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Kıymetli Hemşehrilerim,

“Hizmet Belediyeciliğinde
Örnek Çalışmalar 

Başiskele’den”

“Röportaj
Sabri Tezer / Sahil Mahalle 

Muhtarı”

“Çevre ve Yaşam Kalitesi 
Her Geçen Gün Artıyor”

“Yenı̇  Beledı̇ye 
Bı̇nasinin Çevresı̇  Yeşı̇ llendı̇riliyor”

“Hiç Bir Proje Sürpriz Degil”

“Gözde Mekanlar 
Marka Cafe”

“Kültür Merkezlerine Estetik 
Dokunuşlar”

“Üç Boyutlu 
Fatı̇h Sultan Mehmet 

Resı̇mleri”

“İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” anlayışından hareket-
le tek gayemiz, siz değerli kardeşlerimizin hayatına her 
geçen gün daha çok güzellik sunmak ve sizlerin beklen-
tisini bütünüyle karşılayabilmektir. 

Bu amaçla oluşturduğumuz “7 Yıldızlı Kent” vizyonu-
muz çerçevesinde, Başiskele’nin daha yaşanılabilir bir 
ilçe olması için eğitimden sağlığa, kültür ve turizmden 
sosyal yaşam alanlarına birçok projeyi hayata geçiriyor, 
yaşam standartlarını en üst seviyeye çıkarmak için çaba 
gösteriyoruz. 

Bu çabalarımız kapsamında, çocuklarımız, gençlerimiz 
ve ailelerimizin daha sağlıklı bir ortamda güzel 
vakit geçirmesi amacıyla yeşil alanlarımızı ve sosyal 
mekânlarımızı en modern şekilde tasarlayarak 
ilçemize yeni yaşam alanları kazandırıyoruz. Belediye 
hizmetlerinin ve muhtarlık hizmetlerinin daha iyi 
şartlarda sizlere ulaştırılması için Yeşilkent Mahallemizde 
yeni bir Muhtarlık Hizmet Binası ve Belediye İrtibat 
Bürosu yapımına devam ediyoruz. Kamu kaynaklarının 
israf edilmemesi, ulaşımda sorunlar yaşanmaması 
amacıyla yolların korunması ve uzun ömürlü olması 
için ilçe genelinde çalışmalarımızı sürdürüyor, kullanım 
ömrünü tamamlamış parke ve asfalt yollarda yeni 
düzenlemeler yaparak kalıcı çözümler üretiyoruz. 
Mahallelerde kaldırım, yol açma, yenileme ve genişletme 
çalışmalarına hız veriyor, yeni açtığımız imar yolları ile 
hem planlı yapılaşmaya hem de modern kentleşmeye 
öncülük ediyoruz. Tüm bunları yaparken sizlerin istek ve 
memnuniyetini ön planda tutuyor, ihtiyaç duyulan her 
mahalleye hizmet götürmeye devam ediyoruz. 

Her geçen gün gelişen ve değişen Başiskelemizde bir-
likte çok daha güzel günlere...

Her şey Başiskele için...

Her geçen 
gün gelişen 
ve değişen 

Başiskelemizde 
birlikte çok 
daha güzel 
günlere...



EĞİTİMCİNİN 
YANINDA

Başiskele Belediyesi aynı 
zamanda ilçeye yapmış 

olduğu eğitime destekler 
noktasında örnek teşkil ediyor. 

Başiskele Belediyesi 2009’dan bu 
yana 19 devlet ve özel okul yatırımının 
ilçeye kazandırılmasında destek sağladı. 
İlçedeki 82 devlet okulunun bahçe 
düzenlemesinden, futbol ve tenis 
sahalarına, okul bahçe beton ve çocuk 
parkı yapımlarına, sınıflara teknik ve lo-
jistik destek gibi birçok destekte bulu-
nuyor. Başiskele Belediyesi’nin her ay 
çıkarmış olduğu dergide yapmış olduğu 
okul röportajlarında okul müdürlerinin 
belediyenin eğitimciyi destekleyen ve 
eğitimi önemseyen anlayışı ise övgü 
dolu sözlerle kaleme alınıyor. 

ÖRNEK PROJE ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM 
PARKI
Barbaros Mahallesi, Mehter Sokak’ta 7 
dönüm alan üzerinde planlanan Çocuk 
Trafik Eğitim Parkı projesi tüm şehirler 
için örnek bir proje. Peki projenin 
içerisinde neler var? Yaklaşık 1.5 dönüm 
alanında çocuk oyun alanı,  kepçe temalı 
oyun grubu, yer trambolini, kuluçka 
salıncaklar, tahterevalli, salıncak, zıp zıp, 

2 adet
kamer i ye , 
kubbe çatılı 
fitness grubu, 
bank  ve bitkisel  alan 
20 araçlık normal oto 
park alanı, 28 araçlık mini 
araç otoparkı, 150m² trafik 
bilgileri eğitim binası, trafik 
eğitim amfisi, çelik konstrüksiyon 
üst geçit, piknik masaları, benzin 
istasyo-nu yeri, yeni başlayanlar için 
kısa süreli mini alıştırma alanı, bisiklet 
yolu, bisiklet park yeri,  köprülü yonca, 2 
adet durak, banklar, 28 araçlık mini araç 
park yeri bulunacak. Aynı zaman park 
peyzaj çalışmaları trafik levhaları, refüj 
düzenlemeleriyle rengarenk olacak. 

EN BÜYÜK VE MODERN KAPALI 
PAZAR YERİ PROJESİ YÜKSELİYOR
Pazar alanı içerisinde vatandaşların ve 
pazarcı esnafının işini kolaylaştıracak 
şekilde güvenlik odası, mescit, çay ocağı, 
bay bayan lavaboları ve otopark buluna-

cak. 
Sokak 

aralarında 
ve açık alanda 

kurulan pazarların 
başta trafik düzenini 

bozması ve gürültü kirliliği 
oluşturmaması gibi olumsuz etkile-

rinin önüne geçilecek. Ayrıca yağmurlu 
ve sıcak havalarda alışverişe gelen 
vatandaşlarla beraber esnafta mağdur 
olmayacak.
Kullar Yakacık Mahallesi Yakacık Caddesi 
üzerinde 5 bin metrekarelik alanda yapım 
çalışmaları devam eden kapalı pazar 
alanının çelik konstrüksiyonlu direklerin 
montajı yapılıyor. Pazar alanında 64 pazar 
standı yer alacak. Temel çalışmalarına 
başlanan Yeniköy Merkez Mahallesi Kül-
tür Sokak kapalı pazar alanı ise 5 bin 500 
met-rekarelik alanı kapsıyor ve burada 
da 67 pazarcı esnafı hizmet verecek.
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Hizmet 
Belediyeciliğinde
Örnek 
Çalışmalar 
Başiskele’den
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin 

Ayaz: “Hizmet anlayışımızın temeli 
“insana hizmet, Hakk’a hizmet-

tir” ilkesidir. Bize yönetim yetkisi ve 
sorumluluğu veren yerel halka en müref-
feh, en sağlıklı, en huzurlu bir hayat sun-
mak için gecemizi gündüzümüze katıyor 
7 Yıldızlı Kent Başiskelemiz’in 2500 
sokak 375 cadde 6 bulvarında hizmet 
üretmeye devam ediyoruz. Biz ekibi-
mizle birlikte hizmetlerimizi planlarken,  
insanı ve milleti merkez alan anlayışla 
çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. 
Vatandaşlarımızın genç, yaşlı, kadın, 
çocuk demeden her bir ferdine yaraya-
cak en hızlı ulaşılabilir hizmetler üret-
menin derdinde projeler sunuyoruz. 

Marka bir şehri oluşturmak için çok 
çalışmak gerek. Her geçen gün yeni gelen 
komşularımızla artan nüfusumuzun 
talepleri de artıyor, değişiyor. Hamd 
olsun, her hizmete açtığımız icraat 
ve eserimizde birçok vatandaşımızın 
duasını alıyoruz. “Tek derdimiz var, o 
da Başiskele’ye hizmetkâr olmak” bu 
dertle hizmet aşkımız devasını buldu. 
Prestij caddelerimize dekoratif duvar, 
ahşap çit ve aydınlatmalar kazandırarak 
Başiskeleliler’in daha huzurlu caddeler 
ile diledikleri yere ulaşmalarını istedik. 
Şehrin estetiği ve kent mobilyalarına 
önem vererek kent meydanı ve tema 
parklarımıza birbirinden güzel süs 
havuzları, saat kuleleri ve kafeteryalar 
ile eserler kazandırdık.” dedi. 

ÇOCUKLAR İÇİN EŞSİZ PARKLAR
Kocaeli’de eşi benzeri olmayan tema 

parklarına Başiskele’de. Çocuklar Fatih 
Sultan Mehmet Parkı’nda hem çizgi film 
karakterleri ile bir arada oynuyor hem 
de 16 büyük türk devletini temsil eden 
askerler ile tarih dersini canlı bir şekilde 
öğreniyor. Mehmetağa Mahallesinde-
ki Ada Park projesinin birinci ve ikinci 
etabında Kız Kulesi Kafe projesi birçok 
vatandaşın özel anlarına muazzam bir 
mekan sunduğu gibi ilçenin ve ilden 
gelen misafirlerin de sakin bir mekan 
arayışına cevap şeklinde. Aynı zamanda 
Galata Kulesi ve İstanbul Boğaz Köprüsü 
temsilleri ile küçük bir şehir turunu 
Başiskele’de yapıyor olacaksınız. Ata-
kent mahallesindeki bir başka eşsiz park 
olan 3 aşamalı parkta ise çocukla mini 
bir zipline tecrübesi yaşayıp birbirin-
den güzel spor ve oyun gruplarını aynı 
alanda bulmuş oluyor. 2009’dan bu yana 
park ve yeşil alan sayısını 9’a katlayan 
Başiskele’de kişi başına düşen yeşil alan 
sayısı oldukça yüksek durumda. Eşsiz 
parklar ve yeşil alanlar Başiskele’nin 
doğa ve turizm yıldızını her geçen gün 
biraz daha fazla parlatmaya devam edi-
yor.

SEMT KONAKLARI MAHALLELİNİN 
EN UĞRAK YERİ
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin 
Ayaz’ın seçim beyannamesinde söz 
verdiği projelerden biri olan semt 
konaklarının Serindere, Yeşilkent, 
Sepetlipınar, Camidüzü, Doğantepe 
semt konakları hizmete açılmışken 
Vezirçiftliği, Bahçecik semt konaklarının 
da çok yakın bir tarihte hizmete açılması 
planlanıyor. Bu semt konaklarında ma-

halledeki
genç, yaşlı, çocuk, 
kadın, erkek herkes 
faydalanıyor. Konaklar 
mahallenin ihtiyaçları doğ-
rultusunda öğrenciler için etüt 
ve ek dersler, kadınlar için dikiş, 
nakış kurslarından spor aktivitelerine, 
emekliler için sosyal alandan, gençler 
için müzik, tiyatro kurslarına kadar 
birçok şekilde faydalanabiliyorlar. Aynı 
zamanda semt konaklarında düzenli 
olarak ücretsiz diyetisyen randevulu 
hizmet veriyor. Yine düzenli aralıklarda 
sağlık taramaları, kültürel etkinlikler, 
kişisel gelişim seminerleri veriliyor. Böyle 
olunca da mahalleli evlerinden sonra 
ikinci adres olarak semt konaklarını 
tercih ediyor ve semt konakları da 
böylelikle mahallin en uğrak yeri haline 
geliyor. 

