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“Başiskele’nin Örnek Projesi 
Semt Konaklarından Bir 

Yenisi Daha Açıldı”

“Sepetlipınar Bayanlarına 
Spor Merkezi”

Kıymetli Hemşehrilerim,

 Hem Başiskele hem de sizler için en iyiyi, en doğruyu ve en 
faydalı olanı gözeterek kentimizi sahipleniyor, bunu da görerek, du-
yarak, hissederek ve her şeyden önemlisi de sizlerle ortak akıl yürüterek 
gerçekleştiriyoruz. 

 Kentini sahiplenen bu yönetim anlayışıyla, attığımız her adımda, 
sizlerin ihtiyaçlarına tam olarak cevap verebilmek ve sizlerin beklentisini 
bütünüyle karşılayabilmek için çalışıyoruz. Bu nedenle hayatımızın her 
alanını kuşatan ve yaşam kalitemizi belirleyen hizmetlerde çıtayı her za-
man en yükseğe çıkarmayı hedefliyoruz.
 
 Bu hedefle ilçemizi kalkındırmak, “7 yıldızlı kent” haline 
getirmek için kararlı adımlar atıyoruz. Attığımız bu kararlı adımlarla 
ilçemiz sadece altyapı, ulaşım, üstyapı gibi temel hizmetlerde değil çevre, 
eğitim, kültür-sanat, spor ve sağlık gibi hayatımızın her alanını kuşatan 
ve yaşam kalitemizi belirleyen hizmetlere ait örnek proje ve yatırımlarla 
da adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. 

 Tıpkı Camidüzü mahallemizde inşa ettiğimiz Semt Konağı ve 
Sosyal Yaşam Merkezimizde olduğu gibi. “7 Yıldızlı Başiskelemizin” 
prestij projelerinden biri olan Camidüzü Semt Konağı ve Sosyal Yaşam 
Merkezimizi geçtiğimiz günlerde sizlerin yoğun katılımı, desteği ve 
coşkusuyla hizmete açmanın mutluluğunu yaşadık. Mahalle halkımıza 
yönelik yaptığımız bu anlamlı yatırımın sosyal ve kültürel hayata canlılık 
katacak, insanlar arasındaki kaynaşma, dayanışma ve komşuluk ilişkilerini 
daha güçlendirecek en değerli yatırım olduğunu düşünüyoruz.

 Daha sağlıklı bir Başiskele için de çalışmalarımıza son hızıyla de-
vam ediyoruz. Başiskele İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlık Merkezi 
ile defin ruhsat işlemleri, kanser taraması konularında ortak çalışmalar 
yapıyor, Sağlık Müdürlüğümüz bünyesindeki diyetisyen hekimlerimizle 
obezitenin önlenmesi için ciddi çalışmalar yürütüyoruz. 

 Tüm bunları yaparken ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza 
kolaylık sağlamak amacıyla dijital çağın gerekleri doğrultusunda kent 
rehberi, e-sağlık danışmanlık, istek/şikayet/önerini çek gönder, imar 
durumu sorgulama ve borcunu sorgulayıp, ödeme hizmetleri gibi akıllı 
telefon uygulamalarını hizmete sokuyoruz. Böylece Başiskele’ye ve siz 
değerli hemşehrilerimize en iyiyi, en doğruyu ve en faydalı olanı sun-
maya çalışıyoruz. 

Birlikte çok daha güzel günlere...

Her şey Başiskele için... 

Kentini sahiplenen 
bu yönetim 

anlayışıyla, attığımız 
her adımda, sizlerin 

ihtiyaçlarına tam 
olarak cevap 

verebilmek ve 
sizlerin beklentisini 

bütünüyle 
karşılayabilmek için 

çalışıyoruz.

“Başiskele’de Kapalı Pazar Yeri 
Projesi Hayat Buluyor”

“Amerikan Koleji’de 
Başiskele’ye Geliyor”

“Başiskele’de Öncelik 
Kaliteli Hizmet”

“Başkan Ayaz Bahçecı̇k
Semt Konağını İnceledi”

“Vezirçiftliği 
Mahallesi’nin

Renkli Sokakları”

“Başiskele Kartonsan Ortaokul 
Müdürü ile Röportaj”
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Daha önce açılışın yapılan semt konakları, 
bulundukları mahallelerde sosyal ve kültürel 

hayata büyük bir canlılık katıyor, mahalle halkının 
yaşantılarını renklendiriyor. İnsanlar arasındaki 
kaynaşma, dayanışma, komşuluk ilişkilerinin daha 
da güçlendiği semt konaklarının sayısı Başiskele’de 
artarak devam ediyor. Başiskele’de bu zamana ka-
dar hizmete açılan, inşaatı ve proje aşaması süren 9. 
Semt konağı olan Camidüzü Semt Konağı 300 m² 
den oluşuyor ve misafir odası, çay ocağı, 2 dük-
kan, wc, muhtarlık odası, bay bayan abdesthanel-
er, bay bayan tuvaletler ve mutfak tefrişatı içinde 
yer alıyor. 

Başiskele Belediyesi yapımına kısa 
süre önce başlayarak tamamladığı 
semt konaklarının açılışını bir bir 
gerçekleştiriyor. Camidüzü Mahallesi’nde 
yapımı tamamlanan Semt Konağı ve 
Sosyal Yaşam Merkezi’nin açılışı Ko-
caeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu’nun katılımı ile 
gerçekleşti.

MUHTAR KARACA: “BAŞKAN 
AYAZ’A TEŞEKKÜR EDİYORUM”

 Selçuklu mimarisi ile dikkat çeken 
Camidüzü Mahallesi Semt Konağı’nın açılışı 
gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun 
katılımı gerçekleşen program Kur’an 
tilaveti ile başladı. İlk olarak konuşan 
Camidüzü Mahalle Muhtarı Hüseyin Ka-
raca “Başiskele Belediye Başkanımız Sn. 
Hüseyin Ayaz ve çalışanlarına, ayrıca Ko-
caeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. 
İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür edi-
yorum” dedi.

BAŞKAN AYAZ: “BURASI 
BAŞİSKELE, HİZMET HER YERDE”

 Başiskele Belediye Başkanı Hü-
seyin Ayaz ise konuşmasında; “Belediye 
olarak semt konaklarımızın bir yenisi-
ni daha açmanın gururunu yaşıyoruz. 

“Allah güzeldir güzeli sever.” Hadisi-i 
şerifinde olduğu gibi biz Başiskele’ye 
kazandırdığımız her güzel işin Başiskele’liler 
için hayata geçiriyoruz. Bugün bu açılış 
vesilesiyle de Camidüzü Mahallemizde 
yaşayan komşularımıza güzel bir eser 
kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Camidüzü mahallemizde komşularımız 
evlerine parke yolları kullanarak gidi-
yorlar. Burası Başiskele öncü ve örnek 
hizmetlerin adresi. Burası Başiskele, hizmet 
her yerde. Bu semt konaklarımızı kendi 
mimarlarımız projelendirerek yapımlarında 
bizzat bulunuyorlar. Emek harcayan tüm 
çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU: 
“BU ESERLER İLÇE 
MERKEZLERİNDE YOK”

 Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise 
konuşmasında; “12 yıl önce Kocaeli’nin 

köylerine gittiğimizde şehirde ne varsa köy-
lerimizde de o olacak. Düşüncesiyle yola 
çıktık. Şimdi inanın şu güzellikte mahalle 
konağı pek çok ilçe merkezlerinde yok.  Bu 
yapılan güzel eser ve hizmetlerde bizlere 
düşen görev bu eserlere sahip çıkmak ve 
yapıları, çevrelerini temiz tutmak. Başiskele 
her köşesi güzel ilçe. Bu güzelliğin gelecek 
nesillere aktarılması için bizlerin sahip 
çıkması gerekiyor. Sosyalleşmenin en güzel 
örneği olan bu binaları ilçeye kazandıran 
Başiskele Belediye Başkanım Hüseyin 
kardeşimi tebrik ediyorum. Bu mahalle 
konakları hem görünüş itibari ile güzel, 
hem de belediyemizin mimarlarının çizmiş 
olduğu örnek bir yapı olması itibariyle 
dikkat çekmektedir. Ben de emeği geçen 
tüm çalışanları tebrik ediyorum. Semt 
Konağımız Başiskele’ye hayırlı ve uğurlu 
olsun” dedi. 

 İkramlar ve çiçek takdimlerinin 
ardından protokol ile açılış kurdelesi kesildi 
ve semt konağı gezildi.



Röportaj
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

 Eski bir öğretmenim, toplamda 7 yıl 
öğretmenlik yaptım. Ailemiz sanatkar bir aile, 
babadan deden gelen bir sanatkarlığımız var. 
Gölcük sanayisinde 30 yıl sanayi esnaflığı yaptım. 
Şuanda esnaflığı bırakmış durumdayım, sitenin 
yönetimiyle birebir ilgileniyorum.  Bu sanayi 
sitesinin arsasının alımından bugüne kadar 
buranın başkanlığını yapıyorum. Bu arada bir 
deprem yaşadık, buralar afete maruz bölgeler 
kapsamına girdi, onu çıkartmaya çalıştık ve 
neticede çıkardık. Sonuç olarak bir öğretmen, 
bir sanatkar, bir yönetici olarak görevime devam 
ediyorum. Evliyim, 2 çocuğum var. İngilizce 
öğretmeni kızım, yüksekokul mezunu oğlum var. 
Onlar da yakın çevremizde çalışıyorlar. Kendimde 
buraya çok yakın mahallede oturuyorum, 
bu sayede sitemizle çok yakından ilgilenme 
imkanım oluyor. 

Başiskele Belediyesiyle 
diyaloğunuz nasıl?

 Belediyemizden çok memnunuz, böyle 
bir belediyenin sınırları içinde olmaktan da mut-
luluk duyuyoruz. Başiskele’nin güzellikleri bizim 
için de, Kocaeli ve Türkiye için de onur verici 
durum. Böyle her şeyiyle mükemmel bir ilçe 
Türkiye’de az var. Ben sitemizi tanıtırken özellikle 
ilçemizin güzelliklerinden de bahsediyorum. 

Sanayi sitesinin özelliklerinden 
bahseder misiniz?

 Sitemizle ilgili tanıtım yaparken 
önce Kocaeli’den ve Başiskele’den bahsetmek 
gerekiyor.  

Kocaeli nerde dediğimizde, Türkiye’nin en güzel 
bölgelerinden biri olan Marmara bölgesinde 
diyoruz ama Kocaeli’nin sanayi olarak bir 
başka özelliği var. Şu anda Kocaeli’deyiz, bir 
gün içerisinde Bursa’ya, Yalova’ya, Adapazarı, 
Düzce’ye, İstanbul’a gidip gelebiliyoruz. Bu 
saydığımız 6 şehir sanayi şehri ve Kocaeli 
bunların ortasında. Bu kadar güzel bir bölgenin 
ortasındayız ve ben şöyle bir tabiri sık sık 
kullanıyorum: 

Kocaeli sanayinin baş şehri konumunda. Biz 
böyle bir ildeyiz. 

 Başiskele ise, bana göre Kocaeli’nin bir 
numaralı ilçesidir. Hem merkeze olan yakınlığı, 
hem de içinde bulunduğu alanlara baktığımızda 
Başiskele’de ulaşım var, uluslararası bir yol il-
çemizden geçiyor. Bu bir velinimet. İkincisi 
deniz yine Başikele ilçesinde var, denizimiz var, 
yolumuz, çok güzel doğamız var. Başiskele’nin 
arkalarına doğru yemyeşil bir doğa ile 
karşılaşıyoruz. Bu da çok büyük bir güzellik. Yine 
bu güzelliğe güzellik katan barajımız var. 

 Bu kadar güzel doğa, hareketlilik, 
merkeze yakınlık bu ilçenin güzelliğidir. Ancak 
ilçemiz beldelerin birleşmesiyle oluşan yeni bir 
ilçe, işlenmeye ihtiyacı olan bir ilçe. 

Başiskele Belediye Başkanı 
Hüseyin Ayaz’ın çalışmaları 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

 Sağolsun belediyemiz ilçemize 
katkı sağlıyor. Özellikle girişimci, yenilikçi, bir 
Başkanımız var. Bu yenileme, güzelleştirme ve 
geliştirme işini çok hızla yapıyor. Biz bunu çok 

iyi görebiliyoruz. Bu bölgede bulunup da konut 
edinmek, işyeri edinmek isteyenler buyursun 
buraya gelsin, sanayi sitemize gelsin diyoruz. 

 Sanayi sitemizde şu anda satılık ve 
kiralık işyerlerimiz var. Bugün Kocaeli’de sanayi 
işyeri yok denecek kadar az. Sanayi sitemiz bu 
ihtiyaca bugün için cevap verecek ama yarın 
mutlaka yine yetersiz kalacak. Bu bakımdan 
şuan ki boşluğu esnaflarımızın, yatırımcılarımızın 
değerlendirmesini de özellikle öneriyorum. 

 Sanayi sitemizin yanı başına 
baktığımızda, bugün dünya çapında bir oto-
mobil fabrikası var. Bu anlamda büyük katkılar 
da sağlıyor. Hareketliliğimize, işyerlerimizin 
çalışmasına katkı sağlıyor, burada birçok 
işyerimiz bu otomobil fabrikasına yan sanayi 
olarak hizmet veriyor. Karşılıklı menfaatlerimiz 
oluyor. 

 Bunun dışında yine bitişimizde KOSBAŞ 
dediğimiz bir serbest bölge var. Bu bölgeyi çok 
da bilemiyorlar. Dünyadaki serbest bölgeler 
genellikle ticari amaçlı hizmet verirler ama bi-
zim serbest bölgemiz daha farklı. Bizde özel-
likle gemi yapan tersanelerimiz var, bunlar da 
bir iş hareketliliği oluşturuyor.  Onlarla da bizim 
ilişkilerimiz vardır. Biz onlara hizmet veriyoruz, 
onlar bizim sitemize gelip hizmet alıyor. 

 Yine bitişiğimizde liman var. Bu liman-
dan kaynaklanan hareketlilik bize de yansıyor, 
dolayısıyla yakın çevremizde bugün olan büyük 
kuruluşlar, yarın yine imar planları bitmek üzere 
olan güneyimizdeki boş alanlarda sanayi ve de-
polama alanları oluştu. Buralarda da birçok fab-
rika ve işyeri kurulacak. Bu bölge daha canlı hale 
gelecektir. 

Başiskele Küçük Sanayi Sitesi 

1 Numara Olmaya 
Devam Ediyor

Başiskele Küçük Sanayi Sitesini 
Diğer Sanayi Sitelerinden Ayıran 
Nedir?

 Sitemiz “Türkiye’nin en modern sa-
nayi sitesi”dir. Bu bizim sloganımızdır. Bunu 
derken sözde demenin bir de ispatı olmalıdır. 
Sitemizin makyaj bölümü duruyor, biz buranın 
yeşillendirmesini, ağaçlandırmasını, kapı 
girişlerimizi daha düzenli hale getireceğiz, 
dolayısıyla sitemiz sağlamlık yapısıyla, binaların 
yüksekliğiyle, ofisler içine özel olarak yaptırdığımız 
ışıklı, merdivenli ve kullanışlı katlarıyla çağdaş 
sistemlere uygun olarak, 50-100 yıl sonrasını 
düşünerek projelendirildi.  

