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Kıymetli Hemşehrilerim,

 15 Temmuz, vatanımıza, milletimize, demokrasimize, 
birlik ve bütünlüğümüze yönelik gerçekleştirilen hain saldırı 
karşısında, yeni bir istiklal ve istikbal mücadelesinin, yeniden 
dirilişin ve Yeni Türkiye’nin miladı olarak tarihe altın harflerle 
yazılmıştır. 

Ruhunda cesaret, yüreğinde vatan sevgisi yatan yüce mil-
letimizin onurlu ve kararlı duruşu bir kez daha göstermiştir 
ki, vatanımıza kast edenler yüce milletimizin iradesini asla 
geçemeyecektir. Bu millet asil tarihinde olduğu gibi bugün 
de izzeti, hürriyeti ve istiklali için canını ortaya koymuş, 
Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımızın önderliğinde “kade-
rin üstünde bir kader” olduğuna inanarak demokrasiye ve 
milli iradeye sahip çıkmıştır. 

 Bu inanç ve kararlılıkla “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek 
Vatan ve Tek Devlet” için ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, 
milletimizin istikbali, iradesi ve demokrasimizi canı pahasına 
savunan Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, aziz milletimize, 
halkımızın yanında saf tutan askerlerimize ve polislerimize, 
özellikle de ilk günden beri demokrasimize ve milli irademize 
sahip çıkan, kutsal vatan nöbetlerini kararlılıkla sürdüren 
Başiskeleli hemşerilerime ve çalışma arkadaşlarıma sonsuz 
şükranlarımı sunar, bu istiklal mücadelesindeki tüm demokrasi 
şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerim. 

 İnanıyorum ki, bugünümüz dünden, yarınımız ise 
bugünümüzden çok daha güzel olacak. Bundan sonraki 
süreçte halkımıza, bayrağımıza, vatanımıza, değerlerimize, 
demokrasimize ve milli irademize daha çok sahip çıkacağız, 
bunun için daha çok çalışacağız. İlk günkü aşkla Başiskelemizin 
her noktasında büyük bir titizlikle sürdürmüş olduğumuz 
hizmetlerimize devam edeceğiz. İlçemizi kalkındırmak, “7 
Yıldızlı Kent” haline getirmek için birlikte çalışıp, birlikte 
üreteceğiz. 

Biz Başiskele’yiz, biz Türkiye’yiz, birlikte çok güzeliz…

İlçemizi 
kalkındırmak, 

“7 Yıldızlı Kent” 
haline getirmek 

için birlikte çalışıp, 
birlikte üreteceğiz. 

Biz Başiskele’yiz, 
biz Türkiye’yiz, 

birlikte çok 
güzeliz…

“Omuz Omuza
Milli İradeye Sahip Çıktık”

Röportaj: 
Serdar Mahallesı̇  Muhtarı Yaşar 

Erdaş

“Temı̇z Bı̇ r Çevre İçı̇n 
Üretı̇yoruz”

“Mevcut  Yapıları 
Ruhsatlandırdık,  Yapılara 

Değer Kattık”

Gözde Mekanlar
“Paşadağ Alabalık Tesisleri”

“Başı̇skele’ye 
Modern 

Kapalı Semt Pazarları”

“Başiskele’de 
Kent Mobilyalarının Resmi de 

Şehre Estetik Katıyor”

“Başkan Ayaz Her Zaman 
Halkın İçinde”
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27 gündür her akşam Perşembe Pazarı meydanında binlerce 
vatandaşlar ile nöbetini tutan Başiskele’liler tarihe ismini 

yazdırdı. Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Kocaeli Valisi 
Hasan Basri Güzeloğlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu, Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Cey-
han, ilçe belediye başkanları ve il ve ilçe yönetimi ve Başiskele 

Kaymakamı Ali Partal, Ak Parti Başiskele İlçe Başkanı Dr. Şahin 
Talus, Ak Parti Başiskele İlçe Kadın Kolları Başkanı Hacer Çakır ve 
İlçe Gençlik Kolları Başkanı Melih Özrkaraaslan, daha bir çok stk, 
teşkilat mensupları, esnaflar, meclis üyeleri, mahalle muhtarları 
ve vatandaşlar ile tüm birlik ve beraberlik ruhuyla vatan nöbeti 
için meydanlarda buluştuk. 

BAŞKAN AYAZ, 
“MİLLİ İRADE VE DEMOKRASİ İÇİN 
YILMADAN, YORULMADAN MEYDANLARDA VATAN 
NÖBETİMİZİ TUTTUK”
FETÖ Terör örgütünün 15 Temmuz gecesi giriştiği darbe sonrası meydanlara inen Başiskele 
de yılmadan, yorulmadan, yıkılmadan meydanlarda vatan nöbetimizi tamamladık.