HUZURLU KENT İÇİN 7/24 EKİPLER 
ÇALIŞIYOR
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin 
Ayaz’ın denetim birimleri huzur-
lu kent Başiskele için 7 gün 24 saat 
çalışıyor. Zabıta Müdürlüğü kanalıyla 
vatandaşlardan gelen tüm şikayetler 
anında değerlendiriliyor. Gıda denetim-
lerinden, çevre denetimlerine kadar 
Zabıta Müdürlüğü tüm denetimlerini 
sürdürüyor. Aynı zamanda gelen tüm 
şikayetler üzerine birçok birime destek 
sağlayan zabıta hizmetleri 7 Yıldızlı Kent 
Başiskele’nin Huzur Yıldızına katkıda 
bulunmaya devam ediyor. 

Çocuklar
İçin 
Eşsiz 

Parklar

Kapalı
Pazar yeri

7/24
HİZMET
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Konumu ve Doğası ile 
yıldız kent Başiskele’de 
ağaçlandırma çalışması ger-

çekleştiren, park ve bahçelerde 
bitkilendirme faaliyetlerini sürdüren, 
yeşil alanların daha sağlıklı kalması 
için bakım çalışmalarını ihmal 
etmeyen Başiskele Belediyesi imar 
planları dahilinde gelecek nesillere 
daha yaşanabilir bir ilçe bırakmayı 
hedefliyor. Adeta kentin vitrini, aynı 
zamanda kent insanlarının yaşam 
alanı olan cadde ve sokaklarda 
da birtakım düzenlemeler yapan 
Başiskele Belediyesi geleceğe dönük 
çalışmalar kapsamında şimdiden 
bazı önlemler alıyor. Bu alınan 
önlemlerin başında da gelişigüzel 
sokaklara park edilen araçlara 
otopark yapılması şartı yer alıyor. 

 
HER DAİREYE BİR OTOPARK 
VE AĞAÇ ŞART
Bu yönde yapılan çalışmalar 
kapsamında 2015 yılının başından 
bu yana her daireye bir otopark ve 
ağaç dikme zorunluluğu getiren 
Başiskele Belediyesi bu yönetmeliği 
kararlıkla uyguluyor. Bu kapsamda 
daire ve işyeri sahipleri toplamda 
5658 ağaç diktiler. 

Yönetmelik kapsamında daire 
sayısınca otoparkı olmayan bi-
nalara inşaat ruhsatı verilmezken, 
iskân aşamasında projedeki otopark 
düzenlemesi kontrol edilerek, 
bağımsız bölüm sayısınca tercihen 
ıhlamur ağacı dikmek koşulu ile 
iskân veriliyor. 

Mevcut parkların temizlik, bakım ve 
onarımlarına yeni oluşturulan parkları 
da dâhil eden Başiskele Belediyesi 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri planlı 
şeklide bakım işlerini sürdürüyor. Bu yönde 
gerçekleştirdiği düzenli çalışmalar neticesinde 
Başiskele’de bulunan park ve sosyal yaşam 
alanları da her zaman bakımlı ve ilk gün ki gibi 
temiz ve yeni kalıyor.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın 
talimatıyla özellikle çocukların sağlıklı ve 
güven içerisinde oynayabileceği, gençlerin 
spor aktivitelerini rahatça yapıp, ailelerin huzur 
içinde oturup dinlenebileceği, kalıcı dostluklar 
kurabileceği park ve yeşil alanların sayısı 
Başiskele’de her geçen gün artarken eski parklar 
da unutulmuyor. Başiskele Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin özveriyle 
yaptıkları bakım ve onarımlarla eski parklarda ilk 
gün ki gibi kullanışlı ve temiz durumda. Çevreye 
uyumlu, modern ve güvenli yapılan parklar uzun 
yıllardır Başiskele halkına hizmet veriyor.

Şimdinin Planlı Başiskelesi’nden

GELECEĞİN HUZURLU NESİLLERİNE YATIRIM

Parklar Her Zaman 
Bakımlı ve Temiz

Parklar Her Zaman 
Bakımlı ve Temiz

Personeli, halkı ve yatırımcısı ile birlikte çevre ve doğaya büyük önem veren Başiskele Belediye Başkanı 
Hüseyin Ayaz modern yaşam alanlarının oluşmasıyla, çevreyi daha yaşanabilir tutmanın ve yeşili korumanın 
önemine dikkat çekiyor. 



Röportaj
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Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Dernek 
ile tanışma hikayenizi de bize anlatır 
mısınız?
SGK’dan emekli, 74 yaşındayım. 2 oğlum ve 5 to-
runum var. Torunların 2’si kız 3’ü erkek. Caminin 
yapılışından beri buradayım. 1974 yılında cami 
yapıldı ve babam idareciydi, Allah rahmet eylesin. 
1988’de derneği birlikte kurduk. Ben bir müddet 
başkanlığı yaptım sonra ayrıldım ve depremden 
önce 1999’da tekrar devraldım. Bugüne kadar da 
bilfiil devam ediyorum. 

Camimizin cemaati nasıl?
Cuma günlerimiz çok kalabalık oluyor. Bahçemiz 
doluyor ve diğer günlerde de akşam ve yatsı 
namazlarında en az 100 kişi oluyor. Öğlen 
namazlarında şükür olsun 100’den aşağı cemaa-
timiz olmuyor. 

Dernek olarak başka ne tür 
faaliyetleriniz var?
Yan tarafta bir kursumuz ve iki lojmanımız var. İmam 
ve müezzinimiz burada ikamet ediyor. Yazları orada 
çocuklarımıza Kur-an kursları oluyor. Halk eğitime 
de kışları burayı kullandırıyoruz. Bayanlara yönelik 
dikiş-nakış kursları yapıyorlar. 

Başiskele Belediyesi’nden memnun 
musunuz?
Ben memnunum. Başkanımdan memnunumu. 
Benim için tek adam. 

Başkanımızla diyaloğunuz nasıl? 
Diyaloğumuz çok iyi. Yardım ettiği kadar, elinden 
geldiği kadar yardım etti. Ben 3 katlı bina yaptım, 
çok büyük yardımları dokundu ve yardımları hala da 
devam ediyor. Sık sık da başkanımızla görüşüyoruz. 
Kendisi camimize uğrar burada cemaatimizle bir-
likte oturur, çay içer, sohbet ederiz. Allah ondan razı 
olsun.
 
Dernek olarak ileride bir projeniz var 
mı?
Şimdilik öyle bir şeyimiz yok, ufak tefek de-
vam ediyoruz. Şimdi bir sübyan okulu yapmayı 
düşünüyoruz. Bu sene yetişmedi ama seneye 
düşünüyoruz. 4-6 yaş için sübyan okulu hizmeti 
düşünüyoruz ama tabi bu işler zor işler. İşin içine 
yatırım girince, bütçe talebi oluyor. Bütçe talebini 
de bulmak bir hayli zaman alıyor. Niyetimiz hayır 
akıbetimizin de hayır olacağına inanıyorum. En 
kısa zamanda da projemizi hayata geçireceğimize 
inanıyorum.

Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Biz memnunuz belediyeden. Hiç kırmıyorlar bizi, 
gittiğimiz zaman işimizi yapıyorlar. Ben şimdi 
Hüseyin Başkana telefon etsem bana hemen cevap 
verir. Gelir buraya halimizi hatırımızı sorar, bizi 
unutmaz, önemser başkanımız. Allah ondan razı 
olsun.

“HER ZAMAN YANIMIZDA OLAN BAŞKANIMIZA
TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Yeşilyurt Mahallesi Camii Dernek Başkanı Ethem Yücel,

1974 yılında yapılan Başiskele’nin en eski camilerinden Yeşilyurt mahallemizdeki 
camideydik. 1988’den bu yana da Cami Derneğine gönül veren dernek başkanımız 
Ethem Yücel’den  güzel camimizin hikayesini dinledik. 

Öncelikle biraz kendinizden bahseder 
misiniz?

 İsmim Sabri Tezer, Sahil Mahallesi’nin 
muhtarıyım. İkinci dönemim. Evliyim ve 2 
çocuk babasıyım.

Sahil Mahallesi’ni bize anlatır mısınız?

 Mahallem 2000 civarı nüfusa sahip. 
Son zamanlarda başkanımızın vizyonuyla 
sürekli gelişen Başiskele ilçemizin artan 
nüfusunun en önemli kitlelerini barındıran 
bir mahalledesiniz şu an. Seçmen sayımız 
da bu nüfus artışına doğru orantılı şekilde 
artıyor.  Her geçen gün artan nüfusumuzun 
en önemli kanıtları çevremizde yükselen bi-
nalar. Çok güzel modern yeni binalar oluyor.  

Belediyemizin Sahil Mahallesi’ne yapmış 
olduğu hizmetlerden memnun musunuz?

 Memnunum. Bizim için büyük önem 
arz eden Sahil Mahallemizin alt tarafında 
bir duvar çalışmamız var. 2017’de bir park 
çalışmamız var. Yolun alt kısmı olarak 
kaldırımlarımız yapıldı. Yolun üst tarafında 
kaldırım çalışmalarımız yapılacak. Bun-
larla ilgili Başiskele Belediyemizin Fen İşleri 
Müdürlüğü’nde çalışan arkadaşlarımızla 
görüştük. Şu anda aktif bir yapılaşma 
olduğundan dolayı onlar tamamlandığında 
hepsinin gerçekleşeceğini söylediler. 
Arkadaşlarımız bizlere bu konuda yardımcı 
oluyor. Bizler de sürekli takibini yapıyoruz. 
Bir de su birikintileri ile sıkıntımız var. Bu-
nunla ilgili de gerekli kurumlarla görüştük. 
Alt yapı planlarında çalışmaların yapılması 
için bir an önce takiplerimiz devam ediyor. 

Başkanımız Hüseyin Ayaz ile diyaloğunuz 
nasıl?

 Çok iyi, kendisiyle birebir-
de de görüşebiliyorum, telefonla da 
görüşebiliyorum. Hem başkan muhtar 
ilişkimiz var hem abi kardeş gibi bir ilişkimiz 
var. Böyle vizyonu geniş, sürekli mahal-
lelere daha ne kazandırabiliriz derdinde 

olan, hizmet aşkıyla çalışan bir başkanla 
çalışmak çok zevkli. Tüm muhtarlarımızla 
belediyemiz ile birlik ve beraberlik içinde 
toplantılarda, açılışlarda, etkinliklerde uyum 
içerisinde çalıştığını görmek çok güzel. El-
bette bu başkanın kurduğu diyaloglar ile 
gerçekleşiyor. 

Aylık muhtarlar toplantısı yapıyorsunuz,  
nasıl geçiyor toplantılarınız biraz bizimle 
paylaşır mısınız? 