 Sitemize girdiğinizde ise, duble bir yol 
var. Bu bir sanayi sitesinde az bulunan yoldur. 
Sokak ve blok aralarımıza girdiğinizde bunların 
da gayet geniş olduğunu görürsünüz. Sitemizi zi-
yaret edenler, başka sitelerden gelenler buranın 
10 numara bir sanayi sitesini olduğunu söylüyor. 

 Özellikle biz burada altyapıya önem 
verdik. Şu anda yürüdüğümüz yüzeyin 150 metre 
altında temel çalışmalarıyla başladık. Burada 
elektrik, su, doğalgaz, haberleşme sistemi, bütün 
bunları biz toprağa gömmedik, sitenin ortasında 
beton tünel yaptık. Bu beton tünelin içine 
girilebiliyor, kablolar, borular arıza yaptığında 
hiçbir yer bozulmadan değiştirilebiliyor (şuana 
kadar olmadı ama) ya da ilave bir sistem kablo 
gerektiğinde o kanalın içinden bu sistemi 
kullanacağız. Her iş yerine o kanal ayrıca çok 
kalın borularla bağlantılıdır. Yerin altındaki bu 
kanal sistemlerimizle sitenin her yerine bozup 
kazmadan ulaşabiliyoruz. Bu mükemmel işidir. İş 
başta pahalı bir sistemdi ama geleceğe dönük bir 
proje olduğu için biz bunu uyguladık. Yine dünya 
üzerinde kullanımı giderek yaygınlaşan led lamba 
sistemini de biz sitemizde kullandık, yaklaşık 
100 sokak lambamızı led lambalarla değiştirdik. 
Hem daha iyi aydınlanıyoruz hem de çok daha az 
elektirik ödemesi yapıyoruz. Bu da çok önemli bir 
özelliğimiz. 

 Bunların dışında yangın sistemimiz de 
çok mükemmeldir. Şu anda devreye alınmadı 
ama alınmak üzere olduğunu belirteyim. Burada 
herhangi bir yangın olduğunda Allah’ın izniyle 
kendimiz müdahale edecek noktada hazırız. Her 
bloğun iki tarafında 4 yerde yangın söndürme sis-
temimiz var. Ayrıca ana güzergâhta bu sistem ku-
rulu. Dolayısıyla yangına karşı önlememizi almış 
durumdayız. 

 Yine sel baskınlarına karşı da önlem 
aldık. Sitemizin etrafını çok sağlam beton 
duvarlarla çevirdik, dışarıdan bize herhangi bir sel 
gelme imkânı yok, içerde oluşabilecek en büyük 
yağmur sularını da dışarıya doğru deşarj eden 
sistemlerimiz var. Bu sistemin dışında sitemizin 
zemininde özel olarak tasarladığımız eğim 
sayesinde de yağmur suları ve sele karşı önlem 
almış bulunuyoruz. Sitemizi kurarken bilerek bu 
konu üzerine titizlikle çalıştık. 

Doğal afetlerden depreme karşı da önlemimiz 
var. Binalarımız çift temellidir, çok sağlam temel 
yapıldı. Ve binalarımız çelik binadır, zaten çok katlı 
değil, çatılarımız en iyi örtü sistemiyle donatılmış, 
ağırlıkları da yok. Dolayısıyla herhangi bir deprem 
felaketine de Allah’ın izniyle hazırlıklıyız, sanayi 
sitemiz toplanma merkezi olacak kadar sağlam 
bir yerdir. 
 Hırsızlık gibi olayları önlemek ya da 
tespit etmek için de özel kamera sistemlerimiz 
var. Sitemizin doğu ve batı olmak üzere her 2 
kapısında da 7/24 görevde olan güvenliğimiz var. 
Ayrıca geceleri sitemizin içinde dolanan güvenlik 
görevlimiz var. Dolayısıyla sitemizin güvenliğini 
çevre duvarımızla, kameralarımızla, güvenlik 
ekiplerimizle tam bir güvenli site haline getirmiş 
bulunuyoruz. Site açıldığından bu yana da kayda 
değer hiçbir hırsızlık veya ona benzer bir olay 
olmadı, bundan da mutluyuz. 

 Bizim burası küçük sanayi sitesi, 
otomobil tamircilerinden metal boyacılara 
kadar her türlü esnafa hizmet verecek bir sanayi 
sitesi. Sitemizdeki işyerlerini yaparken küçüklü 
büyüklü değişik boylarda yaptık. Oto tamircisinin 
kullanabileceği ölçülere uygun işyerimiz olduğu 
gibi daha büyük işlerin yapılacağı büyük iş 
yerlerimiz de var. Sitemizin özellikle doğu 
bölümündeki işyerleri 1000, 2000 metre kare 
ve çok yüksek olan işyerlerimiz de var. Onlar da 
büyük çaplı işlere uygun yapılmıştır.  

 Sizlerin de katkısıyla sitemiz tanındıkça, 
bölgemizdeki ihtiyaç sahipleri de bu sitemize 
mutlaka gelecektir, biz de tanıtmak için elimizden 
geleni yapıyoruz, gelen esnaflara kolaylık 
sağlıyoruz. İnşallah çok yakın zamanda sitemiz 
tamamen dolmuş olacaktır. 

Sitenizde çözülmesini beklediğiniz 
herhangi bir sorun var mı?

 Çok önemli sorunumuz yol konusuydu. 
Sitemizin karayoluna iki bağlantısı var. Bir tanesi 
Gölcük Bursa tarafından Hisareyn kavşağı yönü. 
Şu anda o yolumuz Büyükşehir Belediyemiz 
tarafından ihale edildi, 3-4 aydır çalışıyorlar. 
Gayet hızlı bir çalışma var. Çok muntazam, gidişli 
gelişli bir yolla karayoluna bağlanacağız. Bizim 
karayoluna mesafemiz 1 km. yani bunu 60 km 
lik normal bir hızla gittiğimizde bir dakikalık 
mesafedeyiz karayoluna. Yine sitemizin doğu 
girişi, Yeniköy köprülü kavşağından girilen Bingo 
Hayat Kimya istikametinden Sepetlipınar’dan 
sitemize gelinen bir yol var. Bu yolumuz da 
şuanda kullanılır durumda orda da ufak tefek 
eksikliklerimiz var. Belediyelerimiz ve Belediye 
Başkanımızla yaptığımız görüşmelerde bunlarında 
da giderileceğini bize söylediler. Dolayısıyla bir 
yol sorunumuz yok diyebiliriz. 

 Başiskele Belediyemiz, Belediye 
Başkanımız, Büyükşehir Belediyemiz, Belediye 
Başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu, bizim-
le olan ilgilerine alakalarına da gerçekten sonsuz 
teşekkür ediyorum. Bize, sitemize katkıda bulu-

nuyorlar. Biz de zaten yarı kamu niteliğinde bir 
kuruluşuz. Yani bir özel sektör değiliz, bir kamu 
hizmeti yapıyoruz. Dolayısıyla belediyelerimizde 
bundan dolayı bize daha ilgili davranıyorlar. Hep-
sine ayrı ayrı teşekkür ederim. 

 Sitemizde ulaşım sorunumuz vardı, 
Büyükşehirle yaptığımız görüşmeler sonunda 
burada bir minibüs hattının çalışmasıyla ilgili 
karar çıktı. Yeniköy minibüs kooperatifimizle de 
bunun çalışmasını yaptık, bitirdik, önümüzdeki 
günlerde sitemizden hem İzmit yönüne hem de 
Gölcük yönüne minibüsler çalışacak. Bu da bir 
ihtiyacımızdı ve karşılanmış oldu. Bundan dolayı 
da ilgililere tekrar teşekkür ediyorum. 

Son olarak eklemek istediğiniz bir 
şey var mı?

 Sonuç olarak söylemek gerekirse, sanayi 
sitemiz gerçekten Türkiye’de bulunan 1000 sanayi 
sitesinin içinde büyüklük olarak ilk 100’ün içinde, 
kalite olarak 1 numaradır. Türkiye’nin en modern 
sanayi sitesidir.

 Sitemizde şu an itibariyle 350 sanayi 
işyerimiz var. Bunun %80’i 300’e yakını dolu. 
Kalan %20’lik de her gün dolmaya devam ediyor. 
İnşallah bir yıl sonra burası tamamen dolmuş 
olacak, yollarımız da yapılmış olacak. Ayrıca 
sitenin ortasında bir ticari bölümümüz var, alışveriş 
dükkânları, cami, lokanta gibi bölümlerimiz var. 
1-2 ay içerisinde o bölümü yaparak sitemizin son 
şeklini vermiş olacağız. Onlar tamamlandığında 
sitemizde 420 işyeri olacak. İnşallah sitemiz 1 sene 
sonra hem dolu hem de görselliği ile düzgün hale 
gelmiş olacaktır. 

 Bursa’dan Gemlik’e kadar, Orhangazi, 
Yalova, Karamürsel bölgesindeki 2. büyük sanayi 
sitesiyiz. Arazimiz şu anda net olarak 183 bin 
metre kare. Arazimizin büyüklüğü, işyerlerimizin 
ferah bir şekilde dizayn edilmesi, yüksekliği, 
elektrik ve diğer alt yapı donanımları, sitemizi 
Türkiye çapında öne çıkarmaktadır. 

 Marmara bölgesinde küçük sanayi 
siteleri birliğimiz var. Ben de bu birliğin 
yönetim kurulu üyesiyim. Yönetici olarak diğer 
illerdeki sanayi sitelerini gördüğümde, bizim bu 
anlamda 1 numara bir sanayi sitesi olduğumuzu 
söyleyebilirim. Diğer sanayi siteleri bizim burayı 
ziyaret ettiğinde foto çekiyorlar, kameraya 
alıyorlar ve kendi yapacakları yeni sanayi siteleri 
için örnek olarak kullanmak istiyorlar. Hatta birkaç 
kere özellikle benim şahsımı kendi toplantılarına 
davet edip, sanayi sitemizin özellikleri hakkında 
açıklama talep ettiler. Sonuç olarak güzel bir 
sanayi sitesi yaptık, kullanışlı bir sanayi sitesi 
yaptık. Sanayi sitesinin Başiskele ilçesinde olması 
ayrı bir özelliktir. Başiskele ilçesi bir numara 
ve işlendikçe de güzelleşiyor. Her gün kurulan 
yeni tesisler, okullar, konutlar, sanayi alanlarıyla 
gerçekten 7 yıldızlı bir kent. Bu açıdan Başiskele’de 
olmak ayrıcalıktır. 

Başiskele Sepetlipınar Mahallesi’nde bulunan Başiskele Sanayi Sitesi, Ford-Otosan, Serbest bölge (Kosbaş), Hay-
at Kimya gibi büyük kuruluşların etrafında hizmet vermekle birlikte pek çok sanayi sitesinde bulunmayan özel-
likleri de taşıyor. Başiskele Sanayi Sitesinde bulunan özellikler, diğer illerdeki birçok sanayi sitesine de örnek olarak, 
Başiskele’nin 7 yıldızına değer katıyor. 

Türkiye’nin en modern, 1 numaralı sanayi sitesini Başiskele Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Malkoç’la 
konuştuk. 

TÜRKİYE’NİN EN MODERN SANAYİ SİTESİ Mehmet Malkoç 
Başiskele Küçük San. Sit. Koop. Başkanı



Röportaj

MÜDÜR ŞERİF GEZMEZ: “Başiskele’de müdür olarak 
çalışmak kolay, çünkü çözemediğimiz sorunlar olunca 
Başkanımızın çözeceğini biliyoruz”

“Eğitime %100 Destek Kampanyası” çerçeves-
inde hayırsever Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş. 
tarafından yaptırılan Başiskele Kartonsan İlkokulu 
ve Başiskele Kartonsan Ortaokulu 2012-2013 
yılında eğitim öğretime başlayarak Başiskele’nin 
eğitim yıldızlarından biri olarak hizmet vermeye 
devam ediyor. Birçok yarışmada dereceler alan ve 
sosyal projelere aktif olarak katılan okul, Başkan 
Ayaz’ın eğitime verdiği önem ve destekle 7 yıldızlı 
Başiskele’nin eğitim yıldızını sürekli parlak tutacak 
nesilleri en güzel biçimde yetiştirmeye çalışıyor. 

Başkan Ayaz’ın eğitime verdiği önem sayes-
inde Başiskele’de müdür olarak çalışmanın kolay 
olduğunu belirten Başiskele Kartonsan Okul 
Müdürü Şerif Gezmez ile okulları ve Başiskele ile 
ilgili keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
1969 İzmit doğumluyum, Çukurova Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Felsefe Bölümü öğretmenliği 
bölümü mezunuyum. Mezun olduktan hemen 
sonra öğretmen olarak göreve başladım. 
10.10.1994 yılından beri okul müdürü olarak görev 
yapmaktayım. Kocaeli’ye 2000 yılında geldim, 
Kullar Hacı Mustafa Özsoy İlköğretim Okulu’nda 
okul müdürü olarak göreve başladım. 2004-2010 
yılları arasında Yeniköy beldemizde çalıştım, 
Başkanımızla o günden beri tanışıyoruz. Yani o 
mutluluğa o günden beri eriştik. Yaklaşık 13 yıldır 
bir diyaloğumuz var Başkanımızla. 2010’dan sonra 
3-4 yıl da Yüzüncü Yıl’da çalıştım. 2014 yılı Eylül 
ayından beri, 2 yıldır da Başiskele Kartonsan’da 
görev yapmaktayım. Sonuç olarak meslek 
hayatımda 24. yılım ve Başiskele’de çalışmaktan 
çok mutluyum. 

Okulunuz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Okulumuz 2012 yılında ilçemiz sınırları içer-
isinde bulunuyor. Kartonsan fabrikası tarafından 
ilkokul ve ortaokul olarak yaptırılmış, 18 dersliği 
var. Fen laboratuvarı, bilişim sınıfı, çok amaçlı 
salonumuz ve çocuklarımızın spor faaliyetlerini 
yapacağı iki salonumuz da bulunuyor. Bir de re-
hberlik odamız, öğretmenler odamız ve 3 idari 
odamız bulunmaktadır. Öğrenci kapasitemiz 
306 tane ilkokul öğrencimiz, 164 tane de orta-
okul öğrencimiz vardır. Okulumuz değişik pro-
jelere imza atmaktadır. Bu projelere imza atarken 
Başkanımız Hüseyin Ayaz’ın büyük desteklerini 
görmekteyiz. Başkanımız her zaman bizim 
yanımızdadır ve gittiğimiz ya da davet ettiğimiz 
zaman bizi hiç kırmayarak kısa bir süre içerisinde 
bize tekrar ziyaretlerde bulunup sorunlarımızı din-
lemekte, çözüm üretmek için elinden gelen büyük 
gayretiyle arkamızda olduğunu her zaman olduğu 
gibi söylemektedir. 

Okulunuzdaki sosyal faaliyetler neler?
Okulumuz, “Okullar Hayat Olsun” projesi 
kapsamında bir okul. Yani bu kapsamda halk 
oyunları kurslarımız, nakış, iğne oyası, drama, 
masa tenisi, tekvando kurslarımız vardır. Devam 
eden bazı projelerimiz var ve bu eğitim yılında 
bitirilen projelerimiz de var. 

