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Hüseyin AYAZ
Başiskele Belediye Başkanı
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Kıymetli Hemşehrilerim,

 Sevginin, vefanın, sadakatin ve fedakârlığın simgesi olan Kur-
ban Bayramına bir kez daha ulaşmanın sevincini yaşadık. Kardeşliğin, 
dostluğun ve dayanışmanın mukaddes olduğu bu mübarek gün-
lerde Başiskelemiz yine birlik ve beraberliğin en güzel örneğini 
sergilemiştir. 

Birçok kentte görülmeyen bu birlik ve beraberliği sürdürebilmek 
ve gelecek nesillere önemli bir miras olarak bırakmak adına büyük 
bir gayret gösteriyoruz. Bize bahşedilen güzelliklerin ve değerlerin 
farkında olarak, Başiskelemizi “7 Yıldızlı Kent” haline getirmek 
için kararlı adımlar atıyor, bu adımları atarken de kentini sahiple-
nen bir yönetim anlayışıyla kentin her noktasına ulaşıp, sizlerle or-
tak akıl yürütüyoruz. Hamd olsun ki, birlikte attığımız bu adımlarla 
Başiskelemizi her geçen gün yedi yıldızlı bir kent haline getiriyoruz.

Ortak aklın, birlikteliğin ve kentlilik bilincinin yüksek olduğu 
ilçemizde, eğitimden sağlığa, çevreden kültürel etkinliklere, kadınlar, 
çocuklar, gençler, yaşlılar ve engellilerimiz için sizlerin talep ettiği 
ve söz verdiğimiz her projeyi hayata geçirmek adına çalışıyoruz. 
Pek çok hizmeti mahalle halkının ayağına götürmek amacıyla semt 
konaklarımıza ve sosyal yaşam merkezlerimize bir yenisini daha 
ekleyerek Şehitekrem mahallemizde Bahçeçik Semt Konağımızı 
açmaya hazırlanıyoruz. Sizlerin konforlu ve sağlıklı bir ortamda 
alışveriş yapmanız için Kocaeli’nin en büyük ve en modern Kapalı 
Pazar yerinin yapımına Kullar Yakacık Mahallesi’nde devam ediyor; 
kent içi ulaşımda düzeni sağlamak amacıyla Cevher Dudayev 
Caddesi üzerine 150 araçlık ikinci açık otoparkı vatandaşlarımızın 
hizmetine sunuyoruz. Sizlerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve ulaşımını 
rahatlatmak için hizmetlerimize ara vermeden devam ediyor, bu 
amaçla yol, kaldırım yapım ve tadilatlarını kısa süre içerisinde 
tamamlayarak hizmetinize sunuyoruz. Başiskelemizin hemen hemen 
her cadde ve sokağında ihtiyaca ve taleplere uygun çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz. Hemen hemen her cadde ve sokağında ihtiyaca 
ve taleplere uygun çalışmalar gerçekleştiriyor. Mahalle halkının 
yaşamlarını kolaylaştırmak için hizmetlerine ara vermeden devam 
eden ekipler vatandaşların ulaşımını rahatlatmak ve yaşamını 
kolaylaştırmak amacıyla yapılan yol, kaldırım yapım ve tadilatlarını 
kısa süre içerisinde   tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunuyor.

Bütün bu çabalarımız ve çalışmalarımız sonucunda, Başiskelemiz 
bahşedilen güzellikleriyle hayat standartlarının her geçen gün 
yükseldiği, yaşamak, çalışmak, yatırım yapmak, gezmek ve eğlenmek 
için insanları çeken yıldızlı bir kente dönüşüyor. 

Bu dönüşümde her zaman bir ve beraber olma temennisiyle... 

Her şey daha yaşanılabilir bir kent ve güzel yarınlar için...

Her şey Başiskelemiz için...

Başiskelemiz bahşedilen 
güzellikleriyle hayat 
standartlarının her 

geçen gün yükseldiği, 
yaşamak, çalışmak, 

yatırım yapmak, 
gezmek ve eğlenmek 
için insanları çeken 

yıldızlı bir kente 
dönüşüyor. 



Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın Hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklarda 
bulunmasından dolayı katılamadığı 16. Kent bayramlaşması Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, Ko-
caeli Milletvekili İlyas Şeker, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Karşıyaka Kültür Merkezi’nde saat 11.00’da başlayan Bayramlaşma programına Kocaeli Mil-
letvekili İlyas Şeker, Başiskele Kaymakamı Ali Partal, Ak Parti Başiskele İlçe Başkanı Şahin Ta-
lus, Jandarma Komutanı Gazi Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, belediye başkan 
yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

BAŞİSKELE 
16.KENT 
BAYRAMLAŞMASINI 
GERÇEKLEŞTİRDİ
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Başiskele Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla mahalle 
halkının kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, komşuluk ilişkilerini 

güçlendirmek amacıyla Yeşilkent ve Sepetlipınar Mahalleleri’nde 
açtığı Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezleri’nde yeni kayıtlar 
Ekim ayında başlayacak.

Her şeyin düşünüldüğü semt konaklarında çocukların dersleri için 
yardımcı etüt programları düzenleniyor, emekliler çaylarını 
yudumlarken gazetelerini okuyor, hanımlar çeşitli kurslara 
katılarak bilgi ve becerilerini geliştiriyor, toplantılarını yapıyor, 
sağlık taramaları ve konferanslar gerçekleştiriliyor. Komşular 
arasında kaynaşma ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen 
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz semt konaklarının sayısını 
Başiskele’de arttırıyor. 

Her şeyin düşünüldüğü semt konaklarında dikiş, nakış, iğne oyası, 
örgü, aerobik, resim, kuran, İngilizce halk oyunları, tiyatro, seramik 
kursları ile ilgili talepler alınarak eğitimler başlayacak. Aynı zamanda 
konakta düzenli olarak ücretsiz diyetisyen hizmeti veriliyor. Ücretsiz 
sağlık taramaları, kültürel etkinlikler de düzenli periyotlar ile mahalle 
halkının taleplerine göre şekilleniyor.

Yeni dönem kayıtlarının Ekim ayında başlayacağı Semt Konağı ve 
Sosyal Yaşam Merkezlerinde bu dönemde birçok kurs Halk Eğitim 
Merkezi işbirliğinde katılımcılara verilecek.

Yeni Kayıtlar
Ekim Ayında Başlıyor
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Başiskele Belediyesi örnek teşkil 
eden çalışmalardan bir yenisi-

ni Şehitekrem Mahallesi Hürriyet 
Caddesi’nde (Bahçecik Merkez) 
gerçekleştirdi. Caddenin yaklaşık 550 
metrelik kısmını kapsayan uygula-
mada kullanım ömrünü tamamlamış 
parke taşları kaldırılarak altyapı hatları 
yenilendi, yol betonla kaplandı ve 
asfaltlandı. Cami çevresinin düzen-
lemesi yapılarak kent estetiğine uy-
gun saat kulesi monte edildi. Dekoratif 
duvarlar ve yol aydınlatmalarının da 
yapıldığı cadde gündüz olduğu ka-
dar gecede göz kamaştırıyor. Yapılan 
bu çalışma vatandaşlar tarafından 
beğeniyle ve memnuniyetle karşılandı.

BAŞİSKELE’DE ÖRNEK KENT ESTETİĞİ ÇALIŞMALARI

Başiskele Belediyesi’nin yaptığı örnek uygulamalarla cadde ve sokaklar estetik bir 
görünüme kavuşuyor. Yol düzenleme çalışmaları sonrasında uygulanan perde duvarlar 
sağlamlığı ve görselliği ile vatandaşların beğenisini toplarken Kent Estetiği açısından ‘da 
örnek çalışmalara imza atılıyor.

Cami çevresinin 
düzenlemesi yapılarak kent 
estetiğine uygun saat kulesi 

monte edildi.

Dekoratif duvarlar ve 
yol aydınlatmalarının da 
yapıldığı cadde gündüz 

olduğu kadar gecede göz 
kamaştırıyor.
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Başiskele Belediyesi’nin özenle 
sürdürdüğü çalışmalar sonunda 

Şehitekrem Mahallesi Hürriyet Caddesi 
güzel bir görünüme kavuştu. Muazzam 
manzarası ve temiz havasıyla birçok 
vatandaş tarafından yaşamak için 
tercih edilen Başiskele’nin gözde 
mekanlarından Bahçecik bölgesinin 
merkezi olan Hürriyet Caddesi son 
derece modern, estetik bir görünüme 
kavuştu. Ana caddenin merkezi yer 
olmasından dolayı yenilenmesi üzerine 
cami önüne estetik korkuluk ve çiçek 
saksıları yerleştirildi. Birbirinden renkli 
çiçekler ile bezeli cadde mahalle 
sakinleri tarafından çok beğenildi. 

 Başkan Ayaz son çalışmaları 
yerinde inceleyerek vatandaşlar ile 
sohbet etti ve çalışmalar hakkında 
beğeni ve yorumlarını dinledi. Başkan 
Ayaz, çalışmaların en yakın zaman-

da tüm detayları ve son rötuşları ile 
tamamlanmasının ardından açılışının 
yapılacağını belirtti. 

 Yaklaşık 550 metre uzun-
luğundaki yolda yapılan düzenleme 
çalışmalarında kullanım ömrünü 
tamamlamış parke taşları sökülerek 
caddenin elektrik ve yağmur suyu 
hatları yenilendi, dekoratif perde 
duvarlar yapıldı, zemine 4 bin 600 m² 
beton atıldı. Betonla kaplanan yolun 
üzeri aşınma asfaltı ile kaplanarak 
caddenin yaya kaldırımları yapıldı. 
Bahçecik Merkez Cami önünde de 
düzenleme yapan ekipler korkuluk 
yaptıkları yol kenarını mevsimlik 
çiçeklerle renklendirdi. Son olarak 
asfaltın yol çizgilerinin de çizilmesiyle 
Bahçecik Merkezi yeni görünümüne 
kavuştu.

BAŞKAN AYAZ BAHÇECİK MERKEZ’DE SON 
ÇALIŞMALARI İNCELEDİ
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz Şehitekrem Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde 
tamamlanan çalışmaları ekibiyle birlikte yerinde inceledi. 

Bahçecik Merkez Cami önünde de 
düzenleme yapan ekipler korkuluk 
yaptıkları yol kenarını mevsimlik 

çiçeklerle renklendirdi.



Çocuklarda 6-12 yaş aralığı okul çağı olarak 
tanımlanmaktadır. Büyüme ve gelişmenin hızlı yaşandığı 
bu çağlarda çocuklar vakitlerinin çoğunu okulda 
geçirmekle birlikte günde en az 1 öğünü okulda tüket-
mek zorunda kalmaktadırlar. 