 Verimli oluyor tabi. Katılım da olu-
yor. Özellikle Başiskele Muhtarlar Dernek 
Başkanlığına, Ovacık Mahalle Muhtarımız 
İlhan Altıntaş’ın  dernek başkanı olmasından 
bu yana daha çok muhtarlarımızın birliği 
arttı. Yüzde seksen /doksan katılım oluyor. O 
toplantılarımızda öncelikle konuşmalar olu-
yor. Muhtarlarımızın talepleri oluyor. Orada 
gerekenler konuşuluyor. Tüm muhtarlarımız 
mahallesinde yapılmasını istediği hizmetleri 
dile getirme fırsatı buluyorlar.  O anlamda 
çok güzel bir paylaşım oluyor. Muhtarların 
kendi arasında da sürekli görüşme sağlanmış 
oluyor. Tabi bu toplantıyı her ay yapıyoruz. 
Her toplantıya ben katıldım zaten. Şu 
ana kadar kaçırdığım bir toplantı yoktur.  
Başkanımıza da bizimle sürekli bu toplantıyı 
yaptığı için ve her zaman bizim taleplerimizi 
önemsediği için teşekkür ediyorum.

Başiskele Muhtarlar Derneği demişken 
siz orada da görevlisiniz, yönetimdesiniz, 
nasıl geçiyor dernek faaliyetlerimiz?

 Yoğunuz. İlhan muhtarımız dernek 
başkanı olduktan sonra daha da yoğunuz. 
İlhan muhtarımız ikili ilişkileri seven bir in-
san. Kendisi çok dürüst bir insan. Zaten o 
olduğu için ben yönetime girdim. Ona her 
şekilde güvendiğim için. Ziyaretlerimiz olu-
yor, toplantılara katılıyoruz. Bugün Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi’ne gidip başkanımıza 
bir ziyaret planlıyoruz.  Konusu da Niğde’de 
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir için yapılan 
park. Biz de bununla ilgili Başiskele’nin 
muhtarları olarak bir teşekkür ziyareti 
gerçekleştirmek istiyoruz. 

Mahallenizde görmek istediğiniz bir pro-
je ya da hizmet talebiniz var mı?

 Beni şu an en çok sıkan şey su 
birikintileri. Bu da belediyemizin değil 
İSU müdürlüğünün uhdesinde bir hizmet. 
Arkadaşlarla da takibini yapıyorum. Bu  sa-
bah mesela kalktım yağmur yağıyor ilk 
aklıma sıkıntı var mı acaba diye geliyor. 
Çünkü herhangi bir su taşkını konusunda çok 
şikayet geliyor. Çalışmalar tamamlandığında 
inşallah sorun kalmayacak. 

 Bir de liman caddesindeki alt geçit-
le ilgili oranın kapatılıp üst geçit yapılmasını 
istiyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine 
de onunla ilgili dilekçe verdik. Gereğinin 
yapılacağını söylediler. Şimdi bence o alt-
geçitte şöyle bir sıkıntı var, hem çökme 
tehlikesi var hem de kullanım açısından bir 
bayan tek başına geçerken ürkerek geçiyor. 
Belediyemizle yaptığımız görüşmeler ne-
ticesinde en kısa sürede çözüm bulacaklarına 
inanıyorum. 

 Park olarak bir sıkıntımız yok. Yol 
çalışmaları yapılaşma oldukça hızlı bir 
şekilde yapılmasını bekliyoruz. Yapıldığını 
da görüyoruz zaten. Belediyemizden Al-
lah razı olsun taleplerimiz doğrultusunda, 
vatandaşlarımızın isteklerine göre
 planlamalarını yapıyorlar. 

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var 
mı?

 Belediye ile ilişkilerimiz çok iyi. 
7 senedir muhtarım, şu ana kadar hiçbir 
sıkıntı yaşamadık. Burada 5 belde birleşti 
ilçe belediyesi olduk. Her mahalleye hizmet 
yetiştirilmeye çalışılıyor, biz de bunu görü-
yoruz. Başiskele Belediyesi 7 yılda hiç 
durmadı, durmadan çalıştı ve bugün gelişmiş 
bir Başiskele var. Bu da başkanın ekibinden, 
biz muhtarlarına kadar herkesin emeğiyle 
oldu. Birlikte, uyum içerisinde hizmet aşkı, 
hizmet derdiyle çalışıyor olmamızdan 
kaynaklandığını düşünüyorum. 

Sabri Tezer /Sahil Mahalle Muhtarı

Başiskele’nin en güzel manzaralarından birine sahip, 
konutlaşmanın her geçen gün arttığı Sahil Mahallesi’nin 
muhtarı Sabri Tezer ‘le iki dönemdir süren muhtarlık faali-
yetlerini konuştuk. Muhtarlar arasında birlik ve beraber-
lik duygusuyla çalışmanın öneminin altını çizen Tezer ile 
Başiskele Belediye’sinin ilçeye kazandırmış olduğu muhtarlık 
hizmet binasında sohbet ettik.

“BAŞİSKELE’DE BİRLİK VE 
BERABERLİK VAR”
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Başiskele’de artan yapılaşma ve nüfusla birlikte 
ihtiyaç duyulan yol yapım çalışmalarında hızlı bir 
artış gözleniyor. Talepleri yerine getiren Başiskele 

Belediyesi vatandaşların sağlıklı şekilde ulaşım sağlamaları 
için yeni açılan yolları kısa sürede tamamlayarak hem araç 
hem yaya trafiğine açıyor.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 
yapılaşmanın artarak nüfusun yoğunlaştığı Fatih Mahalle-
si Çam Sokak ve bu sokağa bağlantısı olan sokakları parke 
taşlarıyla kaplandı. 

Başiskele’nin cadde ve sokaklarında düzenleme çalışmaları 
sürüyor. Yeniköy Merkez Mahallesi Çınar Caddesi, Tomur-
cuk Sokak, Mandıra Sokak, Kanık Sokak ve Asmalı Cad-

de üzerinde yapılan yol genişletme ve perde duvar çalışmaları 
tamamlandı.

Başiskele’nin her noktasında proje ve hizmetler üreten, imar 
uygulamaları tamamlanan yerlerde yeni yollar açan, yeni park 
alanları oluşturan Başiskele Belediyesi ilçenin planlı bir şekilde 
büyümesini sağlıyor. Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz 
öncülüğünde hizmetlerine devam eden ekipler, ekip ruhu ile en 
kalıcı hizmetleri gerçekleştiriyor.

Yol genişlemesi ile birlikte kent estetiğine uygun perde duvarların 
yapımlarının tamamlandığı Yeniköy Merkez Mahallesi Çınar Cad-
desi, Tomurcuk Sokak, Mandıra Sokak, Kanık Sokağı parke taşları 
ile kaplayan ekipler çalışmalarını Asmalı Cadde de sürdürüyor.

Çevre ve Yaşam Kalitesi Her Geçen 
Gün Artıyor

Başiskele’nin Sokaklarına 
Kalıcı Yatırımlar

Yeşiliyle, sosyal alanlarıyla, modern yollarıyla Başiskele her geçen gün yenileniyor. 
Cadde ve sokaklarda yapılan düzenlemeler sayesinde çevre ve yaşam kalitesi de her 
geçen gün artarken yapılan düzenlemeler mahalle sakinlerine huzur ve güven veriyor.



Basiskele Aylık Yayın Organı12 Basiskele Aylık Yayın Organı13

Başiskele Belediyesi Başkan 
Ayaz’ın yeşili ve doğayı 
koruyan vizyonuyla göreve 

geldiği günden bu yana Başiskele’de 
park ve yeşil alan oranı arttırıldı. 
Başiskele’de her geçen gün nüfusun 
artmasıyla birlikte park ve yeşil 
alanların artması da bir yaşam şehri 
yönetimi anlayışının ne derece hakim 
olduğunu ispat edecek şekilde. Bu 
kapsamda Başkan Ayaz’ın talimatları 
doğrultusunda her yeni yapılaşma 
ve nüfusun yoğunlaştığı bölgelerde 
park ve sosyal donatı alanları, peyzaj 

yeşillendirme çalışmaları yapılıyor. 
Artan nüfusa doğru orantıyla 
artan sosyal alanlara sürekli bakım 
yapılıyor. 

Yapılan hizmetlerin devamlılığının 
sağlanmasına da önem veren 
Başiskele Belediyesi Park ve Bahçe-
ler Müdürlüğü ekipleri mevcut 
parkları yenileyip güzelleştiriyor. 
Çalışmalar kapsamında parkların 
oyun gruplarının yanı sıra kameriye-
lerde temizlenip tamiratı ve boyası 
yapılıyor.

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü kent yaşamında halkın 
doğayla baş başa kalabildiği, yeşili 
yaşayabildiği en yakın mekanlar 
olan parkların temizlik ve bakım 
çalışmaları düzenli olarak yapıyor. 
Eksiklik tespit edilen parklarda 
öncelikli olarak oyun gruplarının 
tamiratını yapan ekipler daha sonra 
ailelerin dinlenmek sohbet etmek 
için kullandığı kameriyelerinin 
bakımlarını yaparak boyamalarını 
gerçekleştiriyor.

Nüfusla 
Artan 

Sosyal Alanlara 
Sürekli 
Bakım

Sizi tanıyabilir miyiz?

Benim adım Muharrem Seçgün, 1970 
doğumluyum. Memleketim Artvin. 
İlköğretim, ortaöğretim ve liseyi 
İzmit’te tamamladım. Lisans ve yüksek 
lisansımı İstanbul’da tamamladım. 24 
yıldır bu işin içerisindeyim.  Niğde’de 
göreve başladım ve Kocaeli’de görev 
yaptığım 5 liseden sonra bu okula 
atandım. Branşım elektrik. 3 çocuğum 
var.
 
Okulumuzdan biraz bahseder 
misiniz?

2001 yılında Tüpraş firması tarafından 
14 bin m²lik bir alana yapıldı. Karşıyaka 
Tüpraş Çok Programlı Anadolu Lise-
si idi ve 2015 Haziran ayından sonra 
Karşıyaka Tüpraş Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi oldu.  Okulumuzda 
bilişim teknolojileri, elektrik teknolo-
jileri, muhasebe ve makine teknolo-
jileri olmak üzere 4 alan var. Okulu-
muzda 5120 civarı öğrencimiz var. 

Başiskele Belediyesi’nin 
eğitime ve okula verdiği 
destekten memnun 
musunuz?

Memnununum. Başkanımız Hüseyin 
Ayaz, eğitime ve okullara gerekli 
destekleri veriyor. Eğitimci bir belediye 
başkanı. Biz idareciler okullarımızı 
güzelleştirmek ve donatım olarak 

yenilemek zorundayız.  Bu anlamda 
da böyle bir vizyona sahip belediye 
başkanı ile çalışıyor olmak bizler için 
çok sevindirici. Başiskele Belediyesi 
çevre güvenliğimizi ve kulübe yaptı, 
giriş kapısını değiştirdi. Başkanımız  
Hüseyin Ayaz’la Şubat döneminde 
kahvaltı yaptık ve okulumuzun 
konferans salonu ile öğretmen 
odasının yenilenmesi için çalışmalar 
yapacağımızı konuştuk. Çatımızla ilgili 
bir düzenleme vardı ki o bitmek üzere. 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden 
boya aldık. Başiskele Belediyemiz 
de işçiliğini yaparak okulumuzun dış 
cephe boyamasını yapacak. 

Başkanımız Hüseyin Ayaz ile 
diyaloğunuz nasıl? 