 Başkan Ayaz meydanlarda kadın, çocuk, yaşlı bir 
çok hemşehrisiyle tuttuğu nöbette birbirinden güzel kareleri 
kaydediyor. Vatandaşlar ile her akşam bu kutlu nöbeti tutan 
Başkan Ayaz: “Türk milleti geçmişten, günümüze, imanını, 
vatanını, istikbal ve istiklalini en muazzez varlığı bilmiş bu 
değerlerine namahrem ellerin değmesine izin vermemiştir. 
Milletimizin bağımsızlığına ve demokrasimize saldıranlara, 
milli irademize ihanet edenlere karşı meydanlardan 
haykırmaya devam ediyoruz. Vatanımız, bayrağımız, 
devletimiz ve milletimiz için demokrasi nöbetimizi 
sürdürüyoruz. Yılmadık, yorulmadık, yıkılmadık, mey-
danlardan ayrılmadık, ayrılmayacağız da.  Bir olmaya, iri 
olmaya, diri olmaya, hep birlikte kardeş olmaya ant iç-
tik. Kardeşliğimize, birliğimize, değerlerimize, kast eden-
lere karşı nöbetimize devam ediyoruz. Başiskele’deki tüm 
hemşehrilerime bu kutlu mücadele ve vatan nöbetimizde 
bizleri yalnız bırakmadıkları her zamanki gibi birlik ve be-
raberlik içinde oldukları için sonsuz teşekkür ediyorum” 
dedi. 

 Başkan Ayaz aynı zamanda “15 Temmuz gece-
si hayatını kaybeden tüm şehitlerimize minnettarız, 
şehitlerimmize Alahtan rahmet diliyuor, şehitlerimizin 
yakınlarına baş sağlığı, gazi kardeşlerimize de acil şifalar 
diliyoruz” dedi. 

Omuz Omuza
Milli İradeye
Sahip Çıktık
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“TÜM MUHTAR KARDEŞLERİME DİK 
DURUŞLARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR 
EDİYORUM”

Başikele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz 
“15 Temmuz ile ilgili bütün muhtar 
arkadaşlarımızın göstermiş oldukları gayret, 
çaba, vatana, milli iradeye, demokrasiye, 
bayrağa sahip çıkma, birlik ve beraberlik ruhu, 
hainlere karşı dik duruş ve Cumhurbaşkanımız, 
Başkomutanımızın emriyle meydanlardaki 
kutlu vatan nöbetlerine karşı hassasiyet ve 
duyarlılıklarınız için her birinize şahsım ve 
Başiskele halkı adına teşekkür ediyorum. O 
akşamdan itibaren bütün müdürlüklerde 
çalışan arkadaşlarımız her kim varsa 15 dakika 
içinde hemen görev yerlerinde bulunan, 
Perşembe pazarına yönelenler olmak üzere 
yine her birisine sizlerin huzurunda teşekkür 
ediyorum. 

“7 AĞUSTOS PAZAR GÜNÜ YİNE 
PERŞEMBE PAZARI MEYDANINDAYIZ”

Ama süreç bitmemiştir. Cumhurbaşkanımız 
Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
söylediği gibi 7 Ağustos Pazar gününe ka-
dar tuttuğumuz bu onurlu ve kararlı va-
tan nöbeti devam edecektir. Pazar günü 
bizler Başiskele olarak tüm kademele-
rimizle, muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, 
çalışanlarımız, esnaflarımız, kamu birim 
yetkililerimiz, sivil toplum derneklerimiz, 
siyasi partilerin üyeleri ve yöneticileri hep 
birlikte olmak üzere 22 gündür tuttuğumuz 
kutlu nöbetin finalini yine hep birlikte 
omuz omuza Perşembe Pazarı meydanında 
gerçekleştireceğiz. 

“BİZ BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE 
HİZMET ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Bundan sonraki süreçte de daha çok 
halkımıza, bayrağımıza, vatanımıza, 
değerlerimize, demokrasimize, milli 
irademize sahip çıkacağız. İlk günkü aşkla 

her mahallemizde titizlikle sürdürmüş 
olduğumuz hizmetlerimize devam edeceğiz. 
Biz, bu zamanı görmüş ve mücadelesini 
meydanlarda nöbetler ile gerçekleştirmiş, 
görgü tanıkları olarak gelecek nesillere bunu 
unutturmamayı kendimize görev edinmeliyiz. 
Başiskele bu zamana kadar memleketimizin 
hangi köşesinde olursa olsun nifak 
grupları tarafından çıkarılan çatışmaların 
içinde yer almamıştır. Birçok bölgede tüm 
kademeleriyle Başiskele birlik ve beraberlik 
konusunda örnek duruş sergilemiş ve bu 
zamana kadar algıyı yöneten bu nifakçılara 
imkan vermemiştir. Bundan sonra da Allah’ın 
izniyle bizim sınırlarımız içerisinde kim varsa 
daha güçlü, daha bilinçli daha kararlı şekilde 
bu ruhu tüm nesillere aktarmaya ve asla 
bu ülkede iradenin milletten başkasına ait 
olmadığını ispatlayacaktır” dedi.