Bu çağ çocuklarında beslenme, büyüme ve gelişmeyle 
birlikte okul başarısını da büyük oranda etkilemekte-
dir. Bu sebeple çocukların ilerleyen yaşlarda sağlıklı 
ve başarılı bireyler olabilmeleri için aileler çocuklarının 
dengeli ve düzenli beslenmelerine destek olmalıdır.

Yeni eğitim-öğretim yılının başladığı şu dönemde 
çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkıda 
bulunmak için aile ve öğretmenlere okul çağındaki 
çocuklar için sağlıklı beslenme önerileri:

• Kahvaltı herkes için günün en önemli öğünü 
olmasının yanı sıra çocuklar için daha değerlidir. 
Çocuğunuzun güne mutlaka kahvaltıyla 
başladığından emin olun.  Bütün gece süren açlıktan 
sonra, vücudumuz ve beynimiz güne başlamak 
için enerjiye gereksinim duymaktadır. Kahvaltı 
yapılmadığı takdirde, dikkat dağınıklığı, yorgun-
luk, baş ağrısı ve zihinsel performansta azalma 
olmaktadır. Bu nedenle, güne yeterli ve dengeli 
yapılan bir kahvaltı ile başlamak öğrencilerin okul 
başarısının artmasında son derece önemlidir.

• Gün boyu fiziksel ve zihinsel performansın en üst 
düzeyde tutulabilmesi, düzenli olarak ara ve ana 
öğünlerin tüketilmesi ile mümkündür. Bu nedenle, 
öğün atlanmamalıdır. Günlük tüketilecek besinler-
in 3 ana, 2 ara öğünde alınması en uygun olanıdır. 
Ara öğün olarak;  meyve, süt, yoğurt, fındık, ceviz, 
badem gibi besin değeri yüksek vitamin ve mineral 
açısından zengin besinler tercih edilmelidir.

• Okulda veya evde dinlenirken ve ders çalışırken 
açlık hissedildiğinde tüketilen besinlere dikkat 
edilmelidir. Örneğin, şeker ve şekerli besinler, cips, 
gazlı içecekler yerine süt, yoğurt, sütlü tatlılar, ek-
mek arası peynir, taze sıkılmış meyve suları ve kuru 
meyvelerin tüketiminin tercih edilmesi çocukların 
sağlıklı beslenmeleri açısından daha yararlıdır.

• Çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal 
gelişimlerine olumlu katkı sağlamaları açısından 

fiziksel aktivitenin artırılmasına da önem verilme-
lidir. Bu nedenle, çocukların gerek okul yönetimi 
gerekse de ebeveynleri tarafından sevdikleri her-
hangi bir spor dalı ile ilgilenmeleri teşvik edilme-
lidir.

• Açıkta satılan besinler, yeterince güvenilir ve 
temiz değildir. Ayrıca, uygun koşullarda muhafaza 
edilmedikleri için çabuk bozulma riski taşırlar. Bu 
nedenle, özellikle okul çevresinde açıkta satılan 
besinlerin kesinlikle satın alınmaması gerekmektedir.

• Çocukların okul kantinleri, büfe gibi yerlerden 
satın aldıkları besinlerin seçiminde de dikkatli 
olmaları gerekmektedir. 
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Betül Karagöz / Diyetisyen

OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA 
BESLENME
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Başiskele Kullar Yakacık Mahallesi Vol-
kan ve Paşazade sokağın arasında 

kalan Kocaeli’nin en büyük ve modern 
kapalı pazar yeri ve otopark projesinin 
çalışmalarının başlamasının ardından, 
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin 
Ayaz’ın önceki gün katılımıyla kurban ke-
silerek dualarla temeli atıldı. Son derece 
modern ve kullanışlı olan kapalı pazar ye-
rinin, Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma 
kapsamında en kısa sürede hayat bulması 
bekleniyor. Temelinin atıldığı gün mahal-
leli ve meclis üyelerinden Ahmet Çoban, 
İbrahim İbrahimoğlu Başkan Ayaz’la bir-
likteydi. 

 Kocaeli’nin en modern ve büyük 
kapalı pazar yeri tamamlandığında, bölge 

son derece aktif bir hale gelmiş olacak.  5 
bin m²’lik alanı kapsayan kapalı pazar yeri 
180m² idari bina, 64 adet pazar tezgahı 
ve 25 araçlık otopark bulunuyor. Kapalı 
Pazar Yeri ve otoparkın diğer birçok pazar 
yerinden ayıran özelliği ise kapalı sistem 
ve güvenlik kamerası sistemlerini içinde 
barındırıyor olması. 

 Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin 
Ayaz: “Hizmet belediyeciliği çalışmalarımız 
kapsamında seçim beyannamemizde söz 
verdiğimiz gibi Kocaeli’nin En Modern 
Kapalı Pazar Yeri ve Otopark’ın temelini 
attık. Bir diğerini de Yeniköy Merkez 
Mahallesi’nde hayata geçireceğimiz kapalı 
pazar yeri tamamlandığında bölgelerin 
büyük bir ihtiyacı tamamlanmış olacak” 
dedi. 

KOCAELİ’NİN EN MODERN KAPALI 
PAZAR YERİNİN TEMELİ ATILDI
Kocaeli’nin en modern ve büyük kapalı pazar yerinin,  
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ve ekibinin 
katılımıyla,  kurban kesilerek, dualarla temeli atıldı. 

Başkan Ayaz: “Söz 
verdiğimiz gibi 

Kocaeli’nin en modern 
Kapalı Pazar yeri ve 
otopark projemizin 

temelini attık.
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Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Yeniköy Merkez 
Mahallesi Kirazlıbahçe Caddesi’ndeki yol genişletme 

çalışmalarını yerinde inceledi. Caddenin bir bölümünde 
yapılan çalışmayla mevcutta 8 metre genişliğinde olan yol 20 
metre genişliğe çıkarıldı.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz: “Başiskele Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle hızla gelişen Başiskelemiz’de 
ulaşımında herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli ön-
lemleri alarak düzenlemeler yapıyoruz.  Yaşam kalitesi her gün 
yükselen ve gelişen Başiskele’de alt yapıdan üst yapıya birçok 
hizmeti her noktada bölge halkımıza sunuyoruz. 

Ulaşım yönünde yapılan düzenlemelerle mevcut yollarda 
çalışmalar gerçekleştiren ekipler bu kapsamda Yeniköy Merkez 
Mahallesi Kirazlıbahçe Caddesi’ni 20 metre genişliğe çıkardı.

GELİŞEN İLÇEDE 
GENİŞLEYEN YOLLAR



Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz Fatih Mahallesi 
Haber ve Sönmez Sokak arasındaki yaklaşık 4 dönümlük 

alanın yeşillendirme çalışması ile ilgili ziyaret gerçekleştirdi. 

Konutların yoğun olduğu bölgede yaklaşık 4 dönümlük alanın 
içerisinde çocuk oyun grupları, spor aletleri, kameriyeler ve 
birbirinden güzel rengarenk çiçeklerle peyzaj düzenlemesi 
yapılacak. Başkan Ayaz sahada teknik personellerinden 
çalışma detayları ile ilgili bilgiler aldı. Yeni ilave düzenlemeler 
hakkında talimat veren Başkan Ayaz en kısa sürede çalışmaların 
tamamlanması hakkında talimat verdi. 

Çalışmanın tamamlanması ardından yoğun konutlaşmanın 
ve toplu sitelerin bulunduğu Fatih Mahallesi ortak bir yaşam 
alanına kavuşmuş olacak. Site sakinlerinin merakla beklediği 
çalışma örnek bir peyzaj görseli oluşturacak. 

BAŞİSKELE’DE 
ÖRNEK PEYZAJ ÇALIŞMASI
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Kültür, toplumun kimliğidir. Yaşam tarzı dil, düşünce ve duygu birikimidir. İnançlar normlar, 
gelenek ve görenekler düşünce biçimleridir. Bu manevi öğelerin yanında kentin yapısı, 

mimarisi, araç ve gereçleri, teknikleri, sanat yapıları, parkları, toplu eğlenme mekanları, 
ibadethaneleri, maddi kültür varlıklarını oluşturur.

Başiskele de gelişen ve değişen bir kent kimliğine uygun olduğundan kültür varlıkları önemli bir 
rol oynamaktadır. Bu kentte var olan kültür yapıları modern, yeni teknoloji malzemesine uygun 
çizgilerle yenilenmektedir. Özellikle vatandaşlarımızın hayatları boyunca asla unutamayacakları 
en önemli günleri için mekan sunan belediyemizin kültür merkezlerinin tasarımı bizler için 
çok önemlidir. Söz konusu kültür merkezlerine mimari dokunuşlarla hoş bir mekan sunumu 
gerçekleşmektedir. 
 
Yapılan projelerin bir kaçından bahsedersek, YUVACIK KÜLTÜR MERKEZİ örnek projelerden 
biri olmuştur. Yalıtım çalışmaları, aydınlatma çalışmaları ve farklı mimari dokunuşlarla kültür 
merkezlerimize estetik kazandırılmıştır. 
 
Diğer bir projemiz de KULLAR KÜLTÜR MERKEZİ olmuştur. Duvarlarda, zeminde, sahnede ve 
aydınlatmada bir çok noktasal yenilenmelerle mekânın ruhunu değiştirip, insanların istediği me-
kânsal havaya bürünmüştür.
                                              
Belediyemizin, 2017 projelerin 
arasında YENİKÖY KÜLTÜR 
MERKEZİ’nin  İç ve dış 
mekan yenilenme projesi yer 
alacaktır. Vatandaşlarımızın 
yoğun olarak talep etmiş 
olduğu bir diğer kültür 
merkezi olan Yeniköy Kültür 
Merkezimizde üst asma 
tavan ve alt kat orta havuz 
için son derece özgün mimari 
tasarımlar hayata geçecektir.

HAYATINIZIN EN ÖNEMLİ ANINA 

  ESTETİK KATAN MEKANLAR

Tuğba Ellialtı / Mimar
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Başiskele Körfez Mahallesi’nde hava şartlarının yağışlı olduğunda herhangi 
bir toprak kayması olmaması için Başiskele Belediyesi duvar çalışmalarını 

başlatıyor. 

Başkan Ayaz önceki gün Körfez Mahallesi’nde duvar yapılacak yerleri gezerek 
ekibiyle birlikte yerinde keşifler gerçekleştirdi. Başiskele Belediye Başkanı 
Hüseyin Ayaz: “Hava şartlarının müsaade ettiği bu aylar içerisinde Fen İşleri 
Müdürlüğü ekiplerimiz ilçe içerisinde ihtiyaç duyulan ve vatandaşlarımızın 
talep ettiği bölgelerde üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Başiskele 
topografik yapısı itibariyle dağınık bir yerleşim alanına sahip. Bu da yağmur 
suyunun yolları aşındırmasına sebep oluyor. Ekiplerimiz de bu konuda saha 
çalışmalarını yapıp taş duvar ve perde duvar çalışmalarını tamamlıyor.” 
dedi. 