Başkanımızla diyaloğumuz güzel. 
Kendisiyle sık sık görüşüyoruz. Salı 
günleri okul aile birliği ile veya tek 
başıma gidiyor, taleplerimiz, istekleri-
miz ortak projelerimiz noktasında 
dilediğim zaman görüşebiliyorum. 
İhtiyaçlarımı, sıkıntılarımı söylüyo-
rum. Bizimle ilgileniyor, sorularımızı 
cevaplıyor ve yapılacak işleri 
arkadaşlarına havale ediyor. Böylelikle 
işlerimizi yürütmüş oluyoruz.

7 Yıldızlı Kentimizin 
Eğitim Yıldızı hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Sizce de 
öyle mi?

Kocaeli’de eğitim yıldızı Başiskele en 
başarılı ilçe. Hep birinci. Bu yüzden 
Başiskele’de eğitim alanında büyük 
yatırımlar var. İnsanlar çocuklarını bu 
ilçedeki özel okullarda ya da devlet 
okullarında okutmak için Başiskele’yi 
tercih ediyor. Başiskele’nin eğitimde 
liderliği devam ediyor. Bunda eğitimde 
yıldız olmasının katkısı yüksek.

Sizin öğrencilerinizin başarı 
durumu nedir?

Okulumuzun öğrencileri genellikle 
sınavsız geçiş hakkını kullanıyorlar. 
Geçen sene 15-20 öğrenciye yakını 
4 yıllık fakülteyi kazandı. Geçen sene 
Başiskele’de bilgi yarışması oldu. 
Özel okulların da katılım sağladığı bu 
yarışmada bizim okulumuz 5. oldu. 
Meslek liseleri türünde de 1. oldu. 

Devletin açtığı destekleme ve 
yetiştirme kurslarımız var. Bu kurslara 
akademik ve dershanecilik tecrübesi 
olan arkadaşlarımız katılıyor. Ağustos 
ayında bile 20-25 öğrencimiz gel-
di ki siz de takdir edersiniz en zor 
dönem. Arkadaşların geri bildirimi 
iyiydi. Çocukları motive ederseniz 
bu çocuklar yapar. Çocukların zihin-
lerini dakikada 500-600 kelimeyle 
doldurursanız kazanırsınız, beyinleri-
ni boş bırakırsanız kaybederseniz. 
Çocuklar başka tarafa kayar.
 

Röportaj

“BAŞİSKELE’NİN EĞİTİMDE 
LİDERLİĞİ DEVAM EDİYOR”

Karşıyaka Tüpraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Muharrem Seçgün

Başiskele’nin parlayan eğitim yıldızına başarılı öğrencileriyle katkı sağlayan Muharrem Seçgün 
ile 2001 yılında açılan Karşıyaka Tüpraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’yle yeni eğitim-
öğretim yılını, Başiskele Belediyesi’nin eğitime ve okullara yapmış olduğu desteklerden, 
konuştuk.
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Başiskele Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan yolların 
bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam 
ediyor. Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen yol yapım, 
bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, asfalt, beton, 
parke ve stabilize yolların bozulan kısımlarının onarılması 
ve yenilenmesi çalışmalarını sürdüren ekipler son olarak 
Şehitekrem Mahallesi’nde 100 metre uzunluğunda 8 metre 
genişliğindeki yolu betonla kaplandı.

Başiskele Belediyesi yeni hizmet 
binası ve kent meydanı yapım 
çalışmaları kapsamında belediye 

binasının ön kısmında bulunan yeşil 
alan, bitkilendirme çalışmalarının 
ardından çimlerle kaplandı. Ayrıca 
hizmet binasının arka kısmanda bulunan 
yolun malzeme serimini gerçekleştiren 
ekipler yolu asfaltla kaplandı.

 Başiskele Belediyesi’nin Ser-
dar Mahallesi’nde yapılan yeni hizmet 
binasının bahçesi yeşillendiriliyor. Bir-
çok bitkinin dikildiği bahçede son olarak 
çim serme çalışmaları gerçekleşiyor. 
Toplantı ve konferans salonunun 
yapımında çalışmalar devam ederken 
Belediye hizmet binasının arkasında 
kalan otopark ve yol asfaltla kaplandı.

KÜÇÜK SOKAK 
BETONLA
KAPLANDI

HİZMET BİNASININ
BAHÇESİ 

YEŞİLLENDİRİLDİ

Başiskele Belediyesi  Fen İşleri 
Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar 
kapsamında Şehitekrem Mahallesi Küçük 
Sokak betonla kaplandı.



Röportaj
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7 Yıldızlı Kent Başiskelemizin 7 
yılda hızla artan spor salonlarından 
en donanımlı kapalı spor sa-
lonu Karşıyaka 1000 Kişilik Kapalı 
Spor Salonu’nda faaliyet gösteren 
Başiskele Gençlik Hizmetleri ve İlçe 
Spor Müdürü Ferhat Solakoğlu ile 
milli ve manevi duyguları gelişmiş 
Başiskele’nin gençleri ve spor faali-
yetlerini konuştuk. 

Öncelikle kendinizden biraz bahseder 
misiniz?
Ben Ferhat Solakoğlu, 1978 Üsküdar 
doğumluyum. Memleketim Ordu. İstanbul 
Kadıköy İmam Hatip Ortaokulu’nu ve sonra İzmit 
İmam Hatip Lisesi’ni bitirdim. Süleyman Demirel 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldum. 
Ardından  Ankara Üniversitesi’nde de yüksek 
lisansımı tamamladım. Daha sonra Milli Eğitim 
Bakanlığı’nda öğretmenlik görevime başladım, 
Tekirdağ, Karabük illerinde görev yaptıktan 
sonra buraya geldim. Çok isteyerek geldik. 
2008’de Bahçecik bölgesini dolaşmıştım. Tayin 
döneminde inşallah buraya gelirim dedim. İlk 
tercihle de Bahçecik Ortaokulu’na atandım. 2015 
eylül ayına kadar çeşitli okullarda öğretmen ve 
idareci olarak görevlerde bulundum. Geçen sene 
eylül ayı itibariyle de buraya görevlendirildim. 

O zaman siz de Başiskele’de yaşayan 
şanslı insanlardansınız diyebilir miyiz?
Kesinlikle. Başiskele’de yaşıyorum. Buraya gelip 
de başka yerde yaşamayı istemek çok da akıllıca 
bir iş olmasa gerek. Başiskele yaşanılacak bir yer. 
Bu yüzden ben de buraya taşındım elbette. 

Biraz Gençlik Hizmetlerinden bahsede-
lim tam olarak, Gençlik Hizmetleri ve 
İlçe Spor Müdürlüğü ne tür faaliyetler 
yapar?
Bütün spor organizasyonları ile koordineli olarak 
sportif faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili işleri 
yapar. Ama bizim yıl içinde en çok uğraştığımız 
alanlardan biri okul sporları. Bunların denetleme 
işleri, spor salonlarımızın kullandırılması 
gibi faaliyetlerimiz oluyor. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı olmadan önce spor özellikle genel 
müdürlük olarak işleyen bir teşkilattı, sonradan 
kurumsallaştı ve bir bakanlık oldu. İlk itibariyle 
Milli Eğitim Bakanlığı altındayken sadece okul 
sporları ile ilgileniyordu. Şu anda onun alt yapısı 
yapılıyor. 
Büyükşehir Belediyemizde ve Başiskele 
Belediyemizde gençlere yönelik, geleceğe 
yönelik yatırımlar önemseniyor ve bu anlamda 

da çok güzel hizmetler var. Çocukların kötü 
alışkanlıklardan kurtarmak için alternatif 
mekanlar oluşturmak gerek. Belediye Başkanımız 
da söz konusu bu vizyona sahip hizmetler 
üretiyor. 
15 Temmuz darbe kalkışmasında hep birlikte 
gördük ki çocuklarımızın milli ve manevi duygu-
lara da ihtiyacı var. Bu anlamda spor, çocukların 
sadece boş zamanlarını daha kaliteli geçirmelerini 
sağlamıyor; katıldıkları, yetiştikleri milli sporlar ile 
de bu milli manevi duygularının da pekişmesine 
hizmet ediyor. Milli manevi değerlerine haiz, 
donanımlı gençler yetiştirmek için de bizlere çok 
görev düşüyor. 
Okul sporları olarak çalışmalar yapıyoruz ve 
bununla ilgili yavaş yavaş toplantılarına da 
başladık. Tüm okullarımızın organizasyonlarını 
kendi yerimizde yapmaya çalışıyoruz. İçinde 
bulunduğumuz bu salon geçen sene 17 Ekim’de 
tüm il ve ilçe protokolümüzle birlikte hizmete 
açıldı. 1000 kişilik bir spor salonumuz var. Her 
türlü sportif etkinlikleri, faaliyetleri biz burada 
yapıyor ve planlıyoruz. Sadece okullara değil özel 
kulüplere de çok cüzi rakamlar ile tahsis ediyoruz. 
Okullardan takımlar çıkartıp 1. ve 2. ligler ile 
ilgili çalışmalar yapıyoruz. Salonumuza en yakın 
olan Başiskele Anadolu Lisesi ve Kocaeli Anadolu 
Lisesi okullarımızla çalışıyoruz. Basketbol ve 
hentbol takımlarımızı çıkarıyoruz. Var olan 
takımlar bizim tesislerimizde çalışıyor. İki okuldan 
200-250 öğrenciye okul sonrası sportif faaliyetler 
ile hizmet veriyoruz. 4 okulda hentboldan 
takım çıkardık. Kız ve erkek takımları çıkartıp, 
liglere katılım sağladık. Biz skora bakmadık ama 
çocuklar o formaları giyip de maçlara çıktıklarında 
güzel bir heyecan yaşadılar. Spor denilince 
daha önceki bakış açısıyla,  öğrencilere top 
verilir okulun bahçesinde oynamasını istenirdi. 
Başiskele’deki gençler bunun standartlara 
uygun bir şekilde yapabiliyor olmanın hazzını 
yaşıyor. Başiskele’deki tek kadın muhtarımız  
olan, Karşıyaka Mahallemizin muhtarı Zeynep 
Hanım’ın da desteğiyle geçen sene burada 
bayanlar için jimnastik ve aerobik olmak üzere iki 
branşta ücretsiz kurslar verildi. 

Genel olarak Başiskele’de hangi spor 
faaliyetleri var?
Bunlarla ilgili bir broşürümüz var. Bu broşürümüze 
dergide yayınlarsanız seviniriz. Talepleri alıyoruz 
ve talepler doğrultusunda sınıflar açacağız. Ama 
genelde, basketbol, hentbol, tekvando, judo gibi 
talepler geliyor. Diğer dallar ile ilgili de talepler 
doğrultusunda kurslar açabiliyoruz. 

Peki engelli çocuklar ile çalışmalarınız 
var mı? 
Oluyor elbette, geçen sene bu konuda 
çalışmalarımız oldu. Yine talepler olursa 

değerlendiririz. Tabi söylemek de gerek, Halk 
Eğitim Müdürlüğü ile de ortaklaşa çalışıyoruz. 

Belediye ile ortak projeleriniz var mı?
Geçen sene kurumlar arası voleybol turnuvalarını 
yaptık. Genellikle belediye ile partner olarak 
çalışıyoruz. Bazı projelerimiz oldu. 17 Ağustos’ta 
burası deprem olsa afet toplanma merkezi olacak. 
Burada bir etkinlik yapabiliriz diye düşünüyoruz. 
Bir tatbikat gibi mevcut eksiklikleri tespit etmek 
amacıyla yapalım diyoruz.