“Temiz Okul, Sağlıklı Okul Projesi” kapsamında 
okulumuz beyaz bayrak aldı bu sene. Ve beyaz 

bayrağı büyük bir gururla gönderimize diktik. 
Beyaz bayrak aldıktan sonra bu projeyi takip 
eden başka projelerimiz de oldu. “Beslenme Dos-
tu Okullar” projesine başvurduk, inşallah seneye 
2016 Eylül-Ekim aylarında bu proje kapsamında 
beslenme dostu okul bayrağımızı da alacağız.
 
Bir de “Kusursuz Yuva Eğitim Projesi” 
kapsamında güvenli okul çalışmalarımız devam 
etmektedir. Okulumuzun bahçesi 6000 metre 
karedir. 2014 yılında bahçede gördüğünüz alan 
ilk önce boştu, Başkanımız bir gün ziyarete geldi, 
yukarda biraz sohbet ederken öğrencilerimizle ve 
velilerimizle birlikte konuyu kendisine açtık, hemen 
kendisi ilgilendi, 6 aylık kısa bir sürede halı sahamız, 
basketbol ve voleybol sahalarımız yapıldı. Ona 
mukabil çevre düzenlemesi, Başiskele Belediyesi 
tarafından yapıldı, ağaçlandırma, çim çalışmaları 
yapıldı. Biz bu sahaların yapılmasıyla, hem 
teneffüste hem de okul çıkışında öğrencilerimizin 
aktivitelerini buraya yönlendirmeleriyle ve 
bu Seymen mahallesinin sakinlerinin de 
yararlanmasıyla birlikte öğrencilerimizin enerjileri 
buralara aktarılarak daha başarılı, zihinsel yönden 
daha aktif öğrenciler yetişmeye başladı. 

Başiskele Kartonsan olarak yarışmalara da 
katılıyoruz. 2016 yılında İstiklal Marşı’nı ezbere 
okuma yarışmasında ilçede ikinci olduk. 2015-
2016 yıldızlar kategorisinde kız ve erkek masa 
tenisi turnuvasında ilçe ikincisi olduk. Yüzme ve 
karate dalında il ikinciliği derecelerimiz var. Bu çok 
önemli bir şey. Yüzme dalında 400-500 mesafeli bir 
olimpik havuzumuz yapılıyor. Zannediyorum 15 
Haziran’da da açılışı var. Öğrencilerimiz önceden 
yüzme için Gölcük-Değirmendere’ye gidiyorlardı, 
artık onlar burada, Başiskele’de yüzecekler. Yani 
ilerlemesi için öğrencilerimiz Başiskele’ye kulaç 
atacaklar. Bu da bizi gururlandırıyor. 

“Başiskele’de müdür olarak çalışmak kolay”
Başiskele ilçesi biliyorsunuz, sınavlarda her za-
man bütün ilçeler arasında birinci sırada yer alıyor. 
Biz de elimizden gelen bütün gayretle çabayı 
sarf ediyoruz. Ama inanıyoruz ki, bu çabayı sarf 
ederken, sorunlarımız olduğu zaman, Başkanımıza 
gittiğimizde bizi geri çevirmeyeceğini ve 
sorunlarımızı çözeceğini biliyoruz. Bu yönden çok 
şanslıyız. Her türlü faaliyette, yalnız fiziksel olarak 
değil, Başkanımız aynı zamanda bize çalışma 
azmi de veriyor, o da önemli bir şey. Böyle olunca 
Başiskele de müdür olarak çalışmak kolay. 

Başiskele Belediyesi ile diyaloğunuz nasıl? 
Başiskele Belediyesi her zaman yanımızda, 
Başkanımız Hüseyin Ayaz eğitime yüzde yüz 
destek vermekte olup desteğini her zaman 
yanımızda hissetmekteyiz. Ne zaman dara 
düşsek Başkanımızın yanına gittiğimizde tüm 
olanaklarını seferber ettiğini görüyoruz ve böylece 
ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Dolayısıyla az önce 
de söylediğim gibi Başiskele’de müdür olarak 
çalışmak kolay, çünkü çözemediğimiz sorunlar ol-
unca Başkanımızın çözeceğini biliyoruz.  
Bu imkanlar bize fiziki yönden katkılar sağladığı 
gibi çocuklarımızın bu tür aktivitelere yönelme-
leri de zihinsel yönden daha duru, daha 
başarılı olmasını sağlıyor. Başkanımızla birlik ve 

dayanışma içerisinde çalışıyoruz. Başkanımız Hü-
seyin Ayaz’a çok teşekkür ediyoruz. 

Başkanımızla Yeniköy Denizdibi’nden beri 
çalışıyoruz. O zaman da aynı şekilde bilişim 
sınıflarımızın yapılmasında, çok amaçlı 
salonlarımızın, bekleme salonumuzun, okulu-
muzun güvenliğiyle ilgili alarmların, kamera sis-
temlerinin yapılmasında her zaman bize destek 
olmuştur.  Oradan beri tanıdığımız Başkanımız 
eğitime her yönüyle destek vermektedir. Hem 
madden hem de enerjisiyle verdiği destek bizim 
daha başarılı olmamızı sağlıyor. 

7 Yıldızlı Başiskele hakkında ne 
düşünüyorsunuz?
Başiskele biliyoruz ki, yalnız eğitim yönünden değil, 
sağlık, turizm yönünden de, alanında birçok okul, 
özel okul, hastaneleri, otelleri yapılan bir yer. Tabiî 
ki eğitimle, sağlıkla, turizmle bütünleştiğinde bir 
koordinasyon oluyor, bütün herkesi Başiskele’ye 
çekiyor. Tabi biz de öğrencilerimize en iyiyi, en 
güzeli vermek için tüm öğretmenlerimizle birlikte 
idarecilerimiz ve velilerimizle koordineli olarak 
çalışıyoruz. Başiskele’yi daha iyiye götüreceğimize 
inanıyoruz.  Bu inançla da öğrencilerimizin 
Başiskele’nin 7 yıldızlı kent olarak ilerlemesinde 
kulaç atacaklarını düşünüyoruz.  

Eğitime canı gönülden destek veren, Başiskele’nin 
ilerlemesini sağlayan başkanımız olduğu sürece 
de ilçemizin yıldızı sürekli parlak kalacaktır. 

Biz onu ziyarete gittiğimizde o bize soruyor, 
genellikle biz bir şey demeden bir ihtiyacımız olup 
olmadığını bize kendisi soruyor. Bu samimiyeti 
gönlümüzü ısıtıyor, bu da çok önemli bizim için, 
biz de sadece onu başkanımız olarak değil, yıllarca 
olan dostluğumuzla birlikte yakın bir kardeş olarak 
görüyoruz. 

Başkanımız Kartonsan için “göz ağrım” diyorum, 
“ilk göz ağrısı” olarak ifade ediyor. Yani ilçe old-
uktan sonra ilk yapılan okullardanız. Biz de ona 
layık olmak için gözümüz gibi okula bakıyoruz. 7 
yıldızlı Başiskelemizin eğitim yıldızını sürekli par-
lak tutacak nesilleri en güzel biçimde okulumuzda 
yetiştirmeye çalışıyoruz.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Yakın zamanda TRT okulumuzda “bir iyilik yap” 
projesi kapsamında çekim yaptı. Her ilde çekim 
yapan kanal Kocaeli’de okulumuz seçti. Oldukça 
güzel çekimler ve yapımlar gerçekleşti zannedi-
yorum en kısa zamanda o da TRT Okul kanalında 
yayınlanacak.

Basiskele Aylık Yayın Organı8 Basiskele Aylık Yayın Organı9

 Başiskele Belediyesi sınırları içinde her gün binlerce zi-
yaretçisi olan Sembol Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin çevre yolları 
son derece modern. 

 Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın “Yol medeni-
yettir” şiarıyla çalışmalarını tamamlayan ekipler her bölgede kusur-
suz ulaşım için asfalt yollar ve parke kaldırımları ilçeye kazandırıyor. 
Kocaeli’nin en büyük alışveriş ve yaşam merkezi haline gelen ve 
özellikle hafta sonları binlerce kişinin ziyaretine uğrayan Sembol 
Alışveriş Merkezi’nin ulaşım ile ilgili yol çalışmaları ana güzergâhta 
tamamlanırken aynı zamanda çevre yollar da asfalt ve parke, 
aydınlatma çalışmalarıyla tamamlanıyor. 

 Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz: “2009 yılından 
bu yana “Yol medeniyettir” şiarıyla vatandaşlarımızın talepleri 
ve yeni yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarına göre yol çalışmalarımıza 
yön veriyoruz. Aynı zamanda Başiskele Belediyesi olarak yatırımcı 
işbirliği politikamızla ilçemize kazandırdığımız, eğitim, turizm, 
sağlık vb. sektörlerinin yanı sıra tüm bu kompleksleri içinde 
barındıran Sembol Alışveriş Merkezi gibi yatırım noktalarımıza 
gerek Başiskeleli vatandaşlarımızın gerek misafirlerimizin rahat 
ulaşabilmeleri, kusursuz bir ulaşım sağlamaları için çalışmalarımızı 
tamamlıyoruz.” dedi. 

Başiskele’nin
En Büyük AVM’sinin 
Modern Çevre Yolları



Koruyucu hekimlik, ruh sağlığı, evde bakım, 
sigarayı bırakma, çevre sağlığı gibi çalışmaları 7 
yıldıza yakışır bir şekilde gerçekleştiren Başiskele 
İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlık Merkezi ile 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 

Yaklaşık bir yıldır Başiskele İlçe Sağlık 
Müdürlüğü ve Toplum Sağlık Merkezi’nin 
başkanlığını yürüten Ülkü Yıldız ile yaptıkları 
çalışmaları ve Başiskele’yi konuştuk. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
 Evliyim iki kızım var. Başiskele’de 
yaşıyorum. Hem diyaliz hekimiyim, hem de iş yeri 
hekimliğim var. 16 yıllık hekimim, 1 yıldır da burada 
ilçe sağlık müdürlüğü ve toplum sağlık merkezi 
başkanlığını yürütmekteyim. Aslında Başiskele’de 
yeni değiliz. 2005’ten beri Başiskele’ye gidip geli-
yoruz. Benim kayınpederim eczacıydı burada, 
dolayısıyla tanıdığımız bildiğimiz bir yer burası. 

Toplum sağlığı merkezinizin sorumluluk 
alanları nelerdir?
 Toplum sağlığı merkezinde, daha çok 
koruyucu hekimlik anlamında hizmet vermeye 
çalışıyoruz. Aşağı yukarı 40 adet çalışanımız var. 
Çalışanlarımızın 3-4 tanesi okullara aşıya gidiyor. 
Bunun dışında kanser taramalarımız var, aile 
sağlığı merkezi ziyaretlerimiz oluyor. Her gün 
onun programlarını yapıyoruz, diyelim ki bu hafta 
pazartesi günü Kullardaydık, yarın Seymen’deyiz, 
ondan sonraki gün Bahçecikteyiz. Bu şekilde gezen 
3-4 tane elemanımız var. Kanser taramasına önem 
veriyoruz. Bayanlarda özellikle rahim ağzı kanseri 
taraması ve elli yaş üzeri bütün erkek ve bayanlarda 
kolon kanseri taraması bizim için çok önemli.  Diğer 
hizmetlerimiz ise çevre sağlığı ile ilgili. Bununla 
ilgili teknisyenlerimiz var. İşyerlerinin açılması 
kapanması,  iç temizliğinin uygun olup olmadığı, 
depolarının uygun olup olmadığını kontrol 
ediyoruz. Mesela geçen hafta Meryem Hatun İkbal 
Kızı Kur’an Kursu açıldı, onun kontrollerini yaptık. 

Sigarayı bırakma konusunda aslında bizim beledi-
yede de eğitimimiz oldu. Hangi alanlarda sigara 
içilir, hangi alanlarda sigara içilmez. Biz polislerle, 
emniyetle birlikte sigara kontrolleri yapıyoruz. 
Onların eğitimlerini de veriyoruz. Aynı zamanda 
hem iş yerlerine gidildiği zaman iş yeri sahiplerine 
de eğitim veriliyor. Çünkü yasalar artık değişti, uyarı 
kalktı, direk tespit halinde cezaya giriyor bu işlem. 
Artı il içerisinde yeni bir uygulama var. Akşamları 
özel bir tim geziyor. Müdürlükten ayarlanan ayrı bir 
ekip var. Ayda 150 civarında kotamız var bizim. Biz 
ekstra 200 işyerini geziyoruz. Yüzde yüz dumansız 
hava sahası önemli, onları kayıt altına alıyoruz ve 
bu esnada da çevreye eğitim yapılıyor. Suriyeli 
vatandaşlar geliyor, onların doğumları oluyor, 
bebeklerinin aşıları oluyor. Bazıları kayıt altında 
olmayan insanlar çünkü. Onları bulup onların 
aşılarını yapmaya çalışıyoruz. Bulaşıcı hastalıkları 
önlemeye çalışıyoruz. Hiçbir kişi de kaçmıyor işin 
açıkçası, bu konuda kaymakamlıkla beraber ortak 
bir şekilde çalışıyoruz. Erkekler için başka ortamlar 
aslında kahveler var. Kahvelere de sağlık memuru 
arkadaşlar gidiyor. Biraz daha sigara ön planda. 
Başiskele olarak yeşil bir alanda yaşıyoruz, arkamız 
orman ama yine de kanser oranlarımız Türkiye’nin 
ortalamasına göre il olarak daha yüksek. Başiskele 
için ayrı bir çalışma yok ama önlemek açısından 
sigara bizim için kanserle mücadelede çok önem-

li. Bunun bilincini vermek lazım. Okullara gidilip 
eğitim yapılıyor, bu önemli bizim için. 

 Artı ruh sağlığı şubemiz var. Başiskele 
sınırları içerisindeki bazı ruh sağlığı şubesinden 
bize Aile Sosyal Politikalar Bakanlığından gelmiş 
olan, sağlık tedbiri alınması gereken çocuklar var. 
Onların muayenelerini yaptırıyoruz üniversitede. 
Ailelerle diyalog halindeyiz. 

 Koruyucu hekimlik çalışmalarımız bizim 
için çok önemli. Bunun içerisinde kanser taraması 
var, aşılama var, çocuk aşılaması, okul aşılaması, 
eğitim var. Artı bizim için çok önemli bütün 
kurumlara gidiyoruz eğitim için. Geçen mesela 
hacca gidecek kişilere müftülükte bir eğitim 
planladık toplum sağlığı merkezinden bir hekimimiz 
var orada. Onun eşliğinde, hacca gidecek kişilere 
hem aşılama hem de eğitim yapıldı. Böylece orada 
bulaşıcı hastalıklardan korunmak için hijyen ve 
tedbirler anlatıldı. Katılım da iyiydi. O yönde güncel 
takiplerimiz var. 
 Bu arada evde bakımı anlatayım. Gezici 
ekip diye başladık, geçen hafta itibariyle halk sağlığı 
müdürlüğü on tane araç tahsis etti. Biz de bir tane 
evde bakım aracını aldık. Daha önce de evde bakım 
hizmetine başlamıştık zaten. Ocak ayından beri, 
bir sağlık memuru hemşire ve ebe ihtiyaç halinde 
bayanlara ve erkeklere bu şekilde ulaşıyoruz. Şimdi 
aracımız da var artık. Mesai saatleri içerisinde evde 
yatalak olan kişilerin pansumanları, enjeksiyonları, 
serumları yani kronik hastalıklar dahilinde 
ilgileniyoruz. 444 38 33 numaramız ile ulaşıyorlar. 
444EVDE hatta hatırlamak için en kolayı. Bize 
ulaşmıyorlar direk merkeze ulaşıyorlar, merkez 
bize atamasını yapıyor. Hastanın öyküsünü alıyor, 
bazısını hastaneye yönlendiriyor, bazısını bize 
yönlendiriyor. Biz de mesai saatleri içerisinde bu 
hastaların hizmetlerini evde yapıyoruz. Bu da yeni 
bir hizmet. 
 