Ekipler Körfez Mahallesi’nde toprak kaymasını önlemek için 18 metrelik bölgede 
desenli perde duvar çalışmaları için kazıları gerçekleştirdiler ve çalışmalarını 
tamamladılar. 

TOPRAK KAYMALARINA 
DUVAR ÇÖZÜMÜ



-Muhtarlık görevinizden bah-
sedebilir misiniz? 

2,5 yıldır görevliyiz. 30 Mart 2014 seçim-
lerinde görevi mevcut muhtarımızdan 
devraldık. Mahallemizdeki eksiklikleri 
gidermeye, ne gerekiyorsa yapmaya 
çalışıyoruz. 

-Barbaros mahallesi en çok 
gelişen mahallelerimizden. 
Birazda sizden dinleyelim 
mahallemizi.

Mahallemiz müthiş bir şekilde gelişen bir 
mahalle. Yaklaşık her ay 200-250 kişi göç 
alıyor. Ortalama da hane olarak 70-80 hane 
yapılıyor. Hızlı bir gelişme var. Bu konuda da 
tabiî ki gelişmesi açısından çok güzel ama 
diğer taraftan hizmet yapma bakımından 
biraz zorluklar çekiyoruz ama eksik 
kaldığımız yerler var ama onları da tamam-
lamaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde 
30 Mart 2014’te 5 bin olan nüfusumuz, şu 
anda 8700. Yaklaşık 3700 kişi mahallemize 
başka yerlerden gelmiş. Tabii ki artan nü-
fus ile birlikte hizmet talepleri de artıyor. 
Talepler sürekli Belediye Başkanımıza in-
tikal ediyor. Halkla Belediye Başkanımızın 
arasında bir köprü kuruyoruz. Bizim göre-
vimiz o. Mahallin en küçük yerel temsil-
cisi olarak belediyemiz ile  vatandaşlarımız 
arasında köprü görevi görüyoruz.  Çok 
yoğun bir talep ile imarlaşma, yapılaşma 
olduğu için eksiklikler hemen göze batıyor. 
Örneğin bir bina yapılıyor bir yerde, biri 
bitiyor tam ona hemen hizmet yapacağım 
diyorsun hemen yanında diğeri başlıyor. Bu 
sefer yan tarafta yeni bir iş doğuyor.  Onu 
da gidereyim derken diğer taraftan yeni bir 
tane çıkıyor. Tabii ki malum hepsi de birden 
olmuyor. Başiskele ilçemizde 37 tane ma-
hallemiz var. Başkanımız ve ekibi tüm gay-
retiyle her mahalleye hizmet götürmeye 
çalışıyor. Başkanımız mahallemiz ile ilgili 

istişareleri, fikir ve önerileri bizlerden alıyor.  
Ekiplerimiz keşifleri yaparak çalışmalarını 
planlıyor. 

- Başiskele Belediyesinin 
mahallenizdeki hizmetlerinden 
memnun musunuz?

Barbaros mahallesinin gelişmesinde 
Belediye Başkanımızdan Belediyemizin 
işçilerine kadar herkesin büyük emeği 
var. Belediye Başkanımızın da özveriyle 
çalıştığına da inanıyoruz. Çünkü görüyorum 
az çok, bir gün orda bir gün burada. 
Sürekli sahada birebir çalışmaları en 
yakından takip ediyor.  Biz de ne yapıyoruz, 
aynı mahallelerde topluyoruz “buyurun 
başkanım bu mahallelerde bu sokaklarda 
eksikliklerimiz var” diyoruz, gösteriyoruz. 
Onun da malum diğer mahallelerde her 
tarafa yetişmesi zor. Ama elimizden geleni 
hem o, hem biz hem halk gidermeye 
çalışıyoruz. 

-Peki Başkanımız Hüseyin Ayaz’la 
diyaloğunuz nasıl? İstediğiniz 
zaman kendisine ulaşabiliyor 
musunuz?

Başkanımız biz muhtarlara çok değer veri-
yor. Ne zaman istersek ulaşıyoruz, o an 
meşguliyeti olsa bile muhakkak dönüş 
sağlayıp her bir talebimizi, isteğimizi dinler 
dikkate alır programlarını bu şekilde yapar. 
Bu konuda kendilerine teşekkür ediyoruz. 
Muhtarlara özellikle öncelik tanıdığı için 
ayrıca teşekkür ediyoruz. 

-Sizin mahallenizde görmek 
istediğiniz küçük üst yapı 
yatırımları yol kaldırım vs değil 
de bir proje var mıdır olmasını 
istediğiniz?

Bu yıl içerisinde Barbaros Mahallesine 
belediyemiz Sağlık Yolu Sokak, Kiraz Çiçeği 
Sokak ve Hoylan Sokak olmak üzere 3 adet 
hem çocuk oyun grubu olan hem kameriye 
hem fitnes alanları olan oldukça güzel 
parklar yaptı. Öncelikle bunlar için teşekkür 
ediyoruz. Mahallede nüfus artımıyla beraber 
park talepleri sürekli artıyor. Mahallemiz 
parklara doymuyor talepler var. Aynı 
zamanda en son  ihaleye çıkan Kocaeli’nin 
en donanımlı trafik eğitim parkı projesi 
bizleri heyecanlandırıyor. Çocuklarımızın 
kendilerini hem yetiştirebileceği hem de 
oyun alanları sunabileceği bir çalışma. 
Bir de İSU ile bir çalışma yapıyoruz ama 
yağmur suyu drenajımız sıfır. İnşallah onu 
da yapacağız. Mahallemizin hiç olmazsa 
yüzde kırkının yağmur suyu drenajını bir 
telafi etsek iyi olur. İki projemiz önemli 
çocuk parkları ve yağmur suyu drenajları. 
Onları da ileriki günlerde başkanımızla 
çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum. 
 
-Sizin son olarak eklemek 
istediğiniz başka bir şey var mı?

İstiyorum mahallemizin böyle güzel, 
hani derler ya çok özür dilerim tükürüpte 
yalayabileceğimiz gibi sokakları olmasını 
istiyorum. İnşallah onu da imarlaşma 
kestiği zaman onu da belediye başkanımız 
olsun kaymakamımız olsun biz olalım 
halkımız olsun bu dediğimizi inşallah ileriki 
günlerde yaşayacağız. Örnek bir mahalle 
olmasına gayret ediyoruz. İnşallah da 
başaracağız bunu. Teşekkür ediyorum, 
sizlere de çalışmanızda başarılar diliyorum. 
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Röportaj

MAHALLEMİZİN GÜZELLEŞMESİNDE 
BELEDİYEMİZİN KATKISI BÜYÜK

Başiskele’de en yoğun konutlaşmanın yaşandığı Barbaros 
Mahallesi’nin müthiş değişimini muhtarımız Nurettin 
Yılmaz ile konuştuk. Barbaros mahallesi, sürekli yapılaşma 
ve yeni konutların mahalleye kazandırılması, yolların sürekli 
tamir, bakım ve hizmet görmesi yeni park ve projelerin 
ilçeye kazandırılmasıyla bambaşka bir görünüme kavuştu. 

Nurettin YILMAZ / Barbaros Mahallesi Muhtari



Veda programına Başiskele Kaymakamı Ali Par-
tal, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, 

Başiskele İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Güney, 
İlçe Jandarma Komutanı, Gazi Özdemir, İlçe Em-
niyet Müdürü Cemil Akkaya, İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Ramazan Yaman, İlçe Yazı 
İşleri Müdürü Ahmet Turhan ve diğer kaymakamlık 
birim müdürleri programa tam katılım sağladı. 

AYAZ: “BAŞİSKELE’DE UYUM VAR” 

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz: 
“Başiskele’de tüm kurumlarımız arasında her 
zaman birlik ve beraberlik var, uyum var. Bu 
beraberlik duygusuyla hizmet veren tüm birim 
müdürlerime teşekkür ediyorum. Başiskele’ye 
hizmet veren Mal Müdürümüz Yusuf Bey’i, 
Başiskele Tapu Sicil Müdürümüz Nazım Bey’i 
bizimle birlikte Başiskele’ye çok güzel işler 
yaptığından dolayı teşekkür ediyorum. Yeni görev 
yerlerinde de başarılar diliyorum.” dedi. 

PARTAL: “BAŞİSKELE UYUMLU 
ÇALIŞMADA ÖRNEK OLMUŞTUR”

Başiskele Kaymakamı Ali Partal’da Başiskele her 
zaman kurumlar arası birlik, beraberlik ve uyum 
içerisinde çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar birçok 
ilçeye örnek olmuştur. Değerli müdür arkadaşlarım 
Yusuf Taşdemir ve Nazım Eşenli’ye de görevleri 
süresince yapmış oldukları çalışmalardan dolayı 
teşekkür eder, yeni görev yerlerinde başarılarının 
devamını dilerim” dedi. 

Başiskele Tapu Sicil Müdürü Nazım Eşenli ve 
Başiskele Mal Müdürü Yusuf Taşdemir’in de iyi 
dilek, temenni konuşmalarının ardından veda 
programı sona erdi. Programın sonunda Başkan 
Ayaz ve Kaymakam Partal Başiskele Tapu Sicil 
Müdürü Nazım Eşenli, Başiskele Mal Müdürü Yu-
suf Taşdemir’e hediye takdiminde bulundu. 
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VEDA YEMEĞİNDE İLÇE PROTOKOLÜ BULUŞTU

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin 
Ayaz, Başiskele Kaymakamlığı Mal 
Müdürü Yusuf Taşdemir ve Başiskele 
Tapu Sicil Müdür Nazım Eşenli’nin 
veda yemeğinde ilçe protokolü ile 
bir arada oldu.
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Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kuru-
cusu olan Cemil Akkaya müdürümüzle eğitim 
yıldızı Başiskele’den, okulların başarısı ve eğitim 
yatırımlarını konuştuk. Müdür Akkaya: “Başiskele 
Eğitimde hep ilk sıralarda bunda da Başkan 
Ayaz’ın etkisi, eğitimci kişiliği çok büyük önem 
teşkil ediyor” dedi. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
 01.05.1961 yılında Ankara’nın Beypazarı 
ilçesinde doğdum. İlk ve orta öğretimi lise dahil 
Beypazarı’nda yaptım. Daha sonra 1977 yılında 
Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce bölümüne 
girdim. Oradan 1980 yılında mezun oldum. 1981 
yılında ilk tayinim Tekirdağ Malkara Sağlamtaş 
Orta Okulu İngilizce öğretmenliğine gittim. 81-85 
yılları arasında İngilizce öğretmeni olarak orada 
görev yaptım. Daha sonra Kocaeli’ye 25 Aralık 
1985’te Eşme Ortaokulu’nda müdür olarak ilk 
yöneticilik görevime başladım. Aralıksız 18 sene 
orada devam ettim. Daha sonra ilköğretim okulu 
oldu. İlkokulu da bize bağladılar. Orada devam 
ettim. 2004 yılına kadar orada müdür olarak 
görev yaptım. Daha sonra 24 Aralık 2004’te Ko-
caeli Anadolu Lisesi’ne müdür olarak atandım. 
Orada 2008 yılına kadar çalıştım. Daha sonra 
Başiskele kurulunca, kurucu İlçe Milli Eğitim 
Müdürü olarak görev verdiler. Kuruculuk bana 
nasip oldu. Bu güzel ilçemizin Başiskelemizin 
kuruculuğu bana nasip oldu ve 2008’den 2014 
yılına kadar 6 sene müdürlük yaptım. Daha sonra 
torba yasadan dolayı eğitim uzmanı olarak 2 sene 
İl Milli Eğitim’de görev yaptım. Sonra tekrar 30 
Haziran’da burada göreve başladım. Şu an de-
vam ediyorum. Evli ve 3 çocuk babasıyım. 2 de 
torunum var. 