Toplantı muhtarların iyi dilek ve temennileri 
ile sona erdi.  

Başiskele’nin Muhtarları Başkan Ayaz’la Toplandı

TEK MİLLET
TEK BAYRAK
TEK VATAN
TEK DEVLET

Başiskele’de Ortak Söz

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, geçtiğimiz gün mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Her zaman 
birlik ve beraberlik ruhunun başarı getirdiği Başiskele’de muhtarlar ile ortak çalışmalar ve hizmetler üretili-
yor, her ay olağan toplantılarda da talepler dinleniyor, planlamalar yapılıyor. 
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Mahallenizden bahsedebilir 
misiniz?

10 bin nüfus, 1500 üstü hane sayımız ile 
Başiskele’nin en kalabalık 3. mahallesi ve 
en güzel mahallelerinden biriyiz. Daha 
önce kalabalıklık açısından 1. mahalle idi, 
ama bizde genişleme durduğu için şu 
an Yeşilyurt mahallesi ile Barbaros ma-
hallesi daha kalabalık. Biz dolduk artık, 
kapasitemiz doldu. Çok nadir yerler var 
yapılacak, ama şu anda inşaatlar da dur-
du, yapılmıyor. Mahallemizde 12. Adaya 
kadar kalıcı konutlar, tekstil fabrikamız 
ve mobilyacılarımız var. 

Mahallenizde diyalog/
komşuluk ilişkileri nasıl?

Komşuluk ilişkileri dört dörtlük, sanki 
yıllardır birbirini tanıyormuş gibi, hiç 
problem yok. Şu ana kadar bir olayın 
gerçekleştiğini, kavga çıktığını gör-
medim yani. Mesela Aşağı Yuvacık’ta 
görüyorum, Döngel tarafında olaylar 
oluyor ama bizim mahallemiz sakindir, 
bir aileyiz burada. Hiçbir problemimiz 
yok çok şükür, herkes işinde gücünde, 
kimse kimseye karışmıyor, çok huzurlu 
bir mahallemiz var. 

Başiskele Belediyesi’nin 
mahallenize yapmış olduğu 
hizmetlerden memnun 
musunuz?

Belediyemizden Allah razı olsun, parkları 
güzel güzel yaptılar. Üç tane parkımız var, 
en güzelleri, en büyükleri bizde. Şimdi 
Belediye binamız, Kaymakamlık binamız 
yapılıyor. Mahallemizde gençlerimiz 
fazla olduğu için ve onlardan da talep 
geldiği için Gençlik Merkezimiz yapılıyor. 
Mahallemiz Başiskelelilerin tercih ettiği 
yaşam alanı mahallerinden ön sırayı 
çekiyor bu yatırımlarla tabi. 

Diğer ihtiyaçlarınız neler? 

Mahallemizde kapalı pazar alanı olsun 
istiyoruz, halkın dışarı gitmemesini 
istiyoruz. Pazar yapılacak ama çok 
uzaklarda yapılacak, halk da tepki 
gösteriyor. Bunun dışında yol vb. 
ihtiyaçlarımız da var, bununla ilgili 
taleplerimizi de dilekçe ile ilettik, 
yapılmasını bekliyoruz. Özellikle ve 
acil olarak istediğimiz şey ise, okullar 
açılmadan Serdar İlköğretim Okulu 
önündeki Emir Sultan caddesinin  ve 
okulun duvarlarının yapılmasıdır. 

Başkan Ayaz’la diyalogunuz 
nasıl peki, ulaşabiliyor 
musunuz kendisine?

Ulaşabiliyorum tabi ki. Diyaloğumuz 
da mükemmel. Ben babamla, abimle 
görüşemem ama direk Başkanla irti-
bat kurabiliyorum yani. Başkanımızla 
2,5 senedir çok iyi diyaloğumuz var, bir 
dediğimizi iki yapmıyor, güzel bir şekilde 

ilişkimiz devam ediyor. 

Başkan Ayaz’ın 7 yıldızlı kent 
vizyonuna mahalle muhtarı 
olarak katılıyor musunuz?

Evet, katılıyorum tabiî ki. İlk dönem 
muhtarlığım olmasına rağmen, 
Başkanımızın daha önceki yıllardaki 
çalışmalarını da iyi biliyorum. Bu 
çalışmalara baktığınızda 7 yıldızlı kentte 
ne kadar haklı olduğunu görürsünüz. 