Bir gençlik merkezi açma çalışmamız var. Ser-
dar Mahallemizdeki Fatih Sultan Mehmet Parkı 
yanındaki iş merkezinin 2. ve 3. katın tahsisini 
aldık. Gerekli yazışmalarımızı yaptık. Genel 
müdürlükten onayımızı aldık. Kocaeli Büyükşehir 
Belediyemizden fizibilite çalışmalarını bekliyo-
ruz. Kocaeli’deki Uluslararası Gençlik Merkezimiz 
formatında yapılacak.  Mimari ve teknik talep-
lerimiz ile ilgili çalışmalarımızı gerçekleştirdik. 
Çatının uzay çatısı yapılmasını da talep ettik. 
600m²’sini toplantı salonu şeklinde uyarlanmasını 
istiyoruz. Çok amaçlı kullanabileceğimiz güzel 
bir mekân talebimiz var. Çalışmalarımız sürüyor. 
Kısa zamanda çalışmalarımızın sonuç vereceğini 
düşünüyoruz. 

Başiskele Belediyesi’nin hizmetlerinden 
memnun musunuz?
Sporla ilgili çok güzel sahalar ve çok güzel 
parklar oluşturuluyor. Bu sahaların ve parkların 
her mahallede olması çok büyük bir nimettir. 
Hem gençler sporlarını yapıyor hem de aileler 
için bir sosyal kaynaşma noktası oluyor. Özellikle 
Başiskele Belediye Spor’dan da takip ettiğimiz için 
biliyorum. Amatör spor kulüplerimizin gençlerle 
olan diyaloglarını da görüyoruz. Belediyemizin 
katkılarından memnunuz. Türkiye’ye örnek olacak 
projeleri de beraber  hayata geçirebileceğimizi 
düşünüyoruz. 

Başkanımızla diyaloğunuz nasıl?
Başkanımızla diyaloğumuz gayet iyi. Başkanımızın 
her alanda kattığı güzel hizmetleri görüyoruz.

7 Yıldızlı Kent Başiskele hakkında ne 
düşünüyorsunuz?
Başiskele bu 7 yıldızın 7’sini de almayı hak ediyor. 
Mevcut durumu da 7 Yıldızlı olduğunu gösteri-
yor. Kaliteli göç alıyor. İnsanlar özellikle buraya 
gelmek istiyorlar. Kaliteli kalbur üstü kitleye sahip 
olmaya namzet bir şehir. Şehir planlaması da gü-
zel bir kent. Kocaeli’nin en güzel yeri Başiskele’dir. 
Samimi olarak söylemek gerekirse, yaşanılacak 
şehir, çalışılacak şehir Başiskele’dir. Daha da güzel 
olacağına inanıyoruz.

Başiskele ilçemizin Yeşilyurt Mahallesi’nde yeni bir 
dinlenme alanı oluşuyor.  Her tarafı yeşilliklerle 
dolu Başiskele, vatandaşlardan  gelen talepler 

doğrultusunda çalışmalarına son sürat devam ediyor. Kaynak  
Sokak üzerinde bulunan yaklaşık 6 dönüm park arazi üzerine 

planlanan proje, eğimli  topografik yapısı sayesinde eşsiz bir bakı ya 
sahip. Yüksek manzarası, temiz havası sayesinde ailelerin rahat nefes alıp 
hoşça vakit geçireceği parkta, yürüyüş yolları sayesinde en üst kottan 
vadiye doğru iniş mevcut. Yapımına başlanan alanda, bir adet basketbol, 
voleybol, tenis kortu bulunmaktadır. Çocuklara ve gençlere yönelik 3 kuleli 
salıncaklı oyun grubu her yaşa hitap etmektedir. Peyzajı  yoğun olacak 
park, çalışmalar bittiğinde  bizleri yeşile doyuracak. 15 adet kameriye ve 
10 adet piknik masası bulunan projede, gölgede dinlenmek ve piknik 
yapmak  isteyenlerin tercihi olacaktır. Kubbe çatılı fitness grubunda temiz 
ve açık havada spor yapmak için çok ideal. Geçmişini çocuklarına miras 
bırakmayı bir görev edinen Başiskele, Mevlana Celalettin-i Rumi nin, 
6 metre yüksekliğindeki anıtını da bu parkımızın içinde bulunduruyor. 
Yeni yerleşim alanı olarak gözde olan mevki içerisindeki parkımız, çok kısa 
süre sonra halkımıza armağan edilecektir.

Ferhat Solakoğlu 
Başiskele Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü

KOCAELi’NiN EN GÜZEL YERi 

BAŞiSKELE

Yeşilyurt Mahallesi Parkına 
Kavuşuyor !

Yasemin Kaptan / Peyzaj Mimarı
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
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Öğrencilere trafik kurallarına uy-
gun davranışlar kazandırılması, 
trafik kültürünün oluşmasına ve 

trafik kazalarının en aza indirilmesine 
yardımcı olmak amacıyla Kocaeli’nin 
en büyük ve en donanımlı Çocuk Trafik 
Eğitim Parkı yapımına Başiskele Bele-
diyesi tarafından başlandı. Tesviye 
çalışmaları tamamlanan Trafik Eğitim 
Parkı sayesinde Başiskele’nin şanslı 
çocukları trafik kurallarını en doğru 
şekilde öğrenme imkânı bulacak. 

Başiskele Belediyesi’nin Barbaros 
Mahallesi’nde yapımına başladığı 
Trafik Eğitim Parkı tamamlandığında 
yüzlerce öğrenci genel trafik eğitimleri, 
ilk yardım dersleri ve trafik kurallarını 
uygulamalı olarak öğrenme imkânı 
bulacak. 7 den 70’e her kesime hizmet 
sunmaya devam eden Başiskele 
Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz artan 
yapılaşmayla birlikte nüfusun ve 
araç trafiğinin de artmaya başladığı 
Başiskele’de yapımını başlattığı Trafik 
Eğitim Parkı sayesinde çocuklar küçük 

yaşlarda bilgilendirilecek. 

Bu eğitimlerin verileceği Trafik Eğitim 
Parkının yapım çalışmaları için Barbaros 
Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi 
üzerinde 7 bin m² alan içerisinde 
yapımına başlanan eğitim parkı kısa 
sürede tamamlanacak. Yaklaşık bin 500 
m² çocuk oyun alanında kepçe temalı 
oyun grubu, yer trambolini,  kuluçka 
salıncaklar, tahterevalli, salıncak, zıp 
zıp, 2 kameriye, kubbe çatılı fitness 
grubu, bank, bitkisel alan, 28 araçlık 
mini araç otoparkı bulunurken, 
Trafik parkı içerisinde 150 m² trafik 
bilgileri eğitim binası, trafik eğitim 
amfisi, çelik konstrüksiyon üst geçit, 
piknik masaları, benzin istasyonu 
yeri, yeni başlayanlar için kısa süreli 
mini alıştırma alanı, bisiklet yolu, 
bisiklet park yeri, köprülü yonca,  
2 adet durak, banklar, 28 araçlık 
mini araç park yeri, trafik levhaları, 
sinyalizasyonlar bulunacak.

BAsiSKELE’DE ÇOCUKLAR 
TRAFiK EgiTiMiNi EN BAsTA 

ALACAK

Bir kentin güzelliğini gösteren 
doğasının yanında hiç şüphesiz ki 
yapılaşmasıdır. 7 yıldızlı kente yakışan 
ve Kocaeli’nin incisi Başiskele’nin bu 
denli tercih edilmesinin sebeplerin-
den biri olan modern yapılarının daha 
proje aşamasından yerinde yapılacak 
hallerini görmek ileri görüşlü beledi-
yecilikle olur. Yapılaşmanın kontrolünü 
sağlamak için Başiskele Belediyesi İmar 
ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Ruhsat 
Birimi olarak yaklaşık 4 yıldır henüz 
ruhsat başvurunda bulunan yapıların 3 
boyutlu doğal arazi üzerine oturtulmuş 
resimleriyle bölgeye uygunluğu, fizik-
sel durumu, dış cephesi gibi birçok 
konu için denetimler yapılmaktadır.  
Bu kontroller sayesinde yapılacak 
yapıların yürürlükteki yönetmeliklere 
uygunluğunun yanı sıra, görselliği ve 
bulunduğu bölgenin doğasıyla uyumu 
da incelenmiş olduğundan hiçbir proje 
sürpriz değil. 

Yeşim GENÇ
İnşaat Yüksek Mühendisi

İmar ve Şehircilik MüdürlüğüHiç Bir 
Proje 
Sürpriz 
Degil

ARAZİNİN BOŞ HALİ

3 BOYUTLU TASARIMI

YAPININ BİTMİŞ HALİ
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Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yeni yol 
açımları devam ediyor. İmar planlarında belirlenen sınırlar 
dâhilinde genişletmeler yapılarak yeni yollar oluşturuluyor. 

Yol açma çalışmalarının tamamlandığı yerlerde zeminin dolgu 
çalışmaları yapılarak yollar asfalt, parke veya betonla kaplanıyor.

Başiskele Belediyesi her gün büyüyen ve gelişen ilçede yeni 
yollar açarak medeniyete kilometreler eklemeye devam edi-
yor. Yol onarım ve yapım çalışmalarının son sürat devam ettiği 
Başiskele’de diğer faaliyetlerde hız kesmeden yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında Yeniköy Merkez Mahallesi’nde yaklaşık 
120 metre uzunluğundaki Melek Sokak’ta yeni imar yolu açımı 
gerçekleştiren ekipler yolu Halime Sokakla birleştirecek.   

Yuvacık Kültür Merkezi’nin, yalıtım çalışmaları, aydınlatma 
çalışmaları ve farklı mimari dokunuşlarla estetik bir görünüme 
kavuştu. Vatandaşların son derece memnun kaldığı bu yeni 
görünümünün ardından Kullar Kültür Merkezi ile ilgili de 
çalışmalar tamamlandı. Kullar Kültür Merkezi’nin duvarlarında, 
zeminde, sahnede ve aydınlatmada bir çok noktasal yenilen-
melerle mekânın ruhunu değiştirip, insanların istediği mekânsal 
havaya bürünmüş oldu. Böylece vatandaşlarımızın hayatlarının 
en önemli anına estetik mekanlar kazandırılmış oldu. Herkes 
için hayatların bir kez olma hayaliyle tatlı bir telaş ile yaşadığı 
düğün hazırlıklarının en önemli adımlarından biri mekanlardır. 
Başiskele Belediyesi bu mekanlara estetik dokunuşlar katarak 
anın ölümsüzleştiği fotoğraf karelerine de estetik kazanımlar 
sağlamış oldu.                          

Her Gün Yeni 
Yollar Açılıyor
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Estetik Dokunuşlar
Kültür Merkezlerine

Başiskele Belediyesi, Başkan Hüseyin Ayaz’ın talimatları 
doğrultusunda kültür merkezlerine estetik dokunuşlar 
yapıyor. 

Başiskele’de her bölgede bulunan kültür merkezleri bölge halkının 
düğün, sünnet, nişan, nikah gibi bir çok cemiyetine ev sahipliği yapıyor. 
Aynı zamanda belediyenin kültürel etkinliklerinde vatandaşların 

ortak kullanım alanlarını oluşturuyor. Başiskele Belediyesi vatandaşların 
hizmetine daha estetik bir mekan sunmak için kültür merkezlerine estetik 
bir dokunuş kazandırdı. 

