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Başkan Ayaz
“85 Bin Vatandaşımızla 

Gönül Bağımız Var”

Röportaj:
İlçe Tarım Müdürü Yaman: 

““7 Yıldıza Yakışır Hizmetler 
Yapıyoruz”

“Karadenizliler 
Mahallesi’nde

Yeni İmar Yolları Açılıyor”

“Yeşil Alanlarda Temizlik 
Çalışması”

“Başkan Ayaz: 
“Hizmetlerimizi Başiskele’ye 
Miras Bırakmak İstiyoruz”

“Biz Belediyemize Olan Vergimizi 
Zamanında Ödüyoruz.

Siz de Ödüyor Musunuz?”

Başkan Ayaz:
“Söz Verdik, Birlikte Başardık”

“Özel Kocaeli Akademi Hastanesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay 

Kırman’la Röportaj”

 “7 Yıldızlı Kent” vizyonuyla oluşturduğumuz hizmetler şemsiyesi 

çerçevesinde, eğitimden sağlığa, kültür ve turizmden sosyal yaşam 

alanlarına siz değerli kardeşlerimizin hayatına her geçen gün daha çok 

güzellik sunmak ve sizlerin beklentisini bütünüyle karşılayabilmek tek 

gayemizdir. Bu gaye ile Başiskele’nin daha sağlıklı ve yaşanabilir bir ilçe 

olması için mahallelerde sosyal alanlar, parklar, semt konakları, yollar ve 

meydan düzenlemeleri yaparak yaşam standartlarını en üst seviyeye 

çıkarıyoruz.  

 Yaşam seviyesinin artmasında eğitimin ve sağlığın önemini biliyor, 

yönetim politikalarımızda bu alanlara öncelik veriyoruz. Eğitimin sadece 

kurumlar bazında değil, mahalli düzeyde de 7’den 70’e sürdürülmesi 

gereken hayat boyu öğrenme anlayışını destekliyor, bunun için semt 

konaklarımızı büyük bir titizlikle inşa ediyoruz. Halkımızın eğitimden 

sağlığa, kültürel etkinliklerden sosyal yardımlaşma hizmetlerine kadar 

pek çok hizmete daha hızlı, daha kolay ve kaliteli bir biçimde ulaşmasını 

sağlamak amacıyla oluşturduğumuz semt konaklarımızın bir yenisini daha 

Doğantepe mahallemize kazandırmış bulunuyoruz.

  

 Tüm bunları yaparken, her geçen gün gelişen ve değişen 

Başiskelemizde, insan sağlığı ve hayvan sağlığını da önemsiyor, bunun için 

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile birlikte gerek semt pazarlarında, 

gerekse seyyar satıcılara ve gıda üretim satış yerlerine yönelik denetimler 

yapıyor, hayvan bakımı, besleme ve hayvan sağlığı ile ilgili çalışmalarımızı 

devam ettiriyoruz. 

 Yine sağlığımıza etki eden en önemli unsurlardan biri olarak 

gördüğümüz temiz çevre ortamının sağlanması için yılsonuna kadar 40 

noktaya daha 3 bacalı 2 bin 400 litre hacimli yeraltı çöp konteynerinin 

montajını gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Böylece hijyenik, uzun ömürlü, 

estetik görünümlü konteynerlerle hem çevrenin korunmasını hem de 

vatandaşlarımızın Başiskele’de daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda 

yaşamalarını sağlayacağız.

  

 Örnek ve öncü hizmetlerin kenti Başiskele’de birlikte çok daha güzel 

günlere...

Her şey Başiskele için... 

Kıymetli Hemşehrilerim,



Başiskele Belediyesi Doğantepe Semt 
Konağı Sosyal Yaşam Merkezi Kocaeli 

Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeri-
ya Özak, Başiskele Kaymakamı Ali Partal, 
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Ak 
Parti Başiskele İlçe Başkanı Şahin Talus, Ak 
Parti Başiskele Kadın Kolları Başkanı Hacer 
Çakır, Başiskele İlçe Müftüsü Abdulsamet 
Erkul, Başiskele Jandarma Komutanı Yüzbaşı 
Gazi Özdemir, Başiskele İlçe Halk Eğitim 
Müdürü Fuat Şahin, Başiskele Muhtarlar 
Derneği Başkanı İlhan Altıntaş, Muhtarlar, 
Meclis Üyeleri, , Belediye Başkan Yardımcıları 
ve vatandaşların tam katılımıyla gerçekleşti. 

MUHTAR ÖZTÜRK: ”BAŞKANIMIZ 
DOĞANTEPE’YE HER TÜRLÜ 

HİZMETİ GETİRMİŞTİR, ALLAH 
RAZI OLSUN”

Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan program-
da ilk konuşmayı yapan Doğantepe Ma-
halle Muhtarı Mithat Öztürk Doğantepe’nin 
kuruluşundan bu güne kadar vefat eden 
vatandaşlar ve tüm şehitlerimize Allahtan 
rahmet diliyorum dedi. Muhtar Mithat 
Öztürk Başiskele’de birçok sosyal alan-
lar oluşturan ve düzenlemeler yapan, bu 
hizmetleri vatandaşların kullanımına su-
nan Başiskele Belediye Başkanımız Hüseyin 
Ayaz yaşam standartlarını en üst seviyeye 
çıkarıyor, ilçemize değer katıyor. Bugün 
bulunduğumuz bu mahallemiz başkanımız 
desteği ile %95 i doğalgaza kavuşmuş ve 
Semt Konağımızın yapımı tamamlanmıştır. 

Başkanımız Hüseyin Ayaz Doğantepe Ma-
hallemize bu anlamda her türlü hizmeti 
getirmiştir.  Kendisine ne kadar teşekkür et-
sek azdır. Allah razı olsun.” dedi.

BAŞKAN AYAZ: “85 BİN 
VATANDAŞLARIMIZLA GÖNÜL 
BAĞIMIZ VAR”

 Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin 
Ayaz ise konuşmasında, şu anda Serindere, 
Camidüzü ve Doğantepe Mahallelerimizde 
mahalle konaklarımız bitti. Vezirçiftliği ve 
Şehitekrem Mahallemizdeki konaklarımız 
tamamlanma aşamasında. Bunun yanı sıra 
Mehmetağa Mahallemizin Kent Meydanı 
yapım çalışmaları da başladı. Yuvacık Yakacık 
Mahallemizde istimlak edilen binaların yıkım 
çalışmaları tamamlandı. Hasılı, Başiskele 
Belediyesi olarak şu anda 37 Mahallemizde 
hizmetlerimizi, icraatlarımızı sürdürüyoruz. 
Bizi icraatlarımızdan takip edebilirsiniz. Tabi 
biz bu hizmetlerimizi yaparken muhtarlar 
dernek başkanımız ve muhtarlarımızla bir-
likte bütün mahallelerimizin eksiklikleri-
ni ve özellikle öncelikli olanları tespit 
ederek hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. 
Bu hizmetlerimizi gerçekleştirirken bağlı 
bulunduğumuz siyasi görüşün halka bakış 
açısını ve hizmet anlayışını da ön planda 
bulunduruyoruz. Hizmetlerimizi yaparken 
bize öncülük eden, önümüzü açan Başiskele 
Kaymakamımız Sayın Ali Partal’a ayrıca 
teşekkür ediyorum.

 Başiskele Belediye Başkanı 
olduğumuz günden bugüne her tür-
lü söylem, tahrik ve iftiralara kapalı 
kaldık. Her türlü çamur atmalara kapalı 
kaldık. Ama halkımızla gönül bağımızı, 
halkımızla bir araya gelmeyi, halkımızla 
olan diyaloğumuzu ve hizmet aşkımızı, 
gelecek nesillerimize bırakacağımız 
mirasımızı hiçbir zaman engellemedik asla 
halkımızdan kopmadık. Hepinize teşekkür 
ediyorum. Sizler olduğunuz sürece, sizlerle 
aramızda sevgi bağı manevi gönül bağımız 
olduğu sürece Allah’ın izni ile daha birçok 
semt konağını da sizler ile birlikte hizmete 
açar hatta gerekirse Başiskele’yi yeniden 
yıkar yeniden yaparız. İyi ki varsınız. Bunca 
hizmetin ve hizmete açılan yapılarımızın 
arkasında mesai arkadaşlarımızın alın teri 
olduğu kadar Başiskele’de yaşayan her bir 
hemşehrim ile 85 bin komşumuzla da bit-
meyen bir gönül bağımız var” dedi.

KAYMAKAM PARTAL: 
“BAŞİSKELE’DE HER AY BİR 
HİZMET AÇIYORUZ”

 Başiskele Kaymakamı Ali Par-
tal ise konuşmasında Başiskele son 
yıllarda büyük bir değişim göstermek-
tedir. Başiskele devletimizin, büyükşehir 
belediyemizin ve Başiskele Belediyemizin 
hizmet ve yatırımları ile modern bir kent 
görünümüne kavuşmuştur. Belediyemi-
zin bugün olduğu gibi her ay bir hizmet 
açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu hizmetle-

rin yapımında en büyük katkı Belediye 
Başkanımız Hüseyin Ayaz’a aittir. Kendisini 
ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum, 
dedi.

BAŞKAN ÖZAK: “SEMT 
KONAKLARIMIZ MAHALLE 
KÜLTÜRÜNÜN YAŞAYAN 
TEMSİLCİLERİDİR”

 Kocaeli Büyükşehir Belediye-
si Başkan Vekili Zekeriya Özak Kocae-
li Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu’nun selamını ileterek söz-
lerine başladı. Başiskele Belediyemizin 
örnek projelerinden bir yenisi olan semt 
konağımızın açılışında sizlerle birlikteyiz. 
Başiskele Belediyemizin medeniyetimize 
verdiği değerin ve günümüzde yaşatma ar-
zusunun bir nişanesi olarak daha önce inşa 
ettiği diğer semt konakları gibi bugünde 
yine ayrı bir güzellikte olan bir semt konağı 
hizmete giriyor. Eğitim odalarından emek-
li odalarına, bilgisayar odaları ve misa-
firhanelere varana kadar birçok etkinliğin 

bir arada yapılacağı aynı zamanda mahalle 
kültürümüzün de yaşayacağı bir mekâna 
kavuşuyor. Semt konaklarımız bizim ma-
halle kültürümüzün günümüzde yaşayan 
temsilcileridir. Özellikle sosyalleşme ve 
hemşeri hukukumuzun gelişimine katkı 
sağlayacak Doğantepe Semt Konağımız 
halkımıza hayırlı olsun dedi.

MİLLETVEKİLİ YILMAZ: 
“İNSANLARIN EN HAYIRLISI 
FAYDALI İŞLER YAPANLARDIR, 
BAŞKAN AYAZ’I TEBRİK 
EDİYORUM”

 Kocaeli Milletvekili Mehmet 
Akif Yılmaz ise konuşmasında: ”Belediye 
Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. 
14 yıldır Türkiye’de Halka Hizmet Hakka 
Hizmettir düsturuyla insanların en hayırlısı 
insanlığa faydalı işler yapandır anlayışı ile 
mücadele veren, Türkiye’mizin dört bir yanına 
her karış toprağına halen hizmet götürme-
ye devam eden, hizmetleri Türkiye’yi aşıp 
İslam coğrafyasının dört bir yanına el uza-
tan bir kadronun müntesibi olarak burada 
bu siyasi harekete destek olan gönül veren 
dostlarımıza kardeşlerimize teşekkür edi-

yorum. Burada vermiş olduğumuz destek 
ortaya koymuş olduğumuz çalışma azim 
ve gayret yapmış olduğumuz hizmetler 
Doğantepe, Başiskele, Kocaeli Türkiye 
sınırlarını aşan büyük bir hizmet deryasına 
dönüştü. Milletimizin ve ümmetimizin ümi-
di haline dönüştü. Önümüze geçen lideri-
miz Recep Tayyip Erdoğan’ın sesi buraları 
aşarak artık dünyada yankılanmaya başladı. 
Onun şahsında bir millet topyekûn birlikte 
ayağa kalkmanın mücadelesini veriyor. Her 
gün yeni bir hizmet üreterek yeni atılımlar 
yapıyoruz. Dünyada parmakla gösterilen bir 
ülke halindeyiz.” dedi.

 458,60m² kapalı 340m² açık 
bahçe alanı olan Doğantepe Semt Konağı 
ve Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde, mi-
safir odası , çay ocağı, atölye, bilgisayar 
sınıfı, çocuk eğitim salonu, bayan eğitim 
salonları, bay bayan abdesthaneler, bay 
bayan tuvaletler ve mutfak bulunuyor. İl 
ve ilçe protokolü ile açılış kurdelesi kesilme-
sinin ardından bu kapsamlı kompleks tüm 
protokolün katılımı ile gezildi. Vatandaşlara 
açılış akabinde ikramlarda bulunuldu.
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BAŞKAN AYAZ: 
“85 BİN VATANDAŞIMIZLA 
  GÖNÜL BAĞIMIZ VAR”



Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ulusumuzun 
övünç kaynağı ve bağımsızlığımızın simgesi olan 600 m²’lik 

dev Türk Bayrağı’nın bakımını gerçekleştirdi.

 Yeniköy Merkez Mahallesi’nde Başiskele’ye hakim bir nok-
tada bulunan 30 metre genişliğinde ve 20 metre yüksekliğindeki 
Türk Bayrağı kırmızı ve beyaz renklerle ışıl ışıl parlıyor. Milletimizin 
varlığının ve bağımsızlığının sembolü olan Türk Bayrağını belediye 
ekipleri su tankeriyle yıkayarak etrafını temizledi ve boyamasını 
gerçekleştirdi.

BAŞİSKELE’DE 

TÜRK 
BAYRAĞIMIZA
BAKIM

Kentsel mekânlar kentlilerin kültürel birikimlerini 
paylaştığı, aktardığı ve tekrar öğrendiği yerlerdir. Aynı 

zamanda kentin tanımlanması bağlamında kullanıcıların; 
kültürel kimlikleri, kişisel gelişimleri ve insanların birbirleriyle 
etkileşimleri sonucu kentli olma deneyimini elde etmesi de 
bu mekânlarda olmaktadır. 