Başkan Ayaz’la her ay 
yaptığınız muhtarlar 
toplantısını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
 
Başkanın muhtarlarla yaptığı toplantılar 
çok önemli. Bu toplantılarda Başkanımız 
her mahalleyle, muhtarlarla özel olarak 
ilgileniyor, ihtiyaçlarını soruyor, çözüm 
önerileri tartışılıyor. Bu açıdan Başkanın 
yaptığı toplantılar oldukça verimli. 
 
Başiskele Muhtarlar 
Derneği’nin çalışmalarından 
memnun musunuz?

Dernek Başkanımız İlhan abi iyi bir in-
san, diyalogumuz çok iyi, böyle bir in-
san bulamazsınız yani. Mütevazi bir kişi. 
Değerleri yüksek bir insan, kaliteli bir 
insan, bize de faydası vardır, bir yere 
gittiğimiz zaman İlhan abinin etkisi olur. 

Röportaj

SERDAR MAHALLESİ MUHTARI YAŞAR ERDAŞ: 
“BAŞKAN AYAZ OLMASA MUHTARLARDAN 
VERİM ALAMAZSIN”

Başiskele’nin en kalabalık mahallelerinden biri olan Serdar 
Mahallesi, 10 bine yakın nüfusu olmasına rağmen, aile 
sıcaklığının, sakinliğin, samimiyetin ve huzurun yaşatıldığı 
şirin ve güzel bir yer. Bu güzel mahallemizi daha yakından 
tanımak amacıyla, daha önceden pazarcılık yapan, bu 
dönem ilk kez muhtarlık görevini gerçekleştiren Yaşar Erdaş 
ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 

Yaşar ERDAŞ / Serdar Mahallesi Muhtarı

Başiskele Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü bünyesinde 

belediyenin öz kaynakları ile imal 
edilen Yeraltı Çöp Konteynerleri, 
görüntü kirliliğini engellemesi 
yanında çevreye kötü koku ve 
bakteri yayılmasını da önlüyor.

 Ayak pedalları sayesinde 
el değmeden açılabilen Yeraltı Çöp 
Konteynerlerini kendi öz kaynakları 
ile imal eden Başiskele Belediyesi 
her ay yapımını tamamladığı 4 kon-
teyner sistemini ihtiyaç duyulan 
noktalara monte ediyor.

“Onurcan sitesi site yöneticisi 
Turgay Gürkan bu örnek hizmetin 

sitelerine getirmesinden dolayı 
Başkan Ayaz’a teşekkür etti “ 

Karadenizliler Mahallesi Yer Altı 
Çöp Konteyner Montajı

4 Noktada Daha Çöpler Yeraltına İndi

Doktorlar Sitesi Yer Altı Çöp 
Konteyneri

Dev bir temizlik ordusu ve en yeni araç, gereçleriyle temizlik hizmetlerini aksamadan sürdüren 
Başiskele Belediyesi, modern ve sağlıklı bir yöntem olan yeraltı çöp konteynerlerini monte 
etmeye devam ediyor. 



Vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Ayaz, çalışmalar hakkında bilgi paylaşımlarında bulundu. Başkan Ayaz mahallenin talep, istek ve 
önerilerini de dinleyerek yanındaki ekibindeki arkadaşlara notlar aldırdı. Hoş sohbetle geçen saha ziyareti molası birçok güzel kareyi 

de kaydetmeye olanak sağladı. Halkın her yerde güleryüzle karşıladığı Başkan Ayaz Başiskeleliler tarafından seviliyor ve samimi sohbetlere 
her zaman her yerde olanak sağlıyor. Bu da bir belediye başkanının halk ile iletişiminin nasıl başarılı kurulabiliyor olacağını gösteriyor.  

Başkan Ayaz 
Her Zaman 
Halkın İçinde

Bahçecik merkezde yer alan en eski 
camilerden olan Bahçecik Merkez 

Cami ve Hürriyet Caddesi bölgenin küçük 
bir merkezi noktası halinde. Kısa zaman 
önce Başkan Ayaz’ın talimatıyla ekipler 
ilgili caddede asfalt, kaldırım çalışması 
yaparak merkezi güzel bir görünüme 
kavuşturdular. Meydandaki caminin önü 
ile yol arasında son derece modern ve şık 
ferforje korkuluklar yapan ekipler şimdi 
de o korkuluklar rengarenk çiçekler ile 

modern bir görünüme kavuştu. 

 Başiskele Belediye Başkanı 
Hüseyin Ayaz: “İlçemizin her bölgesi bizler 
için önemli, Fen İşleri Müdürlüğümüz 
ile Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bu 
noktalara en kaliteli, en modern hizmetleri 
getirmek için işbirliği içinde çalışıyor. 
Şehitekrem Mahallemizde Hürriyet 
Caddemizin asfalt çalışmaları tamamlandı, 
kaldırımlarımız yapıldı, perde duvarlar 

kısmen yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. 
Cami önünde yer alan ve yola cephe olan 
kaldırım kenarına yapmış olduğumuz 
ferforje korkulukları arkadaşlarımız 
şimdi de rengarenk çiçekler ile modern 
bir görünüme kavuşturacak. Herşey 
Başiskele ve Başiskeleli hemşehrilerimiz 
için” dedi. 

