazdığımız
zaman buradan geçen vatandaşlar, ‘yüzme havuzu mu
yapıyorsunuz’ diye soruyorlardı.  O zamanki meclis üye-
miz Ahmet Özel abimizle bu alanda saha çalışmalarını
takip ederken, bana söylediği sözleri unutmuyorum” 

NİYETLER HAYIR, AKIBET HAYIR
“Allah rahmet eylesin Ahmet Abimiz ile proje hakkında
istişarelerde bulunduk. Ahmet abi o gün bana sormuştu.
Bende kendisine düğün salonu yapamazsak onların de-
diği gibi yüzme havuzu yaparız demiştim. Ve elhamdülil-
lah öyle bir zamana geldik ki Allah’a çok şükür
Başiskele’nin en büyük konferans salonunu yaptık
hemen yanında da yarı olimpik yüzme havuzu yapılıyor.
Niyetler iyiyse, akıbet iyi, niyetler hayırsa, akıbet hayır
olur. 

SÖZ VERDİĞİMİZ HİZMET
Bugün açılışını yaptığımız konferans salonumuz seçim
beyannamemizde de söz verdiğimiz hizmetlerden biri.
Bugün bir sözümüzü daha hayata kazandırmış olmanın
haklı gururunu yaşıyoruz. Bu salon bugün halkımızın bi-
linçlendirilmesi konusunda başta Milli Eğitim ve diğer
sivil toplum kuruluşlarımızın hizmetinde olacak. Buraya
adını verdiğimiz Ahmet Özel abimize tekrardan Allahtan
rahmet diliyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyo-
rum dedi.

SEVDA TÜRKÜSEV RÜZGÂRI
Açılış programına konuk olarak katılan yaşam koçluğu,
kişisel gelişim konularında seminerler düzenleyen ve
Yeni Şafak Gazetesi’nin yazarlarından Sevda Türküsev
sohbetiyle geceye renk kattı. Başiskele’de böyle bir
programa konuk olarak çağrılmaktan dolayı duyduğu
memnuniyeti dile getirerek Türküsev, “Çok güzel ilçeniz
var. Bu salonu halkın bilinçlendirilmesi için hizmete açan
Belediye Başkanımız Hüseyin Ayaz’a huzurlarınızda te-
şekkür ediyorum” dedi. 

AHMET ÖZEL ADINI TAŞIYACAK
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz Başiskele’de
eğitim seviyesinin en üst düzeye çıkması, eğitimin ilerle-
mesi yönündeki desteklerinin yanı sıra vatandaşların bil-
gilendirme seminerlerine en iyi ortamlarda katılımlarını
sağlamak için yapımına bir süre önce başladığı 360 kol-
tuklu çok amaçlı konferans salonu eski Yeniköy Beledi-
yesi Meclis üyesi Merhum Ahmet Özel’in adıyla
anılacak.

Aylık Yayın Organı15
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Eşsiz manzaraya
“Seyir Parkı”

aşiskele Belediyesi yeşil alanları arttırarak ma-
halle halkının kullanımına sunmak amacıyla
yeni park alanları oluşturmaya devam ediyor.
Başiskele’nin en yeni parklarından Damlar Ma-

hallesi Hacı Zülküf Sokak’ta bulunan Seyir Parkı’nın açılışı
yapıldı. Açılışa Başiskele Kaymakamı Ali Partal, Başiskele
Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Ak Parti Başiskele İlçe Baş-
kanı Şahin Talus, Damlar Mahallesi Muhtarı Şevki Serim ve
meclis üyeleri, mahalle muhtarları, belediye başkan yar-
dımcıları tam katılım sağladı. 

Damlar Mahallesi Hacı Zülküf Sokak üzerinde bulunan yak-
laşık 3 bin 200 metre kare alan üzerine inşa edilen parkın
açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ilk konuşmasını Muhtar Serim
yaparak, böyle bir tesisisin mahallemize kazandırılmasın-
dan dolayı Başiskele Belediye Başkanımız Hüseyin Ayaz’a
çok teşekkür ediyoruz dedi ve mahalleli adına Başkan
Ayaz’a teşekkür çiçeği takdim etti. 

Başiskele’nin eşsiz

manzarasında

konuşlanan Seyir

Parkı yoğun katılımla

açıldı. Çocuklar için

modern, güvenli ve

sağlıklı oyun grupları

bulunan park ala-

nında aileler içinde

spor aletleri ve piknik

masaları mevcut.