 Kentsel mekan olarak camilerimiz ve meydanları 
kentin en önemli iletişim etkileşim,  birlik ve beraberlik 
alanlarıdır.

 Bu bağlamda İlçemizde bulunan camiler ve ona 
bağlı kamusal alanlarda yaptığımız çalışmalar ile kentsel 

mekân kalitesini arttırmak, estetik olgusunu geliştirmek ve 
yaşamsal kaliteyi yükseltmek amaçlanmaktadır.

 Bu amaç doğrultusunda Halkımızın ibadet et-
mek için kullandıkları camilerin meydanlarında vakitleri-
ni geçirirken kullanacakları kentsel donatı elemanlarını 
iyileştirmek (wc, şadırvanlar, kent mobilyaları) için belediye-
mizce yürütülen çalışmalar sırasıyla hayata geçirilmektedir. 
Çevrede yaşayan halkın katılımı ile ihtiyaçlar belirlenmiş 
buna uygun olarak cami ve çevresi için yeni projeler 
tasarlanmış ve uygulanmıştır. 

KENTSEL MEKAN OLARAK

CAMİLERİMİZ ve MEYDANLARI

Uygulanan projelerimiz; 
Fatih Cami Meydan, WC ve Şadırvan Projesi;

Doğantepe Azizağa Cami Meydan ve Şadırvan Projesi

Asiye Örçen / Mimar

Basiskele Aylık Yayın Organı6

Köşe Yazısı

 Dilimizde daha çok yenilik ya da yenilikçilik 
olarak kullanılan inovasyon, ekonomik ve toplumsal fayda 
sağlayacak yeni bir ürün veya hizmet, bir süreç, yöntem 
ya da uygulamadır. Bir şeyin yeni olması için daha önce 
düşünülmemiş, yapılmamış ya da var olanlardan farklı olması 
gerekir. Bu nedenle inovasyon için farklılaşma önemlidir. 
Günümüzde gerek kurumlar, gerek kentler, gerekse ülkeler 
için inovasyon önemlidir. Çünkü inovasyonla farklılaşma, 
sürdürülebilir olma, insan, doğa ve evrene değer katma ve 
de yaşam kalitesini yükseltme söz konusudur.  

 2000’li yıllardan itibaren, inovasyonla birlikte akıllı 
kentlerin de ortaya çıktığı görülmektedir. Dünyada pek çok 
ülkede belediyeler ulaşım, su, elektrik, sağlık, eğitim, temiz-
lik, güvenlik, afet yönetimi işlemlerini bilgi iletişim teknolo-
jileri ve ağlarıyla yönetmektedir. Dünyanın birçok akıllı kent 
projesinde vatandaşların gerek geliştirdikleri projeler, ger-
ekse uygulanan projelere aktif katılım göstererek, kamu/ye-
rel yönetimlerle birlikte söz sahibi oldukları görülmektedir. 
Günümüzde kentlerin akıllılaşmasını / markalaşmasını 
sağlayan belediyeler, yardım faaliyetleri, spor etkinlikleri 
veya festivaller gibi klasik faaliyetleri değil kendilerini 
diğerlerinden ayıran özellikleri, yenilikçi faaliyetleri ve 
tüm bunların sunma biçimiyle markalaşma sağlamaktadır. 
Markalaşma belediyelerin, dolayısı ile insanların kalkınması 
için güçlü bir araçtır. Belediyelerin markalaşması için 
devamlı yenilikçi projeler üretiyor ve bu konuda markalaşma 
çalışmaları yapıyor olmaları gerekir. Bu noktada hem 
belediyelerin markalaşmasına hem de akıllı kent projelerine 
destek olacak fikir ve projelerin üretildiği inovasyon 
merkezleri ya da Ar-Ge birimleri gibi çeşitli ortamlar 
karşımıza çıkıyor. 

 İnovasyonun öneminin farkında olan çok az beledi-
yede yer alan bu ortamlardan biri de Başiskele Belediyesi’nin 
oluşturduğu Ar-Ge birimidir. Türkiye’de üç, Kocaeli sınırları 
içerisinde ise sadece Başiskele Belediyesi’nde görülen bu 
ortamda, e-belediyecilik, e-öğrenme, e-imar, dijital kent 
rehberi, mobil belediyecilik gibi hayatı kolaylaştırmak 
amacıyla geliştirilen teknolojik projelerden, Trafik Eğitim 
Parkı, oryantiring yarışmaları, hayır kumbarası, yer altı çöp 
konteynerleri ve kültür, turizm, doğa gibi daha birçok alan-
da yeni üretilen ve inanın hiçbir kentte görülmeyen projeler 
ortaya çıkıyor. 

 Başiskele Belediyesi’de inovasyona verilen bu 
önemde, Başkan Ayaz’ın zekası ve vizyoner bakış açısının 
yattığı görülüyor. Yenilikleri takip eden, yeni fikir ve pro-
jelere her zaman açık olan, destekleyen ve yönlendiren, 
tüm bunları yaparken Başiskele’nin kendine has dokusunu 
koruyan ve kollayan Başkan Ayaz’ın liderliği ile bugün 
Başiskele Belediyesi ve Başiskele markalaşma yolunda hızla 
ilerliyor. 

 Siz de bu markalaşma hikayesinde yer alabilir, yeni 
fikir ve projelerinizi Başkan Ayaz’la ya da Ar-Ge Birimiyle 
paylaşabilirsiniz. Sizin fikriniz sizin isminizle hayat bulsun, 
Başiskele’de kalıcı eseriniz olsun… 

Dr. Banu KÜÇÜKSARAÇ
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

İNOVASYONLA MARKALAŞAN BAŞİSKELE
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Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 
yaptığı çalışmalar kapsamında ilçede yol açımı 

ve dolgu çalışmaları gerçekleştiriyor. İmar planları 
doğrultusunda her gün kilometrelerce yeni yolların 
açıldığı Başiskele’de bu açılan yollara yaklaşık 15 bin 
ton dolgu malzemesi seriliyor.

 Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, 
şuyulandırma çalışmalarının yeni tamamlandığı Ka-
radenizliler Mahallesi’nde imar yollarını açmak için 
çalışmalara başladı. 10 sokakta devam eden yol 
açma çalışmalarında parseller oluşmaya başladı.

KARADENİZLİLER MAHALLESİ’NDE 
YENi iMAR YOLLARI 
AÇILIYOR

Yeniköy Merkez Mahallesi’nde bele-
diye tarafından yol genişletme 

çalışmaları başlatıldı. Başiskele Belediye 
Fen İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü 
çalışmalar kapsamında yolun yaklaşık 
1 kilometrelik kısmında iş makineleriy-
le yol genişletme çalışmaları yapılıyor. 
Çalışmaların yapıldığı bölgelerde çalışan 
personel ve vatandaşlarla birlikte olan 

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz 
çalışmaları yakından takip ediyor.
 Birbirine bağlantılı olan dar 
yolların genişletilerek daha rahat bir 
kullanım alanına kavuşması için gerekli 
çalışmaların yapıldığı Yeniköy Merkez 
Mahallesi Çınar Caddesi ve Tomur-
cuk Sokak’ta Başiskele Belediye ekipleri 
çalışma gerçekleştiriyor. Yaklaşık 20 met-

re genişliğe çıkarılan yol kenarlarına de-
koratif perde duvarlar yapılıyor.

 Vatandaşların ulaşım konusunda 
rahat etmesi için belediye olarak ne gere-
kiyorsa yaptıklarını belirten Başiskele Be-
lediye Başkanı Hüseyin Ayaz çalışmaların 
kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

BAŞİSKELE’DE 
YOLLAR 
GENİŞLİYOR

Başiskele Belediyesi 
yürüttüğü çalışmalar 

kapsamında 
yolun yaklaşık 1 

kilometrelik kısmında 
iş makineleriyle yol 

genişletme çalışmaları 
yapıyor.
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Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin 
Ayaz 7 Yıldızlı Kenti imar ederken 

her alanda öncü ve örnek projeleri 
Başiskelelilere kazandırıyor. Yeniköy 
Merkez Mahallesi’nde Başkan Ayaz’ın 
yatırımcı işbirliği politikasıyla Vehbi Koç 
Vakfı tarafından ilçeye kazandırılan Yarı 
Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu binası 
hizmete hazırlanıyor.  

 Mimari Yapısı ile son derece dikkat 
çeken Yeniköy Yarı Olimpik Kapalı Yüzme 

Havuzu Binasının içerisinde Kafeteryalar, 
Fitness Salonları, etkinlik alanları gibi 
her şey oldukça detaylı düşünülerek 
tasarlanmış. Başiskele Belediyesi 
tarafından yapılan Başiskele’nin en büyük 
ikinci parkı olan “Spor Parkı” içerisinde 
yar alan 540 m²’lik restoran da aynı 
tarihte ihaleye çıkıyor. Restoran her iki 
tarafıyla açık verandası ve kapalı alanı, 
modern mutfak ve 13 güvenlik kamerası 
ile dikkat çekiyor. İhale tamamlandıktan 
sonra faaliyete geçecek olan spor 

kompleksi ve restoran Başiskelelilerden 
yoğun ilgi göreceğe benziyor. 

 Türkiye’de örnek havuz yatırımının 
ilçeye kazandırılmasıyla Başiskele’de bir 
yandan yüzme sporunda önemli sporcular 
yetişirken diğer yandan düzenlenecek 
olan ulusal ve uluslararası müsabakalara 
da ev sahipliği yapmış olacak. 

7 Yıldızlı Kent Başiskele’nin
Örnek ve Öncü Hizmeti Olan

Yarı Olimpik 
Yüzme Havuzu 
Hizmete Hazırlanıyor

Başiskele, Yeniköy Merkez Mahallesi’nde yer alan 3 bin 922 m² alanı kaplayan Yarı Olim-
pik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi içerisinde yer alan 540 m²’lik restoran hizmete 
hazırlanıyor.

Başiskeleliler, 
Güzel Havanın Tadını Parklarda Çıkaracak!

 İlçemiz Serdar Mahallesi Pasinler 
Caddesi üzerinde inşa edilen Fatih Sultan 
Mehmet Parkı, baharın gelmesiyle birlikte 
insanların akınına uğruyor. 

 Yerleşimin merkezinde bulunan 
30 dönümlük arazi üzerine konuşlandırılan 
park, gelenlere rekreatif imkanlar sunuyor. 
Parkın içerisinde Fatih Sultan Mehmet Anıtı, 
16 Büyük Türk Devleti’ni temsil eden asker 
heykelleri bulunmakta olup, tarihimiz genç 
nesillerle yaşatılmaya devam ediliyor. 17 bin 
280 m² lik yeşil alan, piknik alanları, oturma 
alanları, çocuklar ve gençler için bulunan oyun 
grupları sayesinde tüm günü alanda geçiren 
aileler bu durumdan son derece mutlu! Siz 
Göl Kafede çayınızı yudumlarken, çocuğunuz 
bırakın özgürce oynasın. Bunun yanı sıra Ufo 
Kafe nin terasında eşsiz güzellikte gün batımını 
seyredebilirsiniz. Park içerisinde yürüyüş 
yolları, çocuklara özgü harikalar adası, 
kültür ve sanat sergi alanları, bebek bakım 
alanları, mescit gibi her ihtiyaca yönelik 
fonksiyonlar da bulunmaktadır. Türkiye’de eşi 
olmayan 75 metre uzunluğundaki çim kayak 
pisti dikkat çekici olup, gelenlere heyecan 
dolu anlar yaşatmaktadır. Yürüyüş alanları 
üzerindeki minyatür eserler tarihimizden 
kesitler sunmaktadır. Ayrıca park alanı içerisinde 
ücretsiz wifi, aktiviteler için konser ve sergi 
alanları ile bisiklet yolları bulunuyor.

FATİH SULTAN MEHMET PARKI

Fatih Sultan Mehmet Parkı

Yasemin KAPTAN / Peyzaj Mimarı

ADA PARK

Kullar Mehmetağa Mahallesi’nde, ilçemizin 
ender güzellikteki I. Etap Kızkulesi Parkı’ndan 
sonra, Kullar deresinin diğer yamacına yapılan 
II.Etap   görenleri büyülüyor. Doğal taşlarla ıslah 
edilen dere yamacı, parkın doğal yeşil alanıyla 
birlikte, insana sakinlik veren suyun birlikteliği 
huzurlu bir ortam oluşturuyor. 4 dönüm alan 
üzerinde inşa edilen park, çocuk oyun grubu 
ve zemine monteli tramboliniyle Başiskelelilere 
eğlenceli zamanlar geçirmelerine olanak 
sağlıyor. Dere kenarında söğüt ağaçlarının 
altında kameriyelerde oturmak, sevdiklerinizle 
hoş vakit geçirmek sizi dinlendirecektir. Galata 
Kulesi ayağınıza kadar gelmişken, bir hatıra 
fotoğrafı çektirmemek de olmaz.

3 AŞAMALI PARK

Yeniköy Atakent Mahallesi halkı yeşile doy-
du. Üç etaptan oluşan park, içerdiği değişik 
fonksiyonlarıyla her kesime hitap etmektedir. 
En büyük alanda bulunan, teleferik oyun grubu 
büyükten küçüğe herkese çocuk ruhunu tekrar 
yaşatıyor. Alan içerisine yapılan yeni muhtarlık 
binasıyla birlikte, halka daha iyi hizmet ver-
iliyor. Yapay tepe üzerine kurulan çiçek mod-
eli, tepeden akan şelaleyle bütünlük kazandı. 
Şelalenin yanında soluklanmak isterseniz, 
oturma alanlarında dinlenmek çok hoşunuza 
gidecektir. İkinci etap da ise, müzik severlere 
müjde! Dış mekan müzik aletleri kurulan alan-
da, ksilofon, davul  gibi vurmalı oyun aletleri 
bulunmaktadır. Zemine monteli trambolin ise 
stresinizi atmaya bire bir! Ahşap pergolalar ve 
oturma alanlarıyla tamamlanan geniş yeşil alanlı 
parkımız, konutlar arasındaki bağlantıyı mükem-
mel şekilde kuruyor.
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Baharın gelmesiyle birlikte halkın ortak 
kullanımında olan yeşil alanlarda temiz-

lik çalışması yapan Başiskele Belediyesi orta 
kaldırımlarda, parklarda ve mezarlıklarda 
boyları uzayan çimleri ve yabani otları temiz-
liyor. Ekipler bu yöndeki çalışmalarını yaz bo-
yunca sürdürecek.