Bu arada Ramazandan da bahsedebilir 
miyiz, önerileriniz neler?
 Şimdi Ramazan’da iftar ve sonrasında çok 
az bir süremiz var.  Gerçi hava iyi gidiyor, serin gidi-
yor, Allah yardımcımız oluyor ama gerçekten çok 
zorlayıcı bir süreç. Gece de çünkü çok rahat bir 
uyku da uyuyamıyoruz. Aslında bu konu da uyku da 
çok önemli. Uykuyu ihmal etmememiz lazım. Gün 
içinde çalışan kişilerde oruç tutuyor, yani mümkün 
oldukça sahurdan sonra da, işe gitmeye yakın o 
süreç içerisinde yine bir buçuk saatlik bir uyku uyu-
makta fayda var. 

 Akşamleyin iftardan sonra yürüyüş çok 
önemli. Aslında Başiskele sahili çok güzel bunun 
için. Herkesin bence yarım saatlik yürüyüş yapması 
lazım. Ağır yememek konusunda uzmanların 
zaten uyarıları var. Kronik hastalıkları olanlar oruç 
tutup tutmama konusunda aile hekimlerimize de 
başvurabilir, onlardan fikir alabilirler. Oruç tutmak 
isteyen ancak hastalığı olan kişiler de aslında 
diyetisyene de başvurabilirler bu konuda. Belediye 
de buna yardımcı olur diye düşünüyorum. Ne 
yiyip neyi içmemeleri konusunda vatandaşları 
yönlendirebilir. İlk bir hafta oruçta zorlayıcı bir 
süreç, 15 günden sonra aile hekimliğine başvurular 
artacaktır. Oruç tutma konusunda bazı hastalıklar 
çıkacaktır ortaya,  onun önüne geçmek için 
öncelikle vatandaşları bilinçlendirmek lazım. Biz 
de halk eğitim merkezinde zaten onun eğitimini 
veriyoruz. Mesela geçen hafta içerisinde yaptık, bu 

hafta yine yaptık. İki kurs var Kullar’da oraya gittiler, 
baya da bir katılım oldu yani 30-35 civarında. 
Kursiyer kişilere ulaşmaya çalışıyoruz. Onlara da 
eğitim vermeye çalışıyoruz. Eğitim bizim için ön 
planda işin açıkçası. Vatandaş bize başvursun, 
vatandaş aile hekimine başvursun istiyoruz. Aile 
hekiminden de uzak durmasın. Çok da kıymetli 
aile hekimi arkadaşlarımız var, uzman hekimlerimiz 
de var. Aile sağlığı merkezlerinde yeni birimlerimiz 
açılmaya çalışılıyor. On tane aile sağlığı merkezimiz 
var. 22 birimdi şimdi 27 birim olduk. Burayı tercih 
edecek arkadaşlar da, uyumlu çalışacağız diye 
düşünüyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz 
doktor arkadaşlarla. Başiskele o yönden şanslı. 

Başiskele’deki köyleri saymazsak 29 
mahalle var, bunların hepsinde de sağlık 
ocağı var mı?
 Tabi ki, hepsinde hizmet var. Yani şöyle 
düşünelim 29 tane sağlık ocağımız yok ama 10 
tane aile sağlığı merkezi var. Kullar 1 ve 2’de bir-
er tane var. Kullar 1 de yeni birim de açtık çünkü 
Pekdemirler inşaatından dolayı nüfusun biraz 
artacağını düşündük. Bir planlama programlama 
yapıldı ileriye yönelik. Yine belediyeyle ortak bir 
şekilde nüfus nerede artar, neresi yerleşim alanı, 
neresi sanayi bölgesi onları araştırarak baya yoğun 
bir çalışma yaptık yılbaşından önce. 

Köyler ne durumda peki ? 
 Köylerde gezici ekiplerimiz var bizim. 
Köyde Yuvacık Merkeze bağlı, bir de Bahçeciğe 
bağlı köylerimiz. Köydeki nüfus sayısına göre belli 
bir hizmet saatimiz var, sınırımız var, ona göre 
gezici ekip olarak doktor arkadaşlar çıkıyor. Biz 
de toplum sağlığı merkezi olarak, o gün çıkan 
doktor arkadaşlarla denetleme anlamında köylere 
gidiyoruz. Bir denetleme mekanizması var. Doktor 
o gün köyde mi, hizmet veriyor mu vermiyor 
mu bunlara bakıyoruz. Muhtarlar da zaten yer 
sağlıyorlar doktor arkadaşlara. Hepsi de zaten eski 
doktorlar, tanınan kişiler. Onların denetlemesine 
çıkıyoruz. 

Şu anda Başiskele’de Aile sağlığı 
merkezlerine gelen talepler neler, daha 
çok hangi talepleri oluyor vatandaşların? 
 Bizim doktorlarımız genelde tercih edilen 
doktorlar. Vatandaş İzmit’te oturuyor ama burada 
yazlığı var. Bahçecik’te diyelim veya başka bir 
yerde, Yuvacık’ın üst taraflarında. Nüfusta buraya 
kayıt olmayı tercih ediyor. Ya da yazlık dolayısıyla 
olanlar var mesela Yahya Kaptanda oturuyor ama 
yoğunluktan dolayı evinin kaydını almamış veya 
taşınacak, Kullar tarafına kayıt oluyor. Bu şekilde 
hastalar var. Bahçecikte var, yuvacıkta var.  Bu 
anlamda nüfus oranımız daha yüksek yani kayıtlı 
nüfusun üzerinde bir nüfusumuz var ve her geçen 
gün hızla artıyor. 

BAŞİSKELE’DE YEDİ YILDIZA YAKIŞIR SAĞLIK HİZMETLERİ
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Başiskele Yeniköy Merkez Mahal-
lesi’nde yapısı devam eden mey-

dan düzenlemesi çalışmaları ile ilgili 
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin 
Ayaz yerinde incelemelerde bulundu. 
Teknik olarak imar ve şehircilik müdürü 
ve müdürlük personelleri mimar 
çalışanlarından bilgi alan Başkan Ayaz 
yerinde revize talimatlarında bulundu. 

 Yaklaşık 1500m² alanı kap-
sayan çalışma alanının 144m²’si mescit 
inşaatını kapsarken aynı zamanda alan-
da ağaçlandırma, oturma alanları ve 
meydan çalışmaları yapılacak. Başkan 
Ayaz birçok mahallede hizmete açtığı 
ve Başiskeleliler’in yoğun ilgi gösterdiği 
semt konaklarından bir yenisinin de 
burada hizmete açılması ile ilgili ekip-
lerin keşif çalışması yapması konusun-

da talimat verdi. 

 Başkan Ayaz “7 Yıldızlı Kent 
Başiskelemizin her köşesinde estetik 
ve yedi yıldızımıza yakışır hizmetler 
katmak için ekiplerimiz çalışmalarını 
sürdürüyor. Bu kapsamda Yeniköy 
Merkez Mahallesi’nde çalışmalara 
başlayan arkadaşlarımız söz konusu 
meydan çalışmasını revize ediyor. 
Meydan düzenlemeleri ve özellikle 
semt konakları komşuluk kültürünün 
yeniden yaşanması ve vatandaşlarımızın 
sosyal ve dinlenme alanlarının artması 
için büyük önem arz ediyor. Biz söz 
verdiğimiz gibi bu çalışmalara devam 
ediyor ve Başiskeleliler’e bu hizmetleri 
kavuşturuyoruz” dedi. 

Yeniköy Merkez Mahallesi’nde
Meydan Çalışması

Yaklaşık 1500 m² alanı kapsayan 
çalışma alanının 144 m²’si mescit 
inşaatını kapsarken aynı zamanda 

alanda ağaçlandırma, oturma 
alanları ve meydan çalışmaları 

yapılacak

Başiskele’de meydan düzenleme çalışmaları ile ilgili takibi sa-
hada gerçekleştiren Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz 
modern yapıları ilçeye kazandırmaya devam ediyor.
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Şehitekrem Mahallesi Hürriyet Caddesi’nin 
(Bahçecik Merkez) 500 metrelik kısmında çalışma 

gerçekleştiren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri kısımlar halinde çalışmalarını sürdürüyor. Yolun 
bir kısmının betonla kaplanması tamamlandı.

Cadde üzerinde ömrünü tamamlamış parke taşlarının 
sökümünü bölümler halinde gerçekleştiren ekipler aynı 
zamanda istinat duvarlarının yapımlarını tamamlandı. 
Betonla kaplanan caddeye daha sonra ince bir as-
falt atılacak ve yaya kaldırımlarının aydınlatmaları 
yapılacak.

BAHÇECİK MERKEZDE 
YOL BETONLA
KAPLANDI

Başiskele’de yol genişletme 
çalışmalarının gerçekleştiği cadde 

ve sokaklar yapılan yeni düzenlemelerle 
estetik görünüm kazanıyor. Vezirçiftliği 
Mahallesi’nin sokaklarında bir süre önce 
başlayan çalışmalarda sona gelindi. Yol 
genişleme çalışmasının gerçekleştiği 
sokaklardan biri olan Gül Sokak’ta çift 
taraflı yapılan genişletme nedeni ile oluşan 

boşluklar betonla kaplandı.

 Başiskele’nin kent düzeni ve 
görüntüsü estetik duvarların yapımlarıyla 
daha da güzelleşiyor. İstinat duvarlarının 
yapımına başlanan yerleşim alanlarında 
bina ve yol çevresi güvenliği için yapılan 
duvarlar ilçe geneline uyum sağlayacak 
şekilde tek tip olarak yapılıyor. Bu 

çalışmaların bir süre önce tamamlandığı 
Vezirçiftliği Mahallesi Gül Sokak’ta son 
olarak ekipler genişletmeler nedeniyle 
duvar ile asfalt arasında oluşan boşlukları 
betonla doldurdu. Led aydınlatmaları, 
aplikleri ve renkli desenleriyle estetik 
duvarlar cadde ve sokaklara ayrı bir gü-
zellik katıyor.

Vezirçiftliği 
Mahallesi’nin
Renkli
Sokakları
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Başiskele Belediyesi’nin örnek projeler-
inden biri olan ve inşaatı devam eden 

Şehitekrem Mahallesi’ndeki Bahçecik Semt 
Konağı Başkan Ayaz ve ekibi tarafından 
önceki gün incelendi.

 Başiskele Belediye Başkanı 
Hüseyin Ayaz, seçim beyannames-
inde söz verdiği semt konakları projes-
inin 6.sını geçtiğimiz gün hizmete açtı. 
Vatandaşlardan son derece ilgi gören ve 
yoğun talep ile kurs ve etkinliklerine de-
vam eden semt konaklarının her geçen 

gün bir yenisi hizmete açılıyor. Yapılan 
çalışmalar doğrultusunda da talep edilen 
noktalarda yeni semt konaklarının yatırım 
planları yapılıyor. Başkan Ayaz, Şehitekrem 
Mahallesi’nde inşaatı tamamlanan, iç 
tefrişat ve bahçe düzenlemeleri devam 
eden semt konağı ve sosyal yaşam merkezi-
ni gezdi. Semt konağı hakkında çalışmayı 
yapan Park Bahçeler Müdürlüğü’nden 
bilgi alan Başkan Ayaz hizmetlerin halka 
ulaşmasını çok önemsediğinin altını çizdi. 

 Başkan Ayaz, komşuluk ilişkilerini 

arttıran ve mahalle öğrencileri için etüt 
merkezi hizmeti veren semt konaklarının 
mahallilerin ortak alan ve sosyal tesisi 
şeklinde kullanıldığını belirtti. “Bu za-
mana kadar hizmete açtığımız tüm semt 
konaklarımıza mahalledeki komşularımız 
sahip çıkıyor ve hep birlikte etkinlik, kurs 
ve eğitimlere devam ediyorlar. Bizler de her 
fırsatta onlarla bir araya geliyoruz ve ben 
onlara misafir oluyorum. Katılım sağlayan 
tüm komşularıma bu anlamda da çok 
teşekkür ediyorum.” dedi. 

BAŞKAN AYAZ 

BAHÇECİK
SEMT KONAĞINI 
İNCELEDİ

Başiskele Belediyesi hizmete girdiği 
günden bu yana ilçeye yeni park 

ve sosyal alanlar kazandırmaya devam 
ediyor. Bu kapsamda Başkan Ayaz, 
Şehitekrem Mahallesi’nde çalışmalarına 
başlanan Şehit Engin Özkaradeniz 
Parkı’nı yerinde inceledi. 

 Şehitekrem Mahallesi’nde ha-
yata geçirilecek olan Şehit Engin Özka-
radeniz Parkı’nın oyun grupları takıldı, 
diğer çalışmalar devam ediyor. Park 
ile ilgili çalışmaları yerinde inceleyen 
Başkan Ayaz süreç hakkında Park ve 
Bahçeler Müdürü’nden bilgi aldı. Saha 
ziyareti esnasında Başkan Ayaz, oyun 
gruplarını kullanan çocuklar ile bir 
araya geldi. 

 Başkan Ayaz: “Çalışmalarımızı 

planlarken 7 Yıldızlı Kent Başiskele’nin 
vizyonunda yeşil bir kenti hedefledik. 
Mahallelerimizi güzelleştiren, çocuk-
larımızı sevindiren park projelerimizin 
ilçeye kazandırılması için emek 
harcıyoruz. Tema parklarımız bunların 
en önemli ispatı şeklinde. Temennimiz 
çocuklarımızdan emanet aldığımız 
güzel ilçemiz Başiskele’yi onlara yakışır 
sosyal donatı alanları ile kuşatmak” 
dedi. 
 
 Konutların olduğu bölgeye 
yapılan park içerisinde gençlerin ve 
yetişkinlerin oynayabileceği bir fut-
bol sahası mevcut, aynı zamanda yine 
çocukların oyun grupları, spor için fit-
ness alanları, komşuların buluşma 
noktası olacak bir kameriye projenin 
içinde yer alıyor.  1300 m² alanı kap-

layan park mahallelinin en uğrak yerle-
rinden olacağa benziyor. 

Mahalleyi Güzelleştiren ve
Çocukları Sevindiren Parklar



Yeniköy Kültür Park tüm güzelliğiyle zi-
yaretçilerini bekliyor. Başiskele Beledi-

yesi ‘nin ilçemize kattığı güzelliklerden biri-
si daha halkımızla buluşmaya hazırlanıyor. 
23 bin metrekare alan üzerine tasarla-
nan proje, yediden yetmişe tüm insanlar 
düşünülerek hayata geçirildi. Çocuklar, 
gençler, anneler, babalar.. 