Peki hocam biraz Başiskele’deki 
eğitimden bahsedelim. İlçemizdeki 
eğitimin ve okulların durumu nedir?
 Başiskele’de eğitim olarak gerçek-
ten iyiyiz. Kurucu müdür olduğum için de ben 
başlangıçtan beri biliyorum. İyi bir kadromuz var. 
Okullarımız fiziki yönden çok çok iyi. İdarecilerimiz 
sorumluluğunun bilincinde. Sayın Kaymakamımız 
Ali Partal Bey de bize çok büyük destek veriyor. 
Yine aynı şekilde Belediye Başkanımız Sayın Hü-
seyin Ayaz Bey gerçekten eğitimci bir başkan. 
Bize ve okullarımıza çok büyük destek veriyor. Bu 
destekler sayesinde, ilin de verdiği destekle 12 
ilçe arasında hemen hemen hem SBS alanında 
yani TEOG alanında ortaokul bazında hem de 
YGS-LYS dediğimiz orta öğretim lise bazında 
başarılarımız oldukça iyi. Hep ilk sıralarda yer 
aldık. Yani hem ortaokul bazında TEOG da 12 
ilçe arasında, hem de lisede her iki sınavda da 
hem YGS hem LYS sınavlarında da ilk sırada yer 
aldık. Çok enderdir, mesela 6 sene boyunca TEOG 
da iki sefer bizi geçen ilçe oldu. Birisinde 2014 
yılında Körfez İlçe Milli Eğitim geçti onlar 1. biz 
2. olduk. Daha önce de bir Karamürsel 2. seneydi 
sanıyorum 2008-2009 yılında da onlar geçti ama 
onun dışında biz hep 1. olduk. Hep birinciydik. 
Tabi bunda özel okullarımızın da katkısı var. Özel 
okullarımız da diğer ilçelere göre biraz fazla. Ama 
devlet okullarımız da oldukça iyi. Derslik başına 
düşen öğrenci sayımız az. Onların rakamlarını ben 
isterseniz sizinle paylaşayım. Derslik başına düşen 

öğrenci sayımız 18.91 yani neredeyse 19. Dev-
let okulu olarak toplam 53 okulumuz var. 2 tane 
anaokulumuz, 21 tane ilkokulumuz, 20 tane orta-
okulumuz, imam hatip ortaokulumuz 2, Anadolu 
lisemiz 2, Anadolu imam hatip lisesi 3, meslek 
teknik Anadolu lisemiz 3 adettir. 

BAŞİSKELE EĞİTİMDE HEP 
İLK SIRALARDA
 Bunlarda toplam öğrenci sayımız 
11.971. Derslik sayılarımız da toplamda 633’dür. 
Baktığımızda 53 okulumuzda derslik başına düşen 
öğrenci sayısı 18.91 olması çok güzel bir rakam. 
Yani fiziki yönden yeterliyiz. İkili öğretim yapan 
okullarımız yok, tabi bu da başarıya etki eden 
sonuçlardan birisi. Tüm okullarımızda normal 
eğitim yapıyoruz. İkili öğretim yapan 2 okulumuz 
vardı, birisi Karşıyaka Barbaros’tu. Bu sene onu 
da normal eğitime geçiriyoruz. 2.si de 8. Boru 
Ortaokulu’ydu ilkokulla beraber. O da inşaattan 
dolayı ikili eğitim yapıyordu, prefabrikler yıkıldı 
yerine yenisi yapılıyor. Bu sene de ikili yapacaktı 
ama son anda onun da yerini ayarladık şu anda 
onlar da bu sene için normal eğitim yapacaklar. 
Başka bir yere taşıyoruz, dolayısıyla normal 
eğitime geçmiş olacağız. Anaokulunda derslik 
başına düşen öğrenci sayımız 28.12 hemen 
hemen 28 kişi. İlkokulda ise 13 yani nerdeyse 
özel okullardan daha iyi. Ortaokulda 26, imam 
hatip liselerinde 29. Oralarda biraz yoğunluk 
var. Anadolu liselerinde 28, o da kontenjandan 
dolayı oluyor zaten. Normalde Anadolu liseleri 
30 kişilikti. Kanunla yönetmelik değiştirildi 34’e 
çıkarıldı. O yüzden onlar fazla. İmam hatip lisesi 
12 öğrenci başına düşen derslik sayısı. Meslek 
liselerinde ise 25, yani orada bile çok iyi bir 
ortalamamız var. Özel okullarımızda toplam 2697 
öğrencimiz var. Devlet okullarında 12552 öğrenci 
sayımız. Şu anda Başiskele’de ilçe milli eğitim 
olarak toplam öğrenci sayımız 15250. Dediğim 
gibi tüm okullarımızdaki eğitim gayet iyi. Bazı 
yerlerde ufak tefek sorunlarımız var. Veli kaynaklı 
sorunlar var. Bu yörelerdeki okullarda da çalışmalar 
yapıyoruz. Özellikle oralarda eğitim semineri bu 
sene düşünüyorum. Velilere yönelik. Çünkü eğitim 
önce evden başlıyor, daha sonra bize geliyor. 
Bunu bildiğim için bu sene inşallah gerçekten 
bu işin uzmanı olan profesörler, doçentler gibi 
uzman olan kişilerce bu tür okullarımızın velilerine 
yönelik olarak veli seminerleri yapacağız. İnşallah 
velilerimizi aydınlatacağız. Velilerimizin de ilgisiyle 
öğrencilerimizin çok daha iyi yerlere geleceğine 
inanıyorum ben. 

Milli Eğitimin özel ders, ek ders gibi 
uygulamaları olduğunu biliyoruz, on-
lardan biraz bahsedebilir misiniz?
 Milli Eğitimin destekleme kursları-
yetiştirme kursları var. Yetiştirme kursları bütün 
okullarımızda açılıyor. Ücretsiz, halk eğitim 
vasıtasıyla da aynı şeyler yapıyoruz. Destek 
veriyoruz. Biliyorsunuz dershaneler kapatıldı. 
Kapatıldıktan sonra öğrencilerimizin bu açığını 
bu yetiştirme kurslarında, destekleme kurslarında 
veriyoruz. Dolayısıyla geçen sene verildi, bu 
sene de verilmeye devam edilecek. Bütün 
okullarımızda istek olması halinde 10 kişi ve üzeri 
olan okullarda, sınıflarda destekleme kursları 
açacağız. Kesinlikle öğrencilerimizden hiçbir ücret 

talep edilmeyecek. Ücretini devletimiz karşılıyor 
biz veriyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimize ücretsiz 
bir takviye kursları olmuş oluyor. 

Başiskele Belediyesi’nin eğitime verdiği 
destekten memnun musunuz? 
 Evet, gerçekten Başiskele olarak 
şanslıyız, Hüseyin Başkan gibi bir başkanımız 
var. Eğitime başlangıç aşamasından beri çok 
büyük önem veren bir başkanımız var. Kuruluş 
aşamasında Yeniköy belediye başkanıydı. Yeniköy 
belediye başkanıyken de kuruluş aşamasında 
en büyük desteği milli eğitim olarak bize yine 
sağolsun başkanımız verdi. Kuruluş aşamasında 
ihtiyaçlarımız fazlaydı. O zamandan beri ne za-
man herhangi bir şeye ihtiyacımız olsa başkanımız 
sağolsun yanımızdaydı. Bu bizi çok memnun 
ediyor. Bütün okullarımızdaki müdürler de aynı 
şekilde çok memnunlar. Herhangi bir isteğimiz 
olduğunda söylememiz yetiyor. Sağ olsun hemen 
gerekli talimatı verip okulumuza ne lazımsa onu 
yapıyor. Bilgisayarlar veriyor yazıcılar veriyor. 
Bahçe düzenlemesi farklı onarımlar dahil. Bahçe 
duvarı istinat duvarları yani ne gerekiyorsa bir okul 
için sıkıştığımız yerde biz biliyoruz ki başkanımız 
hazır. Başkanımıza rica ediyoruz başkanımız da 
sağ olsun bizi kırmıyor. Bize her zaman destek 
veriyor. Onun için sizin aracılığınızla kendisine çok 
çok teşekkür ediyorum. Başiskele olarak şanslıyız 
milli eğitim olarak. Başkanımız hep yanımızda. 

Yeni eğitim-öğretim yılıyla ilgili mesajınız 
var mı?
 Evet. 19 Eylül’de okullar açılıyor 
biliyorsunuz. Önümüzdeki hafta da oryantasyon 
eğitimi var. Anaokulu çocuklarıyla ilkokul birinci 
sınıflar. Okula öğretmenlerine alışsın diye 
oryantasyon eğitimimiz var. Buradan bütün 
okullarımıza 2016-2017 eğitim öğretim yılında 
önce sağlık sonra başarı mutluluk diliyorum. 
İnşallah diğer senelerde olduğu gibi, bu sene 
de çok başarılı oluruz. Bu konuda biz ilçe milli 
eğitim olarak şube müdürü arkadaşımla birlikte 
bütün gücümüzle çalışıyoruz. Umut ediyorum 
ki bu sene de çok başarılı bir yıl olacak. Sıkıntı 
yaşamayacağız. Eğitim öğretim kadromuz güzel. 
Yöneticilerimiz iyi. Okullarımız da fiziki olarak 
eğitim öğretime hazır. İnşallah dediğim gibi çok 
başarılı bir yıl geçiririz. Bundan eminim. Buradan 
bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. 
Yeni eğitim öğretim yılı anne babalara, bütün 
Başiskelemize hayırlı olsun. 