 Merkez mezarlıklar başta olmak 
üzere ilçenin tüm mezarlıklarında da 
bitkilerin bakımlarını yapan ekipler çimleri 
biçiyor. Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü Mezarlık İşleri Birimi tarafından 
yapılan çalışmalar kapsamında ayrıca 
mezarlıklar içerisinde bulunan çeşmelerin de 
bakımları yapılıyor.

YEŞİL 
ALANLARDA 
TEMİZLİK 
ÇALIŞMASI

YEŞİL 
ALANLARDA 
TEMİZLİK 
ÇALIŞMASI

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında 
bitkilerin bakımlarını yaparak tüpleme ve saksılanmasını 
gerçekleştiriyor. Serada ayrıca yol açma ve genişletme 
çalışmalarında sökülen ağaçlar ayrı bir yerde muhafaza 
edilerek, saksılandırılıp köklendiriliyor.

Başiskele Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçenin 
yeşil alanlarında kullanılan fidanları ve süs bitkilerini kendi 
serasında büyütüyor. Çınar, akçaağaç, kımızı yapraklı ağaçlar, 
süs eriği, dış budak, oya, erguvan, hatmi, manolya, vb. ağaç 
türü bitkilerin bulunduğu açık seradan ihtiyaç duyulan nokta-
lara dikim için sevk ediliyor. Ekipler ayrıca çiçek üretimi dışında 
ilçenin park ve mesire alanları gibi birçok noktasında kullanılan 
oturma grupları ve bankların da montajını gerçekleştiriyor.

BAŞİSKELE BELEDİYESİ
Yeşil Alanlarda Kullanılan 
Fidanları ve Süs Bitkilerini 

Kendi Serasında 
Büyütüyor
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 Coğrafi konumu, tarihi ve kültürel 
altyapısı, denizi, yeşil doğası ve yapılan 
yatırımlarla Kocaeli’de ön planda yer 
alan Başiskele, Belediye Başkanı Hüseyin 
Ayaz’ın kararlı çalışmalarıyla sağlık turizmi 
alanında ilgi odağı olmaya devam ediyor. 

 Yatırımcıların son yıllardaki en ca-
zip ilçesi haline gelen Başiskele’nin sağlık 
yıldızlarından biri de “Kocaeli de ilk akla 
gelen, güvenilir, kaliteli ve ekono-
mik sağlık hizmeti verme” misyonu ile 
hizmet sunan Özel Kocaeli Akademi Has-
tanesi.  

 Medikal Park ve Romatem 
hastanelerinin yanında üçüncü hastane 
olarak Başiskele sınırları içerisinde faaliyet 
gösteren Özel Kocaeli Akademi Hastanesi, 
yaklaşık 10 milyon doların üzerinde 
bir yatırımla örnek bir hastane projesi 
olarak yer alıyor. Şifa ve huzurun kaynağı 
Başiskele’nin marka değerlerinden biri 
olan Özel Kocaeli Akademi Hastanesi’ni 
ve Başiskele’yi, Yönetim Kurulu Başkanı 
Kubilay Kırman’la konuştuk. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

İsmim Kubilay Kırman, 15 yıldır İzmit’teyim. 

Ailem tarafından kurulmuş olan Özel Ko-
caeli Akademi Hastanesi’nin yönetim ku-
rulu başkanlığını yürütüyorum, artık bu 
şehirli oldum. Bu sene de hastanemizin 
15. yılını hep beraber kutluyoruz inşallah. 
“Hüseyin Ayaz’ın gerek yer bulma, 
gerek bulduğumuz yerle ilgili bürokra-
tik çözümleri sunma, hızlandırma ve 
önümüze çıkan engelleri aşma gayreti 
ve bu gayretin de belediyedeki bütün 
ekibe yansımış olduğunu görmek, bi-
zim tercihimizi Başiskele’ye çevirdi.”

Başiskele’de yatırım yapan biri 
olarak Başiskele’nin yatırımcı 
işbirliği politikası hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Bizim yatırımımızın temeli, yatırımcı 
işbirliği felsefesine dayanıyor. Daha 
önceki yerimiz çarşı içerisindeydi, Belsa 
Plaza’nın karşısında. 2010 yılından itibaren 
yeni yer arayışına girmiştik. Bu dönemde 
Başiskele Belediyesi’nin, hassasiyetle 
de Hüseyin Ayaz’ın gerek yer bulma, 
gerek bulduğumuz yerle ilgili bürokratik 
çözümleri sunma, hızlandırma ve herhangi 
bir formatta önümüze çıkan engelleri aşma 
gayreti ve bu gayretin de belediyedeki 
bütün ekibe yansımış olduğunu görmek, 

bizim tercihimizi Başiskele’ye çevirdi. 
Birkaç başka yer adayımız daha vardı, 
o dönemde yatırım kararı almışken ki, 
2013 yılı başlarında aldık kararı, ama 
Hüseyin Beyin ve Başiskele Belediye’sinin 
tüm ekibinin bu yaklaşımları bizi burada 
yatırım yapmak için cezp etti. 

Akademi Hastanesi’nin sağlık 
hizmetleri hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

 Akademi Hastanesi, kelimenin 
tam anlamıyla 5 yıldızlı bir hastane.  A 
grubu, 110 yataklıdır. Hastanemizde 
ileri tıp ve cerrahi tekniklerin tamamı 
kullanılmaktadır. Faaliyet gösterdiğimiz 25 
branşta Türkiye’de, hatta dünyada ne varsa 
uygulayabiliyoruz. Cerrahi bir hastaneyiz, 
ağır ve yoğunluklu cerrahinin yapıldığı, 
zor cerrahi dediğimiz cerrahilerin yapıldığı 
bir hastaneyiz. Erişkin, kalp damar, yeni 
doğan yoğun bakım ünitelerimizle çok 
öne çıkıyoruz.
“Başiskele’nin sağlık açısından şanslı 
olduğunu düşünüyorum, çünkü gerçekten 
Türkiye çapında, hatta uluslararası çapta 
çok önemli sağlık kuruluşlarına sahip.”

SAĞLIK TURİZMİNİN 
YILDIZI BAŞİSKELE

7 Yıldızlı Kent Başiskele’nin 
yıldızlarından birisi de sağlık 
yıldızı. Siz Özel Kocaeli 
Akademi Hastanesi olarak 
Başiskele’nin sağlık yıldızına 
nasıl katkıda bulunuyorsunuz? 
      
 Başiskele’nin sağlık açısından 
şanslı olduğunu düşünüyorum, çünkü 
gerçekten Türkiye çapında, hatta 
uluslararası çapta çok önemli sağlık 
kuruluşlarına sahip, bunların başında 
da bizim için Akademi Hastanesi 
geliyor. Akademi Hastanesi olarak 
Türkiye’nin hemen her yerinden hasta 
alıp kabul ediyoruz, Başiskele’nin 
tanıtımına böyle bir katkımızda var. 
Hatta yanlış hatırlamıyorsam bu sene 
içerisinde özel bir çaba ve organizasyon 
göstermememize rağmen 7-8 tane yurt 
dışından gelen hastayı da tedavi etme 
imkanına sahip olduk. Bunu yaparken 
kendi tanıtım broşürümüzde Başiskele 
ve Kocaeli’ni kullanıyoruz, özellikle 
yabancıların doğaya ve denize verdikleri 
önem Başiskele’de bir hastane olarak 
bizi de şanslı hale getiriyor. Bu açıdan 
Başiskele çok zengin, yurt dışına bir 
broşür veya burayı bilmeyen birine bir 
tanıtım yaptığımızda gerek Yuvacık’taki 
doğal güzellikler, gerek göl, gerek deniz 

ve sahil birçok açıdan insanlara cazip 
geliyor. Ama yetmez, bunun bir parça 
daha öne çıkarılması ve iyi tanıtılması 
lazım. Tek başına bizlerin yapacağı 
bir şey değil, bu konuda Belediye 
tarafından da, Büyükşehir tarafından da 
gösterilen bir takım çabalar var, şiddetle 
destekliyorum. Hem Başiskele’nin hem 
de Kocaeli’nin önce Türkiye’de, ardından 
uluslar arası arenada bir marka haline 
gelmesi lazım. Uzun soluklu bir süreç 
bu, o yüzden Hüseyin Beyin “7 yıldız 
projesi”ni destekliyorum. Sağlık 
alanında biz de üzerimize düşeni 
yapmaya hazırız.”

Başiskele Belediye Başkanı 
Hüseyin Ayaz’la diyaloğunuz 
nasıl peki? 

 Son derece iyidir. Hüseyin 
Bey oldukça meşgul bir insan, zaten iş 
hayatında herkes meşgul. Diyaloğun iyi 
olması bana göre oturup hasbihal etmek 
değildir sadece, herhangi bir konuda bir 
fikir, görüş ya da sorunla ilgili çözüme 
ihtiyacınız olduğunuzda Hüseyin 
Ayaz hem danışılabilir birisidir, hem 
de rahatlıkla size çözüm önerilerinde 
bulunabilen birisidir. Zaten bize de böyle 
birisi lazım. 

Özel Kocaeli Akademi Hastanesi’yle 
İlgi Odağı Olmaya Devam Ediyor
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Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin 
Ayaz 23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı kutlamaları 
kapsamında makamını Vezirçiftliği 
Mahallesi Vali İhsan Dede İlkokulu 
4-B sınıfı öğrencisi Mustafa Er-
hun Aksu’ya devretti. Kutlama 

programının Yeniköy Denizdibi 
Okulu bahçesinde gerçekleştiği 
gösterilerde ise renkli görüntüler 
yaşandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
açılışının 96. Yıldönümü ve 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
Başiskele’de de coşkuyla kutlandı. 
Başiskele Belediye Başkanlığı 
makamında gerçekleşen ilk 
programda Vali İhsan Dede İlkokulu 

4-B sınıfı öğrencilerinden Mustafa 
Erhun Aksu Belediye Başkanı Hüseyin 
Ayaz’dan makamını kısa süreliğine 
devraldı. Başiskele Belediye Başkanı 
olarak kısa süreliğine görev yapan 
Mustafa Erhun Üstün Başkan 
Hüseyin Ayaz’dan Vezirçiftliği 

Mahallesi’nde bulunan okulları 
ve çevresi için birkaç isteğini dile 
getirdi. İstekleri dinleyen Başkan 
Ayaz ise isteklerin hemen yerine 
getirileceğini belirtti.

Başiskele Kaymakamı Ali Partal 
ve ilçe protokolünün katıldığı 
program ise Atakent Mahallesi’nde 
bulunan Yeniköy Denizdibi Okulu 
ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okunması ile başlayan 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı Kutlama Programı 
protokol konuşmaları, ana sınıfı 
öğrencilerinin gösterileri, okul 
korosu ve ritm grubu gösterileri, 
halkoyunları gösterileri ile devam 
ederek, ödül töreni ve bando geçişi 
ile sona erdi.

Program sonunda ise okulda 
sergilenen Halk Eğitim 
Müdürlüğü’nün sergisi gezildi. 

23 NiSAN
ULUSAL EGEMENLiK ve COCUK BAYRAMI

.
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-Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 
 1970 Karamürsel doğumluyum. Mar-
mara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. 
1992 yılında göreve başladım, meslekte  yir-
midördüncü yılımı dolduruyorum. 2014 Aralık 
ayından itibaren de Kocaeli Anadolu Lisesi’nde 
okul müdürü olarak görev yapmaktayım. 

-Kocaeli Anadolu Lisesi’nden bahseder 
misiniz?
 Kocaeli Anadolu Lisesi, TEOG puanıyla, 
yüksek puanla öğrenci alan ilimizin en başarılı 
okullarından birisidir. 1980 yılında açılmış, 1992 
yılından itibaren Başiskele’de Tınaztepe Caddes-
indeki binasında eğitim öğretime devam eden, 
akademik başarısı yüksek, üniversiteye öğrenci 
kazandırma oranı oldukça yüksek bir okuldur. 
Ama öğrencilerimizin sadece akademik başarısı 
değil, sosyal yönleri de çok güçlüdür. Birçok 
öğrencimiz okul dışında spor dallarıyla ilgilen-
mekte, farklı spor kulüplerinde çalışmalarına 
devam etmektedir. Biz bu çalışmaları, okulda 
da öğretmenlerimizle de destekliyoruz. Voley-
boldan basketbola ve yüzmeye kadar birçok dal-
da öğrencilerimiz önemli başarılara imza atıyor. 
Öğrencilerimizin sporla ilgilenmesinin derslerinin 
başarılarına katkısı olduğunu düşünüyoruz. 

 Biz de okulumuzda “Etkin Kal” adında bir 
proje uyguluyoruz. Bu proje de zaten öğrencilerin 
bu çalışmalarıyla örtüşüyor. “Etkin Kal” projesi 
adından da anlaşılacağı üzere, öğrencinin aka-
demik çalışmalarının, ders çalışma zamanlarının 
dışındaki boş zamanlarında, kendisine uygun, 
yeteneklerine uygun bir alanda meşgul olması 
ve bu tür çalışmalarla kendisini rahatlatmasıdır. 
Çünkü akademik çalışmalar öğrencilerimizi ger-
çekten yoruyor ve bir şekilde bu yorgunluğun 
alınması gerekiyor. Bu yorgunluğu da almanın 
en güzel yolu, bir eğitimci olarak sadece din-
lenme  ve gezmeyle değil, tabiî ki öğrenci geze-
cek ama en iyi dinlenme onun herhangi bir sanat 
alanıyla, spor alanıyla ilgilenmesi ve o çalışmayı 
bitirdikten sonra derse yöneldiğinde daha iyi 
motive olmasıdır. Biz bunu öğrencilerimizde 
gördük. Geçen yıl programı uyguladığımızda, 
öğrencilerimize Etkin Kal projesi kapsamında 
sertifika verdik, tören yaptık. Öğrenciler de bu 
proje kapsamında aldıkları sertifikayı önemsi-
yorlar, çünkü üniversiteler, özellikle özel üniver-
siteler diplomanın yanında ikinci bir belge ister 
hale geliyor. Ve öğrencilerimizin de bu belgeyi 
elde edebilmeleri için beli bir puan alınması gere-
kiyor. Her çalışmanın, her etkinliğin komitenin 

belirlediği belli bir puan değeri var. Bu puanı elde 
eden öğrencilerimize bu sertifikayı bu yıl da ver-
meyi hedefliyoruz. Öğrencilerimiz bundan gayet 
memnunlar, bu belgeyi almak için bu etkinlere 
canla başla devam ediyorlar.
 