Bu park tam size göre !
Çocuğunuz yüzme dersindeyken 
yeşillikler içinde kahvenizi yudum-
lamaya ne dersiniz? 

Başiskele Belediyesi Kapalı Yüzme Havu-
zu, 15 Haziran itibariyle halkımız hizme-
tine girecek. Baylara ve bayanlara özel 
seanslarda yaz mevsimi artık daha zevkli. 
Yarı Olimpik özellikte olan yüzme havuzu, 
teknik olarak tüm olanaklara sahip. Havuz 
binası içerisinde ve dışında olmak üzere iki 
adet kafeterya kullanıma hazır. İçerisinde 
futbol ve basketbol sahası bulunan alanda 
gençler hem spor yapıyor, hem de keyifli 
vakit geçiriyor.

Her yaştan çocuğun, yaş kategorisine göre 
rahatlıkla oyun oynayabileceği çeşitli oyun 
grupları da mevcut. Saat kuleli oyun grubu, 
mega boyutta olup ışıklı olma özelliğinde 

olup, minikler için de 3-8 yaş oyun grubu 
alana kurulmuştur.17 bin metrekaresi yeşil 
alan olarak kullanılan park alanı, yeşilin 
farklı tonlarıyla insanın içini ısıtmakla 
kalmıyor; bizlere, farklı türdeki bitkileri, 
bitki etiketi sayesinde  tanıma fırsatı da 
sunuyor. Alandaki ahşap kameriyeler, piknik 
masaları, banklar size dinlenme imkanı 
sunarken, parkın konum olarak merkezi 
oluşu sayesinde, ihtiyaçlarınıza ulaşmanız 

sadece dakikalarınızı alacaktır. Toplam 100 
araçlık iki otopark alanı, parkın iki girişine 
konumlandırılmıştır. 

Bizden anlatması, size keyfini sürmesi kalıyor. 
Bu parkları başka yerlerde bulamazsınız. O 
yüzden rotanızı Başiskele’ye çevirin ve “sa-
dece şanslı olanların” yerini aldığı ilçenin 
birbirinden güzel parklarında kaliteli za-
man geçirin. 

Bu Parkları 
Başka Yerlerde Bulamazsınız!

Yasemin Kaptan / Peyzaj Mimarı
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Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü e-
kipleri ilçe genelinde tüm yolları tek tek tara-

yarak tespit ettiği bozuk satıhların zeminlerini 
iyileştirerek sıcak asfalt ile kaplıyor.

Daha önce tespit edilmiş bozuk ve hasarlı 
yolların onarılması amacıyla başlatılan çalışmalar 
Fen işleri Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor. 
Öncelikli olarak trafik yoğunluğunun olduğu 
yollarda meydana gelen bozulmaları gideren 
ekipler her gün ortalama 45 ton sıcak asfalt 
çalışması gerçekleştiriyor.

BAŞİSKELE’DE 
HER GÜN 45 TON SICAK ASFALT



Yeşim VULAŞ - İnşaat Mühendisi
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Başiskele Belediyesi, ilçe halkına 
en iyi hizmeti sunmak için 

mahallelerdeki çalışmalarını 
sürdürürken bu hizmet kalitesini 
daha da arttırmak için çalışan 
personeline yönelikte eğitim 
seminerleri düzenliyor. Personeline 
verimli bir çalışma ortamı hazırlayan 
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin 
Ayaz yine personelini önemseyerek 
en kaliteli eğitimleri almalarını 
sağlıyor. 

Kalite Yönetim Sisteminin ve 
uygulamalarının devamlılığının 
sağlanması, Kalite Politikası ve he-
deflere ulaşılıp ulaşılmadığının 
değerlendirilmesi amacıyla her yıl 
düzenli olarak yapılan denetim-
lerden başarı ile geçen Başiskele 
Belediyesi bölge halkına en iyi 
hizmetleri sunuyor. 

Bu kapsamda OHSAS 18001 İş 
Sağlığı ve Güvenliği Sistemi ile ISO 
14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi 
ve Revizyon Değişiklikleri hakkında 
müdürlüklerin ilgili personele yöne-
lik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
Sivil Toplum Merkezi’nde Sinan 
Karan tarafından iki gün eğitim ver-
ildi.
 
Sürekli değişen ve gelişen 
Başiskele’de kalite standartlarını 
belirleyen Başiskele Belediyesi 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, 
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetimi, EFQM Mükemmellikte 
Yetkinlik Belgelerine sahip.   

Başiskele’de Öncelik Kaliteli 
Hizmet

Başiskele Belediyesi İnsan Kaynakları 
ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 

yeni bir eğitim semineri düzenlen-
di. “Kamu Yönetiminde Etik ve Etik 
Davranış İlkeleri” konulu konferansa 
konuşmacı olarak Maliye Bakanlığı 
Uzmanı Zeliha Dinç katıldı.

 Başiskele halkına en iyi hizmeti 
sunmak, hizmet kalitesini arttırmak, 
verimli bir çalışma ortamı yaratmak 
için Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın 
talimatları doğrultusunda çalışmalar 
gerçekleştiren İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü hizmet içi eğitim 
seminerlerine devam ediyor. 

 Kurum içi eğitimlere büyük 
önem verdiklerini belirten Başiskele 
Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz 
eğitimlerle kurumların daha verimli 
çalışmasının sağlandığını, vatandaşlara 
kaliteli ve hızlı hizmet verildiğini be-

lirtti. Halkımıza hizmet görevimiz, bu 
nedenle kurum içi eğitimleri fazlasıyla 
önemsiyoruz dedi. 

 Bu kapsamda Başiskele Bel-
ediyesi Yeniköy Kültür Merkezi Ahmet 
Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonu’nda 
gerçekleşen eğitimde etik ve kamu 
etiği, etik davranış ilkeleri, kamu görev-
lilerinden beklenen etik davranışlar 
konuları personele aktarıldı.

 Kamu yönetiminde etik ve 
etik davranış ilkelerini örneklerle 
açıklayan Maliye Bakanlığı Uzmanı 
Zeliha Dinç “Halka Hizmet Bilinci, 
Hizmet Standartlarına Uymak, Amaç 
ve Hizmete Bağlılık, Dürüstlük ve 
Tarafsızlık, Saygınlık ve Güven, Nezaket 
ve Saygı gibi etik ilkelerdir.” dedi.

Başkan Ayaz 
“Kaliteli Hizmet Eğitimle Sağlanır”

Başiskele Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü olarak şehri planladık ve 
verdiğimiz yapı ruhsatlarıyla her geçen 
gün yıldızlara bir yenisi eklenip 7 yıldızlı 
bir kent olduk.  Bu bir kentleşme ve 
markalaşma hikayesi …

2009 yılında yeni doğmuş bir kent olan 
Başiskele  7 yılda, yatırımlarıyla, hizmet 
anlayışıyla, planlarıyla, kentleşmesiyle, 
yapılarıyla ve denetimleriyle parlayan bir 
yıldız haline geldi.
Her yıl ortalama 1000 yapı ruhsatı düzen-
lenmekte olup çok hızlı gelişen bir şehir 

Başiskele … Önce  “herkesin yaşamak 
isteyeceği bir şehir olacak Başiskele” di-
yerek her geçen gün kat ettiğimiz yolla “ 
Başiskele’de yaşamak ayrıcalıktır” haline 
dönüşümün hikayesi bu.

Her hikayenin kahramanı vardır elbet ...  
Başiskele’nin bu denli gelişimini sağlayan, 
vatandaşa hizmet aşkı olan ve daha iyisi 
nasıl olur derdi olan anlayışa sahip bir 
Başkan ve ekibidir bu kahraman… 

Vatandaşlarımızın yapı ruhsat talepler-
ine en hızlı şekilde cevap veren, yapıları 

her aşamada denetleyen, yatırımcı ile 
vatandaşın bir araya gelmesinde köprü 
olan, genç ve dinamik bir ekiple her 
yıl düzenlediği yapı ruhsat sayısıyla 
adından söz ettiren Başiskele Beledi-
yesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz 
kentimizin markalaşma ve yıldızlar kenti 
olmasında önemli katkı sağlamıştır. Bu 
kentte yaşamanın ayrıcalığına sahip ol-
mak isteyen vatandaşlarımızın sayısı her 
geçen gün artmaktadır. Yıldızlı bir kentin 
doğuşu hikayesinde olma ayrıcalığını sa-
dece Başiskeleli  olanlar yaşayacaktır.. Biz 
birlikte Başiskeleyiz..                                                           

Bir Şehir Hayal Edin…
Hayal ettik ve hayallerin şehri Başiskele’yi kuruyoruz.

Hızla yükselen,  her geçen gün bir yıldızı daha parlayan bir şehir.



Köşe Yazısı

Dr. Banu KÜÇÜKSARAÇ
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

BAŞİSKELE DİJİTAL ÇAĞA AYAK UYDURUYOR, 
BELEDİYE HİZMETLERİ KOLAYLAŞIYOR

 Bilişim teknolojilerinin sürekli gelişmesi, yerel 
yönetimlerin çok yönlü hizmet verme gereksinimleri 
doğrultusunda yeni ufuklar açmakta ve problemlere uygun 
çözümler sunabilmektedir. Bunların başında belediyelerin 
tanıtım, ilke ve hizmetlerini elektronik ortama yansıttıkları, 
böylece vatandaşla etkileşim ve ortak katılımın sağlandığı 
“e-belediyecilik” kavramı gelmektedir. E-belediyeciliği, 
teknolojileri kullanarak, insana hizmet etmenin ve 
şeffaflaşmanın temelini teşkil eden çağdaş belediyecilik 
anlayışı olarak tanımlayabiliriz. Bu aynı zamanda yerel 
yönetimlerin daha çoğulcu, ortak katılıma açık olmasının 
da bir yoludur. Yerel yönetim binalarına hapsedilmiş hizmet 
tarzının, mekan dışına çıkarak 7 gün 24 saat istenilen bilgiye 
en kısa ve de hızlı şekilde ulaşmayı amaçlayan bir sistemdir. 

 Son yıllarda ülkemizde de uygulamaları görülen 
“e-belediyecilik” anlayışının yaygınlaştırması katılımcı kamu 
yönetimi anlayışının yansıması açısından göz ardı edilmemesi 
gereken bir uygulamadır. E-belediyecilik uygulaması ile kişi 
ve kurumlar yerel yönetimlerden beklentilerini ifade edebilir, 
belediye hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik sağlanır, daha 
düzenli ve sağlıklı bir çevre oluşturulur, düzenli trafik ve yollar 
sağlanır, abone işlemlerinde ve ödemelerde hız sağlanır, afet 
halinde hızlı, etkin ve yararlı müdahale gerçekleştirilir, imar 
işlemlerinde hız ve kolaylık sağlanır, yetkili kişilere sorunu 
anlatabilme, ulaşabilme gibi temel talepler gerçekleştirilmiş 
olur. 

 E-belediye çerçevesinde çağımızın vazgeçilmez 
teknolojisi olan internetin yerel halkın kullanımına 
sunulması öngörülmektedir. Bu yolla belediye-yerel halk 
arasında karşılıklı iletişim ve bilgi alışverişi yolu ile kaliteli 
hizmet sunumu ve yerel demokrasinin geliştirilmesi he-
deflenmektedir. Yerel halka hizmet üretme sorumluluğu 
ile donatılmış olan belediyelerin bu sorumluluğunu yerine 
getirebilmesi noktasında teknolojik gelişmeleri kurum-
sal işleyişe aktarmaları gerekmektedir. Bu açıdan Başiskele 
Belediyesi’nin oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. 

 Başiskele Belediyesi, Başkan Ayaz’ın seçim be-
yannamesinde de söz verdiği üzere kentte bulunan kamu 
alanlarını ücretsiz İnternete kavuşturmuş, E-belediyecilik 
hizmetlerini vatandaşlarının hizmetine sokmuştur. Böylece 
kentte yaşayan vatandaşların belediye hizmetlerinde hız ve 
kolaylık sağlaması için kent rehberi, e-sağlık danışmanlık, 
istek/şikayet/önerini çek gönder, imar durumu sorgulama 
ve borç sorgulama-ödeme hizmetleri gibi akıllı telefon 
uygulamaları geliştirilmiştir. 

 Başiskele’de her zaman hizmetlerin daha kaliteli 
olması ve vatandaşlara daha kısa sürede ulaştırılması için 
çalışan Başiskele Belediyesi, kurulduğu günden bu yana di-
jital çağın gereklerini takip ederek uygulamaya önem veri-
yor. Böylece hem hizmetleri vatandaşın parmağının ucuna 
taşıyor, hem de kurumsal yapılaşmasında en üst teknoloji 
ile çalışılmasını önemsiyor. Dolayısıyla E-belediyeciliğin 
bu kadar ciddiyetle yürütülmesi, Başiskele Belediyesi’nin 
ve Başkan Ayaz’ın başarılarındaki “ortak katılım” ve “ortak 
yönetim” unsurunu da doğruluyor. 

Amerikan Koleji’nin Türkiye’deki 
isim hakkını elinde tutan iş adamı 

ve eğitimci Hamit Çil ile yöneticileri, 
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin 
Ayaz ve İlçe Kaymakamı Ali Partal 
tarafından Başiskele’de ağırlandı. 
Başiskele’de değişim, dönüşüm ve 
7 Yıldızlı Kent’in tanıtım ve faali-
yetlerini başarıyla sürdüren Başiskele 
Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, bu 
konuda her daim bir adım önde 
olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin 
Ayaz: “Başiskele 7 Yıldızlı bir Kent 
derken yıldızlarından birinin de eğitim 
yıldızı olduğunu söylemiştik. Bu da 
ilçemize son zamanlarda yapılan 

eğitim yatırımlarının göstergesi 
şeklinde. Sektöründe öncü birçok 
eğitim kurumları Başiskele Beledi-
yesi olarak göstermiş olduğumuz 
yatırımcı işbirliği politikamızla il-
çemizi tercih ediyor. Amerikan Koleji 
yeni nesil öğrencilere ve Başiskele’ye 
hayırlı olsun” dedi. 

Amerikan Koleji’nin Amerikalılar’ın 
değil, Türkiye’de isim hakkı alınmış 
ve tüm dünyada marka bir kolej 
olduğu vurgulayan Çil, Kocaeli’nin 7 
Yıldızlı ilçesi Başiskele’ye yatırım yap-
maktan mutlu ve gururlu olduğunu 
dile getirdi.

AMERİKAN KOLEJİ DE

BAŞİSKELE’YE 
GELİYOR
Başiskele, eğitim konusunda yeni bir yıldız daha 
kazanıyor. Amerikan Koleji de tercih edilen ve 
Eğitim kenti haline gelen Başiskele’yi tercih etti.

Basiskele Aylık Yayın Organı20 Basiskele Aylık Yayın Organı21

Taşınmaza ortak hissedarların, 
mallarının aynen taksim 
edilmesini ya da mahkemece 
satılarak bedellerinin hiss-
edarlar arasında, payları ni-
spetinde paylaştırılmasına, 
izale-i şuyu (ortaklığın gider-
ilmesi) denir. 