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz her fırsatta sahada çalışmaları incelediği gibi vatandaşlar ile de 
bir araya geliyor ve onlarla sohbet ediyor. Önceki gün Şehitekrem Mahallesi’nde sahadaki çalışmaları 
yerinde incelerken mola veren Başkan Ayaz mahallenin merkezinde esnaflar ile bir araya geldi. 

Başiskele’nin Her Köşesinde 

Değişim Devam Ediyor
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın talimatları doğrultusunda ekipler üst yapı çalışmalarını 
tamamlıyor. Şehitekrem Mahallesi’nde yapılan Hürriyet Caddesi asfalt, kaldırım ve perde duvar 
çalışmalarını Başkan Ayaz yerinde inceledi. 
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Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz önceki 
gün ekibiyle birlikte Körfez Mahallesi Namık Kemal 

Caddesini bölen dere üzerindeki köprü çalışması ve 
bağlantı yollarının açılması ile ilgili çalışmaları yerinde 
inceledi. 

Başiskele’nin teknik ekibi havaların müsaade etmesiyle 
birlikte üst yapı çalışmalarında hız kesmiyor. Her bölgeye 
dokunan Fen İşleri ekipleri tüm çalışmalarını planlı 
bir şekilde gerçekleştiriyor. Körfez Mahallesi Namık 
Kemal Caddesini bölen derenin üzerinde vatandaşların 
araç ve yaya geçitlerini sağlamak için köprü çalışması 
gerçekleştiriliyor. Neredeyse çalışmayı yarılayan ekipler 
köprü çalışmasının tamamlanması ardından bağlantı 
yolları ile ilgili çalışmaları da gerçekleştirecek. 

Çalışmaları yerinde inceleyen Başiskele Belediye Başkanı 
Hüseyin Ayaz ilgili başkan yardımcısı ve teknik ekibinden 
çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmalar ile ilgili yerinde 
talimatlar veren Başkan Ayaz, en kısa zamanda işlerin 
tamamlanmasını planladıklarını söyledi. Başiskele’de 
hizmetler durmadan devam ediyor. Başiskele Belediye 
Başkanı Hüseyin Ayaz “Mahallemizde ihtiyaç olan ve 
bir çok vatandaşımızın talep ettiği köprü çalışmamız 
devam ediyor. En kısa sürede tamamlanan çalışma 
mahallelimizin bir ihtiyacını daha karşılamış olacak. 
Böylece ulaşım kesintisiz sağlanacak.” dedi. 

KÖRFEZ 
MAHALLESİNDE

KÖPRÜ 
ÇALIŞMASI
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-Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 

1958 Siirt Merkez doğumluyum. İlkokulu 
Siirt Cumhuriyet İlkokulunda, ortaokulu 
Siirt Mehmet Akif Ortaokulunda, liseyi 
de Siirt Kız Meslek- Kız Öğretmen 
Lisesinde okudum. 2 yıllık eğitimimi 
Siirt’te tamamladım. Tabi okulu bitirdikten 
sonra Açıköğretim Fakültesini de 4 yıllık 
dışarıdan tamamlayarak, ikinci diplomayı 
da aldım. İlk görev yerim Konya Kadın Hanı 
Çavdar İlkokulu, ikinci görev yerim ise o 
zaman Siirt’e bağlı Kozluk ilçesindeki Yedi 
Bölük İlkokulu. Ordan yine Kozluk’a bağlı 
Tuzla bucağında Siirt Merkez Yatılı Bölge 
Okulu’na geldim, 14 ay burada görev 
yaptım, bu 14 aylık süre içerisinde 4 aylık 
askere gittim geldim, bundan sonra yine 
mezun olduğum okula döndüm, orada 
görev yaptım. Evimizi değiştirdiğimiz için 
6 yıl Cumhuriyet İlkokulu’nda kaldım, 6 yıl 
da İnönü Okulu’nda görev yaptım. 1994’te 
Aşağı Doğantepe İlkokulu’na geldim. 2013 
Şubat ayına kadar burada görev yaptım. 
Ardından Dilovası İlkokulu’nda göreve 
başladım, burada 21,5 ay kaldıktan sonra 
Aralık 2014’te Yuvacık İlkokulu’nda göreve 
başladım, 20 aydır da buradayım. Şuanda 
meslekte 37. Yılımdayım ve görevimden 
memnunum. 

-Okulunuzdan bahseder misiniz? Kaç 
öğrenciniz var, imkânlarınız neler?