 Öğrencilerimizin bu tür sosyal etkin-
liklerdeki başarılarını dışardan gözlemleyen, 
özellikle Fen Lisesi ile karşılaştıran kişiler ve 
öğretmenler tarafından ilgi çekiyor. Bu kişiler, 
“sizin okuldaki öğrencilerin akademik başarısı 
iyi ama sosyal yönden de çok kuvvetliler” diyor-
lar, bu da bizleri memnun ediyor. Dediğim gibi 
öğrencilerimizin bir kısmı tiyatroda, bir kısmı halk 
oyunlarında, sporun farklı dallarında, bir kısmı 
edebiyat alanında çalışmalar yapıyor. Bu yaptıkları 
çalışmaların onların ileriki hayatlarında çok 
olumlu şekilde kendilerine dönüş sağlayacağını 
düşünüyoruz. Çocuklar da zaten bundan şuan 
itibariyle memnunlar, az önce mesela halk oyunu 
öğrencileri benim yanıma geldi, Sakarya’daki 
yarışmalarla ilgili taleplerini bana ilettiler. Ne gü-
zel, çocuklarımızın kendilerine olan güvenleri de 
yüksek, diyaloğumuz da iyi. 

- Yeni projeleriniz var mı?
 Şuanda en öncelikli gündemimiz yeni 
binaya taşınmamız. Çünkü geçen yıldan itibaren 
taşınmamız gerekiyordu ama inşaatın teslimiy-
le alakalı süreçte yaşanan sıkıntılardan dolayı 
geçen yıl yaz tatilinde bu gerçekleşemedi. Okul 
inşaatıyla ilgili Yatırım İzleme Müdürlüğü, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerde 
artık biraz hız kazandık ve donatımla ilgili ek-
siklerimizi tamamladık. Büyük bir ihtimalle yaz 
döneminde okulumuzu yeni binamıza taşıyacağız 
ve orada eğitim öğretime başlayacağız. Şuandaki 
tek hedefimiz budur. Velilerimize ya da teogda 
bizi tercih edecek olan öğrenci velilerine, yeni ve-
lilerimize yeni binamızdaki hizmetlerin, buradaki 
eğitim öğretimin kalitesinin orada daha da arta-
rak devam edeceği mesajını vermek isterim. 
Çünkü yeni binamız hakikaten sıkıntılar yaşasak 
da eski binamıza göre teknik anlamda daha 
donanımlı, daha ferah bina. Bunun da öğrenciler 
üzerinde olumlu bir etkisinin ve katkısının 
olacağını düşünüyorum. Mevcut ve yeni velileri-
mize yeni okulumuzda daha ileriye daha da güzel 
sonuçlara hep beraber ulaşacağımızı, bu konuda 
çalışacağımızı söylemek istiyorum. 
 

- “7 yıldızlı Başiskele”nin eğitim yıldızı ile 
ilgili düşünceleriniz nelerdir?
 Benim daha önce çalıştığım ilçe 
Karamürsel’di, ben ordayken de Başiskeleyi takip 
ediyordum. Başiskele özel okulların fazla olduğu 
bir bölge, eğitim bölgesi. Ama devlet okulları 
içerisinde de gerek TEOG’da, gerekse üniver-
site YGS, LYS sınavlarında ilçemizin başarısı bir-
çok ilçeye göre ileride denilebilir. Tabi ki biz de 
eğitimciler ve idareciler olarak bunu daha ileriye 
taşımanın peşindeyiz. Yaptığımız toplantılarda, 
çalışmalarda gündemimize birinci gündem 
olarak alıyoruz. Tabi ki şehircilikte 7 yıldızlı 
olunması birinci hedefse, aynı şekilde eğitimde 
de Başkanımızın böyle düşünüyor olması, bizim 
için büyük bir anlam ifade ediyor. Başkanımızın 
eğitime bakışı, okullara bakışı bu anlamda bizim 
için çok olumlu. Zaten bize diğer konularda da, 
gerek ihtiyaçlarımız gerekse eğitimle ilgili talep-
lerimiz konusunda da Başkanımız bu hedefinin 
böyle olduğunu hissettiriyor, istediğimiz desteği 
Başkanımızdan aldığımızda da hedefinin 7 yıldızlı 
olmak olduğunu biz anlıyoruz. 

-Başiskele Belediyesi’nin destek ve 
yardımlarından memnun musunuz?
 Okulumuzun yapılması sürecinde, 
önce Başkanımızla, diğer ilgili müdürlerimiz-
le ihtiyaçlarımız ve taleplerimiz konusunda 
görüşmelerimiz oldu. Başta Başkanımız Hüseyin 
Ayaz, görüşmelerde bize her türlü vereceğini 
ifade etti. Biz de ondan aldığımız sözle ilgi-
li müdürlerle görüşmelerimizi yaptık. Bunun 
dışında okulumuzun halk oyunları ekibinin kıyafet 
ihtiyacı noktasında sıkıntılarımız vardı. Başkanımız 
bu konuda da bize yardımcı oldu, halk oyunları 
ekibimizin kıyafetleri konusunda sponsor oldu di-
yebiliriz. 

 Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik 
İşleri Müdürlüğü’den de hem bu okulumuzda hem 
de yeni okulumuzda ihtiyaçlar doğrultusunda 
destek alıyoruz. Başkanımıza ve ekibine bu ko-
nuda teşekkür ediyorum. 

-Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’la 
diyoluğunuz nasıl, istediğiniz zaman 
ulaşabiliyor musunuz Başkana?
 Başkanımız çok yoğun çalışıyor, randevu 
almak için Özel Kalem Selim Bey ile görüşüyoruz. 
Ancak Başkanımıza aradığımızda, istediğimiz za-
man telefonla ulaşabiliyoruz. 

MÜDÜR LİMON: “BAŞKAN AYAZ’IN EĞİTİME VERDİĞİ 
ÖNEMDEN  7 YILDIZLI KENT HEDEFİ HİSSEDİLİYOR” 

Kocaeli’nin en köklü okullarından biri olan Kocaeli Anadolu Lisesi, bilim ve 
teknolojinin farkında olan, değişime ve gelişime açık, öğrenmeyi temel ihti-
yaç kabul eden, değerlerini yaşayan ve yaşatan çağdaş bireyler yetiştirme viz-
yonuyla Başiskele’nin eğitim yıldızlarından biri olarak parlamaya devam edi-
yor. Öğrencilerinin akademik başarısını sosyal, kültürel, sanatsal çalışmalarla 
bütünleştiren okul, Başiskele’nin eğitim alanında yıldız bir kent olması için mad-
di ve manevi her türlü desteği sağlayan Başkan Ayaz’ın eğitime verdiği önemle 
daha nitelikli, kendinden daha emin bireyler yetiştiriyor. 

Başiskele’nin eğitim alanındaki marka yüzlerinden biri olan Kocaeli Anadolu 
Lisesi’nin Müdürü Sabit Mehmet Limon ile konuştuk.

Röportaj

Sabit Mehmet Limon
Kocaeli Anadolu Lisesi Müdürü



Bir Kentin 
Markalaşma
Yolculuğu

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin 
Ayaz gelecek nesillere kalıcı eserler 

bırakabilmek için personeli ile birlikte 
başarılı çalışmalar gerçekleştiriyor. Büyük 
bir aile olduklarını her fırsatta dile getiren 
Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz personelini 
önemsiyor, değer veriyor. İşçilerine yönelik 
verdiği tüm sözleri yerine getiren Başkan 
Ayaz her yıl olduğu gibi geçen kış ayında 
da Karla Mücadelede ekibinde yer alan ve 
özveriyle çalışarak Başiskele’de 
ulaşımın açık kalmasını 
sağlayan Karla Mücadele 
Ekibine alışveriş çeklerini 
düzenlenen öğle yemeğinde 
dağıttı.
 Halkı ve çalışan 
personeli ile gönül köprüleri 
her zaman güçlü olan, belediye 
çatısı altında huzurlu bir aile 
yapısı oluşturan Başiskele 
Belediye Başkanı Hü-seyin 
Ayaz Kış ayında cadde ve 
sokakların yoğun kar yağışında 

kapanmaması için mücadele eden 
Karla Mücadele Ekibi ile bir araya geldi. 
Başiskele’de bulunan Köfteci Yusuf’ta öğle 
yemeğinde buluşan Başkan Ayaz, başkan 
yardımcıları, birim müdürleri ve işçilere 
özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

 Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz 
konuşmasında: “Her alanda olduğumuz gibi 
karla mücadelede en başarılı ilçe olmamızı 

sağladığınız için teşekkür ediyorum. Bizler 
37 mahallemizde hizmet veriyor, öncü ve 
örnek çalışmalar yaparak 7 Yıldızlı bir ilçe 
oluşturuyoruz. Bizler çocuklarımıza eser 
bırakıyoruz. Günümüzü boşa geçirmiyor 
halkımız için alın teri döküyoruz. Halkımızın 
duasını alarak bizler yola çıktık ve bu yola 
devam ediyoruz. Bizim birbirimize olan 
saygı ve sevgimiz birbirimize olan bağımızı 
arttırıyor. Hepimizin ortak noktası ilçemiz. 

Halkımızın ve çocuklarımızın 
geleceği sizlerin ve bizlerin 
omuzlarında. Sevgi saygı ve 
anlayış içerisinde çalışmaya 
devam ederek Başiskele’yi en 
güzel en mükemmel en örnek 
ilçe yapmaktan bir adım bile 
geri durmayacağız” dedi.

İşyeri temsilcilerinin de hazır 
bulunduğu öğle yemeğinde 
alışveriş çekleri personele 
dağıtıldı.

Başkan Ayaz: 
“Hizmetlerimizi Başiskele’ye Miras Bırakmak İstiyoruz

 Bir kentin markalaşma yolculuğunda yönetim adımlarından 
biri hizmetlerin marka değeri taşıyor olmasını kapsar. Marka 
değeri taşıyan hizmet bir benzeri olmayan ve farklılık oluşturan 
mühendislik işi ister. Başiskele’de ilçeye kazandırılan prestij cadde 
çalışmalarına baktığımızda estetik parke kaplamaları, dekoratif per-
de duvarlar, çit ve aydınlatmalar, bisiklet yolları ve yaya kaldırımları 
Başiskele’de yaşayan vatandaşların daha modern daha estetik bir 
ulaşım yolu kullanmalarını sağlamaktadır. Gece aydınlatmaları ile 
ilçenin herhangi bir yerinden çok rahatlıkla fark edeceğiniz bu es-
tetik imza ne mutlu ki bizlere Başiskeleli komşularımızdan beğeni 
görmektedir. Birçok arkadaşımın el emeğinin, alın terinin olduğu 
bu çalışmaların ilçenin her noktasında vatandaşlar ile buluşması 
için çalışmalarımız devam etmektedir. 

 Kentimizin Markalaşma yolculuğunda Belediye 
Başkanımızın oluru ile Fen İşleri Müdürlüğü olarak vatandaşları-
mızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yol açım ve genişletilmesi 
çevresinde modern bir kent için asfalt, beton ve parke yollar, Led 
aydınlatmalı Dekoratif Desenli Perde duvarlar, Baskılı beton ve 
parke kaldırımlar yapmaya devam ediyoruz. 

     Bu yapmış olduğumuz hizmetler vatandaşlarımıza daha ka-
liteli bir yaşam sunmak ve Başiskelemizde yaşamanın ayrıcalıklarını 
tatmalarını sağlamaktır.

    Biz Başiskelemizin hizmetkarları olarak vatandaşlarımız ile bir-
likte her zaman modern zamana uygun projelerle Markalaşmanın 
öncü kenti olarak hizmetlerimize devam edeceğiz. 

D. Levent TOMBUL - İnşaat Mühendisi
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    Mahalli idareler, yer yönünden yerinden 
yönetim kuruluşlarıdır. (An. Y md. 123/2) 
Bir mahalli idare türü olan belediye, halkın 
mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere kurulmuş bir kamu tüzel kişisidir. 
Halkın yol, su, atık su, taşıma, temizlik ve daha 
birçok önemli müşterek ihtiyaçlarını gideren 
belediyeler, bu hizmetlerini kendilerine 
tahsis edilmiş gelirlerle karşılamakta olup 
5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 14. 
Maddesinde sayılan görevleri ile orantılı 
olarak belediyelere gelir tahsis edilir. (An. 
Y. md 127) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 
59. Maddesi kapsamında belediye gelirleri 
arasında sayılan emlak vergisi 1319 sayılı 
Emlak Vergisi Kanunu’na göre toplanır ve 
emlak vergisi özel hükümler saklı kalmak 
şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na 
tabidir.(VUK md.1 )

 Türkiye sınırları içinde bulunan 
binalar, arsalar ve araziler emlak vergisinin 
konusunu oluşturmaktadır. Yükümlülük 
gayrimenkulün edinilmesiyle başlamaktadır. 
Gayrimenkulün hangi yolla kazanıldığı vergi 
yükümlülüğü açısından önem teşkil etmez 
ve tapuda malik olarak gözüken kişi emlak 
vergisi yükümlüsü olmaktadır. Bina vergilerini 
ise binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, 
her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf 
edenler ödemektedir. Gayrimenkulü satın 
alan kişi; aldığı yılın sonuna kadar ilgili 
belediyeye bildirimde bulunmalıdır. Yılın 
son üç ayı içerisinde alınan taşınmazlarda 

ise aldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde 
bildirimde bulunmalıdır. Gayrimenkulün 
satın alındığı yıla ait emlak vergisi satıcıya 
ait olup yeni malik bir sonraki yıldan itibaren 
emlak vergisi ödemeye başlayacaktır. 