Kullar Kültür Merkezi

Kullar Kültür Merkezi

Yuvacık Kültür Merkezi

Yeniköy Kült. Merkezi

Yuvacık Kültür Merkezi

2017 yılı yatırım ve yenileme programları 
kapsamında da Yeniköy Kültür Merkezi’nin iç ve 
dış mekan yenileme projeleri hazırlandı.  Yeniköy 
Kültür Merkezi’nde de üst asma tavan ve alt kat orta 
havuz için son derece özgün mimari tasarımların 
hayata geçilmesi planlanıyor. 

“Kavuşmak güzel ama bir de ayrılık olmasa” diye hüzünlenir hacı.
Hastanın ateşi mi? Yüksek yoksa ayrılığın ateşi mi?
Bir evden başka bir eve gidiyoruz,
Vedalar’ın hepsi zordur. Bu veda başka bir veda,
Kâbe’den ayrılırken, kalbinde fırtınalar eser hacının.
Bir yandan böyle bir imkana kavuştuğu için kalbinde taşıdığı sonsuz şükür,
Dünya müslümanlarıyla beraber olmanın sevinci,
İslam tarihinin ilk yıllarını yerinde görmenin sevinci,
Allah’ın misafiri olmanın verdiği huzur,
Haccı îfâ etmenin verdiği hoşnutluk,

Diğer yandan;
Kâbe’ye, Zemzem’e, Arafat’a doymadan belki de bir daha kavuşamamak üzere 
onlardan ayrılmak.
Kalbini Kâbe’de bırakamayacağı için Kâbe’yi yükler yüreğine.
Hacı, evine dönünce iki rekat namaz kılarak önemli bir ibadeti edâ etmeyi 
nasip ettiğinden Cenab-ı Hakk’a şükreder.
Hacı, kendisini ziyarete gelenlere hacda şahit olduğu güzellikleri anlatır.
Hacı için artık HAYAT, Hac’dan önce ve Hac’dan sonra olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

Artık hac sonrasında;
1-Beyaz bir sayfa,
2-Lekesiz bir kalp,
3-İnşallah günahları silinmiş bir amel defteri vardır.
4-Müslüman olmak kadar, müslüman ölmek nasıl şart ise, 
hac yapmak kadar hacdan döndükten sonra orada 
kazanılan güzel hasletlerin korunması da o derece önemlidir.
5-Yorgun ama mutlu.
6-İnsanlar hacıyı örnek bir müslüman olarak görmek isterler.
(Yalan, haksızlık, hıyanet, aldatma, kandırma, eksik ölçme ve 
tartma gibi davranışlardan daima uzak durmalıdır.)

Kabe’ye Veda  HACI OLMAK!

Abdulsamet ERKUL
Başiskele İlçe Müftüsü



Yeşilkent Mahallesinde 
Hayata Geçiyor

SEMT KONAKLARI
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Başiskele halkına daha kaliteli yaşam alanları sunmak için proje ve hizmetler gerçekleştiren Başiskele Beledi-
yesi ilçeye yeni değerler kazandırmaya devam ediyor. Bu anlamda mahallelere yönelik yapılan çalışmalar 
kapsamında Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezleri’nin sayısı da giderek artıyor.

Başiskele Halkı Semt Konakları ve Sosyal Yaşam Merkezlerinde sağlıklı, huzurlu ve güvenli ortamda birlikte olmanın 
mutluluğunu yaşıyor. Eğitim odaları, sergi alanları, kütüphane, etüt odaları, çok amaçlı salonları, internet salonu, 
kafeterya ve idari bölümlerinin bulunduğu semt konaklarından bir yenisinin yapımı daha tamamlandı. Yapılan bu 
semt konağında Vezirçiftliği Mahallesi sakinleri birçok sosyal ve kültürel etkinliği tek mekânda, çağın gereklerine 
uygun bir şekilde karşılayabilecek. 

KARDEŞLİKLERİN PEKİŞTİĞİ 
SEMT KONAKLARI 
HİZMETE HAZIRLANIYOR

Hanımlara özel etkinlik alanı olarak tasarlanan 
projemiz yaklaşık 3 dönüm arazi üzerinde 
bodrum kat ve 3 normal kattan oluşmaktadır.  

Projemizde toplantı odaları, seminer salonları, büyük 
toplantılar için çok amaçlı salonlar, spor aktivite 
alanları, eğlence alanları tasarlanmıştır. Bununla birlikte 
hanımlara özel kişisel gelişim ve el sanatları eğitimlerinin 
verileceği mekanlar oluşturulmuştur. Projenin ilk konsept 
tasarımı hanımların rahat etmesine yönelik olarak iç 
avlulu düzende yapılmıştır. Bu iç avlu düzeniyle açık alan 
aktivitelerini rahatlıkla gerçekleştirebilecekleri huzur 
bahçesi mevcuttur. Sultanlarımıza hayırlı olsun.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Kentsel Dönüşüm ve Kent Estetik Birimi

Sultanlarımızın 
Yasam Merkezi 

Yeşilkent Mahallesinde 
Hayata Geçiyor



Köşe Yazısı

Dr. Banu KÜÇÜKSARAÇ
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Basiskele Aylık Yayın Organı24 Basiskele Aylık Yayın Organı25

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
çalışmaları kapsamında imar planlarına göre 
mevcut genişliğine getirilen iki sokakta perde 

duvar çalışması gerçekleşiyor. 

İhtiyaç duyulan ve planlanan noktalarda yol açma, 
genişletme ve asfaltlama çalışmaları yapan Başiskele 
Belediyesi kalıcı hizmetler gerçekleştiriyor. Özellikle 
ulaşım konusunda yolların, ayrıca binaların güvenliği 
için imar planlarına göre genişletilen yollarda 
dekoratif perde duvar çalışmaları yapıyor.

Bu yöndeki çalışmalardan birini Barbaros Mahal-
lesi Ebru ve Güneşli Sokak’ta diğerini ise Seymen 
Mahallesi Yeni Yalı Sokak’ta gerçekleştiren ekipler 
çalışmalarını kısa sürede tamamlayacak.

Başiskele Belediyesi Şehitekrem Mahallesi 
Narçiçeği Sokak’ta yol seviyesinin altında kalan 
binaların güvenliğini sağlamak ve olası toprak 

kaymalarını önlemek için perde betondan istinat 
duvarı yaparak hem yolun hem binaların güvenliğini 
sağladı.
Başiskele Belediyesi yol ve binaların güvenliklerini 
sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan bölgelerde be-
ton veya taş istinat duvar çalışmaları gerçekleştiriyor. 
Halkın ilçedeki alt ve üst yapı isteklerini çözüme 
kavuşturmak için çaba gösteren Başiskele Belediye-
si istinat duvarı yapımıyla hem yolların ve binaların 
güvenliğini sağlamış oluyor, hem de toprak kaymaları 
gibi tehlikeleri ortadan kaldırmış oluyor.
Şehitekrem Mahallesi Narçiçeği Sokak’ta ikamet 
eden vatandaşların can güvenliği için 5 metre 
yüksekliğinde 50 metre uzunluğunda perde duvar 
çalışması gerçekleştirdi.

Yollar ve Binalar Koruma
Altında

Perde 
Duvarlar 
Güvence 
Sağlıyor

GÜÇLÜ İTİBAR, SAĞLAM KARAKTERDE BULUNUR
   “İnsanlığın şerefi aklıyla, 

asaleti diniyle, 
şahsiyeti ahlâkıyladır” 

Hz. Ömer (r.a.)

 Bir kurumun ya da bir kişinin en büyük ve en önemli değeri itibarıdır. 
İtibar; değerli, güvenilir, saygın olma durumudur ve algıdan oluşmaktadır. Yani 
bizim hakkımızda oluşan algılar, bizim itibarımızı oluşturmaktadır. 
 Algıların oluşmasında en önemli etken ise karakterimizdir. Karakterimiz 
doğrultusunda sergilediğimiz davranışlar, yaptığımız işler ya da söylediğimiz 
sözler, bizim saygın olma durumumuzu yani itibarımızı belirlemektedir. 
 Freud’a göre, karakter sahibi bir insan; ne istediğini bilen, duygularına 
boyun eğmeyen, sağlam prensiplerle hareket eden insandır. Samuel Smiles ise, 
güzel bir insan karakterinin binlerce tesir altında yoğrulduğunu söylemektedir. 
Bu tesirlerin başlıcaları şunlardır: örnek ve nasihat, hayat ve edebiyat, dostlar 
ve komşular, içinde yaşadığımız dünya ile aynı zamanda iyi sözlerini ve amel-
lerini takdir ettiğimiz ecdadımızın ruhları. Smiles’a göre, aslında başlı başına bir 
mertebe teşkil eden ve umumun iyiliği için bir merhale olan karakter, her çeşit 
insanı yükseltir ve cemiyetteki her mevkiye layık olduğu itibarı sağlar. 
 İtibarın kazanılması, bir anda ya da kısa sürede oluşacak bir durum 
değildir. Freud’un ve Smiles’ın dediği gibi öncelikle sağlam bir karaktere sahip 
olmanız gerekir. Ve bu sağlam karakterinizden taviz vermeden çalışmanız, üret-
meniz kısacası yaşamanız gerekir. Bunu yaptığınızda sadece kendinizin değil, 
ailenizin, bulunduğunuz mevkinin, çalıştığınız kurumun ya da yaşadığınız ken-
tin itibarına-saygınlığına da katkı sunarsınız. Tıpkı Başkan Ayaz’ın yaptığı gibi. 
 Yaklaşık bir buçuk senedir tanışıklığımız olmasına rağmen, gerek 
yaptığımız sohbetlerde, gerekse yaptığım gözlemler ve hakkında konuşulan/
yazılanlara baktığımda Başkan Ayaz’la ilgili şu algı oluşuyor: Başkan Ayaz, 
samimiyeti, güler yüzü, hoşgörüsü, alçak gönüllüğü, kararlılığı, prensipleri ve 
çalışkanlığıyla büyük başarılara imza atmış, güven veren, sevilen ve saygı duy-
ulan bir lider. 
 Başkan Ayaz’ın bu itibarının en önemli kanıtı ise Başiskele’nin bugün 
geldiği noktadır. Göreve geldiğinde yapılaşma ve yaşam alanlarının olmadığı, 
bir köyü andıran Başiskele, bugün Başkan Ayaz’ın vizyonuyla yedi yıldızlı kent 
olma yolunda hızla ilerliyor. Neredeyse her mahallede sosyal yaşam alanlarının 
yer aldığı, lüks konutların, özel eğitim kurumlarının, sağlık kurumlarının, 
lüks otellerin tercihi haline gelen Başiskele, Başkan Ayaz’ın sağlam karakteri 
sayesinde genç-dinamik bir ekiple nakış nakış dokunuyor. Gelinen bu nokta, 
Başiskele ve Başkan Ayaz isimlerinin özdeşleşmesini, hizmet, memnuniyet ve 
başarı noktasında örnek teşkil etmesini sağlıyor. Ocak ayında Türkiye genelinde 
yapılan en başarılı belediye başkanları anketinde Kocaeli’den dereceye giren 
tek belediye başkanı olarak Türkiye 8’incisi olması da bunun bir kanıtı olsa 
gerek. 
 Başkan Ayaz’ın bu başarısı ve Türkiye çapında sağladığı itibarın, 
“kamusal çıkarlardan çok bireysel çıkarlarını düşünen” bazı çevreler tarafından 
hoş karşılanmadığı görülüyor. Asıl işi kamuyu doğru bilgilendirmek, gerçek 
haber yapmak olan bazı gazetecilerin, basın meslek ilkelerine ve hukuka aykırı 
hareket ettiği, özel amaç ve çıkarlara alet olduğu görülüyor. Öyle ki, basın 
meslek ilkelerine göre, “kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde 
küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez”. 
Ayrıca “Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, 
soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olmaksızın yayınlanamaz”. 
Ne yazık ki, başarıya koşan ve büyük bir kararlılıkla ilerleyen her liderin 
-Cumhurbaşkanımızın da- başına geldiği gibi, Başkan Ayaz’ın da başarılarından 
rahatsız olan, yalanla, iftirayla itibarına gölge düşürmek isteyen kirli çevreler 
var. Çok şükür ki, Başkan Ayaz kendini ve yaptığı işi biliyor, bu kirli oyunların 
farkında tüm bunlara gülüp geçiyor. Aklı ve ahlakını bütünleştiren güçlü 
karakteriyle en iyi bildiği işe “vatandaşına hizmet etmeye” devam ediyor. Yolun 
açık olsun Başkan, Allah yar ve yardımcın olsun... 
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Huzur ve Keyif Adresiniz.
Karşıyaka’nın bir numarası Marka Cafe’nin huzur dolu ve muhteşem 
ortamından çeşitli kareleri sizlere göstermek isteriz. Haydi, siz de gelin!