2014-2015 öğretim yılında 356 öğrencimiz, 
2015-2016 öğretim yılında ise 399 
öğrencimiz vardı. Ana sınıfında ise öğrenci 
sayımız 69 idi. Tahminen önümüzdeki yıl 
bu sayı artacak, artmasını da istiyoruz, 
çünkü imkânlarımız var. Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’nin eleman desteği ile bu yıl 1. 
ve 2. sınıflara jimnastik dersleri verdik, 3 ve 
4. sınıf öğrencilerine de masa tenisi dersi. 
Ayrıca Halk Eğitim Merkezi’ne bağlı tiyatro, 

resim kursu, çocuk korosu, gitar kursumuz 
oldu. Bunların dışında öğrencilerimizin 
başarı durumları da çok iyi. Genelde or-
taokul düzeyinde sınav olduğu için diğer 
okulların başarı oranları belli oluyor ama 
bizde sınav yok. 1, 2 ve 3. sınıflarda not du-
rumu yok, sadece 4. sınıfta sınavımız var, 
bu yıl 4. Sınıf öğrencilerimizin yarısından 
fazlası da takdir ve teşekkür belgesi aldı. 
Başarı durumumuz çok yüksek. Tüm bun-
lara baktığımızda okulumuzun hem akade-
mik, hem fiziki, hem de sosyal imkânları iyi, 
istiyoruz ki daha fazla öğrencimiz olsun. 

Gerçi bazen bazı zorluklarla karşılaşıyoruz 
ama meslek görevi olduğu için mecburen 
yapıyoruz. Hatta ben Doğantepe oku-
lundayken öğrencilerden birinin babası 
bana SBS işlemleri için “yoldayım, gidip 
gelemiyorum her zaman, SBS işlemleri 
için ne zaman geleyim” dedi. Ben de “ne 
zaman gelebilirsen gel” dedim, cumar-
tesi günüydü telefon etti, ben gece saat 
12’de yatağımdan kalktım ve çocuğun SBS 
işlemlerini yaptım. Bazen burada da oluyor, 
Doğantepe’deyken de oluyordu. Mesela o 
zaman sabah internet iyi çalışmıyordu, kar-
neler dönemiydi. Hem yaz hem kış, internet 
zor çalıştığı için bazen sabah 5’te veya gece 
saat 10-11’den sonra oluyordu, o zaman 
tekrar okula gidip geliyorduk, işlemlerimizi 
yapıyorduk. Yani biz her yerde elimizden 
geldiği kadar mesai saatine uyuyoruz ve 
bazen mesai saatinden daha erken geli-
yoruz veya daha geç çıkabiliyoruz. 
 
-Başiskele Belediyesi’nin destek ve 
yardımlarından memnun musunuz?

Benim olduğum bölgede belediyeler hen-
dek kazarken iş yapmıyordu, paralarını 
oraya harcıyordu, bizim belediyemiz yol 
yapıyor, öğrencilere yardımcı oluyor, yani 
her şeyi yapıyor. Belediyemizden çok 

memnunuz. 

Okulumuzun kaynakları kıt, yani kim-
seden bağış alamıyoruz, ancak dışarıdan 
yardımlar olmasa bir şey yapamıyoruz. Bu 
nedenle Başiskele Belediyesi’ne ve Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz. 

Özellikle Başiskele Belediyesi’ne çok 
teşekkür ederiz. Ana sınıfımızın laminant 
parkesini yaptılar, oyun grubu, ana sınıfı 
malzemeleri getirdiler, ayrıca öğretmen 
odasına koltuklar getirildi, dolaplar 
yaptırıldı. Öğretmenler olarak çok 
teşekkür ederiz, her bir öğretmenimizin 
çok teşekkürleri var bu konuda. Belediye 
Başkanı olsun, Belediye çalışanları olsun, 
bize çok yardımcı oldular. İnşallah ilerde de 
tekrar yardımcı olurlar. 

-Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin 
Ayaz’la diyaloğunuz nasıl, istediğiniz 
zaman ulaşabiliyor musunuz Başkana?

Ulaşabiliyoruz, her konuda yardımcı 
oluyor sağolsun. Daha önce de ben 
Doğantepe’deyken bir sefer yanına 
gitmiştim, fotokopi makinesi, yazıcı 
falan istemiştik, göndermişti, teşekkür 
ederiz. Yardımcı oluyorlar zaten, farkı çok 
büyük, doğudaki belediyelerle buradaki 
belediyeler arasında çok büyük fark var. 

- “7 yıldızlı Başiskele”nin eğitim yıldızı 
ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Sizce 
Başiskele eğitimde yıldız bir kent midir?

Evet, zaten büyük ilçeler arasında 
Başiskele’nin başarı oranı çok yüksek, o 
nedenle eğitimde yıldız bir kent olduğunu 
söyleyebiliriz. Ayrıca konum olarak da çok 
güzel kent, gerçekten 7 yıldızlı bir kent 
Başiskele. 