 (Emlak Vergisi Kanunu md.23) Paylı 
mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri 
oranında mükellef olup elbirliği halinde 
mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen 
sorumludurlar. (Emlak Vergisi Kanunu md.3) 
Emlak bildirimi taşınmazın bulunduğu 
yerdeki belediyelere verilmekte ve bildirim 
için tapu fotokopisi, kimlik fotokopisi 
yeterlidir. Süresinde bildirimde bulunulmaz 
ve emlak vergisi ödemeleri gecikirse vergi 
cezası tahakkuku ve gecikme faizi söz konusu 
olmaktadır. 1319 sayılı Emlak Vergisi 
Kanunu’nda emlak vergisinden muaf 
olanlar sayılmıştır. 1319 sayılı Emlak Vergisi 
Kanunu’nun 4962 sayılı Kanun ile değişik 8 
inci maddesi Bakanlar Kurulunun, kendisine 
bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz 
yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak 
üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, 
gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal 
güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan 
ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, 
şehitlerin dul ve yetimlerinin, Türkiye sınırları 
içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni 
olması (intifa hakkına sahip olunması hali 
dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi 
oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkili 
olduğunu belirtmektedir. Bu hüküm, 

yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse 
ile sahip olmaları halinde hisselerine 
ait kısım hakkında da uygulanmaktadır. 
Muayyen zamanda dinlenme amacıyla 
kullanılan meskenler hakkında bu hüküm 
uygulanmamaktadır. Geliri olmadığını 
belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye 
Maliye Bakanlığı yetkilidir. Belirtilen şartları 
taşıyan mükelleflerin taşınmazlarının 
bulunduğu yer belediyesine başvurmaları 
gerekmektedir. Emlak Vergisi her yılın 
Mayıs ve Kasım ayında iki eşit taksit 
halinde ödenmektedir. Başiskele sınırları 
dahilinde olan taşınmazlarınızla ilgili emlak 
vergisi ödemeleri Başiskele Belediyesi Mali 
Hizmetler Müdürlüğü Emlak Servisi veznesine 
yapabileceği gibi Başiskele Belediyesi’nin 
resmi internet sitesi olan www.basiskele.
bel.tr üzerinden e-belediye hizmetleri 
kapsamında yapılabilmektedir. 

 Ayrıca Başiskele Belediyesi Mali 
Hizmetler Müdürlüğü Emlak Servisi’nden 
alacağınız banka hesap numarasına ve 
posta çeki hesabına da emlak vergileriniz 
yatırılabilmektedir. Emlak vergisi ödemek 
devletin belirlediği yasal bir zorunluluk-
tur. Emlak vergisini ödemeyen mükellef 
hakkında yasal süreç başlar ve kamu alacağı 
takip edilir. Taşınmaz alım ve satım işlemi so-
nucunda beyanname verme ve vergi ödeme 
sürelerine özen gösterilmesi gerekmektedir.

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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Biz Belediyemize olan vergimizi zamanında ödüyoruz.
Siz de ödüyor  musunuz?

- Öncelikle kendinizden 
bahseder misiniz? 

Doğma büyüme buralıyım. Yaşım 68. 
TEK’ten emekliyim. Derneğe  96 yılında, 
caminin temelini atarak başladık. 
Depreme kadar kubbe inşaatına 
gelinmişti. Depremden sonra kub-
beyi yaptık. Sonra ben o ara ayrıldım. 
Eski dernek başkanı olan arkadaşım ve 
kayınbiraderime teslim ettim. O vefat ed-
ince görev yine bize kaldı. Şu anda yine 
biz devam ediyoruz. 
- Derneğinizin çalışmaları nelerdir?
Dernek olarak camimizin ihtiyaçlarını gi-
dermeye çalışıyoruz. Geçen sene Başiskele 
Belediyesi’nin desteğiyle şadırvanla tu-
valetleri yaptık. Arka taraftaki merdiven-
leri yıkarak alt katta mescit yaptık. Ayrıca 
dışarıda da merdiven yaptık. Eski tu-
valetler lojmanın altındaydı o tuvaletleri 
de yıkarak orayı da lojman yaptık. Şimdi 
iki tane lojmanımız var, hem imamın hem 
de müezzinin lojmanı. Geçen sene baya 

uğraştık yani masrafımız çok oldu diye-
bilirim. 

-Derneğinizin şu an ne gibi 
faaliyetleri var? Kur’an kursu 
vb. faaliyetiniz var mı? 

Şu anda böyle faaliyetlerimiz yok. Yan 
tarafta Başiskele Merkez Cami’de ve 
Barbaros’ta 4 ve 6 yaş çocuklara yönelik 
faaliyetler var, hal böyle olunca şu anda 
bize ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz. 
Tabi ki talep gelirse, ihtiyaç olursa biz de 
bu konularda hizmet veririz. Hatta ihtiyaç 
olursa depoyu bozup yapabiliriz. Yeter ki 
talep olsun. 

-Başiskele Belediyesi’nin 
desteklerden memnun 
musunuz? 

Memnunuz, Rabbim başkanımızdan razı 
olsun. Bu zamana kadar nerede tıkansak 
ekipleriyle birlikte elini uzattı, yardımcı 

oldu. Başiskele’nin bir çok camilerinde 
olmayan şadırvan bizde var. Bu da bel-
ediyemizin ibadet yerlerine verdiği 
önemden kaynaklanmaktadır. Başiskele 
Belediyesi sadece belediye işi yapmaz 
aynı zamanda vatandaşın kullanımında 
olan her noktaya imzasını atar. Aynı za-
manda Belediyemiz sağolsun her sene 
Ramazan’dan önce cami temizliklerini 
yapıyor. Çok memnunuz, Allah razı olsun. 

-Başkanımız Hüseyin Ayazla 
diyaloğunuz nasıl?

İyiyiz elbette. Ben Başkanımıza karşı 
hep açık konuşurum, yani yapmadığı 
şeyleri de söylerim kendisine. Çünkü 
söyleyeceksin ki yapılsın. Öteki tür-
lüsü adam kayırma olarak geliyor, 
onun için açık konuşacaksın. Ama Allah 
Başkanımızdan razı olsun şadırvanı ve tu-
valeti yaptı. Şimdi de çevre düzenlemesi 
yapacak. Her zaman bizimle iletişimde.  

BAŞKAN TUFAN : 
“BAŞKAN AYAZ SADECE 
BELEDİYE İŞİ YAPMAZ, 

VATANDAŞIN KULLANIMINDA 
OLAN HER NOKTAYA İMZASINI 

ATAR”

 Başiskele Belediyesi binasına en yakın olan ve Başiskele İlçe 
Müftülüğünün hemen yanı başında mahalleli cemaatin yanı sıra bir çok 
misafirini de ağırlayan Fatih Cami Derneği Başkanı Muharrem Tufan ile 
başkanlık görevini ve Başiskele’yi konuştuk.  

Muharrem Tufan
Fatih Cami Derneği Başkanı



Modern ilçeye yakışır uygula-
malarla, cadde ve sokaklarda 

birçok çalışmanın gerçekleştiği 
Başiskele‘de araçların ve yaya-
ların rahatça ulaşımlarını ger-
çekleştirmeleri için imara uygun yol-
lar ve kaldırımlar yapılıyor. Altyapı 
çalışmaları tamamlanan sokaklarda, 
görselliği öne çıkaran peyzaj düzen-
lemeleri ve kent estetiğine uygun 
aydınlatmalar dikkat çekiyor.
 
 Başiskele Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü’nün bu yönde 
yaptığı çalışmalar kapsamında 
Kılıçarslan Mahallesi Mannesman 
Sokak’ta yapımını tamamladığı 
renkli baskı beton çalışmasına 
benzer bir çalışmayı yaklaşık 500 
metre uzunluğundaki Şehitekrem 

Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde 
gerçekleştiriyor.
 
 Şehitekrem Mahallesi’nde 
(Bahçecik Merkez) yaşanan yoğun 
kış şartlarını göz önüne alan 
Başiskele Belediyesi kış aylarında 
tuzlama çalışmalarının betona 
zarar vermemesi için beton yolun 
üzerini ince bir aşınma asfaltı ile 
kaplayacak. Yaya kaldırımlarının 
aydınlatmaları ise bordür aralarına 
koyulacak ışıklarla sağlanacak.

 Cadde üzerinde öm-
rünü tamamlamış parke taşlarının 
sökümüne başlayan Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri istinat 
duvarlarının yapılacağı alanların te-
mel açma çalışmalarını da yapıyor. 

 Başiskele Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü yeni yerleşim yerlerinin 
bulunduğu cadde ve sokaklarda düzen-
lemeler yapıyor. Yapılan planlamalar 
doğrultusunda çalışmalarını titizlikle 
sürdüren ekipler yeni imar yollarının 
açılması, yol genişletme, asfalt ve parke 
yol çalışmalarını ilçenin ihtiyaç duyulan 
noktalarında gerçekleştiriyor. 

 Yeniköy Merkez Mahallesi Vişne 
Sokak’ta çalışma yapan ekipler yolu parke 
taşları ile kaplıyor. Ayrıca Yuvacık Yakacık 
Mahallesi Hamdi Taşdemir Caddesi’nde 
ise alt yapı çalışmalarında zarar gören yol 
sıcak asfalt serimi yapılarak onarılıyor.

Şehitekrem Mahallesi’nde

Ana Cadde
Yenileniyor

Şehitekrem Mahallesi’nde 
(Bahçecik Merkez) 
yaşanan yoğun kış 

şartlarını göz önüne 
alan Başiskele Belediyesi 

kış aylarında tuzlama 
çalışmalarının betona 
zarar vermemesi için 
beton yolun üzerini 

ince bir aşınma 
asfaltı ile kaplayacak. 

Yaya kaldırımlarının 
aydınlatmaları ise bordür 

aralarına koyulacak 
ışıklarla sağlanacak.

YOL DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
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Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz 
vatandaşların taleplerini yerine getirmeye 

devam ediyor. Yapılan incelemeler sonucu uygun 
alanlara yeni parklar yapılıyor.

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
tarafından İlçe genelinde ihtiyaca göre tespit 
edilen bölgelerde yürütülen park yapım 
çalışmalarında,  öncelik olarak çocukların 
sağlıklı bir şekilde oyun oynayabilecekleri oyun 
alanları, yetişkinlerin kullanabileceği fitness 
alanları, basketbol ve futbol sahaları, oturup 
dinlenebilecekleri bank ve kameriyeler yapılıyor.

Şehitekrem Mahallesi Şehit Engin Özkaradeniz 
Caddesi üzerinde yapımını başlanan parkın 
futbol sahasının çalışmalarını sürdüren ekipler 
oyun gruplarının zeminini kauçuk ile kaplıyor. 
Mahallede çalışmalar tamamlandığı zaman hem 
çocukların hem de yetişkinlerin spor ve sosyal 
yaşantısını hareketlenecek, zamanlarını geçirecek 
modern, ferah bir alan oluşmuş olacak.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri kolay kullanımı, uzun ömrü, altyapı 

çalışmalarında zayiat vermeden 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 ekipler Asfalt Yama 
Robotu ile sıcak asfalt çalışmalarına belirlenen 
cadde ve sokaklarda devam ediyor.

Asfalt Yama ve 
Parke
Tamirleri
Tamamlanıyor

BAŞİSKELE’YE 
Yeni Park Alanları

Başiskele Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri çeşitli 

nedenlerle bozulmaların yaşandığı 
parke ve asfalt yollarda onarım 

çalışması gerçekleştiriyor. 
Planlanan iş programı çerçevesinde, 

vatandaşların da taleplerini göz 
önünde bulundurarak çalışmalar 

gerçekleştiren belediye ekipleri 
havaların ısınmasıyla çalışmalarını 

hızlandırdı.
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Proje, uygulama ve hizmetleri ile örnek olan Başiskele Belediyesi 
ilçe genelinde uygulamaya koyduğu yeraltı çöp konteyner 

sistemini günden güne yaygınlaştırıyor. Belediye, kendi üretimini 
yaptığı Yeraltı Çöp Konteynerlerini Temizlik İşleri Müdürlüğü 
atölyesinde imal ediyor. İlk olarak toplu yaşam alanlarında 
uygulamaya koyulan yeraltı çöp konteyner sistemi artık okul 
çevrelerinde de yaygınlaşıyor. 

 Kocaeli’de ilk olarak Başiskele Belediyesi tarafından 
projelendirilerek uygulamaya koyulan yeraltı çöp konteyner 
sistemi günden güne yaygınlaşıyor. Cadde ve sokaklarda görüntü 
kirliliğini ortadan kaldırmak, daha sağlıklı ve modern bir çöp 
toplama sistemi sunmak üzere Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin 
Ayaz’ın talimatıyla projelendirilen ve hayata geçirilen Yeraltı Çöp 
Konteyner Sistemlerinin seri üretimi yapılıyor.

 Yeraltında 800 litre hacimli 3 konteynerde depolanan 
çöpler her gün düzenli olarak toplanıyor.

Öncü ve Örnek Hizmetlerimizden 
Yeraltı 
Çöp Konteynerleri 
Yaygınlaşıyor
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Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın 7 yıldızlı 
kent vizyonuyla turizm, eğlence, eğitim, sağlık 
ve lüks konut alanında bölgenin yeni trendi 
haline gelen Başiskele, diğer taraftan kendine 
has yapısıyla tüm doğallığını korumaya devam 
ediyor. Bu kadar gelişmişliğin içinde mevye ve 
sebze bahçelerinin, seraların, hayvancılığın büyük 
bir ciddiyetle yürütüldüğü Başiskele’de, bitkisel, 
hayvansal üretim ve gıda ile ilgili 7 yıldıza yakışır 
çalışmalar gerçekleştiren Başiskele İlçe Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü ile keyifli bir sohbet 
gerçekleştirdik. 

Yaklaşık bir buçuk yıldır Başiskele İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık müdürü olarak görev yapan Ramazan 
Yaman ile yaptıkları çalışmaları ve Başiskele’yi 
konuştuk. 

Başiskele İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü olarak yaptığınız çalışmalar 
nelerdir? 