B
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BAŞKAN AYAZ: “SEYİR PARKIMIZ HAYIRLI OLSUN”

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz konuş-
masında: “Bugün elde ettiğimiz değerler çok
büyük sıkıntılardan sonra geldi. Bugünün Başis-
kele’sinin geldiği noktada modern yapılar, sosyal
alanlar, parklar ve tesisler, otoban kalitesinde
yollar, prestij caddeler, huzurlu bir sahil şeridi ve
sağlıkta, eğitimde, turizmde gerçekleşen yatırım-
larla marka bir kent görüyoruz. Tesisimiz mahal-
lemize, Başiskele’mize hayırlı olsun. Açılışlarımız,
hizmetlerimiz devam edecek“ dedi. 

ALİ PARTAL: “ BAŞKAN AYAZ HİZMET
YAPMAKTAN YORULMUYOR”

Başiskele Kaymakamı Ali Partal konuşmasında: “
Son aylarda çok açılış yaptık başkanımla başka-
nım hizmet yapmaktan yorulmuyor. Başiskele'de
eğitimde, sağlıkta sporda bir çok yatırım yapılı-
yor. Yatırım önceliğinde bir çok ilçenin önüne geç-
tik. Biz Başkanım Hüseyin Ayaz ile Başiskele
daha iyi nasıl olur, halka daha iyi nasıl hizmet
ederiz derdinde görüşmeler yapıyor ve hizmetle-
rimizi beraber planlıyoruz. Başkanımız bu konu-
larda her zaman bizlere destek oluyor, ben
hepinizin huzurunda kendisine teşekkür ediyor,
tesisin de hayırlı olmasını temenni ediyorum”
dedi. 

Çocuklar için modern, güvenli ve sağlıklı oyun
grupları bulunan park alanında aileler içinde spor
aletleri ve piknik masaları yer alan Seyir Par-
kı’nda futbol sahası, fitness aletleri, kameriyeler
ve çocuk oyun grupları ile kafeterya bulunuyor.

Bugünün Başiskele’sinin geldiği 

noktada modern yapılar, sosyal 

alanlar, parklar ve tesisler, otoban kalitesinde

yollar, prestij caddeler, huzurlu bir sahil şeridi

ve sağlıkta, eğitimde, turizmde 

gerçekleşen yatırımlarla marka bir 

kent görüyoruz.
“

“
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Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın seçim vaatleri
arasında yer alan bir projesi daha hayata geçiyor. Başis-
kele Sahili’nde hizmet verecek kapalı pazar alanında orga-
nik sebze ve meyveler tarladan tüketiciye ulaşacak.

Böylece Başiskele Belediyesi tüketiciyi birinci elden üreticiyle buluştura-
cak. Çelik konstrüksiyondan yapılacak kapalı pazar alanı içerisinde her
biri yaklaşık 10,4 metrekare olan 18 adet dükkân olacak. Çalışmaların 4
ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.
2014-2019 seçim beyannamesinde söz verdiği hizmetlerden birini daha
hayata kazandıran Başkan Ayaz çalışmaları yakından takip ediyor. Ya-
pılan bu kapalı pazar alanı ile Başiskele halkının daha sağlıklı beslenme
imkânına kavuşacağını belirten Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin
Ayaz organik tarımın yaygınlaştırılmasına da katkı sağlanacağını belirtti.

Başiskele’ye 
organik pazar

Başiskele 

Belediyesi Organik

Pazar projesini 

hayata geçiriyor.

Körfez Mahallesi

Liman Caddesi ve

Mesan Sokağa 

cepheli kapalı pazar

yeri yapımı için 

çalışmalar başladı.

B
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aşiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz'ın tali-
matıyla, Sağlık İşleri Müdürlüğü kurulduğu gün-
den bu yana Başiskele'de örnek sağlık
hizmetlerini hayata geçiriyor.  Kocaeli'de ilk olan

bir çok sağlık hizmetini Başiskele halkının hizmetine sunan
Başiskele Belediyesi Sağlık İşleri ekiplerinden halk çok mem-
nun.
Telefonla 'Sağlık Danışmanlığı' hizmetini yürüten Başiskele
Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü,  hastanelerden randevu
almakta zorlanan vatandaşlara yardımcı oluyor. Hastaneye
götürecek kimsesi olmayan vatandaşlara bizzat refakat edi-
yor. Bu güne kadar, Başiskele Belediyesince, binlerce kişiye
telefon ve internet yoluyla sağlık danışmanlığı hizmeti su-
nuldu. Vatandaşlar ile aile gibi olan Sağlık işleri müdürlüğü
ekipleri işini seven insanlardan bir araya geliyor.