Yuvacık İlkokulu Müdürü Baha Nalbant:
“Doğudaki Belediyelerle Buradaki 
Belediyeler Arasında Çok Büyük Fark Var”
Müdür Nalbant: “Benim olduğum bölgede belediyeler hendek kazarken iş yapmıyordu, 
paralarını oraya harcıyordu, bizim belediyemiz yol yapıyor, öğrencilere yardımcı oluyor, 
yani her şeyi yapıyor. Belediyemizden çok memnunuz.” 

Başkan Ayaz’ın 7 yıldızlı kent vizyonuyla turizmden sağlığa, yatırımdan doğaya yıldızlı bir 
kent haline gelen Başiskele, okullarındaki başarı oranları, nitelikli öğrencileri ve eğitimci 
profiliyle eğitim alanında da yıldızını her geçen gün parlatmaya devam ediyor. 

Başiskele’nin eğitim yıldızlarından biri de Yuvacık İlkokulu. Fatih Mahallesi, Hoca Ahmet 
Yesevi Caddesinde bulunan Yuvacık İlkokulu, Yuvacık´ın değer yargılarıyla birlikte sevgi, 
güven ve hoşgörü ile öğrenmeyi öğrenen, etik olgunluğa erişmiş, üretken, bilinçli birey-
ler yetiştirip onları hayata hazırlıyor. Başkan Ayaz’ın ve Başiskele Belediyesi’nin eğitime 
verdiği önem ve destekten duyduğu memnuniyeti anlatan Müdür Nalbant, bu desteğin 
doğu illerindeki hiçbir belediyede olmadığını söylüyor.  

Müdür Nalbant İle Yuvacık İlkokulu’nu ve Başiskele’yi konuştuk.
Baha NALBANT / Yuvacık İlkokulu Müdürü
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SEMT KONAKLARI
MAHALLE 
KÜLTÜRÜMÜZE 
HAYAT VERİYOR
Başiskele’de aile bağlarının ve komşuluk ilişkilerinin daha 

da güçlenmesi, mahalle kültürünün yaşatılması çabasında 
olan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz mahallelerde 
çağa uygun bir şekilde Semt Konakları ve Sosyal Yaşam 
Merkezleri inşa ediyor. Ve bu sayı Başiskele ’de giderek artıyor. 
Semt Konakları’nda ücretsiz olarak verilen sağlık ve eğitim 
seminerleri, el sanatları, dikiş nakış kurslarında tanışma ve 
kaynaşma imkânı bulan mahalle sakinleri samimi dostluklar 
kuruyor. İlk ve ortaokul çağındaki çocuklarında unutulmadığı 
semt konaklarında emekli vatandaşlara da ayrı bir önem 
gösteriliyor.

 Açıldığı günden bu güne sayısız aktivitenin 
düzenlendiği semt konaklarında uzman eğitmenler tarafından 
mahalle halkının istekleri doğrultusunda hazırlanan 
programlarda kişisel gelişimin yanında mesleki eğitim kursları 
da gören ailelerin meslek sahibi olması hedefleniyor. Semt 
konakları sayesinde mahalleler sosyal bir canlılık kazanıyor. 
Bölge halkına sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra toplumsal 
konulara yönelik eğitim ve sağlık seminerleri, ahlak ve manevi 
değerlerimiz ile ilgili etkinlikler düzenleniyor. Başiskele 
Belediyesi Semt Konakları ve Sosyal Yaşam Merkezleri’nde 
ayrıca ücretsiz diyetisyen ve psikolog hizmeti de veriliyor.

 Başiskele’nin en yeni Semt Konaklarından birisi olan 
Vezirçiftliği Mahallesi Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi 
ise açılış için gün sayıyor. Yapımı tamamlanan 3 katlı binanın 
çağın gereksinimlerine uygun iç tefrişatı yapılıyor.

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü kendi 
atölyesinde üretimini gerçekleştirdiği yeraltı çöp 

konteynerlerini belirlenen noktalara da kendi ekipleriyle 
monte ediyor. Şehir estetiğine uygun, görüntü kirliliğinden 
uzak konteynerler çevrenin korunması, insanların daha sağlıklı 
ve güvenli bir ortamda yaşamalarına olanak sağlıyor.

Başiskele Belediyesi’nin Kocaeli’de ilk olarak uygulamaya 
geçirdiği yeraltı çöp konteyner sistemi ile hem görüntü 
kirliliği ortadan kalkıyor hem de çöp kokusuna son verili-
yor. İlk olarak toplu yaşam alanlarında ve daha sonra eğitim 
alanlarında uygulanmaya başlanan çalışma kısa sürede tüm 
ilçede yaygınlaşacak. Temizlik İşleri Müdürlüğü Atölyesi’nde 
her ay 3 bacalı, 2 bin 400 litre hacimli 4 adet yeraltı çöp 
konteyner sistemi yapılıyor ve belirlenen noktalara montajı 
gerçekleştiriliyor.