Başiskele Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Altınkent Kafe’de kendi 
havasında sakin huzur ve keyfin adresi imkanlar sunuyor. Aynı zamanda 
mekan düğün, sünnet, kına gecesi, nişan gibi bir çok organizasyonuna 
da ev sahipliği yapabilecek bir ortam sunuyor. 

Keyifli bir zaman geçirmek için!

Altınkent Mah. 29 Ekim Cad. No: 99
Başiskele / KOCAELİ 41090

Tel: 0262 346 77 07 - 0535 367 67 12
E-mail : yusuf.ayyildiz@markacafem com
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Başiskele Belediyesi yeni çöp toplama sistemi olan Yeraltı Çöp Konteyner sistemlerini 
yaygınlaştırmaya devam ediyor. Toplu yaşam alanları ve eğitim kurumlarının en uygun 
alanlarına monte edilen çöp konteynerlerinin sayısı 80’e ulaştı.

Kocaeli’de ilk olarak Başiskele Belediyesi’nin kendi atölyesinde kendi imkanları ile üretimi-
ni gerçekleştirdiği Yeraltı Çöp Konteyner sistemi toplu yaşam alanlarında öncelikli olarak 
uygulandı ve daha sonra merkezi noktalarda yerin altına inmeye başladı. Yeraltı Çöp Kon-
teyner Sisteminin yaygınlaşması ile birlikte etrafa kötü kokuların yayılması ve görüntü kirliliği 
gibi sorunlar da ortadan kalkıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü Atölyesi’nde her ay 3 bacalı, 2 bin 400 litre hacimli 4 adet yeraltı çöp 
konteyner sistemi yapılıyor ve belirlenen noktalara montajı gerçekleştiriliyor.

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yaya ve araçların geçişlerini kolaylaştıran alt 
geçitlerde temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor. Altgeçitlerdeki aydınlatma sis-

temlerini gözden geçirerek eksikliklerini gideren ekipler, bir taraftan da temizlik faaliyetlerini 
sürdürüyor.

Kent temizliğinde tüm görsel ve çevresel kirliliklerin ortadan kaldırılması için köprü 
altlarını temizleyerek üç boyutlu resimlerle güzelleştiren, D100 Karayolu boyunca bulunan 
altgeçitlerde bakım ile birlikte temizlik hizmetlerini de düzenli aralıklarla sürdüren Başiskele 
Belediyesi bu yöndeki çalışmalarını sürdürüyor. Tüm altgeçitlerde yıkama ve boyama yapan 
ekipler kent estetiğine katkı sağlıyor.  

Altgeçitleri Kullanan 
Vatandaşlara Temiz 
ve Ferah Alanlar 
Oluşturuluyor

Kuvvetli yağışlar sonrasında taşkınların yaşandığı bölgeleri tespit ederek aynı sorunların bir 
daha yaşanmaması için önlem alan Başiskele Belediyesi ekipleri yağmur sularını denize 

taşıyan kanalların genişletme çalışmasını yaptı, kapalı menfeze çevirdi. 

Olası su baskınlarına karşı yaşanacak olumsuzlukları ortadan kaldırmak için Başiskele Beledi-
yesi ve İSU ekipleri ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Başiskele’de çeşitli önlemler aldı. 
Aynı sorunların tekrar yaşanmaması için kalıcı çözümler üreten ekipler açık ve kapalı menfez 
çalışmalarıyla yağmur suyu kanallarını genişleterek güvenli hale getirdi. 

Bu çalışmalardan biri olan ve yapımına bir süre önce Atakent Mahallesi Hazaroğlu sokakta 
başlayan Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2 metre yüksekliğinde, 4 metre 
genişliğinde 165 metre uzunluğundaki kapalı menfez çalışmasını tamamladı.

165 Metrelik 
Kapalı Menfez 
Tamamlandı

Temiz Basiskele Için 
Üretiyoruz

Temiz Basiskele Için 
Üretiyoruz

,



ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU NEDİR?

Hukuk İşleri Müdürlüğü
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Günümüzde hepimizin çok sık duyduğu kelime Alzheimer!
Peki, Alzheimer nedir? 
Yaşlılıkla beraber ortaya çıkan, zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan, gün-
lük yaşam aktivitelerini etkileyen ilerleyici bir beyin hastalığıdır. Aklımıza gelen ilk 
soru bende bu hastalığa yakalanabilir miyim?  

Nedir Risk Faktörleri?
Yaşın ileri olması
Genetik yatkınlık, ailede Alzheimer hastası olması
Düşük eğitim seviyesi
Depresyon
Ciddi kafa travması geçirmiş olmak
Hipertansiyon, diyabet ve kolesterol yüksekliği
Alüminyum, bakır, demir, çinko gibi ağır metallerle zehirlenme
Şeker, tansiyon ve kolesterol yüksekliğidir.
                
Alzheimer hastalığının en önemli belirtisi UNUTKANLIK’tır. Bunun yanı sıra 
Öğrenme Güçlüğü
Konuşma bozukluğu
Kelimeleri hatırlayamama
Kişileri tanıyamama
Karar verme güçlüğü 
İşine ve çevresine ilgisizlik ve hastalığını kabul etmeme gibi zihinsel bozukluklardır.
Ayrıca Davranışsal bozuklukları dediğimiz;
Huzursuzluk
İlgisizlik
Saldırganlık
Uyku Bozukluğu
Amaçsız Dolaşma
Hayaller Görme, Depresyon gibi ruhsal bozukluklar
Kişileri tanıyamama
Yıkanma giyinme gibi gündelik işlerinde yardım ihtiyacı mey-
dana gelir. İleri evrede ise artık aile üyelerini tanıyamaz, yemek 
yeme, yürümede güçlük çeker, idrar dışkı tutamazlar.

Alzheimer hastalığı 65 yaşın üstünde 10 kişiden birinde,85 yaşın 
üstünde iki kişiden birinde kadın ve erkeklerde aynı oranda 
görülür. Bulaşıcı ve kalıtsal hastalık değildir. Ailesel yatkınlığın 
düşük oranda da olduğu düşünülmektedir.

Her gün egzersiz yapmak, Sağlıklı Beslenmek, Hayvansal yağları 
az tüketmek,

Sigaradan uzak durmak, olumlu şeyler düşünmek, zihni aktif tutmak, 
sosyalleşmek sizi Alzheimer hastalığından uzak tutar.

Düzenli fiziksel aktivite yaşlılığın olmazsa olmazıdır. Yürüyüş, yüzme en 
ideal aktivitedir. Dengeli beslenin, bol su için, düzenli hekim kontrollerinize 
gidin. 

FİZİKSEL AKTİVİTENİN YAŞLILIK ÜZERİNE ETKİLERİ 
Kalp, şeker, tansiyon ,kolesterol seviyesini düşürür. Kanser riskini 
azaltır. Kalp ve Akciğer performansını arttırır. Düşme ve kalça kırığı 
riskini azaltır. Kemik mineral yoğunluğunu arttırır. Depresyonda 
azalma ve uyku kalitesinde artma gözlenir. Ömrü uzatır, 
yaşlanmayı geciktirir.
Her yaşta ve her koşulda 
yapılacak fiziksel aktivite 
mutlaka vardır. 

 13.05.2010 tarih ve 
27580 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren 
5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun ile vatandaşlara Anayasa 
Mahkemesine bireysel başvuru 
hakkı getirilmiştir. Bu anayasal 
reform ile Anayasa’nın 148. 
ve 149. maddeleri ile Geçici 
18. maddesinde değişiklikler 
yapılmıştır. Ayrıca bu değişikliklere 
ilave olarak bireysel başvuruyu 
daha da somut kılmak amacıyla 
30.3.2011 tarih ve 6216 sayılı 
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu 
ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun kabul edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesine bireysel 
başvuru yolunu; “Anayasamızda 
belirtilmiş olan temel hak ve 
özgürlükleri ihlal edilmiş olan 
bireylerin gidecekleri ikincil 
derecedeki kanun yoludur” 
diye tanımlayabiliriz. “Anayasada 
güvence altına alınmış temel 
hak ve özgürlüklerinden, Avru-
pa İnsan Hakları Sözleşmesi 
kapsamındaki herhangi biri-
nin” ihlal edildiğini iddia eden 
“herkes” bireysel başvuru hakkına 
sahiptir. Bireysel başvuru; ancak 
ihlale yol açtığı ileri sürülen işlem, 
eylem ya da ihmal nedeniyle; 
bundan doğrudan doğruya et-
kilenenler tarafından yapılabilir. 
Yalnızca Türk vatandaşlarına 
tanınan haklarla ilgili olarak, 
yabancıların bireysel başvuru 
hakkı yoktur. Öte yandan tüzel 
kişiler açısından başvuru hakkı 
ise; kamu tüzel kişileri bireysel 
başvuru yapamaz, özel hukuk tü-
zel kişileri örgütlenme özgürlüğü 
veya hak arama hürriyeti gibi sa-
dece tüzel kişiliğe ait haklarının 
ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel 

başvuruda bulunabilir.

 Anayasal haklarının ihlal 
edildiğini iddia eden kişiler;  
 Anayasa Mahkemesine 
başvurmadan önce ihlale neden 
olduğunu ileri sürdükleri işlem, 
eylem ya da ihmal için “kanunda 
öngörülmüş idarî ve yargısal 
başvuru yollarının tamamını” 
tüketmiş olmaları gerekmektedir. 
Yani herkes ilk önce uyuşmazlık 
konusunun asıl görevli olan yargı 
yerlerinde çözüme kavuşturmaya 
çalışmalı ve burada bir çözüm 
bulamaması halinde, iddiasını 
Anayasa Mahkemesi önüne 
taşımalıdır. Anayasa Mahkeme-
si, sadece bir hak ve özgürlük 
ihlali iddiasını anayasa hukuku 
bağlamında inceleyecektir. Te-
myiz ve istinafta yapıldığı gibi ilk 
derece mahkemelerinin olayları 
ve delilleri doğru değerlendirip 
değerlendirmediği, kanun hü-
kümlerinin yorumlanması ve 
somut olaya uygulanmasında 
bir hata yapıp yapmadığı veya 
onların usul meseleleri hakkında 
kararlarının irdelenmesi Anaya-
sa Mahkemesinin yetki alanı 
dışındadır.