Ortak malın taksimi aynen mümkün 
olmuyor ise mahkemece satılarak be-
dellerinin paylaştırılacağı M.K 628 
maddesinde belirtilmiştir. İzale-i 
şuyu davasında temel amaç ortak-
lar arasında çıkan anlaşmazlıkların 
ve uyuşmazlıkların mahkeme yolu ile 
ortaklıklarının giderilerek çözülmesidir. 
Söz konusu taşınmazın bölünebilir 
nitelikte olması halinde mahkemece 
taşınmazın aynen paylaştırılmasına, 
aksi durumda açık arttırma yolu ile 
satılmasına karar verilir.
 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 
“Sulh hukuk mahkemelerinin 
görevi” başlıklı 4. maddesinin b 
bendinde sulh hukuk mahkemelerinin 
taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın 
paylaştırılmasına ve ortaklığın gider-
ilmesine ilişkin davalara bakacakları 
yazılıdır. Yani Sulh Hukuk Mahkemeleri, 
dava konusunun değer veya tutarına 
bakılmaksızın; taşınır ve taşınmaz 
mal veya hakkın paylaştırılmasına ve 
ortaklığın giderilmesine ilişkin davaları, 
görürler. (6100 S. K. m. 4)  Bu sebeple 
dava sulh hukuk mahkemesinde açılır. 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 
“Taşınmazın aynından doğan 
davalarda yetki” başlıklı 12. mad-
desi taşınmaz üzerindeki ayni hakka 
ilişkin veya ayni hak sahipliğinde 
değişikliğe yol açabilecek dava-
lar ile taşınmazın zilyetliğine yahut 
alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, 
taşınmazın bulunduğu yer mahkemes-
inin kesin yetkili olduğunu belirtmiştir. 
Yani taşınmaz üzerindeki ayni hak-
ka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde 

değişikliğe yol açabilecek davalar ile 
taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma 
hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın 
bulunduğu yer mahkemesi kesin yetki-
lidir. (6100 S. K. m. 12) 

 Sulh hukuk mahkemelerinin 
görevine giren dava ve işlerde, kanun-
larda açıkça belirtilenler dışında, basit 
yargılama usulü uygulanır. (6100 S. K. 
m. 316)

 Hakkında paydaşlığın gider-
ilmesi davası açılacak olan taşınmaz 
hangi il ya da ilçe sınırlarında ise o 
yer sulh hukuk mahkemesi yetkilidir. 
Paydaşlığın giderilmesi davasında dava 
açma hakkı paydaşlara aittir. Türk Me-
deni Kanunu 698/I’e göre paydaşlardan 
her biri malın paylaşılmasını isteye-
bilir. Bu maddeye göre paydaşlığın 
giderilmesi davası açabilecek kişiler 
taşınmaz malın paydaşı olan kişilerdir. 
Paydaşlığın giderilmesi davasını 
paydaşlardan her biri ayrı ayrı 
açabileceği gibi birden fazla paydaş 
diğer paydaşlara karşı da açabilir. 
Davanın davalısı ise diğer paydaşlardır. 
Davalı durumunda olan paydaşların da 
davacılar gibi taşınmazdaki ortaklığın 
ne şekilde giderilmesi gerektiğine 
ilişkin talepte bulunma hakları vardır.

 TMK m. 699/III hükmüne göre 
“Bölme istemi durum ve koşullara 
uygun görülmezse ve özellikle paylı 
malın önemli bir değer kaybına 
uğramadan bölünmesine olanak 
yoksa açık artırmayla satışa hük-
molunur. Satışın paydaşlar arasında 
artırmayla yapılmasına karar verilmesi, 
bütün paydaşların rızasına bağlıdır.” 
Paydaşlığın giderilmesi davası açılan 
taşınmazın yukarıda açıkladığımız 
koşullara göre aynen bölüşme yoluyla 
paydaşlığının giderilmesine karar ver-
ilemiyorsa paydaşlığın taşınmazın açık 
arttırmayla satışa sunulması yoluyla gi-
derilmesine karar verilir. Menkul ya da 
gayrimenkuller hissedarları arasında 

taksim edilemez ise, paydaşlardan 
birinin ortaklığın giderilmesi talebi ile 
sulh hukuk hakimliğine müracaatı ile 
hukuki süreç başlar. Mahkeme önce-
likle ortaklığın giderilmesi istenen şeyin 
taksim edilebilir olup olmadığını in-
celer. Bu inceleme bilirkişiler vasıtasıyla 
yapılır. Taşınmazın imar durumu, hisse 
ve hissedarların sayısı gibi etmenlere 
bakarak, paylaştırma sureti ile her 
bir paydaşa müstakil bir parça (daire, 
arsa vs.) düşebilecekse, paylaşımı 
seçer, değil ise satışına karar verir. Yani 
paylaştırma ve ortaklığın giderilmesi 
için satış yapılması gereken hallerde, 
hakim satış için bir memur görevlendi-
rir. Taşınır ve taşınmaz malların satışı 
İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre 
yapılır. (6100 S. K. m. 322)

 Hukuki bir işlem gereğince 
veya paylı malın sürekli bir amaca 
özgülenmiş olması sebebiyle paylı 
mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü 
bulunmadıkça, paydaşlardan her biri 
malın paylaşılmasını isteyebilir. (4721 
S. K. m. 698) Paylaşmayı isteme hakkı, 
hukuki bir işlemle en çok on yıllık süre 
ile sınırlandırılabilir. Taşınmazlarda 
paylı mülkiyetin devamına ilişkin 
sözleşmeler, resmi şekle bağlıdır ve 
tapu kütüğüne şerh verilebilir. (4721 
S. K. m. 698) Uygun olmayan zaman-
da paylaşma isteminde bulunulamaz. 
(4721 S. K. m. 698)

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU)

Hukuk İşleri Müdürlüğü



 Başiskele Belediyesi yol genişletme 
çalışmalarına devam ediyor.  Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 
Yeniköy Merkez Mahallesi Kirazlıbahçe Caddesi 
mevcut halinden 3 metre daha genişletiliyor.

 Başiskele Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Havuzlubahçe 
Mahallesi’ne giden ana caddeyi hem yayalar 
hem sürücüler için daha güvenli hale getirmek 
için çalışmalarına başladı. Toplu konut alanlarının 
yoğun olduğu, bölge halkının ve toplu taşıma 
araçlarının yoğun olarak kullandığı caddede 
çalışmalar tamamlandığında rahat ve güvenli bir 
ulaşım sağlanacak.

 Bu yöndeki çalışmaların ihtiyaç duyulan 
her mahallede belirlenen program dahilinde 
sürdürüleceğini belirten Başiskele Belediye 
Başkanı Hüseyin Ayaz hava koşulları elverdiği tak-
dirde çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını 
söyledi.

Kirazlıbahçe Caddesi’nde Yol 
Genişletme Çalışması

BAŞİSKELE’DE ÖNCELİK GÜVENLİ ULAŞIM
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 Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Mehmetağa Mahallesi’nde 
Semt Meydanı yapım çalışmalarını sürdürüyor. Zeminde yapılan çalışmanın 
ardından yalıtım ve beton kaplama çalışmaları tamamlandı. Hava şartlarının 
iyileşmesinin ardından demir bağlama çalışmalarına başlanacak. 

 Mehmetağa Mahallesi’nde 3 bin 267 metre kare alana 108 araç 
kapasiteli otopark yapımı için çalışmalara başlayan Başiskele Belediyesi 
Mahallesi’nin açık alan ihtiyacını karşılayacak. Semt meydanında oturma 
alanları, saat kulesi şeklinde led ekran, çay bahçesi ve süs havuzu olacak. 
Otoparkın tamamlanmasının ardından üzeri ise vatandaşların sohbet edip 
dinlenebileceği şekilde düzenlenecek.

Mahallelerde Yaşam Standartları 
En Üst Seviyeye Çıkıyor

Kentsel çevreler ve yapılar içinde bulundukları kentin dilini oluşturmaktadır. Bunların arasındaki tanımlı ilişkiler ve uyum 
kentsel estetiğin niteliğini belirlemektedir. Kentsel çevreleri oluşturan çizgiler, malzeme, renk, doku özellikleri ile yapıların 

cephe oranları, açıklıkların niteliği, cephe süslemeleri, renk, doku, malzeme bütünlüğü kentsel çevre kalitesinin belirlenmesinde 
önemli rol oynar.

Kentsel mekanda bütüncül ve uyumlu bir doku oluşturmak kentsel çevre kalitesini ve kent estetiğini arttırmak belediyemi-
zin amaçları arasındadır. Bu bağlamda kenti tanımlayan estetik ve kaliteli mekanlar oluşturmak adına ilçemizde tek yapı 
ölçeğinden sokak, cadde ölçeğine kentsel estetiği arttıracak müdahaleler yapılmıştır. Bu çalışmalara örnek olarak;

Karamürsel caddesi Mevlevi sokakta cepheli yapılarda temizlik, boyama ve sokak boyunca  duvar 
çalışması  yapılmış.

D 130 a cepheli Yapılarda ve çevresinde iyileştirme yapılmış.

Cuhadar  caddesinde cephe temizliği sundurma çalışması ve çevre düzenlemesi yapılmıştır. 

Liman caddesine estetik cepheler kazandırılmıştır.

“Bir Kenti Estetik Yapmak 
Başiskele’de Güzelliğe 
Güzellik Katmaktır.”

“Bir Kenti Estetik Yapmak 
Başiskele’de Güzelliğe 
Güzellik Katmaktır.”

Burcu Tan / Yüksek Mimar



Basiskele Aylık Yayın Organı24 Basiskele Aylık Yayın Organı25

Başiskele Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri çeşitli neden-

lerle bozulmaların yaşandığı parke 
ve asfalt yollarda onarım çalışması 
gerçekleştiriyor. Planlanan iş programı 
çerçevesinde, vatandaşların da ta-
leplerini göz önünde bulundurarak 
çalışmalar gerçekleştiren belediye ekip-
leri havaların ısınmasıyla çalışmalarını 

hızlandırdı.
 Başiskele Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri kolay kullanımı, uzun 
ömrü, altyapı çalışmalarında zayiat ver-
meden sökülerek tekrar kullanılabilen 
parke yollarda onarım çalışması 
gerçekleştiriyor. Bozulmaların meydana 
geldiği bölümlerdeki parke taşlarını 
söken ekipler zemini sağlamlaştırdıktan 

sonra yeniden parke taşlarını işliyor.
 Özellikle araç sürücüleri için 
sıkıntı yaratan, asfaltı zarar görmüş 
yollarda gerekli iyileştirmeleri yapan e-
kipler Asfalt Yama Robotu ile sıcak as-
falt çalışmalarına belirlenen cadde ve 
sokaklarda devam ediyor.

Asfalt Yama ve 
Parke Tamirleri
Tamamlanıyor

Daha temiz bir Başiskele için Başiskele 
Belediyesi yıl sonuna kadar 3 bacalı 

2 bin 400 litre hacimli 40 noktaya daha 
yeraltı çöp konteynerinin montajını 
gerçekleştirmeyi planlıyor.

 Başiskele Belediyesi’nin ilçe 
genelinde uygulamaya başladığı mo-
dern yeraltı çöp konteyner sistemiyle, 
evsel atıklar yer altında izole edilerek, 

koku ve benzeri istenmeyen sonuçların 
önüne geçiliyor, görsel kirlilik ortadan 
kaldırılıyor. Hijyenik, uzun ömürlü, este-
tik görünümlü konteynerlerle çevrenin 
korunması, insanların Başiskele’de 
daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda 
yaşamalarına olanak sağlanıyor.

 Başiskele Belediyesi Temiz-
lik İşleri Müdürlüğü bünyesinde imal 

edilen sistem toplu yaşam alanlarında 
evsel atık miktarının çok olduğu yerlere 
öncelikli olarak halkın kullanımına sunu-
luyor. Çalışmalar kapsamında ekipler son 
olarak Sepetlipınar Mahallesi’nde 2 farklı 
noktaya 3 bacalı 2 bin 400 litre hacimli 
yeraltı çöp konteyner sistemini monte 
etti.

BAŞİSKELE’DE 

40 NOKTADA 
DAHA ÇÖPLER 
YERALTINA 
İNECEK
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Başiskele Belediyesi, Başkan Hü-
seyin Ayaz’ın yenilikçi vizyo-

nuyla kurulduğu günden bu yana 
vatandaşlara daha kaliteli hizmet 
verebilmek için teknolojik anlamda 
tüm yenilikleri takip ediyor ve uygu-
luyor.  Bu kapsamda Başiskele Beledi-
yesi geçtiğimiz günlerde bu konuyla 
ilgili bir seminer gerçekleştirdi. 

 Başiskele Belediyesi Destek 
Hizmetler Müdürlüğü’nün tak-
ip ettiği çalışmalar kapsamında 
Başiskele’de yaşayan vatandaşlara 
kolaylık sağlamak amacıyla kent 
rehberi, e-sağlık danışmanlık, is-
tek/şikayet/önerini çek gönder 
uygulaması, imar durumunu sor-
gulama ve borcunu sorgulayıp, 
ödeme hizmetlerini kullanıyor. Aynı 
zamanda kurumun akıllı telefon 
uygulamalarını indiren vatandaşlar 
tüm bu hizmetlere her zaman her 
yerde cep telefonundan ulaşabilme 
şansına sahip.

 Başiskele Belediye Başkanı 
Hüseyin Ayaz:“Başiskele’de her za-
man hizmetlerin daha kaliteli olması 
ve vatandaşlarımıza daha kısa sürede 
en ergonomik şekilde hizmetlerimi-
zin ulaştırılması için çalışmalarımız 
devam ediyor. Bu bağlamda 
kurulduğumuz günden bu yana ilgili 
teknik arkadaşlarımız hangi e-uygu-
lama ile projeyi önümüze getirdiy-
se çalıştırıp uygulamasına geçtik. 
Günümüzün teknolojik çağında artık 
vatandaşlarımızla iletişim konusun-
da hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Hizmet 
noktasında da tüm hizmetleri 
vatandaşlarımızın parmak ucuna 
taşıyoruz. Aynı zamanda kurumu-
muz içinde vatandaşlarımızın işlerini 
takip eden çalışanlarımızın da en üst 
teknoloji ile çalışmasını önemseyen 
uygulamalarımızı hayata geçirmiş 
bulunuyoruz” dedi. 

Başiskele’de vatandaşların talepleri 
doğrultusunda Kullar Yakacık 

Mahallesi’nde Kapalı Pazar Yeri proje-
si hayat buluyor.
 Başiskele Belediye Başkanı 
Hüseyin Ayaz’ın talimatları 
doğrultusunda Kullar Yakacık 
Mahallesi’ne yapılacak olan Kapalı 
Pazar Yeri projesi semt pazarı 
esnafından ilgi göreceğe benzi-
yor. Daha önce Kocaeli hal binası 
ziyaretinde esnaflarla projesini 
paylaşan Başkan Ayaz, ilk pazar yeri 
projesini hayata geçiriyor. İhaleye 
çıkan ve süreci devam eden Pazar 
Yeri şimdiden mahalleliler tarafından 
heyecanla bekleniyor. 
 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
ekiplerinin ihaleye çıktığı Kullar 
Yakacık Mahallesi Kapalı Pazar Yeri 

projesi 6435 m² alanda projelendi-
rildi.
 Başkan Ayaz “Daha önce 
hal ziyaretimizde esnaflarımızla 
paylaştığımız kapalı Pazar Yeri 
projelerimizden Kullar Yakacık 
Mahallesi’nde yer alan projemizin 
ihalesine çıkıldı ve arkadaşlarımız 
süreci takip ediyorlar. Projemiz 
hayata geçtiğinde bölgenin ihtiyacı 
olan kapalı pazar hizmeti sağlanmış 
olacaktır. Böylece bölgedeki 
vatandaşlarımız son derece modern 
olan semt pazarında alışverişlerini 
gerçekleştirecekler.
 Seçim beyannamemizde 
de söz vermiş olduğumuz modern 
kapalı pazar yerlerinden bir diğeri de 
Yeniköy Merkez Mahallesi’nde hayat 
bulacak” dedi.