“ YÜKSELEN BİR DEĞER VAR 
BAŞİSKELE’DE ”

Röportaj



OKUL    
FOBİSİ

3 aylık yaz tatilinin ardından zorlu maratona 
sayılı günler kaldı. Okul öncesi eğitim 

için ilk kez okula başlayanlar ile 1’inci sınıf  
öğrencileri  okul sıraları ile tanışmaya ve 
uyum sağlamaya çalışacak. Konu uyum 
olunca birçok miniğin maruz kaldığı ‘’OKUL 
FOBİSİ’’ akıllara geliyor. 

Okul  Fobisi çocuğun okula gitmeye karşı 
korku duyması, okul zamanına doğru yoğun  
kaygı ve panik belirtileri göstermesidir. Korku 
yaşayan çocuklarda okul 
saati yaklaştıkça karın ağrısı, 
baş ağrısı, mide bulantısı 
gibi somatik şikayetler 
meydana gelebileceği gibi 
ağlama, bağırma, hırçınlık, 
öfke nöbetleri hatta kaygı 
arttıkça kusma, agresivite 
görülebilir. Bu belirtiler 
okul saati geçtikten sonra 
kendiliğinden kaybolur. 
Okul fobisi anaokulu ile 
ilkokula yeni başlayan 
çocuklarda daha çok 
’’ayrılma anksiyetesi’’ 
şeklinde görülür. Çocuk 
anne-baba veya bakım 
veren kişiden bu dönemde 
ayrılmak istemez. 

Bağlanma özellikle bağımlı yetiştirilen 
çocuklarda görülür. Aşırı koruyucu aileler 
bu davranışları ile aslında çocuğa çok 
ciddi zararlar verirler. Koruyucu tutum 
çocuğun bireyselleşmesini, öz güven 
kazanımını engeller. Yalnız kalan çocuk nasıl 
davranacağını bilmediği için korktuğunu 
ifade eder. Çocuk belirli alanlarda yetersizlik 
yaşıyorsa, zor öğreniyorsa, kendine güveni 
azsa uyum sorunu yaşar. Aile içi iletişim 
sorunları; boşanma, kardeşin evde kalması, 
kardeş kıskançlığı, ailede ölüm, kaza, hastalık 

gibi nedenler okul reddine sebep olabilir. 
Bu duruma ailenin baskısı da eklenirse 
çocuk zorlanır, yargılanırsa anksiyetesi artar, 
panik içine girer ve okul reddi okul fobisine 
dönüşebilir.

Okul fobisi yaşayan çocuklarda, iştahsızlık, 
uyku düzensizliği, huzursuzluk, alınganlık, 
sinirlilik, utangaçlık, içe kapanım, okul etkin-
liklerine ilgisizlik görülebilir. Okula gitmediği 
sürece, okula başlama güçleşir. Ailenin ‘’Bir 

süre bekleyelim, geçer belki’’ yaklaşımı 
yanlıştır. Bu yaklaşım sorunu daha da 
büyütür. Korkutma, tehdit, şiddet, yargılama 
kullanılmamalıdır. Çocuk, onu rahatsız eden 
bir duruma karşı duygusal bir tepki vermek-
tedir. Bunu fark edip, onu anlamaya çalışmak 
en doğru yaklaşımdır. Çocukla empati kur-
mak, onu anlamaya çalışmak gerekir. Okul 
reddine hangi durum ve duygunun neden 
olduğunu bulup, bu sorunun çözülmesi için 
çalışılmalıdır. Bunun için aile bir uzmandan 
yardım almalıdır. Ailenin, çocuğun okula 
devamıyla ilgili kararlı olması gereklidir. Fakat 

çocuğa, bu sorunun tüm aileyi ilgilendirdiği, 
sadece çocuğun sorunu olmadığı hisset-
tirilmelidir. Öğretmen ve ailenin sıkı iş birliği 
içinde olması gereklidir. Öğretmenin güven 
verici ve zorlayıcı olmayan tarzı önemlidir.

Evde okul hakkında olumlu konuşmalar 
yapın, okul başlamadan okulu gidip gezin, 
okul malzemelerini birlikte seçin, bu du-
rum çocuğun motivasyonunu attıracaktır, 
çocuğun okul korkusu hakkında konuşun 

‘’Ne var korkacak’’ de-
mek yerine ‘’demek 
korkuyorsun’’ deyip 
duygularını anladığınızı 
gösterin, kaygı bulaşıcıdır 
eğer siz kaygılarınızı belli 
ediyorsanız çocukta böyle 
hissedecektir bunun için 
kendinize öz eleştiri yapın, 
tatlı sert olun ama okula 
gidileceği konusunda kesin 
kararlı davranın, çocuğa 
aşırı toleranslı davranan 
anneanneler-babaanneler 
varsa onlarla konuşup or-
tak bir disiplin anlayışı 
geliştirin, her günün so-
nunda çocuğunuzla okul-
da neler yaptığı hakkında 

konuşun. Bu yaklaşımlara rağmen sorunu 
çözemiyorsanız mutlaka bir uzmandan 
yardım alın.

Yeni Eğitim Döneminde tüm öğrencilere 
başarılar dileriz…

Kader Kaya / Psikolog

2016-2017 
EgiTiM ÖgRETiM YILINA BAsLARKEN
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Başiskele Belediyesi’nin ilçenin dört bir yanında hizmetlerini 
sürdüren ekipler, altyapısı hazır olan 17 Ağustos Bulvarı’nda 

asfalt, yaya kaldırımı ve orta kaldırım çalışmalarının tamamlanması 
ardından ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. 

Daha önce açık olan yağmur suyu kanallarının genişletilerek 
kapalı menfeze çevrilmesinin ardından yürüyüş yolu için özel 
bir alanın ağaçlandırılarak düzenlendiği, cadde ve sokaklarının 
büyük bir bölümünde dekoratif duvar ve parke yol çalışmalarının 
tamamlandığı Yeşilyurt Mahallesi Bulvarı’nda yeni düzenlemeler 
yapılıyor. İki geliş iki gidiş ile 17 Ağustos Bulvarı’nda devam eden 
çalışmalar kapsamında Başiskele Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri hummalı çalışmalarını tamamlıyor. 

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz da çalışmaları yerinde 
inceleyerek ekip ile sohbet etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

17 AĞUSTOS BULVARI 
YENİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞUYOR

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’da önceki 
gün çalışmaları yerinde inceleyerek ekip ile sohbet 

etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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Kocaeli’nin incisi Başiskele modern, gelişime ve değişime açık 
olması sebebiyle ilçeler arasında özel ve eşsiz bir yere sahiptir. Bir 

kentin modernleşme ve gelişmesi için ihtiyaç duyduğu tüm özellikleri 
bünyesinde ve çalışma ekibinde barındıran yapısıyla ilçemiz dur durak 
bilmeden hızlı adımlarla ilerliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü olarak birlikte var olmak ilkesinden şaşmadan; 
Kocaeli’nin incisi Başiskele’mizi yeşil ve maviyi gerek modern, gerek kül-
türel yapılarıyla buluşturmak, yaşam kalitesini ve refah seviyesini en üst 
seviyeye çıkarmak adına ufkumuzu daha geniş tutmak önceliğimiz ile 
yaptığımız tüm işlerde BAŞİSKELE imzasını göstermeyi görev edindik.
 
Bu amaçla yeni imar yolları, köprülü kavşaklar, ışıl ışıl dekoratif desenli 
perde duvarlar, özenle işlenmiş binlerce metrekare parke taşı, renkli de-
senli kaldırımlar, bisiklet yolları, kapalı ve açık otoparklar ve metrelerce 
taş duvar yaparak hemşerilerimizin hizmetine sunarak kendinden çokça 
söz ettiren bir ilçe haline getirdik.

Bir yandan bu hizmetlerimizi sürdürürken bir yandan da sürekli gelişen 
ve değişen ilçemizin altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını önceden tespit 
ederek geleceğe dönük yatırım planlarımızı oluşturduk. 

Başiskele için durmadan yorulmadan çalışan Belediye Başkanımız 
önderliğinde tüm çalışma ekibi olarak Kocaeli’nin en gözde ilçesini 
halkımızın talepleri ve memnuniyeti doğrultusunda daha kaliteli yaşam 
alanı haline getirmeye devam edeceğiz.

KOCAELİ’ninİncısı
BAŞİSKELE

Ebru Yalçınkaya
İnşaat Mühendisi

Kocaeli’nin en 
gözde ilçesini 

halkımızın 
talepleri ve 

memnuniyeti 
doğrultusunda 

daha kaliteli 
yaşam alanı 

haline getirmeye 
devam edeceğiz.
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Başiskele Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü Fatih Mahallesi’nde 

3 sokağı asfaltlamaya hazırlıyor. Yol 
genişlemesi ile birlikte taş duvarları ve 
korkulukları yapılan yollar Hoca Ah-
met Yasevi Caddesi ile Arifağa Sokak’a 
bağlantı sağlıyor.

Cadde ve sokakları, ileriye dönük 
kullanışlı ve uzun ömürlü olacak 
şekilde düzenleyen ekipler imar 
planları doğrultusunda çalışmalarına 
Fatih Mahallesi’nde devam ediyor. 
Hem öğrencilerin hem de mahalle 
sakinlerinin ulaşımlarını sağladıkları 
yol taş duvarlar ve korkuluklarının 
yapılmasıyla güvenli hale getirilirken 
zeminde çalışma yapan ekipler yolu 
sıcak asfaltla kapladı.

Ayyıldız Sokak, Malazgirt Sokak ve 
Bahtiyar Sokak’ın bir kısmında yapılan 
çalışma sonrasında yaklaşık 500 met-
relik yol sıcak asfaltla kaplandı, ulaşım 
daha sağlıklı oldu.

GÜVENLİ ULAŞIM İÇİN 
ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR 
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1999 Marmara Depremi’nin ardından her yıl dönümünde 
düzenlenen anma programı bu yıl da geniş bir katılımla 

gerçekleştirildi. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde 
Başiskele’de hayatını kaybedenler Başiskele Belediyesi’nin 
düzenlediği programla anıldı. Marmara Depremi’nin 17. 
yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programları 
mezarlıklarda ve camilerde yapıldı. Felakette yaşamlarını 
yitirenler dualarla anıldı.

Program çerçevesinde ilk olarak öğle namazı sonrası 
Bahçecik Merkez Mezarlığı, ikindi namazı sonrası Yeniköy 
Merkez Mezarlığı, akşam namazı sonrası Yeşilyurt Mahal-
lesi, Altınkent Mahallesi ve Mehmetağa Mahallesi Kullar 
Merkez Camilerinde Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi, 
ikramlarda bulunuldu.