 Bireysel başvurular kanun 
ve içtüzükte gösterilen usul ve 
esaslar çerçevesinde yazılı olarak 
ya doğrudan doğruya Anayasa 
Mahkemesine ya da Anayasa 
Mahkemesine ulaştırılmak üzere 
diğer mahkemelere veya yurt 
dışı temsilciliklere yapılabilir. 
Bireysel başvuru dilekçesinde 
bulunması gerekenler kanunda 
sayılmaktadır. Şöyle ki; 

1-Başvurucunun ve varsa tem-
silcisinin kimlik ve adres bilg-
ileri,

2-İşlem, eylem ya da ihmal 
ne-deniyle ihlâl edildiği ileri 
sürülen hak ve özgürlük,

3-Dayanılan Anayasa hüküm-
leri ve ihlâl iddiasının gerekçe-
si,

4-Kanun yollarının tüketilme-
sine ilişkin aşamalar,

5-Başvuru yollarının tü-
ketildiği veya başvuru yolu 
öngörülmemişse ihlalin öğre-
nildiği tarih

6-Başvurucu zarara uğramışsa 
zararın miktarı,

7-Başvurucunun iddiasına da-
yanak yaptığı deliller.

 İhlâle neden olduğu ileri 
sürülen işlem veya kararların aslı 
ya da örneği ile başvuru harcının 
ödendiğine dair belgenin (kanun 
bireysel başvurunun harca tabi 
olduğunu belirtmiştir) de dilek-
çeye eklenmesi gerekmektedir. En 
son olarak Anayasa mahkemesi 
tarafından başvurular üzerinde 
gerekli incelemeler yapılır ve 
verdiği karar yine Anayasa 
Mahkemesi tarafından ilgiliye 
(başvurucuya) tebliğ edilir. 

SAĞLIKLI DAVRANIN, SAĞLIKLI YAŞLANIN

Dr. Ülkü Yıldız 
Coşkun

İlçe Sağlık Müdürü ve 
İlçe Toplum Sağlığı 

Merkezi Başkanı



ÜÇ BOYUTLU 
FATİH SULTAN MEHMET 
RESİMLERİ 
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Başiskele Belediyesi geçtiğimiz 
günde elim bir trafik kazası sonucu 
şehit olan 43 yaşındaki Başiskeleli 

polis memuru Muhammet Bozoğlu’nun 
adını, Yeşilyurt’ta yapılan üst geçide ver-
di. 
 Başiskele Belediye Başkanı 
Hüseyin Ayaz’ın talimatları doğrultusunda, 
vatandaşların talepleri üzerine Yeşilyurt 
Mahallesi D-130 Karayolu üzerinde 
bir üst geçit yapılmıştı. Vatandaşların 
karşıdan karşıya geçmek için bu 
güzergahta araçların kullandığı dar bir alt 
geçidi kullanmak zorunda kalmasından 

dolayı vatandaşlar bir üst geçit talebinde 
bulundu. Başkan Ayaz’ın girişimleri 
doğrultusunda üst geçidin yapımı en 
kısa sürede tamamlandı. Başkan Ayaz 
üst geçidin hayata geçirilmesinin hemen 
ardından geçtiğimiz günlerde elim bir 
trafik kazasında hayatını kaybederek 
şehit olan polis memurumuz Muhammet 
Bozoğlu’nun ismini üst geçide verilmesi 
talimatında bulundu. 
 Şehit Polis Memuru Muham-
met Bozoğlu’nun ailesi ve yakınları 
Başkan Ayaz’ı makamında ziyaret etti. 
Ziyarette Başkan Ayaz ile sohbet eden 

aile son derece üzüntüyle geçirdikleri 
bu dönemde şehitlerinin adının ilçede 
yaşatılıyor olmasından dolayı gurur 
duyduklarını bildirdiler. Ziyarete, Şehit 
Polis memuru Muhammet Bozoğlu’nun 
eşi Sezer Bozoğlu, kızı Sema Aleyna 
Bozoğlu, Kardeşi Mustafa Bozoğlu, Mu-
rat Bozoğlu, amcası Ali Bozoğlu, yengesi 
Raziye Bozoğlu, halasının oğlu Me-
tin Bozoğlu, İskender Öztürk ve mesai 
arkadaşı Kadem Yılmaz hazır bulundu. 
 Başkan Ayaz, tüm şehitlerimize 
Allah’tan rahmet ve yakınlarına baş 
sağlığı ve sabır diliyoruz. dedi. 

Başiskele Belediyesi ilçe halkının en mutlu anlarında bir araya 
geldikleri kültür merkezlerinde yenileme ve düzenleme 
çalışması gerçekleştirdi. Dış cephelerinden iç ünitelerine 

kadar birçok yenilemenin yapıldığı Kültür Merkezlerinden Kullar 
Kültür Merkezi, iç dizaynının ardından şimdide dış kısmı Fatih 
Sultan Mehmet’in üç boyutlu resimleriyle renkleniyor.

Sahnesinden akustik yapısına, masa ve sandalyelerine kadar 
yenilenen Kullar Kültür Merkezi’nin dış cephesi Osmanlı 
Padişahlarından Fatih Sultan Mehmet’in resimleriyle renkleniyor. 
Kent Estetiği açısından çevreye değer katan üç boyutlu resim 
çalışmalarını gerçekleştiren Başiskele Belediyesi bu seferde 
Osmanlı Devleti Padişahlarından Fatih Sultan Mehmet’in üç 
boyutlu resimlerini Kullar Kültür Merkezi duvarlarına işliyor. 

Başiskele’de Üst Geçite Şehit Polis Memurunun Adı Verildi



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

Başiskele Belediye Başkanı

Suzan ÖZKAN & Fettah Gökhan ARAÇ
22.9.2016

Ayşegül BORLAK & Hızır ÖZTÜRK
05.10.2016

Hacer ÖZTÜRK & Aydın KUZOLUK
20.9.2016

Nermin KELEŞ & Furkan ALEV
04.10.2016

Betül AK & Zafer ŞEKER
02.10.2016

Nuran Şeyma KIŞLA & Ebubekir TOPÇU
27.9.2016

Hatice KAHVECİ & İsmail TAŞ
04.10.2016

Gizem YEŞİL & Murat BAŞLAR
27.9.2016

Nazmiye KOÇ & Ömer SERT
28.9.2016

Meryem İBRAHİMBAŞ & Orhan UZUNER
28.9.2016

Kübra TANRITANIR & Yunus BULGAN
03.10.2016

Melek ERYILMAZ & Şenol BEKTUR
5.10.2016

Fatma TÜRKMEN & Ekrem ÖZTÜRK
4.10.2016

Semra PORSUK & Ferhat ÖZCAN
03.10.2016

Maryna KHATAB & Cüneyt CENGİZ
05.10.2016

Perihan TAŞ & Talip HÜNDÜR
06.10.2016

Ali ÖZKARAMAN
07.10.2016

Emrullah BORLAK
05.10.2016

Bahrı̇ye MUTLU
02.10.2016

Naciye ALKAN
04.10.2016

Yaşar ÇİFTÇİ
03.10.2016

Hakkı KİRAZOĞLU
01.10.2016

Mustafa EFE
03.10.2016

Ayşe KARAKULLUKÇU
02.10.2016

Kezban ER
01.10.2016

Özge KAHRAMAN
30.09.2016

Cemal BİLDİK
30.09.2016

Nurettin ANTİL
29.09.2016

Seyfi MENEMENCİ
28.09.2016

Ünal BAŞYİĞİT
29.09.2016

Yusuf YEŞİLBAĞ
28.09.2016

Asiye KAÇAR
28.09.2016

Osman  ÖZEN
27.09.2016

Sumru ÖZTÜRK
27.09.2016

Ömer ERENOĞLU
27.09.2016

Salih KIRCA
26.09.2016

Sabiha KARAOSMANOĞLU
24.09.2016

Nurettin BİLEN
24.09.2016

Azize KURU
23.09.2016

Naile AKYALÇIN
23.09.2016

Fehmi CENGİZ
22.09.2016

Meliha TONYALI
19.09.2016

İsmet ÖZGÜR
18.09.2016

Hasan TEKİN
18.09.2016

Yeşim Vulaş & Töre Genç
13.08.2016 

Cansu TÜFEKÇİ & İlker PARILTAN
24.9.2016

Fikriye YAMAN & Hüseyin ORUÇ
24.9.2016

Zeynep PİŞTOFOĞLU & Erhan YURTTAŞ
25.9.2016

Betül AKTAŞ & Özgür DONDURAN
24.9.2016

Fatma ERBAY & Gökhan ALTIN
25.9.2016

Merve KORUKOĞLU & Kıvanç ARIKAN
01.10.2016

Merve TOSUN & Oğuzhan ÖZKARAASLAN
23.9.2016

Elif GÖKCAN & Özhan ÖKSÜZOĞLU
25.9.2016

Seda Zübeyde PINARCI & Samet ORDU
25.9.2016

Nursefa METE & Gökhan BAHTİYAR
29.9.2016

Ayşenur ÖZDEMİR & Abdülkadir SANCAKTUTAN
01.10.2016

Betül ÇAKIR & Muhammed GÜLER
03.10.2016

Hülya SAĞLAM & Yasin EKREM
02.10.2016

Serap BOZDAĞ & Mustafa GÜNENÇ
24.9.2016

Pınar DEMİREL & Mehmet AKTÜRK
25.9.2016

Sümeyye Rana YAZICI & Hasan KARAASLAN
01.10.2016

Havva KILIÇ & Muhammet Ali ÖZKARAASLAN
23.9.2016

Ayfer İRİÇ & Cihan KURTOĞLU
22.9.2016

Sibel GENÇALİ & Emre DURMUŞ
25.9.2016

Pelin Nur AKKAYA & Tanju BAŞKURT
01.10.2016

Gamze ÖZDEMİR & Muhammet AĞKURT
02.10.2016

Yümna KÖSE & İbrahim YILMAZ
25.9.2016

Nagihan KOLAY & Ömer USLU
29.9.2016

Melike KOÇ & İsmail KARAOSMANOĞLU
25.9.2016

Nilüfer DEMİRKOL & Fatih ÇAĞLAR
23.9.2016

Ayten KOZLUCA & Tahsin KARADUMAN
02.10.2016

Büşra KOZAN & Emrah YALGIN
22.9.2016

Nigar DOĞAN & Ulaş YURDALAN
26.9.2016

Esra BAŞARAN & Muhammet Ali EVLİ
24.9.2016

Büşra GÜNAY & İbrahim AKDOĞAN
23.9.2016

Ayşe KÜÇÜK & Ufuk YETKİN
01.10.2016

Zeynep MELEMEZ & Göktuğ BAYRAK
20.9.2016



Yeniköy Merkez Mah.
Sevgi Parkı

Sadece şanslı olanlar yerini alacakSadece şanslı olanlar yerini alacak