Başiskele’nin yüzölçümü 21500 hektar civarında. 
Bunun %30’unu yaklaşık 6 bin hektar civarında 
tarım arazisi oluşturuyor. Tarım arazisinde 200 
hektar civarında sebze alanımız, 300 hektar 
civarında meyve alanımız, 150 dekara yakın sera 
alanımız ve geriye kalan kısım ise tarla alanı 
olarak değerlendirilmekte. Hayvancılıkta ise 
1500 civarında hayvancılık işletmesi bulunuyor. 
Büyükbaş hayvan sayımız 3 bin, küçükbaş bin, 
kanatlı hayvan sayımız ise özellikle ete yönelik 
(broiler) işletmelerde yaklaşık 250 bin civarındadır. 

Biz Başiskele İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü olarak bitkisel, hayvansal üretim ve 
gıda ile ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Bitkisel 
üretimde ilçemizde hemen hemen her ürün az da 
olsa yetiştirilmekte. Meyvecilikte ağırlıklı olarak 
ceviz, kiraz, elma, kivi gibi çeşitlerden oluşan mey-
ve bahçelerimiz var. İlçe merkezinde ve kırsal alan-
larda seralar var. 300 m2’den başlayarak bir dekara 
kadar çıkan seralarda üretim yaparak geçinen 
ailelerimiz var. 

Diğer taraftan hayvancılık konusunda büyük ölçekli 
hayvancılık yapıp ilçe ve ülke ekonomisine katkı 
sağlayan üreticilerimiz olduğu gibi, aile geçimini 
sağlamaya yönelik olarak 1-5 baş besleyip hem 
aile ihtiyacını karşılayıp hem de fazlasını piyasaya 
arz eden üreticilerimiz var. Tabi ilçemizde, ilçe 
merkezi geliştikçe ister istemez zaman içerisinde 
az da olsa hayvan sayısında bir düşüş yaşanıyor ve 
yaşanmaya devam edecek. İlçemizdeki hayvancılık 
işletmesi sayısı oldukça fazla ve küçük ölçekli 
işletmeler çoğunlukta. İlçe müdürlüğü olarak 
hayvan sağlığını temin etmek ve dolayısıyla 

piyasaya sağlıklı hayvansal ürünlerin arz edilmesini 
sağlamak için hayvan hastalıklarına karşı koruyucu 
olarak bir program dahilinde hemen hemen tüm 
yılı kapsayacak şekilde hayvanlara şap, çiçek aşısı ve 
benzeri aşıları uyguluyoruz. Ayrıca ilçemizde broiler 
dediğimiz ete yönelik üretim yapan işletmeler 
var. Bu işletmeleri de zaman zaman denetliyoruz 
ve bunlarla ilgili sevk işlemlerini yapıyoruz. 
Bitkisel üretim ve gıda işlemlerinde olduğu gibi 
hayvanların kaydedilmesinde ve sevk işlemlerinde 
kullandığımız Bakanlığımızın geliştirdiği bilgi 
sistemleri mevcut. Hayvan küpeleme çalışmaları 
da dahil olmak üzere hayvancılıktaki tüm verileri 
bu sistemlere kaydediyoruz. 

Diğer bir konu da, ilçemizin özellikle ilçe 
müdürlüğümüzün son dönemde belki de üzerinde 
daha da fazla durması gereken bir konuda gıda 
kontrol ve denetim işi. İlçemizde gıda ile ilgili 
üretim yerleri, satış ve toplu tüketim yerlerinin 
sayısı gittikçe artıyor. Şu anda yaklaşık 880 
civarında gıda işyerimiz var. Biz bu işyerlerinin 
gıda güvenliği bilgi sisteminde hepsinin kayıtlarını 
tutuyoruz. Ve bu işyerlerimizde özelikle risk esaslı 
olarak, insan sağlığını tehdit edici tarzda riskin 
daha fazla ortaya çıkabileceği örneğin yemek 
fabrikaları, lokantalar, fırınlar vb. işyerlerinde biraz 
daha fazla denetimlere ağırlık veriyoruz. Ama 
mutlaka yıl içerisinde her işyerini denetliyoruz. 
Denetimler bizde çalışan veteriner hekim, gıda 
ve ziraat mühendisi personellerimiz tarafından 
yapılmaktadır. 2015 yılı içerisinde 1400 civarında 
denetim yaptık. Denetimlerde koşulları uygun 
olmayan işyerlerinin koşullarının iyileştirilmesine 
yönelik belli bir süreci takip ediyoruz. Sonuç 
itibariyle koşullarını düzeltmeyen veya mevzuata 
uygun şekilde ürün üretmeyen işyerlerine de 
kanunun gerektirdiği yaptırımları uyguluyoruz. 
Gıda ile ilgili gelen şikayetler de oluyor. Bakanlığın 
ülke genelinde alo174 gıda hattı var. Buraya da 
gelen şikayetleri en kısa sürede değerlendirip, 
şikayet edene sistem üzerinden bilgilendirmeleri 
yapıyoruz. 

Başiskele Belediyesi ile ilişkilerinizi nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Gayet uyum içerisinde çalışıyoruz. Bizim ortak 
çalışma alanlarımız var. Bu alanlar, bitkisel üretimle, 
hayvancılıkla ve gıda üretimiyle ilgili. Başiskele ilçesi 
bitkisel üretim ve hayvancılıkla iç içe olan bir ilçe. 
Yani geçmişte özellikle beş beldenin birleşmesiyle 
oluştuğu için halen ilçe içerisinde küçük ölçekli 
de olsa  bitkisel ve hayvansal işletmeler var. 
Başiskelenin  37 mahallesinin çoğunda sera ve 
yer yer meyve bahçelerini görebiliyoruz. Az da 
olsa 1-3 baş hayvan besleyenler var. İlçemizde 

büyük ölçekli hayvancılık işletmeleri de var. Ticari 
anlamda kar getirici tarzda olan bu işletmelerin 
ilçe kırsalında sayısının artarak devam etmesi 
lazım. İlçe merkezinde gıda işletmelerinin yanı 
sıra küçük ölçeklide olsa bitkisel ve hayvansal 
işletmelerin olması, İlçe Müdürlüğümüz ile 
Başiskele Belediyemizin ilgili birimleri arasında bazı 
konularda ortak çalışma ve işbirliği  yapılmasını 
gerekli kılmaktadır.  Bu kapsamda  hayvancılık 
konusunda bizim kurumda çalışan veteriner hekim 
arkadaşlarımız, hayvan bakımı ve hayvan sağlığı 
açısından Başiskele Belediyesi’ndeki ilgili birimle 
zaman zaman birebir ortak çalışmalar yapıyor. 
Diğer yönüyle gıda denetimi açısından Başiskele 
Belediyesi’nin Zabıta Müdürlüğü ile gerek semt 
pazarlarında, gerekse seyyar satıcılara yönelik, 
gerekse de gıda üretim, satış ve toplu tüketim 
işyerlerinde birlikte denetimler yapıyoruz ve bilgi 
alış verişinde bulunuyoruz. İlçe Müdürlüğümüzü 
ilgilendiren konularla ilgili Zabıta Müdürlüğümüz 
herhangi bir vaka ile karşılaştığında durumu bize 
bildiriyor. Aynı şekilde Belediyeyi ilgilendiren 
konuları da biz kendilerine iletiyoruz. Başiskele 
ilçesinin yerleşim yeri olarak çok geniş bir alana 
yayılması nedeniyle, Belediyemiz tarafından 
yürütülen altyapı ve yeni yol açma çalışmalarını 
da artırmaktadır. Bu kapsamda planlanan yolların 
bir kısmı vatandaşların arazisine isabet ettiğinden, 
yolun geçtiği güzergâhta bulunan bitkisel üretim 
alanındaki meyve ağacı ve benzeri üretimlerin 
değer tespiti Belediye Başkanlığımızın talebi 
üzerine İlçe Müdürlüğümüzdeki ilgili teknik 
personellerimiz tarafından yapılmaktadır. Bu 
tespitler nerdeyse her hafta 2-3 kez yapılmakta. İlçe 
Belediyemizle çalışmalarımızı gayet sağlıklı ve iyi 
ilişkiler içerisinde götürüyoruz. İnşallah bu ilişkileri 
geliştirerek daha ileriye götürmeyi düşünüyoruz.

Belediye Başkanımız Hüseyin Ayaz’la 
diyaloğunuz nasıl, çalışmalarını nasıl 
buluyorsunuz?
  
Kendisiyle zaman zaman görüşmelerimiz oluyor 
tabiki. Ancak, başkan yardımcılarımızla daha fazla 
birebir görüşüyoruz. Başiskele’deki hizmetleri 
kişisel olarak değerlendirdiğimde takdir ediyorum. 
Bunu yeri geldikçe bulunduğum ortamlarda da 
dile getiriyorum. Farklı illerde çalıştığım için, 
Başiskele’yi değerlendirmem daha kolay oluyor. 
İlçenin 85 bin civarında bir nüfusu var ama dağınık 
ilçe olduğu için altyapı itibariyle bence çok fazla 
emek veriliyor ve kaynak gerektiren işler yapılıyor. 
Genel olarak belediyemizin yürüttüğü kentsel 
altyapı ve diğer alanlardaki çalışmalarını çok iyi bir 
noktada görüyorum. 

İlçe Tarım Müdürü Yaman: 
“7 yıldıza yakışır hizmetler 
yapıyoruz”

Ramazan Yaman
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü



Başiskele’nin yeni teraslarından 
biri olan Yuvacık Yakacık Mahal-

lesindeki Sinerit Restoranda düzen-
lenen toplantıda birlik mesajları 
verildi. Başiskele Belediye Başkanı 
Hüseyin Ayaz hizmet bayrağının 
bir milim dahi aşağıya indirilmeden 
her yıl daha da yükseltilerek devam 
edeceğini belirterek “Başiskele halkı 
Başiskele Belediyesini ve hizmetler-
ini özümsüyor, önemsiyor” dedi.

Başkan Altıntaş: ”Başkan 
Ayaz Her Zaman 
Yanımızda”

 Başiskele Muhtarlar Derne-
ği Başkanı İlhan Altıntaş’ın selam-
lama konuşmasında 

“Başkan’ımız her zaman Başiskele’de 
birlik ve beraberlik duygusuyla 
örnek diyalogları sürdürmüş ve biz 
37 mahalle muhtarının da yanında 
olmuştur. Başiskele’nin şanslı 
insanları gibi biz Muhtarlar da her 
zaman kendimizi şanslı hissedi-
yoruz. Allah Başkan’ınımızdan razı 
olsun” Dedi.

Başiskele Belediye Başkanı Hü-
seyin Ayaz “Mahallelerimizde 
cadde ve sokaklarda yapacağımız 
çalışmalar hakkında sizlerle istişare 
etmek için her ay geleneksel 
olarak toplanıyoruz. Bölgemiz her 
geçen gün değişiyor ve gelişiyor. 
Başiskele’nin gelişimini farklı 
bölgelerde yaptığımız toplantılarla 
gözlemleyebiliyoruz. 

Başkan Ayaz:

“Söz Verdik, Birlikte Başardık”
Başiskelemiz şu anda Kocaeli’nin Turizm, 
eğitim ve sağlık noktasında önde gelen 
ilçelerinden birisidir. Bu sizlerle bizim 
aramızdaki diyaloğun açık olması, 
sizlerle bizim aramızdaki iyi niyetin 
sürekli olmasından kaynaklanıyor. 
Birbirimize olan sevgi, saygı ve inancımızı 
yitirmeden mahallelerimiz için neler 
yapabiliriz, komşularımıza nasıl daha 
iyi hizmet verebiliriz konularında 
istişarelerimizi yaparak bu günlere 
geldik. Yapmış olduğumuz hizmetler ses 
getirmeye başladı. Biz bu hizmetlerimizi 
yaparken bize emanet edilen bütçemizi, 
önceliklerimizi doğru belirleyerek, 
ihanet etmeden, doğru kararlar 
alarak gerçekleştirdik, gerçekleştir-
meye devam edeceğiz. Bizler yapmış 
olduğumuz çalışmalarla Başiskele 
halkını beklentilerini önemsediğimizi 
gösteriyoruz. 

Mahallelerimizde muhtarlarımızın başını 
hep dik tuttuk, tutmaya devam edeceğiz” 
dedi.

2015 istatistiklerinde dahi İSU’nun abone 
sayısı Kocaeli genelinde %4 büyürken 
Başiskele genelinde %9 büyüdüğünü 
belirten Başiskele Belediye Başkanı Hü-
seyin Ayaz “Artık Başiskele halkı Başiskele 
Belediyesi ve hizmetlerini özümseye-
rek önemsiyor, Başiskele Belediyesi de 
halkını önemseyerek öncü hizmetleri 
onlar için gerçekleştiriyor. Ben bize ve 
mahalle halkımıza göstermiş olduğunuz 

destekten dolayı teşekkür ediyorum. Asla 
hizmet bayrağımızı 1 milim dahi aşağıya 
indirmeyeceğiz. Her geçen yıl yükselt-
tik, her geçen yıl önemli projelere imza 
attık bundan sonraki yıllarda da elbirliği 
ile daha büyük projelere imza atacağız” 
dedi.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz 
ve Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün prog-
ram sonrasında mahalle muhtarlarına 
mahalle halkına yaptıkları hizmetlerden 
dolayı teşekkür plaketi sundu.  

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün’ün de katılımı 
ile mahalle muhtarları ile bir araya geldi. 