Kocaeli'de ilk olan hizmet farkıyla yine, veteriner hekim vası-
tasıyla ilçede hayvancılıkla uğraşan tüm vatandaşlara ücret-
siz veterinerlik hizmeti veriliyor. Evde hayvancılıkla uğraşan
büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ve kümes hayvanlarına
müdahale de bulunup, vatandaşlara yardım eden Veteriner
hekim aynı zamanda kedi, köpek, kuş gibi hayvanlar ile ilgili
gelen talepleri değerlendirerek, tüm vatandaşlara yardımcı
olunuyor.   Başiskele Belediyesi Sağlık İşler Müdürlüğü Vete-
riner Hekim tarafından veterinerlik hizmeti gerçekleştiriliyor. 

İşini seven ekipler 
ile sağlık hizmeti

Başiskele Belediyesi

Sağlık İşleri 

Müdürlüğü,  

hastanelerden 

randevu almakta 

zorlanan vatandaşlara

yardımcı oluyor. 

Hastaneye götürecek

kimsesi olmayan 

vatandaşlara bizzat

refakat ediyor. 

B
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aşiskele’de İlk olarak Sepetlipınar Mahallesi
Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi ile başla-
yan ve Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin
Ayaz’ın seçim beyannamesinde yer alan konak-

lar yaygınlaşıyor. Hayata dair her şeyin içinde bulunduğu ko-
naklarda mahalle halkının sosyal etkinliklere katılması,
çocukların eğitim anlamında geleceğe hazırlanması planlanı-
yor. Semt konaklarıyla bazı sosyal ve kültürel hizmetlerin va-
tandaşlara mahallesinde, evinin birkaç metre ötesinde
veriliyor. Yapımı kısa sürede tamamlanan Başiskele’nin ikinci
Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi Serindere Mahallesi
Semt Konağı’nın açılışı hafta sonu gerçekleştirildi. Kocaeli Bü-
yükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele
Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Başiskele Jandarma Komu-
tanı Gazi Özdemir, Ak Parti Başiskele İlçe Başkanı Şahin
Talus, Gölcük Orman İşletme Müdürü Hamdi Kaptanoğlu,
Başkan Yardımcıları, Serindere Muhtarı ve diğer mahalle
Muhtarları, Meclis Üyeleri, Dernek başkanları ve vatandaşlar
katıldı.  

Serindere 
Semt Konağı açıldı

285 metrekare alan

üzerine 2,5 kattan

oluşan ve Karadeniz

iç mimarisi tarzında

yapımı tamamlanan

Serindere Mahallesi

Semt Konağı ve

Sosyal Yaşam 

Merkezi hizmete

başladı. 

B
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BAŞKAN AYAZ: “KONAK MAHALLEMİZE 
HİZMET EDECEK”

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ise
konuşmasında Serindere Mahallesi’nde ya-
pımı tamamlanan Semt Konağında öğrencile-
rimiz kütüphane eksikliğini giderecek, mahalle
muhtarımız ise misafirlerini rahatlıkla ağırlaya-
bilecek. Bu binada bayanlar için çeşitli semi-
nerler ve kurslar düzenlenecek. Konağımız
aktif olarak bölge halkımıza hizmet verecek.
Muhtarlarımızla yaptığımız istişareler sonra-
sında ise yollarımız içinde çalışmalara başla-
yacağız. Konağımız Serindere halkımıza hayırlı
uğurlu olsun dedi. 

İBRAHİM KARAOSMANOĞLU: 
“BİZE YAKIŞAN BU KONAKLARDIR”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim
Karaosmanoğlu ise yaptığı konuşmada
“Emeği geçen Belediye Başkanımıza ve ça-
lışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Ko-
caeli’nin bütün köyleri ben inanıyorum ki en
geç 10 yıl içinde gelişen Avrupa’nın köylerin-
den daha güzel olacak. Çalışmalarımız hedef-
lerimiz doğrultusunda devam ediyor.
Önceden yerel yönetimler bu hedefleri bize
veremiyordu. Şimdi hamdolsun Türkiye’nin
önünü açan ufkunu açan halkın seçtiği Cum-
hurbaşkanımız, yerel yöneticilerimiz, halkımız,
gençlerimiz sivil toplum örgütlerimiz var. Biz
ülkemizin kalkınmasını ve gelişmesini istiyoruz.
Onurlu bir yaşam, onurlu bir hayat istiyoruz.
Daha güzel okullar, camiler, yollar bilgi evleri
ve böyle konaklar istiyoruz. Bizim köylerimize
yakışan bunlar” dedi. 