Başiskele’de E-Uygulamalar 
Hakkında Bilgi Semineri

Başiskele’de Kapalı Pazar 
Yeri Projesi Hayat Buluyor Başiskele’de Güvenli Ulaşım

Yeşilyurt 
Mahallesi’ne 
Yaya Üst Geçiti

Başiskele Belediyesi ilçe sınırları içerisinden geçen D-130 karayolunu güvenli bir şekilde karşıdan 
karşıya geçmek için yaya üstgeçidi talebinde bulunan vatandaşların isteklerini yerine getirdi.

Araç ve yaya ulaşımı için birçok alt geçit ve üst geçit çalışmasının yapıldığı Başiskele’de son olarak 
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın girişimleriyle Yeşilyurt Mahallesi Bursa Caddesi üzerine 
yaya üst geçidi yapıldı.
 Bölge halkının büyük ihtiyacını karşılayacak köprü sayesinde D-130 karayolundan güvenli 
geçişler yapılabilecek. Toplu taşıma araçlarına daha kısa yoldan güvenli bir şekilde ulaşılabilecek.

Başiskele Belediyesi yağmur suyu kanal hatlarını ve ilçelerde geçen dere yataklarının temizlikler-
ini İSU ile işbirliği içerisinde gerçekleştiriyor. Çamur, çakıl taşlarından ve otlardan arındırılan 

derelerden özellikle yağmur sularının güvenli bir şekilde akması sağlanıyor. 

 Dere yatakları ve yağmur suyu kanallarının temiz kalmasına özen gösteren Başiskele Bel-
ediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Başiskele’de dereler, yağmur suyu kanalları ve ızgaraları düzenli 
olarak temizleyerek sorunsuz bir şekilde yağmur sularını taşımalarını sağlıyor. Periyodik olarak 
temizlenen dereler ayrıca görüntü kirliliğini de ortadan kaldırıyor.

Başiskele’nin 
Temiz
Dereleri
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Sepetlipınar Bayanlarına Spor MerkeziSepetlipınar Bayanlarına Spor Merkezi

Başiskele Belediyesi modern çağın 
gereklerinden biri olan ve Başkan 
Hüseyin Ayaz’ın seçim beyan-
namesinde sosyal belediyecilik 
uygulamaları kapsamında yer alan 
ücretsiz wi-fi uygulaması 30 dönüm-
lük Serdar Mahallesi Fatih Sultan 
Mehmet Parkı’nda hayata geçti.

Başiskele’de yaşayan 7’den 70’e 
herkes için hizmet üretmenin gay-
reti içerisinde olan Başiskele Be-
lediye Başkanı Hüseyin Ayaz ekibi 
ile birlikte başarılı çalışmalara imza 
atıyor. Hizmetlerin vatandaş odaklı 
yapıldığı Başiskele’de çağın gerek-
sinimlerine uygun sosyal belediyeci-
lik çalışmaları da gerçekleşiyor.

Serdar Mahallesi Fatih Sultan Me-
hmet Parkı’nda uygulanan kablo-
suz internet sayesinde vatandaşlar 
parkta otururken telefon, bilgisayar 
ve benzeri cihazları kullanarak in-
ternet ihtiyaçlarını ücretsiz olarak 
karşılayabilecekler.  

30 Dönümlük Parka Ücretsiz Başiskele’nin Gençleri 
Bu Yaz Fsm’den Çıkmayacak

Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar 
Mahallesi’nde bulunan Park içer-
isindeki kafeteryayı Bayan Spor 
Merkezi’ne dönüştürüyor. Mahalle 
halkının istekleri doğrultusunda 
gerçekleştirilen çalışma kısa sürede 
tamamlanacak. 

Başiskele’de yaşamanın 
ayrıcalıklarını yaşayan kadınlara 
yönelik yapılan hizmetlerden bir 
yenisi Sepetlipınar Mahallesi Masal 
Sokak’ta gerçekleşiyor. Mehmetağa 
Mahallesi’nde hizmete açılan Hayme 
Hatun Bayan Spor Merkezi’nden 
sonra Başkan Ayaz yeni talepler 
doğrultusunda hizmetlerine de-
vam ediyor. Toplu yaşam alanlarının 
bulunduğu bölgede bulunan park 
içersindeki kafeterya, bayanların 
spor yapmasına uygun bir hale ge-
tiriliyor. Vatandaşların taleplerini 
yerine getiren Başiskele Belediye 
Başkanı Hüseyin Ayaz’ın talimatıyla 
çalışmalar başladı ve en kısa sürede 
tamamlanması planlanıyor. 
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-Aksığın mahallesini kısaca 
tanıyabilir miyiz?

65 hane var ama 4 mahalle, biraz dağınık. 
tabi her mahalleye de aynı anda hizmet 
yapmak biraz zor oluyor. Birine yapınca, bize 
yapmadın oluyor, o noktada sıkıntı yaşıyoruz. 
Turistik tesis olarak zirve dağ evi var sadece. 
Zirve Dağ evi tesisi de konaklamalı bir tesis 
yaz aylarında özellikle rehavet görüyor. 
Oldukça kalabalık misafirleri ağırlıyor. 
İnsanlar buraya konaklamaya temiz havayla 
stres atmaya geliyor. 

-Belediyenin hizmetlerinden 
memnun musunuz?

Belediyenin mahalleye yaptıkları hizmetlerden 
memnunuz. Yollarımız, parkeler, kapıların 
önleri, ara yollarımız seriliyor. Başiskele 
Belediyesi birçok ilçe belediyesine göre bu 
konuda farklılık gösterir diye düşünüyorum. 
Çevremizde ya da tanıdıklarımızdan 
duyduğumuz köy muhtarlarıyla bir araya 
geliyoruz tabi ki işimiz derdimiz işimizden 
konuşuyoruz. Bir çok ilçede köy statüsündeki 
muhtarlar ya da köyden mahalleye yeni 
dönüşen mahallelerin muhtarlarıyla bir araya 
geldiğimizde aylardır hiç köye uğramayan 
belediyeleri dinliyoruz. Biz bu konuda çok 
şanslıyız. Belediyemiz 4 mevsim kendini 
burada hizmetlerle hissettiriyor.  

-Başkanımızla diyalog nasıl, 
ulaşabiliyor musunuz kendisine?

Ulaşıyoruz, sıkıntımız yok. Müsait olmasa 
da olduğu zaman dönüyor yani, hem ne 
zaman aradıysak görüştük, sıkıntımız yok. 
Başkan bizlere muhtarlardan çok kardeşi gibi 
bakıyor. Hep birlikte Başiskele olduğumuzu 
bize fazlasıyla hissettiriyor. İstişareler ediyor, 
bizleri her fırsatta dinliyor ve isteklerimizi 
önemsiyor. Muhtar olmanın Başiskele için 
şans olduğunu görmemizi sağlıyor. Bu an-
lamda Allah kendisinde razı olsun. Rabbim 
başarılarının da devamını nasip etsin. Biz on-
dan çok memnunuz. 
-Mahallenizde yapmayı 

planladığınız yeni projeler var mı?

Bayramdan sonra Allah nasip ederse 
cami projemiz var, Karapınar mahallemize 
cami yapacağız inşallah. Başkanlarımız bu 
konuda bizlere her zaman destekçi. Gerek 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız 
İbrahim Karaosmanoğlu gerek Başiskele 
Belediye Başkanımız Hüseyin Ayaz, ilçenin 
her metrekaresinde yaptığı hizmetleri 
görüyorum ki önce halkla sonra ekibiyle 
birlikte aşkla yapıyor. Biz de muhtarlar olarak 
bundan çok memnunuz. Mahallemizinde 
Karapınar mevkinde böyle bir talep odu, 
girişimlerimiz oldu. Güzel dönüşler aldık 
beklentimiz olumlu. Hayırlısı ile inşallah 
camimiz de mahallemize kazandırılmış 
olacak. 

- Mahallemiz ile ilgili Belediye’den 
beklentileriniz var mı? 

Var tabi ki, ama hepsi de bir anda çözülecek 
değil, yavaş yavaş olacak.  Mesela geçen 
sene 2005 m. parke yaptık, bu sene 3000 m. 
daha yapacağız inşallah. Yollar yavaş yavaş 
oluyor, Geçen dergide bir meslektaşım, 
muhtar arkadaşım röportajında  bizim ara 
sokaklarımızın diğer ilçelerin şehir merkezi 
ara sokaklarından daha güzel olduğunu 
söylemiş. Kesinlikle ben de katılıyorum. Köy 
yolu mantığıyla eskisi gibi çamur içinde yollar 
yok çevremizde. Parke taşları ile kaplanmış 
daha kullanışlı yollarımız var. Bu zamana 
kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üst yapı 
yolları tamamlıyordu. Şimdi artık mahalle 
statüsüne döndük ve ilçe belediyemiz 
Başiskele Belediyesi yolları tamamlıyor. 
Başkanımız da bu noktada söz verdiği birinci 
grubu yaptı en kısa sürede de ikinci grubu 
yapmasını bekliyoruz. 

-Karla mücadele Aksığın mahal-
lemizde nasıl geçti?

Çok iyi geçti, yollarımız açık. Gerçekten 
Başiskele Belediye Başkanımız Hüseyin Ayaz’ı 
bu konuda tebrik ediyorum. Kocaeli’de her 
zaman adından söz ettiren bir karla mücadele 
gerçekleştiriyor. İnsanlara uzaktan davulun 

sesi hoş geliyor ama işin içine girince biz 
mahallelerimizde görüyoruz. Yollar kapanıyor 
ve ulaşım tamamen sıfıra iniyor. Hamd olsun 
başkanımız karla mücadele ekibiyle bizi hiç 
yalnız bırakmadı. Tüm kış boyunca yollarımız 
açıktı.  

-7 yıldızlı kent hakkında ne 
düşünüyorsunuz, Başiskele sizce 
de 7 yıldızlı kent midir?

Aynen doğrudur, başka ilçelere baktığımız 
zaman gerçekten öyle. Bizde katıldığımız 
diğer ortamlarda insanlardan hep 
güzel şeyler duyuyoruz. Bu da bizleri 
inanın gururlandırıyor. 7 yıldızlı bir kent 
mahallesinde muhtarlık yapmaktan ben 
de onur duyuyorum. Başkanımız bence bu 
başarısını her zaman Başiskele’de ayakta 
tuttuğu birlik ve beraberlik duygusuna 
borçlu.

-Başkan Ayaz’la birlikte yaptığınız 
aylık muhtarlar toplantısını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

O da çok güzel, çok güzel geçiyor. Ta-
leplerimizin hepsine olmasa da çoğuna 
yavaş yavaş cevap alabiliyoruz. Buradan 
bakarsanız başkanımızın işi de zor. Her ay 37 
muhtarıyla toplantı yapıyor ve her toplantıda 
37 muhtar muhakkak talepte bulunuyor. 
Ve muhtarlarımız ben de dahil bir sonraki 
toplantıda o taleplerimizin yerine getirilmiş 
olmasını bekliyoruz. Herşey plan ve pro-
gram dahilinde gerçekleşiyor. Bu anlamda 
toplantılar oldukça verimli geçiyor. 

-Mahallenizde görmek istediğiniz 
yeni proje, hizmet var mı? 

Başkanımızın her mahallede yavaş yavaş ha-
yata geçirdiği yakın zamanda Camidüzü’nde 
hizmete açtığı semt konağından biz de tabiki 
mahallemize istiyoruz. Tabiki şu an ilk etapta 
daha önce de söylediğim gibi cami projemiz 
var onun ardından temennimiz de semt 
konağına sıra gelmesi. 

BAŞİSKELE’NİN HER MAHALLESİ BİRLİK VE 
BERABERLİK DUYGUSUYLA HİZMET GÖRÜYOR

Başiskele’nin güzel mekanlarından olan yapı olarak 
köyden mahalle statüsüne dönüşen Aksığın mahalles-

inin muhtarıyla bir aradaydık. Aksığın mahallesinin küçük 
nüfusu ama dağınık coğrafyası, güzel havası, muazzam 
manzarası ile hoş sohbetimizi gerçekleştirirken, Aksığın 
mahallesinde üç dönemdir muhtarlık görevini yürüten 
Osman Özkar ile muhtarlık görevini ve Aksığın’ı konuştuk. Osman ÖZKAR 

Aksığın Mahelle Muhtarı



Abdulsamet ERKUL
Başiskele İlçe MüftüsüRamazan , Ayların Sultanı

Ramazan , oruç ayıdır.
Ramazan , Kur’an ayıdır.
Ramazan , takva ayıdır.
Ramazan , Allah’ı yüceltme ayıdır.
Ramazan , şükür ayıdır.
Ramazan , doğruyu bulma ayıdır.
Ramazan , tevbe ayıdır.
Ramazan , itikaf yani tefekkür ve taabbüd ayıdır.
Ramazan , Allah’ın koyduğu sınırları gözetme ayıdır.
Ramazan , bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini içinde saklayan bir aydır.
Ramazan  ayı , berekettir.
Ramazan ayı , ziyafettir.
Ramazan ayı , zarafettir.
Ramazan ayı , ibadettir.
Ramazan ayı , Rahmettir.
Ramazan ayı , mağfirettir.
Ramazan ayı , takvadır , korunmadır.
Ramazan ayı , selamdır.
Ramazan ayı , esenliktir.
Ramazan ayı , sukünettir , sekinettir.
Ramazan ayı , dinginliktir.
Ramazan ayı , olgunluktur.
Ramazan ayı , kardeşliktir.
Ramazan ayı , dayanışmadır.
Ramazan ayı , paylaşmadır.
Ramazan ayı , zenginin oruç tutarak yoksulu anlaması, kısmende olsa onun halini yaşamasıdır.
Ramazan ayı , kötü alışkanlıklara son verme , güzel ve yeni sayfalar açma fırsatıdır.
Ramazan ayı , taattir , hasenattır , kurbettir. Cenab-ı Hakka yakın olmadır.
Ramazan ayı , Rahmet , Mağfiret ve Beraat ayıdır.
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- Öncelikle kendinizden 
bahseder misiniz? 

Emekliyim. Ticareti bıraktıktan sonra 
burada, kendi camimde hizmet etmeye 
çalışıyorum. 

- Derneğinizin çalışmaları 
nelerdir?

Derneğimiz 5 senelik bir dernek. İki 
senedir ben buradayım. Daha önce Kamil 
Çavdar isimli abimiz vardı, o bıraktı, görevi 
bize devrettiler.