Başkan Ayaz: “Mahallelerimizde 
muhtarlarımızın başını hep dik tuttuk, 

tutmaya devam edeceğiz” dedi.
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       Huy, “Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.”(1) ayetii 
kerimesinde, ahlaki karakter anlamı taşımaktadır ki 
bu da şahsiyetle ilgilidir. En yüksek hayra ulaştıracak 
olan huy; hakikaten övülmeye layık seciyye, meleke 
ve maneviyat anlamındadır.(2) Huy; seciyye, insanın 
yaratıldığı tabiatı anlamında(3) kullanıldığında 
mizaç kavramına daha yakındır. Huy, fiillerin 
kendisinden kolayca çıktığı nefsi bir melekedir. İffet, 
şecaat, cömertlik, doğruluk gibi övülmüş, üstün, iyi 
huylar olduğu gibi korkaklık, saldırganlık, cimrilik, 
yalancılık, düzenbazlık gibi kötü ve zemmedilmiş 
huylar da olabilir(4) Aynı şekilde huy, insan hareket 
ve davranışlarının en önemli etkenlerinden birisi 
olarak kabul edilebilir.
         Zamanımızda birçok değer yargısı değişmiş 
olup, insanlar ahlaki bir erozyona uğramıştır. Bu 
sebeple insan, kendisinin iyi biri olduğunu ve 
kötü bir huya sahip olmadığını iddia eder ve kötü 
yönlerinin bulunmadığını ifade eder. Hâlbuki bu 
insanların birçoğu, Allah’ın razı olmadığı birçok kötü 
huylara sahiptir. Ancak bu kötü huylar, toplum içinde 
yaygınlaştığı ve normal karşılanarak kabul gördüğü 
için, kötü ve çirkin karşılanmamaktadır. Örneğin, 
gıybet etmek günümüzde insanlar arasında çok 
yaygın hale gelmiş olan kötü huylardan birisidir. 
Allah’ın çirkin gördüğü ve şiddetle kaçınmamızı 
istediği bir davranıştır. İşte bu makalede günümüz 
insanında yaygın bir hal almış olan bu kötü huy 
üzerinde duracak ve bunun zararları ve ondan 
korunma yollarını açıklamaya çalışacağız.
         Evrensel mesajlar içeren, Semavi dinlerin 
sonuncusu olan İslam, ahlakımızı güzelleştirerek 
kötülüklerden ve kötü huylardan kaçınmamızı 
emretmektedir. Bir başka ifadeyle kötü huylardan 
ve çirkin işlerden sakınmak fıtrata uygun bir hayat 
yaşamaktır. Bu cümleden olarak İslam ahlakının 
asıl kaynağı Kur’an-ı Kerim ve onun ışığında oluşan 
sünnettir. Nitekim Hz. Aişe bir soru münasebetiyle 
Hz. Peygamber (s.a.v)in ahlakının Kur’an ahlakı 
olduğunu belirtmiştir.5
         Konumuz olan kötü huylardan sakınmayla ilgili 
olan ayet-i kerime ve Hadis-i şerifleri sıralayıp, bir 
örneklem olarak toplumu adeta salgın hastalık gibi 
kuşatan dedi kodu ve gıybeti kavramlar etrafında 
açıklamaya çalışacağız.
-“Kötülüklerin zahir ve batın olanlardan uzak 
bulununuz.”(6)
-“Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden 
kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve 
sizi güzel bir yere koyarız.”(7)
-“Resul-i Ekrem (s.a.s)Efendimiz “Helak edici 
yedi şeyden sakının! Buyurdular. “Ya Resulullah! 
Bunlar hangileridir?” diye sorulduğunda şöyle 
buyurdular:
1-Allah’a şirk koşmak,
2-Sihir yapmak,
3-Allah’ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmek,
4-Faiz yemek,
5-Yetim malı yemek,
6-Savaşta cepheden kaçmak,
7-Namuslu Müslüman kadınlara zina isnad etmek.”(8)
 
1- Kur’an-ı Kerim’de Gıybet ve Dedikodu Nasıl 
Değerlendiriyor?
          Kur’an-ı Kerimde dedikodu konusu “hümeze”(9) 
itmek, kovmak, kırmak, çiğnemek, mahvetmek, 
hayvanı dürterek vurarak yürüyüşünü hızlandırmak, 
bir harfi hemzeli okumak, ayıp, kusur anlamlarına 
gelir.  “lümeze”(10)Arapça’da “lemz” kelimesinin asıl 
anlamı, alçak bir sesle konuşmak, bunun yanında 
göz, baş ya da dudak  ağız ile işarette bulunmaktır. 
Yine bu kelimeyle itmek, kovmak ve vurmak anlamlar 
da ifade edilir.  “hemmâz” ve “gıybet”(11) Arapça’da 

gıybet kelimesinin alındığı “ğayb” kökü, şüphe, 
kalpte hissedilse bile gözle, diğer duyu organlarıyla 
görülmeyen şey, yeryüzünde gözle görülemeyen 
çukur derin bölge, içyağı bol olan şişman koyun 
anlamlarına gelir. Gayb, bir yerde hazır bulunmanın 
zıddıdır yani mevcut olmamaktır. Güneş gözden 
kaybolduğunda “ğâbeti’ş-şems” denir, kelimeleri 
ile ifade edilmektedir.  Kur’an, peş peşe sıraladığı 
hümeze ve lümeze kavramlarıyla hem yüze karşı 
hem de arkadan yapılan dedikodu etkinliğine açıklık 
getirmiştir. Bu kavramlarla dedikodunun özellikle 
sözlü dil ve beden dili kullanılarak yapılabileceğine 
dikkat çekmiştir:“İnsanları diliyle çekiştiren, kaş ve 
gözüyle işaretler yapıp alay eden her fesat kişinin 
vay haline! O ki mal yığdı, onu saydı durdu. Malının 
kendisini ebedî yaşatacağını sanır.”(12)
          Gıybetin genel sebepleri arasında şunları 
sayabiliriz: Kızgınlık ve kin beslemek, intikam 
duygularını tatmin etmek, hoşça vakit geçirip 
eğlenmek, rakiplerini gözden düşürmek. Kendi 
kusurlarını örtebilmek için başkalarının kusurlarını 
öne sürmek, başkalarının eksiklerini açığa çıkararak 
kendi üstünlüğünü göstermek, insanları küçük 
görmek, kıskançlık duymak.(13) Serveti, güzelliği, 
başarısı ya da başka üstün özellikleri dolayısıyla 
toplumda sivrilmiş olanlara karşı fısıltı halinde 
yöneltilen dedikodunun temelinde daima rekabet ve 
kıskançlık duyguları rol oynar.(14)
         2- Gıybete Sebep Veren Şey Nedir?
         Kur’an-ı Kerimde dedikodunun kişinin yüzüne 
karşı değil, arkasından yapılmasına gıybet adını verir. 
Kur’an-ı Kerim gıybeti konu edindiği ayette, gıybetle 
ilgili olan kötü zan ve tecessüs davranışlarına da 
açıklık getirir. Ayette, dinin değerler alanı içerisinde 
gıybet davranışına yüklenen hükmü belirtmekle 
yetinmez, ayrıca bu davranıştan uzak durabilmenin 
yollarını gösterir: “Ey inananlar, zandan çok 
sakının. Zira bazı zanlar günahtır. Birbirinizin gizli 
hallerini araştırmayın; biriniz diğerini arkasından 
çekiştirmesin. Sizden biri ölmüş kardeşinin etini 
yemeyi sever mi? İşte bundan iğrendiniz. O halde 
Allah’tan korkun, şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul 
eden, çok esirgeyendir.”(15)
        Dikkat edilirse Kur’an-ı Kerim insan ahlakını 
olumsuz yönden etkileyen gıybeti, bir davranış 
bozukluğu olarak açıkladığı ayette, ona sebep olan 
iki davranış bozukluğundan da bahsetmektedir. 
İlk olarak kötü zandan sakınmayı emretmekte, 
sonrada sırasıyla tecessüsten ve gıybetten uzak 
durmayı bir ahlâk ilkesi olarak sunmaktadır. Kötü 
zan, tecessüs ve gıybet davranışları incelendiğinde 
ayetteki sıralamanın, belli bir amacı ve anlamı ifade 
ettiği anlaşılmaktadır. Her üç davranış tek başına 
bir davranış bozukluğu olmanın yanında, birbirinin 
tetikleyicisi olma özelliğine de sahiptirler. Şöyle ki, 
kötü zan insanı tecessüste bulunmaya iter, tecessüs 
de gıybetin yolunu açar. Dolayısıyla ayette üç 
davranış bozukluğunun diziliş şeklini gıybetin ortaya 
çıkış süreci olarak değerlendirmek yanlış olmaz.
         Bu açıklamadan sonra kötü huylardan biri olan 
gıybet-i (dedikodu) anlatmaya çalışalım; Bir davranış 
bozukluğu olan dedikodu sözlüklerde çeşitli 
şekillerde tanımlanmaktadır: Türkçe ’de dedikodu, 
başkalarını çekiştirmek ve kınamak amacıyla yapılan 
konuşmadır.(16) Eğitim bilimleri dedikoduyu, özel 
konuşmalarda ağızdan ağza dolaşan kötü niyetli 
sözler; konusu çekiştirme ve kınama olan yüzeysel 
konuşmalar; çoğunlukla güvenilir olmayan haberleri 
yayma olarak tanımlar.(17)İletişim bilimde ise 
dedikodu, bir kimsenin başkasına üçüncü bir kişi 
hakkında bir kazanç edinme amacıyla ileti göndermesi 
olarak ifade edilir.(18) Kur’an, mü’minler arasında da 
dedikodu alışkanlığının ortaya çıkabileceğine işaret 

ederek,
onları bu
konuda
uyarma 
ihtiyacı 
duymuştur. Kur’an-ı Kerim bu uyarıyı yaptığı ayette 
anahtar kelime olarak gıybet kavramını kullanmıştır. 
Gıybet kavramıyla dedikodunun daha çok insanları 
arkadan çekiştirme şekline vurgu yapmıştır.        
          Ayette erdemsizlik olarak nitelenen zannın 
sebep olduğu suçluluk durumu “ism” (günah) olarak 
açıklanır. İsm, bireyi cezalandırılmak üzere mahkûm 
eden tutum ve davranıştır. Ayet, zannın ism olduğunu 
belirtmek suretiyle onu yasaklamasının gerekçesini 
açıklamış olmaktadır. Yüce Allah, insanlar hakkında 
zanda bulunmanın, ilâhî değerlere göre, günah 
(suç işlemek) olduğunu belirterek, mü’minlerin bu 
davranıştan uzak durmalarını istemektedir.(19)
       Sonuç olarak dedikodu ve gıybet hakkında 
ne diyebiliriz?
       Kur’an-ı Kerim’in gönderiliş gayesi insan tabiatının 
korunmasıdır. Yüce Allah, Kur’an’daki mesajlar 
aracılığıyla, insan kişiliğini zedeleyecek her türlü 
olumsuz davranış ve kötü huy biçimine müdahale 
etmiştir. Bundan dolayı Kur’an-ı Kerime, insanın 
ahlak ve karakterini etkileyen faktörlerden birisi 
olarak nitelendirdiği gıybet-i yermiştir. Yüce Allah, 
Kur’an-ı Kerim vasıtasıyla insanlara iyinin-kötünün, 
doğrunun-yanlışın, güzelin-çirkinin ölçüsünü haber 
vermiştir. Böylece insanların inanç ve davranışlarına 
müdahil olmuştur.
Yüce Allah yasakladığı davranışlardan birisi olan 
gıybet, bireylere zarar verdiği gibi, genel olarak 
toplum içerisindeki uyum ve dengeyi de bozar. 
Cenab-ı Allah gıybet yapmayı yasaklayarak, aynı 
zamanda toplumsal ilişkileri güvence altına almayı 
amaçlamıştır.
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-Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

1965 doğumluyum. 2 seneden beri muhtarlık 
yapıyorum.

-Bize mahallenizden daha doğrusu 
köyünüzden bahsedebilir misiniz?
 
Köyümüz çok tarihi bir köy tabi. Milli Mü-
cadele sırasında bir avuç Servetiyeli’nin 15 
ay boyunca işgal kuvvetlerine direnmesi ve 
geri püskürtmesi ile tarihe altın harflerle 
yazıldığı yer burası. Derenin orada yeni resto-
rasyonu yapılan tarihi bir köprümüz var ve 
şu an röportajı gerçekleştirdiğimiz tarihi bir 
müzemiz. Servetiye tarihini ve köy kültürünü 
gelecek nesillere bu tarihi yer ile daha kolay 
aktarabiliyoruz. Müze aynı zamanda köy 
konağı olarak da kullanılıyor. Yapının zemin 
katında müze, sergi birimleri ve konuk odası, 
birinci katta yani bulunduğumuz katta ise 
köy konağın ait birimler, muhtar odası ve çok 
amaçlı toplantı odası bulunuyor. Her sene 
burada Büyükşehir Belediyemiz ve Başiskele 
Belediyemiz kurtuluş şenlikleri yapıyor. 

Köyümüz, tarihi bir köy olmasının dışında 
geniş orman arazileri, temiz havası, eşsiz 
manzarasıyla ziyaretçi yoğunluğunun olduğu 
bir köydür. Özellikle yaz aylarında hane 
sayımız çok artıyor. Yazın 300’e ulaşıyoruz, 
kışın ise 120 haneyiz. Köyümüze talep çok 
fazla, özellikle hafta sonları şehir dışından 
çok fazla misafir ağırlıyoruz. Bu misafirlerin 
çoğu da müzemizi ziyaret etmek amacıyla 
geliyorlar, biz de seve seve gezdiriyoruz. 

- Turizm tesisleri ile iletişiminiz 
nasıl?

Köyümüzde Kocaeli’nin dışından çevre bir 
çok ilden gelen misafirleri ağırlayan bungalov 
konaklamalı doğal birçok turizm tesisimiz 
var. Turizm tesisleri ile iletişimimiz iyidir, 
istedikleri zaman bana ulaşabiliyorlar. Kışın 

yollarımızın açık olması bizim için önemli, 
zaten Belediyemiz de karla mücadelede çok 
iyi çalışıyor, o nedenle hiç sorun yaşamıyoruz. 
Bunun dışında bazı işletme sahiplerinin 
tesislerinin önüne parke yapılmasıyla 
ilgili istekleri oluyor, başka da bir şey 
yok. Köyümüzde en az 10 tane tesis var, 
piknik alanları, mesire alanları, pansiyonlar, 
restoranlardan oluşan bu tesislere çok 
fazla ziyaretçi geliyor. Köyümüz aşırı yoğun 
olabiliyor. 

-Başiskele Belediyesi’nin 
mahallenize yapmış olduğu 
hizmetlerden memnun musunuz? 