GÜVENLİ ULAŞIM İÇİN 
ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR 

DEPREMİN 17. YIL DÖNÜMÜNDE 
ŞEHİTLERE KUR’AN-I KERİM TİLAVETİ

Başiskele’de can ve mal kaybına yol açan 
Marmara Depremi’nin 17. yıl dönümünde 
depremde hayatını kaybedenler anısına anma 
programı düzenlendi.
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Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
tarafından sürdürülen çalışmalar 
kapsamında bir süre önce Yeniköy Merkez 
Mahallesi Cengiz Topel Caddesi ve Meşeli 
Sokak’ta yenileme çalışması gerçekleştiren 
ekipler telefon ve elektrik altyapılarının 
yenilenmesinin ardından yolları parke 
taşları ile kaplayarak çalışmalarını 
tamamladı.

Kocaeli’nin en modern en yaşanılabilir 
kenti haline dönüşen Başiskele’de artan 
nüfusla birlikte yeni yollarının açımları, as-
falt, kaldırım, kilitli parke taş ve diğer yol 
yapım bakım çalışmaları ihtiyaç duyulan 
bölgelerde devam ediyor. Çalışmaların 
tamamlandığı cadde ve sokaklar güzel ve 
estetik bir görünüme kavuşuyor.

Geçtiğimiz haftalarda Yeniköy Merkez Ma-
hallesi Cengiz Topel Caddesi ve Meşeli 
Sokak’ta başlayan çalışmalarını tamam-
layan ekipler bordür taşlarının boyamasını 
gerçekleştirdi.

CENGİZ TOPEL CADDESİ VE MEŞELİ 
SOKAK YENİLENDİ
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Başiskele Belediyesi aşırı yağışlar nedeni ile meydana gele-
bilecek taşkınlarla mücadele edebilmek adına çeşitli ön-

lemler alıyor. Daha önce taşkınların yaşandığı bölgelerin tespit 
edilmesinin ardından çalışmalarına başlayan Başiskele Beledi-
yesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yeniköy Merkez Mahallesi 
Medeniyet Caddesi ve Atakent Mahallesi Hazaroğlu Sokak’ta 
kapalı menfez çalışması gerçekleştirdi.

Başiskele’de daha önce aşırı yağışlar nedeni ile taşarak çevreye 
zarar veren dereler ıslah çalışmalarıyla temiz ve düzenli hale 
dönüştürülüyor. İlçe genelinde İSU ile gerçekleştirdiği ortak 
çalışmaların yanı sıra kendi imkânlarıyla da büyük çalışmalara 
imza atan Başiskele Belediyesi mahalle sakinlerinin taşkınlardan 
zarar görmemesi için riskli bölgelerde olan akarsu ve dere 
yataklarını genişleterek kapalı menfeze çeviriyor. Çalışmalar 
kapsamında Yeniköy Merkez Mahallesi Medeniyet Caddesi’nde 
çalışmalarını tamamlayan ekipler Atakent Mahallesi Hazaroğlu 
Sokak’ta 165 metre uzunluğundaki kapalı menfez çalışmasını 
sürdürüyor.

Tamamlanma aşamasına gelen kapalı menfez 2 metre 
yüksekliğinde ve 4 metre genişliğinde yapıldı.

Yağmur Suları Kontrol Altına Alınıyor

Başiskele Belediyesi aşırı yağışlar nedeni ile 
meydana gelebilecek taşkınlarla mücadele 

edebilmek adına çeşitli önlemler alıyor.
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Başiskele Belediyesi Yeşilyurt Mahallesi’nde 
yapımına başladığı otopark alanının zeminini be-

tonla kaplıyor. Yapımı büyük ölçüde tamamlanan açık 
otoparkın bölge halkının ihtiyacına cevap vermesi 
bekleniyor. Otopark düzenleme çalışmasıyla trafik 
akışının da daha düzenli hale gelmesi planlanıyor.

Başiskele Belediyesi Yeşilyurt Mahallesi Çuhadar Cad-
desi üzerindeki araç parkı sorununa çözüm üretmek 
amacıyla Berat Sokak ve Zeytin Sokak’ın birleştiği 
alanı değerlendirdi ve açık otoparka dönüştürdü. 400 
metre karelik alanda zemini betonla kaplayan ekipler 
bu yöndeki çalışmalarını kısa sürede tamamladı.

Trafik Sorununa Açık 
Otoparak Çözümü
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Başiskele Belediye Başkanı Hü-
seyin Ayaz konutlaşmanın yoğun 

olarak yaşandığı Fatih Mahallesi’nde 
ara sokaklardaki çalışmaları yerinde 
inceledi. 

Fatih Mahallesi Şal Sokak başta olmak 
üzere bölgedeki ara sokaklarda parke 
yol çalışmaları başladı. 2016 yatırım 
programına alınan cadde ve sokak-
larda belirlenen hizmetler yılsonuna 
kadar tamamlanacak. Başiskele Be-
lediye Başkanı Hüseyin Ayaz ekibi 
ile birlikte sahadaki çalışmaları ye-
rinde inceledi. Çalışmalar hakkında 
bilgi alan Ayaz, mahalle halkından 
komşuları ile de istişarelerde bulun-
du. 

Hızla büyüyen ve gelişen Başiskele’de 
ihtiyaç duyulan bölgelerde yol açma 

çalışmaları yapılıyor. İlçenin hızla 
büyümesiyle birlikte Başiskele Be-
lediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 
ekipler, konutların hızla yükseldiği ve 
yeni yerleşim alanlarının oluştuğu 
bölgelerde yol sorununu şimdiden 
çözüyor. Vatandaşların taleplerini 
de yerine getiren ekipler Başiskele 
Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın 
talimatları doğrultusunda çalışmalar 
gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar 
kapsamında Fatih Mahallesi’nde 12 
metre genişliğinde ve yaklaşık 500 
metre uzunluğundaki Çam Sokak 
ve bu sokağa bağlantısı olan La-
den Sokak, Şal Sokak, Osman Usta 
Sokak, Diyar Sokak ile Mavi Sokak, 
İslamoğlu Sokak ve Saygın Sokak ve 
diğer ara sokaklarda dolgu ve altyapı 
çalışmalarının ardından, parke taşları 
döşenmeye başlandı.

Yeni Komşularımızın 
Modern Yolları Şimdiden Hazırlanıyor
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Başiskele Belediyesinin Ada Park projesi kapsamında son 
derece estetik yapısıyla ilçeye kazandırdığı Kız Kulesi 

Kafeterya ilçenin tercih edilen yeme içme mekanları arasında 
yer alıyor. 

Kız Kulesi Kafe & Restaurant’ta  bulacağınız zengin menüden 
biraz bahsetmek gerekirse, atıştırmalık ürünler, Beyaz Etler, 
Burgerlar, Köfteler, Kırmızı Etler, Makarnalar, Balık, Salatalar, 
Soğuk İçecek, Sıcak İçecek, Tatlılar, Nargile, Kahvaltı, Kahveler 
sizleri bekliyor. Aynı zamanda mekan kapalı alanının yanı 
sıra bahçesi ve dere üstü kameriyeleri ile güzel seçenekler 
sunuyor. Serin ve hoş ortamı ve güzel peyzaj çalışması ile 
düğün, kına, nişan ve söz gibi organizasyonlarınız için de 
müşterilerine fırsat sunuyor. 

Şehrin gürültüsünden günün stresinden uzaklaşmak için 
Başiskele’nin gözde mekanı Kız Kulesi Kafe & Restaurant’ı 
muhakkak ziyaret edin. 

KIZ KULESİ 
KAFE & RESTAURANT
Mehmetağa Mah. Dereboyu Sok. 
Kullar / BAŞİSKELE

0262 349 38 00

Basiskele Aylık Yayın Organı27
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Başiskele’de bulunan mezarlıkların iç temizlik ve bakımlarının yanı sıra duvar yapımları ve boyama 
çalışmaları da gerçekleştiriliyor. 

Başiskele’de bulunan mezarlıklar daha temiz ve düzenli hale getiriliyor. Mezarlık temizleme, düzenleme, 
yol, kapı, istinat duvarı çalışmalarını gerçekleştiren ekipler mezarlıklara gereken özeni gösteriyor. Bu 
kapsamda Kullar Tepecik Mahallesi’nde yol açımı yapılan Hacı Derviş Sokak’ın sınırlarında bulunan Kullar 
Merkez Mezarlığı’nın duvarlarını yapan ekipler, boyama çalışmalarını da gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’nin destekleriyle Fatih Mahallesi Mezarlığı ve Yeşilyurt Mahallesi Yüceller Mezarlığı’nın çevre 
duvarları yapıldı.

Mezarlıklara 
Gereken 
Bakım ve Özeni 
Gösteriyoruz
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Başiskele Belediyesi halka açık sosyal alanlarda ücretsiz kablosuz 
internet hizmetini yaygınlaştırıyor.

İlk olarak Başiskele Belediyesi’nin Serdar Mahallesi’nde bulunan 30 
dönümlük en büyük Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda hizmete sunu-
lan ücretsiz internet uygulaması teknik alt yapının oluşturulmasının 
ardından Yeniköy Merkez Mahallesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 
Parkı’nda da hayata geçti.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın seçim vaatleri 
arasında yer alan projenin faydalı bir şekilde kullanılabilmesi için 
gerekli çalışmaları yapan ekipler uygulamayı diğer parklarda da 
yaygınlaştıracak. Çocuklar tarafından oldukça beğenilen bu sistem 
sayesinde çocuklar kapalı alanlarda değil bu güzel havalarda 
yüzme havuzunun bahçesinde vakit geçiriyorlar. 

ÜCRETSİZ 

UYGULAMASI 
YAYGINLAŞIYOR
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Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın eğitime olan 
hizmetleri devam ediyor. 

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın talimatları doğrultusunda, okulların 
ihtiyaçları üzerine harekete geçen Başiskele Belediyesi ekipleri öğrencilerin sosyal 
aktiviteler yapacakları alanları yenileyerek okulların çevre düzenlemeleri ile ilgili 
çalışmalar gerçekleştiriyor.

ÖĞRENCİLERİMİZE 
YENİ SOSYAL ALANLAR

Başiskele halkına yönelik yaptığı hizmetlerin yanı sıra eğitime de destek olan 
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz gelen talepler doğrultusunda okulların 
isteklerini de yerine getirmeye çalışıyor. Okulların spor altyapılarına yönelik yapılan 
çalışmalar kapsamında Atakent Mahallesi’nde bulunan Denizdibi Okulu’nun 
bahçesine standartlara uygun 510 m² basket ve voleybol sahası yapıldı. Benzer 
çalışmayı Aydınkent Okulu bahçesinde yapan ekipler burada da 365 m² futbol 
sahası yapımını tamamladı. Başiskele Belediyesi ekipleri ayrıca Yaylacık Mahallesi 
Hacı Mustafa Özsoy Okulu
bahçesinin zeminini 450 m² betonla kapladı.