Camimiz, 17 Ağustos depreminden sonra 
buraya yerleşen vatandaşların oluşumu ve 
katkılarıyla yapıldı. 2008 yılında açıldı, biz 
2003 yılında yerleştik bu bölgeye zaten. 
Kendi vatandaşlarımızın çabalarıyla oluşan 
bu yeri, bizden önceki büyüklerimizden 
devralarak hizmet etmeye çalışıyoruz. 

Camimiz Kocaeli’de ikinci büyük cami. 
2500 kapasitesi var, bahçesiyle beraber 8 
dönüm. Bayanlara yönelik kursumuz var. 
5 derslik sınıfımız var. Ama şu anda talep 
az olduğu için iki dersliğimiz açık. Burada 
30’a yakın kursiyerimiz var. İleriki dönem-
lerde bunu 4-6 yaş grubuna çevirmek is-
tiyoruz. Onu da Belediyenin katkılarıyla 
gerçekleştireceğiz inşallah. 

Bu bölge emekli bölgesi olduğu için 
olanaklarımız oldukça kısıtlı. Bu nedenle 
yardımları Kocaeli Büyükşehir Belediye-
mizden, Başiskele Belediyesi’nden ve Hü-
seyin Ayaz’dan alıyoruz.  Bulunduğumuz 
binayı Büyükşehir Belediyesi yaptı, küçük 

Kur’an kursumuzu Nihai Sezer abimizle 
birlikte Başiskele Belediyesi’nin yardımıyla 
yaptık. Çoğu işimizi Belediye yapıyor, 
buradaki parasal gücümüz az, başka cami-
ler gibi kira vb. gelirimiz de yok. O nedenle 
her işimizde Belediyenin eline bakıyoruz, 
Belediye de sağolsun bu zamana kadar ne 
talep ettiysek yardımcı oldu. 

Cami cemaatimiz iyi, diğer camilere 
göre cuma günleri 2000 kişinin altına hiç 
düşmüyoruz. Normal günlerde de sa-
bah ve yatsı namazlarındaki cemaatimiz 
60-70, bazen de 150 kişi buluyor. Sabah 
namazlarında 40’ın altına düşmedik hiç. 
Bu rakam da sabah namazları için oldukça 
iyi bir rakam aslında. Mesela komşu cami-
mize bakarsanız, 4 kişiyle sabah namazı 
kılıyorlar. Bu nedenle diğer camilere kıyasla 
oldukça iyi bir cemaatimiz var diyebiliriz. 
Dini bayramlarda, Kadir gecelerinde 1000 
kişiden aşağı düşmüyoruz. 
 
-Başiskele Belediyesiyle 
ilişkileriniz nasıl, size olan 
desteklerinden memnun 
musunuz?

Başiskele Belediyesi’nden memnun olma-
sak, zaten biz bu hizmetleri tek başımıza 
yürütemeyiz. Hüseyin Ayaz’dan Allah 
razı olsun, hepsi onun sayesinde. Yok-
sa biz burada kendi başımıza yürüte-
meyiz işleri. Kendi imkanlarımızla bun-
lar yapılmaz, yapma imkanımız yok yani. 
Burada cemaatten toplayacağımız para, 
aylık 700-1000 lira civarında. Ayda bir 
sefer Müftülük müsaade ediyor para top-
lamaya. Ben bu parayla 1 aylık elektriğimi 

karşılayamıyorum. Cami büyük olduğu için 
elektrik masrafı, kursumuzun doğal gazı, 
elektriği de var. Ayda bir sefer topladığım 
parayla bunları karşılama imkanım yok, bu 
açıdan çok zorlanıyoruz. Diğer hizmetleri 
belediyeden almasak, maddi güçle yap-
maya çalışsak bu büyüklükte bir camiyle 
yapamayız yani. Sadece oturduğumuz 
bina 250 metre, bunu da Büyükşehir Bele-
diyesi hibe olarak yaptı verdi. Aynı şekilde 
300 metre, iki katlı Kur’an kursumuz var. 
Büyük olduğumuz için giderlerimiz çok 
oluyor, Belediye olmasa imkanımız yet-
mez. Belediyenin ölçüsüyle yapıyoruz, Al-
lah razı olsun kendilerinden. 

-Başkanımız Hüseyin Ayazla 
diyaloğunuz nasıl, ulaşabiliyor 
musunuz kendisine?

Ben ulaşıyorum, her türlü imkanım var, 
onda sıkıntı yok. Hüseyin Başkan’a tele-
fonla ulaşabiliyoruz. Her zaman bize kapısı 
açık, camiler olunca daha farklı bakıyor 
tabi. Kendilerinin bakış açısı farklı, Allah 
razı olsun. 

-Yeni projeleriniz var mı? 

Yeni projem, 4-6 yaş grubunun çocuklarına 
yönelik kurs düşünüyoruz. Bu yaş grubun-
daki çocuklara bir şey verebilirsek ne 
mutlu. Düşüncemiz bu.  Bu çocuklara 20-
30 kişilik sınıf yapmak istiyoruz. Sınıfımız 
var ama içinin malzemesinde sıkıntımız 
var. Malzeme desteğini de Başkanımızdan 
bekliyoruz, konuyla ilgili görüştük, sözünü 
aldık, bekliyoruz.

BAŞİSKELE BELEDİYESİ OLMADAN 
BİZ HİZMET YAPAMAYIZ

Kocaeli’nin en büyük ikinci camisi olan ve deprem-
den sonra yapılan toplu konut alanlarında 
vatandaşlara hitap edecek 17 Ağustos Camimizdey-
dik. Camimiz oldukça büyük ve cemaati kalabalık 
olan bir cami. 17 Ağustos Şehitler Cami Derneği 
Başkanı Bilgehan Meme ile başkanlık görevini ve 
Başiskele’yi konuştuk.  

Hoşgeldin Ya- Şehri Ramazan



İstanbul ve çevre illere yakın, Doğa yürüşü, atv-motosiklet gezileri, gezinti 
maksatlı aktivitelerin rahatlıkla yapılabildiği bir bölge. Şelale tesisi, Yuvacık 
barajının hemen üstünde, insanı dinlendiren şelale sesinin tam içinde 
birbirinden leziz yemekleri tadabileceğiniz bir mekan. 

Mustafa ustanın maharetli elleriyle hazırladığı, havuzumuzda canlı olarak 
hazır bulunan alabalıklarımızı, doğal ve birbirinden leziz kiremit köfte, 
kiremit mıhlama, kiremit kavurmayı deneyin, pişman olmayacaksınız. 

Doğa ile baş başa kalabilmek için bildiğiniz en kısa yol hangisi? 

Klimaların çaresiz kaldığı Ağustos sıcaklarından mı bunaldınız? Şehrin o 
yorucu temposundan uzaklaşmak mı istiyorsunuz? Kısa bir hafta sonu tatili 
yaparak, bunu gerçekleştirebilirsiniz. Kim istemez ki kamelyalarda oturup, 
derenin o senfonik sesini dinleyerek çayını kahvesini yudumlamak kim 
istemez ki çınar ağaçlarının altında, hamaklarda keyif bir uyku çekmek. 

Bunları yapabilmek çok uzaklarda değil sadece İstanbul’a 120 km 
uzaklıkta…

Yuvacık Barajı Kirazlı Dere Mevkii 
Yuvacık/Başiskele/Kocaeli 

www.selaletesisi.com
0 535 558 50 06 
0 262 345 00 04
E-Mail :info@selaletesisi.com

Detaylı Bilgiler ve 
Hizmetlerimiz İçin



Osman UÇAR (47) vefat etmiştir. 
(29.4.2016)

Sayime OKCAN (75) vefat etmiştir. 
(29.4.2016)

Ayhan SUNGUR (70) vefat etmiştir. 
(27.4.2016)

Selahattin BULGAN (82) vefat etmiştir. 
(27.4.2016)

Şakir KAVAN (68) vefat etmiştir. 
(27.4.2016)

Fatma ARTAN (74) vefat etmiştir. 
(26.4.2016)

Hasan MUT (87) vefat etmiştir. 
(24.4.2016)

Sabahattin ALPSOY (72) vefat etmiştir. 
(23.4.2016)

İsmail KELEŞ (61) vefat etmiştir. 
(22.4.2016)

Neşe KAVAS (74) vefat etmiştir. 
(22.4.2016)

Hikmet ŞENOL (76) vefat etmiştir. 
(23.4.2016)

Sevila TOPAL (88) vefat etmiştir. 
(22.4.2016)

Ali Rıza İTMİŞ (75) vefat etmiştir. 
(22.4.2016)

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

Başiskele Belediye Başkanı

Sinem ŞAHİN & Burhanettin EMİR
10.05.2016

Meral KARAKUŞ & Ayan AKTOP
10.05.2016

Ceren BOĞ & Murat AVCI
11.05.2016

Havva ERENOĞLU & Ahmet KARAASLAN
12.05.2016

 
Serap TAŞPINAR & Burak DÜLGER

12.05.2016

Sümeyye Büşra BUKSU & Sefa DALGIÇ
13.05.2016

Burcu ÇETİNKAYA & Osman Emre DOĞAN
13.04.2016

Gülşah ÖZDEMİR & Burak ERCAN
14.05.2016

Burçin BOZKURT & Emrah ÇETİNKIL
14.05.2016

Bilge BEŞER & Emre ATABEY
14.05.2016

Asiye Merve KANIK & Furkan Salih USTAOĞLU
14.05.2016

Melda TAŞOVA & Muzaffer KARDÜZ
15.05.2016

Nedret TORAMAN & Melih MUTLU
15.05.2016

Meliha Büşra BAŞAK & Serkan GÜRELİ
15.05.2016

Gülşah AKGÜN & Ferhat YETGİN
15.05.2016

Zerrin KESKİN & Abdul ÖKSÜZ
15.05.2016

Songül BAYRAM & Cevdet TOPAL
16.05.2016

Seda KÖKSAL & Selçuk Metin ALTIN
17.05.2016

Hülya SİLAHLI & Kamil KESKİN
17.05.2016

Sara GALBUSERA & Batuhan SÜZGÜN
20.05.2016 

Özge YILDIZLI & Abdurrahman ÇIRAKOĞLU
20.04.2016

Ezgi CENGİZ & İhsan BALKAN
20.04.2016

Neslihan PÜRGÜ & Gökhan PEHLEVAN
20.04.2016

Tuğçe YILMAZ & Yasin ÖZER
21.04.2016

 
Merve YILMAZ & İlker DURAN

21.04.2016

Duygu KULAK & Mustafa ÖRS
21.04.2016

Şuheda GİRGİN & Kaan ÖCAL
21.04.2016

Leyla BASKIN & Süleyman KAYA
21.04.2016

Sümeyra BEKTAŞ & Ferdi KENAN
23.04.2016

Ayşe Nur AKSOY & Emrah KAÇAR
23.04.2016

Esra BAŞKAYA & Selami KUŞ
24.04.2016

Gurbet TUTAL & Recep UĞUR
24.04.2016

Elif DEMİRCİOĞLU & Ahmet ÖZBAY
24.04.2016

Merve KAZANCI & Zafer AYHAN
24.04.2016

Ayşegül TUNCA & Yunus Emre KARAMAN
26.04.2016

Sinem CANBAY & Adem BAGER
26.04.2016

Ceren KANBER & Abdulkadir SARAÇ
27.04.2016

Gülcan KAYA & Mücahit KAÇAR
29.04.2016

Beyzanur KAYHAN & Haluk ERENOĞLU
29.04.2016

Merve KOCABAŞ & Samet ORHAN
30.04.2016

Zeynep BAYRAM & Ümit AYYILDIZ
30.04.2016

Nazlıhan TECER & Umut ASLAN
30.04.2016

Süheda HACIHASANOĞLU & Şahin KABLAN
30.04.2016

Ahsen Şule ACAR & Hikmet AKÇA
01.05.2016

Ayşe ZENGİN & Ahmet DOĞAN
01.04.2016

Arzu ÖZKAN & Abdulsamet AYGÜN
01.04.2016

Zeynep GURULKAN & Burak ASLANGÖZ
02.05.2016

Burcu AKKAYA & Mehmet YOLDAŞ
02.05.2016

Semra ERDAL & Ahmet DEMİREL
03.05.2016

Asiye PEÇE & İsmail BÜYÜK
05.05.2016

Kübra YAŞAR & Yasin KARAGÖZ
05.05.2016

Aynur EKŞİ & Ferhat KAN
07.05.2016

Ferhat BAYDIR & Okan TAYIM
07.05.2016

Sena KARAKUŞ & Oğuz TURAN
08.05.2016

Duygu ERTUĞ & Ahmet Murat YÜCE
08.05.2016

Elif SARITAŞ & Ahmet SUİÇMEZ
08.05.2016

Yasemin AYDIN & Hasan AKTÜRKOĞLU
08.05.2016

Nihal UZAR & Cihat YAŞAR
08.05.2016

Saniye Kübra BAYER & Salih Cihan YILDIRIM
09.05.2016

Sena AKGÜNEŞ & Süleyman SİVRİ
10.05.2016

Osman Zeki DEMİRTAŞ (92) vefat 
etmiştir. 

(5.5.2016)

Harun ÇAPLI (28) vefat etmiştir. 
(6.5.2016)

Mustafa BAYRAK (82) vefat etmiştir. 
(4.5.2016) 

Salih ANDAÇ (53) vefat etmiştir. 
(01.05.2016)

Ayhan ERENOĞLU (47) vefat etmiştir. 
(01.05.2016)

Hafız İbrahim AZAK (77) vefat etmiştir.
 (29.4.2016)

Numan GÜLEN (71) vefat etmiştir.
 (29.4.2016)

Süleyman KOÇ (97) vefat etmiştir. 
(29.4.2016)

Mustafa ŞEKERSOY (83) vefat etmiştir. 
(20.5.2016)

Havva DOĞAN (97) vefat etmiştir. 
(23.5.2016)

Mustafa ÖZAKGÜNEŞ (59) vefat etmiştir. 
(22.5.2016)

Şahizer ÖZTONGA (74) vefat etmiştir. 
(20.5.2016)

Murtaza GÜLTEKİN (71) vefat etmiştir. 
(19.5.2016)

Ali ŞENOL (84) vefat etmiştir. 
(21.4.2016)

Emrullah ÖZTONGA (85) vefat etmiştir. 
(21.04.2016)

Sebahat ASLAN (74) vefat etmiştir. 
(18.5.206) 

Zülfikar ERGÜN (43) vefat etmiştir. 
(17.5.2016)

Sadık KÜÇÜKYILDIZ (79) vefat etmiştir. 
(17.5.2016)

Levent DUYMUŞ (40) vefat etmiştir. 
(15.5.2016)

Aynur YAVUZER (61) vefat etmiştir. 
(14.5.2016) 

Emine BEYAZ (86) vefat etmiştir.
 (15.5.2016)

Zeynep İLHAN (35) vefat etmiştir. 
(13.5.2016)

Cemil KÜÇÜK (64) vefat etmiştir. 
(13.5.2016)

Osman KAYAALP (72) vefat etmiştir. 
(10.5.2016)

Şaban KOZLUCA (83) vefat etmiştir. 
(6.5.2016)

Seyfullah ÇAKAR (91) vefat etmiştir. 
(5.5.2016)

Kadem BAYRAK (66) vefat etmiştir. 
(5.5.2016)