Başiskele Belediyesi, gerek karla mücadele, 
gerekse normal ve acil durumlarda stabilize 
malzeme, parça konusunda her zaman destek 
olmuştur. Hüseyin Başkanımızdan Allah razı 
olsun, bize hiç hayır dediğini duymadık. Tabi 
ki ufak tefek eksikliklerimiz var ama bunu ilet-
mek bizim için sorun olmuyor. Yani Başkanımız 
hiçbir telefonumuzu geri çevirmemiştir, her 
aradığımızda olumlu cevabını almışızdır, Al-
lah razı olsun kendisinden. Başiskele için 
elinden geldiği kadar çalıştığını biliyoruz, 
bize de büyük destekleri oluyor. Çok mem-
nunuz kendisinden, her zaman yanındayız 
Başkanımızın. 

-Mahallenizde gerçekleşmesini 
istediğiniz projeleriniz var mı? 

Şuanda gerçekleşmesini istediğimiz önce-
likli projemiz yoldur. 3-5 tane önemli yol 
yapılmasını istiyoruz. Yolla beraber bir de 
parke ihtiyacımız var, onun da giderilmesini 
istiyoruz. 

Bunların dışında mahalle muhtarlıklarımızda 
yani köylerimizde iş makinesi ekipleri 
kurulmasını istiyoruz.  İş makinelerinin ekibi 
kurulsa, sadece köylerle ilgili çalışma alanı 
olsa bizim işlerimiz daha da hızlı bir şekilde 

yapılır diye düşünüyorum. Bu konuyu da tabi 
Başkanımıza ileteceğiz inşallah. Bizi geri 
çevireceğini düşünmüyoruz, zaten ne desek 
yapıyor Allah razı olsun. Ama olursa insanların 
hizmetini gidermek için daha da iyi olacağını 
düşünüyorum. 

Son olarak köylülerimizin Büyükşehir 
Belediyesi’nden önemli bir talebini de ak-
tarmak istiyorum. Köylülerimiz toplu 
ulaşımın rahatlıkla sağlanabilmesi için oto-
büs konulmasını istiyor. Kazandere, Serveti-
ye bir otobüs yeter bize. Halkın talebinin 
karşılanması yönünde otobüs çok önemli. 

-Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
Başkanlığı görevinizden de 
bahseder misiniz? 

21 seneden beri Servetiye Cami Köyü’nün 
Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi Başkanlığını 
yapıyorum. Tarımsal faaliyetleri önemsiyoruz. 
Köyümüzü güzelleştirmek ve her konuda 
köyümüzün güzelliğini insanlara sunmak için 
çalışıyoruz. İnsanlarımız doğal ortamda haliyle 
gelirlerini de doğadan kazanıyor. Bizim işimiz 
hizmet, insanlara para kazandırmak ve bunun 
için elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. 

-Her ay Başkan Ayaz’la 
muhtarlar toplantısı 
yapıyorsunuz. Toplantıları nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Toplantılar çok iyi geçiyor. Hiç bir sıkıntı 
olduğunu görmedim muhtarlar toplantısında. 
Başkanımızın davetine her toplantıda katıldık. 
Herkes kendi köyü, mahallesinin sorunlarını 
anlatıyor. Başkanımız da elinden geldiği kadar 
bizi her konuda bilgilendiriyor ve desteğini 
her zaman sürdürüyor. 

DESTANSI TARİHİ VE MUHTEŞEM DOĞASIYLA TURİZMİN 
KALBİ SERVETİYE CAMİ MAHALLESİ’NDE ATIYOR

Başiskele’nin tarih kokulu, en güzel doğal alanlarından biri olan Servetiye Cami, temiz havası, 
muhteşem manzarası, geniş orman alanları, Kurtuluş Savaşı’na tanıklık etmiş kültürü ve tarihi 
yapılarıyla yerli ve yabancı turistlerin rağbet gösterdikleri şirin bir yer. 

Kurtuluş Savaşı’ndaki rolüyle tarihe adını altın harflerle yazdıran Servetiye Cami Mahal-
lesi Muhtarı Mithat Çelik ile konuştuk. 

Kötü Huylardan Sakınmak
Abdulsamet ERKUL

Başiskele İlçe Müftüsü



Detaylı Bilgi ve 
Hizmetlerimiz İçin

www.gazininyeri.com 
Yuvacık Baraj Sonu Kiraz Dere Mevkii

Başiskele / KOCAELİ
Tel : 0262 345 00 22
Cep: 0537 788 98 03 
gaziasma@gmail.com

GAZİ’NİN YERİ
RESTORANT PİKNİK KONAKLAMA

Gazi’nin Yeri Camping Tesisleri Kocaeli’nin 7 Yıldızlı ilçesi 
Başiskele’nin Yuvacık Barajı sonunda doğanın tam kalbinde 
turistik tesis olarak hizmet vermektedir. Tesis bünyesinde 
70 kişilik kapasiteli bungalow konaklama evleri, 1500 
kişilik açık servis alanı, 500 kişilik kapalı mekanları, 1000 
kişi kapasiteli piknik alanıyla hizmet vermektedir. Tesis 
bünyesinde aktiviteler; çocuk oyun parkları, salıncaklar, 
hamaklar, voleybol sahası, trekking rehber eşliğinde 
doğa yürüyüşü, paintball, ATV Safari ile misafir-lerini 
ağırlamaktadır. Ayrıca toplantı düğün ve nişan cemiyetle-
rinde toplu olarak organizasyonlar düzenlenmektedir.

Gazi’nin Yeri, dört mevsim doğanın tam kalbinde 
huzur içinde siz misafirlerini bekliyor…



Yahya KAYA (93) vefat etmiştir. 
(27.03.2016)

Vezirçiftliği Mah. Hür Sok. No: 27 
BAŞİSKELE 

Bekir KARDÜZ (58) vefat etmiştir. 
(25.03.2016)

Mahmutpaşa Mah. Mahmutpaşa Cad. 
No: 79 D: 2 BAŞİSKELE 

Seher ASLANTAŞ (84) vefat etmiştir. 
(24.03.2016)

Sırrıpaşa Mah. Denizciler Cad. No:175 K:2 DERİNCE 

Dudu TÜRKKAL (76) vefat etmiştir. 
(23.03.2016)

Merkez Mah. Kolej Cad. Komutan Sok. 
No:1 BAŞİSKELE 

Fatma ARSLAN (75) vefat etmiştir. 
(24.03.2016)

Kullar Yakacık Mah. Beray Sok. No:11 BAŞİSKELE 

Yusuf ANLAĞAN (65) vefat etmiştir. 
(23.03.2016)

4 Temmuz Mah. Hasan Akova Cad. Şato Apt. No:7 K:2 
KARAMÜRSEL

Ali BALBAL (50) vefat etmiştir. 
(22.03.2016)

Azizağa Mah. Poyraz Sok. No:24 BAŞİSKELE

Selma BÜYÜK (88) vefat etmiştir. 
(22.03.2016)

Bahçelievler Mah. Talat Paşa Cad. No:42 D:6 İSTANBUL 

Cemile YILDIZ (89) vefat etmiştir. 
(19.4.2016)

Şehitekrem Mah. Şehit Engin Cad. No:21 BAŞİSKELE

İsmail YAŞA (51) vefat etmiştir. 
(20.4.2016)

Doğantepe Mah. Uzun Sok. No:40 BAŞİSKELE

Havva SARAÇ (89) vefat etmiştir.
(18.4.2016)

Mehmetağa Mah. Pay Sok. No: 14 BAŞİSKELE

Nejdet DÜLGE (71) vefat etmiştir. 
(07.04.2016)

Kılıçaslan Mah. Kadem Çavuş Cad. No: 7 BAŞİSKELE 

Memnune BALTA (57) vefat etmiştir. 
(06.04.2016)

Yeniköy Merkez Mah. Vatan Cad. No: 25 BAŞİSKELE 

Hatice ADANUR (82) vefat etmiştir. 
(03.04.2016)

Atakent Mah. Saraçoğlu Cad. 4.Ada P7 D-5 BAŞİSKELE

Ali KURT (87) vefat etmiştir.
(03.04.2016)

Körfez Mah. Sevgiler Sok. No:3 BAŞİSKELE 

Zehra ÖZKURT (89) vefat etmiştir. 
(01.04.2016)

Mehmetağa Mah. Turan Sok. No:14 BAŞİSKELE 

Rabiye BEZİR (62) vefat etmiştir. 
(01.04.2016)

Barbaros Mah. Millet Cad. No: 54 BAŞİSKELE 

Adem BOZOĞLU (66) vefat etmiştir. 
(31.03.2016)

Seymen Mah. İlkgüven Koop. Yeşilevler Ablok 
D :10 BAŞİSKELE 

İsmail KEMAHLI (86) vefat etmiştir. 
(30.03.2016)

Karşıyaka Mah. Denizaltıcılar Sit. Işılay Apt. No: 7 BAŞİSKELE 

Naciye YIKILMAZ (89) vefat etmiştir. 
(29.03.2016)

Şehitekrem Mah. Kolay Sok. No:19 BAŞİSKELE

Hatice MARMARA (79) vefat etmiştir.
(28.03.2016)

Barbaros Mah. İğdere Sok. No:4 D:9 BAŞİSKELE 

Fatma ÇOBAN (89) vefat etmiştir.
(27.03.2016)

Kullar Tepecik Mah. Zorlu Sok. No:10 BAŞİSKELE
 

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

Hüseyin AYAZ
Başiskele Belediye Başkanı

Hümeyra Nur BANABAK & Hakan YILDIRIM
02.04.2016

Elif DEMİRKAYA & Yılmaz Zafer VULAŞ
02.04.2016 

Sümeyye BALTA & Mustafa AYAZ
03.04.2016

Şafak ÇUHADAR & Davut BAKIRTAŞ
04.04.2016 

Ayşe SOLAK & Emre GERZEOĞLU
04.04.2016

Hümeyra KAHRAMAN & Erhan KÜÇÜKATEŞ
04.04.2016

Elif ERKAN & Hayretin ZORER
04.04.2016

Gülizar BAYOĞLU & Oğuz BAKŞİ
05.04.2016

Bedia Çelik & Murat ÖZDEMİR
05.04.2016

Nurcan KURT & Tayfun BAŞKURT
06.04.2016

Sedanur BIÇAKÇI & Kudret YILDIZALP
08.04.2016

Esra AYDOĞDU & Faruk ALBAYRAK
09.04.2016

Hanife ATUK & Süleyman CANDAN
09.04.2016

Tuğçe ÇİLEK & Nadir KARA
10.04.2016

Fatma KARA (89) vefat etmiştir. 
(16.4.2016)

Kılıçarslan Mah. Hürriyet Cad. No:298 BAŞİSKELE 

Hava İBRAHİMOĞLU (77) vefat etmiştir. 
(18.4.2016)

Vezirçiftliği Mah. Güldeste Sok. No:10 BAŞİSKELE 

Selim TUNCAY (61) vefat etmiştir. 
(13.4.2016)

Kılıçaslan Mah. Çıkmaz Sok. No:1 BAŞİSKELE 

Mustafa İPEK (77) vefat etmiştir. 
(11.4.2016)

Döngel Mah. Millet Cad. No:170 BAŞİSKELE 

Behiye KARAASLAN (66) vefat etmiştir. 
(10.4.2016)

Döngel Mah. Kazım Karabekir Cad. Abide Sok. 
No:12 BAŞİSKELE 

Yaşar TUFAN (62) vefat etmiştir. 
(9.4.2016)

Barbaros Mah. Pınar Cad. No:42 BAŞİSKELE 

Murat ŞAHİN(64) vefat etmiştir. 
(10.4.2016)

Yeşilkent Mah. 2Ada 1Blok D:4 BAŞİSKELE

Kezban KARAOSMANOĞLU (60) vefat 
etmiştir. 

(8.4.2016)
Yeşilyurt Mah. Mehmet Akif Cad. No:78 BAŞİSKELE 

Hurinaz YALÇIN (76) vefat etmiştir. 
(8.4.2016)

Kılıçaslan Mah. Hacılar Sok. No:3 BAŞİSKELE 

Veysel ATEŞ (57) vefat etmiştir. 
(04.04.2016)

Körfez Mah. Mevlüt Sok. No:30/2 BAŞİSKELE 

Eda ÖNEN & Gürkan AYDIN
21.03.2016

Selma ÇAĞALA & Tayfun ÖZCAN
21.03.2016

Bahar YILMAZ & Barış Cüre
22.03.2016

Seda ŞAGAR & Turgay ATAGAN
22.03.2016

Elif ÖZKAN & Bayram KILINÇ
23.03.2016

Reyhan ÇOŞKUN & Kuddusi ÇOŞKUN
24.03.2016

Gizem DEMİRKOPARAN & Kayhan YALÇIN
24.03.2016 

Nurcan KOCA & Kubilayhan ÜNAL
26.03.2016

Yasemin KÜLEKÇİ & Sinan GENÇER
26.03.2016

İsra YALDIZ & Gökhan CAN
27.03.2016

 
Hatice ÖZÇETİN & Ahmet GÜNDOĞAN

27.03.2016

Zeynep AKDEMİR & Fuat AYDIN
27.03.2016

Emine AYGÜN & Ayhan AYLAN
28.03.2016

Hilal CAN & Kerim BAYRAK
10.04.2016 

Esma ÖZAY & Feyyaz SERİM
10.04.2016

Kader AMAÇ & Osman DİZDAR
10.04.2016

Gülnur EROĞLU & Oğuzhan GÜRSOY
11.04.2016

Hande GÖNÜL & Gökhan ÖZTÜRK
12.04.2016

Kader IŞIKVEREN & Oğuzhan YAVUZ
12.04.2016

Asiye TUERDİ & Kadir Ozan ÖZER
12.04.2016

Resmiye BÜYÜKTEPE & İsmail KEDİKLİ
13.04.2016

Ebru ÇAĞLAR & Turan KAHRAMAN
14.04.2016

Senanur ÖZKARAASLAN & Bahadır DOĞAN
16.04.2016

Melike SAKIN & Şaban DEMİRKOL
17.04.2016

Banu EREL & Yusuf BAŞ
17.04.2016

Özge YILDIZLI & Abdurrahman ÇIRAKOĞLU
20.04.2016