EĞİT
İME

 %100
DEST

EK
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 Vekalet sözleşmesi 6098 sayılı 
Borçlar Kanunu’nun 502. maddesinde 
“Vekalet sözleşmesi, vekilin vekalet 
verenin bir işini görmeyi veya işlemini 
yapmayı üstlendiği sözleşmedir.” 
şeklinde tanımlanmıştır. Vekaletname 
genel ya da sınırlı yetkiyi içeren iki taraflı 
bir sözleşmedir. Her türlü hizmet vekalet 
sözleşmesinin konusunu oluşturabilir. 
Örneğin bir arkadaşımızın bizim 
adımıza ve hesabımıza hukuki işlem 
yapması, mimarın inşaatımızı kontrol 
etmesi vekalet sözleşmesine konu olan 
hizmetlerdendir. Vekaletin kapsamını 
ise sözleşmeden veya vekalet verenin 
talimatlarından anlayabiliriz. 6098 sayılı 
Borçlar Kanunu’nun 504. Maddesinde 
“Vekaletin kapsamı, sözleşmede açıkça 
gösterilmemişse, görülecek işin niteliğine 
göre belirlenir. Vekalet, özellikle vekilin 
üstlendiği işin görülmesi için gerekli hukuki 
işlemlerin yapılması yetkisini de kapsar. 
Vekil, özel olarak yetkili kılınmadıkça dava 
açamaz, sulh olamaz, hakeme başvuramaz, 
iflas, iflasın ertelenmesi ve konkordato 
talep edemez, kambiyo taahhüdünde 
bulunamaz, bağışlama yapamaz, kefil 
olamaz, taşınmazı devredemez ve bir 
hak ile sınırlandıramaz.” demektedir. Yani 
vekilin yüklendiği işin görülmesi bir hukuki 
işlemin yapılmasını da gerektiriyorsa, vekil 
temsil yetkisine sahip sayılır.

 Vekalet sözleşmesi vekile ve 
vekalet verene bir takım borçlar doğurur. 
Şöyle ki vekil üstlendiği işi iyi bir şekilde 
yapmalıdır ve özen gösterme yükümlülüğü 
vardır. İşin görülmesinde ihmal ve 
dikkatsizliğinden kaynaklı oluşacak 
zararlardan sorumludur. Vekil, vekalet 
borcunu bizzat ifa etmekle yükümlüdür. 
Kural olarak bu işi başkasına gördüremez. 
6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 506. 
maddesinde “Vekil, vekalet borcunu 
bizzat ifa etmekle yükümlüdür. Ancak 
vekile yetki verildiği veya durumun 
zorunlu ya da teamülün mümkün kıldığı 
hallerde vekil, işi başkasına yaptırabilir.” 
demektedir. Yani kural olarak vekilin işi 
kendisi yapması gerekmekteyse de vekalet 
verenin işi başkasına gördürülmesine izin 
verdiği durumlarda vekil kendi yerine 
başkasını koyarak işi ona gördürebilir. 
Fakat 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 507. 

Maddesi gereği işi başkasına gördürdüğü 
hallerde işi görenin fiillerinden vekil kendisi 
işlemleri yapmış gibi sorumludur. Vekilin 
sadakat yükümlülüğü de bulunmaktadır. 
Vekalet dolayısıyla öğrenmiş olduğu 
sırları saklamalı, vekalet verenin 
talimatlarına uymalı ve yaptığı işin hesabını 
verebilmelidir. Vekaletin icrası dolayısıyla 
almış olduğu bütün şeyleri de vekalet 
verene teslim etmekle yükümlüdür. 6098 
sayılı Borçlar Kanunu’nun 510. Maddesi 
vekalet verenin borçlarını düzenlemiştir. 
Vekalet veren önceden kararlaştırıldıysa 
vekile ücret ödemek, vekilin vekaleti yerine 
getirmek maksadıyla yaptığı masrafları 
ödemek hatta vekilin eğer vekaleti yerine 
getirmekten kaynaklı bir zararı oluşmuşsa 
bu zararları tazmin etmekle yükümlüdür. 
Vekil, vekalet verenin verdiği talimata 
uymakla yükümlüdür. Ancak  izin alma 
imkanı bulunmazsa vekalet veren bilseydi 
onun da izin vereceği açık olan hallerde 
vekil talimat almaksızın işlem yapabilir. 
Vekaletname çeşitlerini örneklemek 
gerekirse genel vekaletname, tapuda 
yapılacak işlemlerle ilgili vekaletname, 
veraset ve intikal işlemlerine ilişkin 
vekaletname, tanıma ve tenfize ilişkin 
vekaletname, gayrimenkul alım ve 
satımına ilişkin vekaletname, şirketler 
tarafından verilen vekaletname, satış 
vaadi yapmak için verilecek vekaletname 
gibi örneklemeler yapabiliriz. Dava açma, 
sulh olma, tahkim, ibra, davadan feragat, 
yemin teklifini kabul etme, haczi kaldırma, 
hakimi reddetme, başkasını vekil tayin 
etme, hakimler aleyhine tazminat davası 
açma, kambiyo taahhüdünde bulunma, 
bağışlama yapma, şahsa bağlı haklara 
ilişkin davaları açabilme, konkordato teklif 
etme veya konkordato teklifini kabul etme 
gibi hallerde de vekile özel yetki verilmesi 
gerekmektedir. Genel vekaletname ile 
vekalet veren vekili, kendi adına tasarrufta 
bulunması için yetkilendirmektedir. Vekil 
bağış ve satış işlemleri dışında diğer tasarruf 
işlemlerini bu vekaletname ile  yapabilir. 
Toplumda bu konuda yanlış bir algı vardır. 
Vekilin bağış ve satış işlemi yapabilmesi için 
genel vekaletname yeterli olmayıp satış ve 
bağış için özel vekaletname düzenlenmesi 
gerekir.
    
 Vekalet sözleşmesi “azil” veya 

“istifa” sebebiyle sona erebilir. 6098 
sayılı Borçlar Kanunu’nun 512. Maddesi tek 
taraflı sona erme hallerini düzenlemiştir. 
Azil vekalet verenin tek yanlı irade 
açıklamasıyla sözleşmeyi feshetmesidir. 
İstifa ise vekilin tek yanlı irade açıklamasıyla 
sözleşmeyi feshetmesidir. Uygun olmayan 
zamanda sözleşmeyi sona erdiren 
taraf, diğerinin bundan doğan zararını 
gidermekle yükümlüdür. Ayrıca  6098 
sayılı Borçlar Kanunu’nun 513. Maddesi 
“Sözleşmeden veya işin niteliğinden 
aksi anlaşılmadıkça sözleşme, vekilin 
veya vekalet verenin ölümü, ehliyetini 
kaybetmesi ya da iflası ile kendiliğinden 
sona ermiş olur. Bu hüküm, taraflardan 
birinin tüzel kişi olması durumunda, 
bu tüzel kişiliğin sona ermesinde 
de uygulanır. Vekaletin sona ermesi 
vekalet verenin menfaatlerini tehlikeye 
düşürüyorsa, vekalet veren veya 
mirasçısı ya da temsilcisi, işleri kendi 
başına görebilecek duruma gelinceye 
kadar, vekil veya mirasçısı ya da 
temsilcisi, vekaleti ifaya devam etmekle 
yükümlüdür.” demektedir. 

 Vekil tayin edildiğimizde özen, 
doğruluk ve onur içinde görev yapmamız 
dileğiyle.

 VEKALET SÖZLEŞMESİ

Hukuk İşleri Müdürlüğü



Barbaros Mahallesi’ndeki yapımı tamamlanan parklarımızdan 
sonuncusu da Hoylan Sokak Parkı. Ceviz ağaçlarının altına 
inşaa edilen park, arazi şekline uygun olarak yapılmıştır. Ka-
demeli olarak tasarlanan parkta, çocuklar için oyun grubu, 
ahşap oturma alanları, ipli tırmana ve kubbe çatılı fitness 
bulunmaktadır.

BARBAROS MAHALLESİ’NİN 3 YENİ PARKI 
HALKIMIZA HİZMET VERİYOR !

Başiskele ilçemizin, nüfusu hızla artmakta olan  Barbaros 
Mahallesi’ne hizmetleri son sürat devam ediyor. Barbaros 
Mahallesi Sağlık Yolu Sokağı’nda yapımı tamamlanmış olan 
parkımız halkımızın uğrak yeri haline geldi. 1900 m² alan 
üzerinde projelendirilen parkın, 800 m² si gençlerimizin isteği 
üzerine futbol sahası olarak inşaa edildi. Yeşil alanı ve oturma 
alanları sayesinde yoğun ilgi gören park, çocuk oyun alanları 
ve ilave salıncaklarıyla çocukların vazgeçilmezi oldu. Gençlere 
ve yetişkinlere hitap eden fitness grubu sayesinde artık açık 
alanda spor yapmak çok eğlenceli.

Barbaros Mahallesi’nin bir diğer parkı da,Kiraz Çiçeği 
Sokak’ta bulunmaktadır. Yoğun yerleşim alanının ortasında 
bulunan park, civarda bulunan ilköğretim okuluna yakınlığı 
sebebiyle de çocukların uğrak noktası oldu bile. Ailelerin de 
rahatça kullanabileceği, içerisinde piknik masaları bulunan iki 
adet ahşap kameriye , gelenlere gölgede dinlenme imkanı 
sağlıyor.700 m² alanda ihtiyaca yönelik olarak tasarlanan 
park, kubbe çatılı fitness ekibiyle tamamlanıyor. Çocukların 
ve gençlerin enerjisini attığı park, dolup taşıyor.

HOYLAN SOKAK PARKI

KİRAZ ÇİÇEĞİ SOKAĞI PARKI

SAĞLIK YOLU SOKAĞI PARKI
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Yasemin KAPTAN
 Peyzaj Mimari
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- Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

 Başiskele Belediyesi’nden 2011 
yılında emekli oldum. Ondan sonra kendimi 
camiye adadım. Yaklaşık 6 sene oldu, göreve 
devam ediyorum. Şu anda gördüğünüz gibi 
bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 

-Caminiz kaç yıllık cami? Nasıl bir 
cami anlatır mısınız?

 Camimiz açıldığında, 25 haney-
dik o zaman, yıl 1992 yanılmıyorsam. 25 
hane camimizi yapmaya gönül verdik. 
Vatandaşların yardımlarıyla bu hale getirdik. 
Deprem olduğunda bu camimiz böyleydi. 
İçinde ufak tefek eksiklikler vardı. Sağolsun 
vatandaşların yardımıyla aktif hale getirdik. 

-Şu anda camide tente çalışması 
mı yapılıyor?

Evet, niyetimiz caminin etrafına tel çek-
mek, sürme kapı yapmak. Böylece kedi 
köpek girmeyecek. Ramazanda teravihleri 
burada kılacağız inşallah. Klimalarımız var 
ama tam çalıştırmamıza rağmen yoğunluk 
nedeniyle insanlar içeride bunalıyor. Teravih 
namazlarını burada kılmayı düşünüyoruz. 
Yani bizim amacımız cemaatin rahat etmesi. 

Peki cami dernek başkanı 
olarak Başiskele Belediyesi’nin 
mahallenizdeki hizmetlerinden 
memnun musunuz?

 Çok memnunuz, başkanımızdan 
çok memnunuz. Zaten seçimlerde aldığı oy 
oranıyla da belli oluyor. Bugüne kadar ben 
başkanımızdan ne talep ettiysek oldu. Birkaç 
talebimiz ses düzeni ve halı revizesi gibi,  
bunlarla ilgili de görüşmeyi düşünüyoruz, 
Başkanımızın da bizi boş çevirmeyeceğini 
zaten daha önceki deneyimlerimizden 

biliyoruz. Hamd olsun. Allah ondan razı 
olsun. 

Buradaki çay ocağı da belediyemizin 
destekleriyle yapıldı. İki tane Kuran Kursu 
yaptırdık. Altı tamamen boştu, 3-4 tane 
dükkan yaptık aşağıya. Hocanın evini 
kaplama yaptık, güneş enerjisi aldık. 
Yine şimdi hazır sizinle konuşurken 
cemaatten arkadaşlarımızın bir talebi var. 
Ayakkabılığın üstü var, caminin estetiğini 
de bozuyor, ayrıca çok yağmur yağdığında 
yağmur alıyor. 3 tane şeffaf kubbe koyup 
orayı kaldırmayı düşünüyoruz, yani yük 
almayacak şekilde. Hedefimiz o ama 
bu konuda da Başkanımızdan yardım 
bekliyoruz. Sağ olsunlar dediğimiz her şeyi 
yaptılar. Allah razı olsun. Bizim hizmetimiz 
mahallemizin cami cemaatine burada bu 
işe severek yapıyoruz.

DESTEĞİNİ BİZDEN 
ESİRGEMEYEN 

BAŞKANIMIZDAN ALLAH 
RAZI OLSUN

Fikri Gündüz
Yeşilkent Ayazma Cami Dernek Başkanı

Yeşilkent Mahallesi’nde 25 hanenin girişimleriyle 1992 yılında açılan Ayazma 
Cami’nde belediyeden emekli olarak bu göreve gönül veren Fikri Gündüz ile camimizi 
ve derneklerinin çalışmalarını konuştuk. 

“ “ 



Başiskele ilçemizde hayatlarini birleştiren siz değerli çiftlerimize 
ömür boyu mutluluklar dileriz. Hüseyin AYAZ

Başiskele Belediye Başkanı

GİZEM AKTÜRK & İBRAHİM YILDIRMIŞ
23.08.2016

GÜLİSTAN YILMAZ & UMUT KARAPEÇE
04.09.2016

BÜŞRA CEYHAN & RAMAZAN KOÇPINAR
21.08.2016

BERFU ŞEFKATLİ & MUHAMMED OKAY BARUT
08.09.2016

ELİF YENİLMEZ & YASİN İRİÇ
27.08.2016

FATMA HEMEDOĞLU & AHMET ÇEVİRME
21.08.2016

DUYGU KILIÇ & BAYRAM AKGÜNEŞ
01.09.2016

BÜŞRA ÖKSÜZ & FATİH ÖKSÜZ
03.09.2016

NESLİHAN ÇİL & FERHAT ACAR
21.08.2016

SAFİYE ECRİN BÖLEN & MEHMET ALİ AKDAĞ
20.08.2016

İLKNUR ATMACA & ARİF KALKAN
21.08.2016

GİZEM KURT & OZAN ÖZLÜ
03.9.2016

İLHANİYE YILMAZ & EMRE GÖKHAN BAYDAR
27.08.2016

HÜLYA ÖZKARAASLAN & SEMİH BAYRAK
21.08.2016

EBRAR DÖGER & YUNUS EMRE ORMANOĞLU
04.09.2016

BEYZA NUR BİLİM & OĞUZHAN SEMERCİ
01.09.2016

MÜBERRA YAVUZ & BÜLENT TANTA
20.08.2016

SEDA ŞİŞMAN & DOĞUKAN ÇAĞLAYAN
04.9.2016

CANSU KIZILKAYA & EMİR EROL
03.09.2016

GÜLÇİN PUL & ÜMİT ACAR
04.9.2016

FATMA ÖZER & OĞUZ SERİM
28.08.2016

ASUMAN OKAN & FURKAN ARI
17.9.2016

HATİCE MERVE POSTALCIOĞLU & EMİR HANCI
03.9.2016

GAMZE TÜRKER & ANIL BAYRAK
29.8.2016

TUBA ÖZKARAASLAN & FATİH BAŞOĞLU
21.08.2016

BÜŞRA ÇINAR & CEMİL ŞAHİN ATAK
17.09.2016

FİLİZ ATALAY & ERKAN KARAOĞLU
18.9.2016

BÜŞRA YILMAZ & ONUR AYDIN
21.8.2016

ESRA KARAYEL & KERİM DÜNDAR ÖZTÜRK
20.09.2016

ŞENAY KIZILKAYA & HÜSEYİN UZUN
01.9.2016

TÜLİN TOZLU & CİHAT EMRE KARAKOÇ
18.09.2016

ELİF KESKİN & YÜCEL BAYHAN
25.08.2016

SEBİL ÇELİK & İSMAİL SANCAKDAROĞLU
09.09.2016

EDA AKGÜNEŞ & LOKMAN OKUTUR
20.09.2016

SÜMEYYE ÜNLÜ & MEHMET ÖZEN
03.9.2016

NİSANUR KARATAŞ & EMRE UÇAR
23.08.2016

ESRA KOLKIRAN & HALİT AZİZ AKYILDIZ
28.8.2016

FATMA KAYA & YUNUS AYYILDIZ
28.8.2016

ASİYE ÖRÇEN & AKİF KILINÇ
04.9.2016

NESLİHAN ARK & KAAN KARABACAK
17.9.2016

DİDEM ÖĞMEN & SERGEN TEMEL BAYRAM
03.9.2016

ASLI ÜNAL & YAKUP KÖSEOĞLU
27.8.2016

EBRU KARAKOÇ & AYDIN KALKAN
16.9.2016

SİNEM YILMAZ & ÖMER FARUK DÖNMEZ
4.9.2016

CANSEV ATALAY & FATİH ÖNCÜ
1.9.2016

BURCU GÜRBÜZ & FERHAT ŞAHİN
28.8.2016

CANSU KAMCI & KEMAL GÖLBAŞ
20.8.2016

EBRU YATKIN & SAMİ KAZANBAŞ
23.8.2016

AŞENAZ MUSLU & MEDET KARAGÖZ
26.8.2016

ZERRİN YILDIZ & HAKAN ÇENGEL
22.8.2016

BETÜL OK & YAYLA ÖZER
23.8.2016

SONGÜL ÖRNEK & MEHMET ÇAĞLİN
8.9.2016

SEVİL AKKUŞ & MUHAMMET KAR
22.8.2016

EMİNE BOZ & HASAN DURSUN
29.8.2016

TUĞBA OKUR & MUSA TAŞPINAR
31.8.2016

ELİF TOK & OSMAN CEYHAN
23.8.2016

ÖZGE YURDABAYRAK & MUHAMMED KADİR 
ŞEN

24.8.2016

SÜMEYYE GEÇEN & BARIŞ YAVUZ
24.8.2016

SULTAN ELMAS & MESUT ELMAS
23.8.2016

BETÜL BAYRAMOĞLU & GÖKHAN YILMAZ
1.9.2016

BAHAR ALTUN & YAŞAR KARAKUŞ
18.9.2016

AYŞEN DUROĞLU & MUSTAFA AYDINLI
4.9.2016

GÜLŞAH CANSEVEN & ŞÜKRÜ ÇANKAYA
18.9.2016

EMİNE FİLİZ ÖZKAN & HALİT KASAL
25.8.2016

NEŞE ÖZKAN & SELÇUK SEÇKİN TUNA
29.8.2016

ÇİÇEK KARA & ADEM LEVENT
7.9.2016

KADER ÇEBER & ABDULRAGIP SEZGİN
29.8.2016

YASEMİN KILIÇ & HAMDİ DANACI
9.9.2016

MERVE İS & UĞUR ERENKAYA
10.9.2016

MÜCAHİDE YAVUZ & MUHAMMED EMİN 
YILMAZSUBAŞI

31.8.2016

NAZAN PERKSOY & OLCAY DEMİROĞLU
1.9.2016

NESRİN TURAN & LÜTFİ ONUR
8.9.2016

ESRA OSKAN & YAKUP KEDİKLİ
5.9.2016

NEŞE ŞENOĞLU & EMİR ERKARA
9.9.2016

LEYLA KARAMAN & CÜNEYT KARAMAN
5.9.2016

BETÜL DEMİRKOL & RECEP OK
18.9.2016

BAHAR ATİCİ & NECATİ AKYILMAZ
7.9.2016

GÜLŞAH KÜLÜK  & AYKUT ÖZMEN
9.9.2016

TUĞBA KÖKSAL & HASAN KAVAL
19.9.2016

ZEYNEP MELEMEZ & GÖKTUĞ BAYRAK
20.09.2016

MÜCAHİDE ÜNAL & AHMET ARSLAN
19.9.2016

HACER ÖZTÜRK & AYDIN KOZOLUK
20.9.2016



Kadın ANGIN (90) vefat etmiştir.
18.09.2016

Hasan TEKİN (50) vefat etmiştir.
18.09.2016

İsmet ÖZGÜR (74) vefat etmiştir.
18.09.2016

Şükran TÜRKAY (32) vefat etmiştir.
17.09.2016

Yavuz BAĞIN (64) vefat etmiştir.
17.09.2016

Huriye İRVASA (77) vefat etmiştir.
16.09.2016

Hüseyin ERTAN (61) vefat etmiştir.
15.09.2016

Faruk BAŞKAN (103) vefat etmiştir.
10.09.2016

Erol ÖZDEMİR (57) vefat etmiştir.
08.09.2016

Fikriye ÖZGÜR (55) vefat etmiştir.
06.09.2016

Hanım ARSLAN (99) vefat etmiştir.
31.08.2016

Emine BEZİR (93) vefat etmiştir.
30.08.2016

Hilmi EKREM (70) vefat etmiştir
30.08.2016

Kazım ŞAŞMAZ (75) vefat etmiştir.
29.08.2016

Halise ÇOLAK (88) vefat etmiştir.
29.08.2016

Metin KÖSE (50) vefat etmiştir.
29.08.2016

Döndü KURT (74) vefat etmiştir. 
28.08.2016

Hamdi KUŞ (81) vefat etmiştir.
26.08.2016

Hasan GÖKTAŞ (85) vefat etmiştir.
25.08.2016

Adem VAROL (60) vefat etmiştir.
25.08.2016