Son olarak Körfez Mahallesi, Aydınkent Mahallesi ve Barbaros 
Mahallesi’ne monte edilen 4 adet yeraltı çöp konteyneri ile 
74 noktada çöpler yeraltına inmiş oldu. Bu sayının yıl sonuna 
kadar 100 olması planlanıyor.

TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN 
ÜRETİYORUZ
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Başiskele’ de hep birlikte engelleri 
aşıyoruz. Kamusal alanlarda hayatı 

kolaylaştıran projelerimiz hız kesmi-
yor. Serdar Mahallesi Koza Sokak’ta 
geçen yıl yapımı tamamlanan En-
gelsiz Park hem engelli hem engel-
siz vatandaşlarımıza hizmet etmek-
tedir.  2 bin 100 m² alanda yapılan 
park içerisinde iki adet oyun grubu 
bulunmaktadır. Bunlardan biri, engelli 
çocukların ve gençlerimizin rahatça 
hareket edip eğlenebileceği, sosyal 
yaşama katılmasında fırsat eşitliğini 
sağlayan parkın  en önemli unsuru 
olan engelli oyun grubu, diğeri ise 

3-12 yaş arası çocuklar için olan oyun 
grubudur.

 Geniş yürüme yolları, yarı 
gölgeli ahşap pergolalar, yürüyüş 
yolları üzerinde bulunan dekoratif 
ahşap banklar mahalle sakinlerine 
yeşillikler içinde dinlenme imkanı 
sunuyor. Engelli gençler ve çocuklar 
aileleriyle güvenli şekilde fiziksel ak-
tivitede bulunabilmektedir. 

 Park alanı, yerleşimin  ortasın-
da bulunması ve yakındaki okul 
binası sebebiyle kullanım yoğunluğu  

oluşturmaktadır. Öğrenciler öğle ta-
tillerinde burada vakit geçirerek hem 
enerjilerini atma fırsatı yakalıyor, 
hem zararlı alışkanlıklardan uzak 
duruyorlar. Tüm vatandaşlarımızın 
özgürce yaşama hakkına sahip 
olduğu Başiskele ilçemizde, böyle-
likle engelli vatandaşlarımızın kül-
türel aktivitede bulunmaları ve daha 
çok insanla kaynaşması sağlanmıştır. 
Park alanının, Başiskele Belediyesi’nin 
yapımı tamamlanmakta olan yeni 
binasına yakınlığı da, ilçemize merkezi 
bir soluk getirecektir.

Basiskele de Engelsiz Park,
Engelsiz Hayat!

Yasemin KAPTAN / Peyzaj Mimarı

 Tüketici haklarının korunmasında lokomotif 
görevi üstlenmiş olan hakem heyetleri, ülkemizdeki 
tüketicilerin gelişmiş ülkelerde yaşayanlarla aynı 
haklara sahip olmaları, bilgilendirilmeleri, yasal 
haklarını kullanmaları için özendirilmelerine büyük 
önem veriyor ve çalışmalarını bu anlayışla yürütüyor. 
Başvuruların her geçen gün arttığı hakem heyetle-
rinin tüketicinin korunmasına yönelik yürütmüş 
olduğu faaliyetler arasında, sorunları kaynağından 
çözmek amacıyla yapmış olduğu denetim faaliyetleri 
önemli bir yer teşkil ediyor. Bu denetimler ağırlıklı 
olarak iş yeri dışında satışlar, ön ödemeli (maket ü-
zerinden) konut satışları, mesafeli sözleşmeler, abo-
nelik sözleşmeleri, devre tatil, paket tur, bankacılık 
hizmetleri, sözleşmelerde yer alan haksız şartlar, 
garanti belgesi, satış sonrası hizmetler, fiyat etiketi, 
Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu konularında 
yapılıyor. 
 Tüketici hakları ve tüketicinin korunması 
konusuna önem ve öncelik veren Başiskele İlçe 
Tüketici Hakem Heyeti Başkanı aynı zamanda İlçe 
Yazı İşleri Müdürü Ahmet Turhan ile görevini, tüketici 
haklarını ve alınması gereken önemleri konuştuk. 

Kendinizden bahseder misiniz?
 Evliyim, 2 yaşında bir kız çocuğum var. 
10 yıldır kamuda çalışıyorum, daha önce nüfus 
müdürlüğünde memur olarak başladım, sonra 
Dilovası’na yazı işleri şefi olarak atandım. Son-
ra buraya geldim. Ortalama 2 yıldır buradayım. 
Yazı işlerinin dışında İlçe Tüketici Hakem Heyeti 
Başkanlığını da yapıyorum. 

İlçe tüketici hakem heyeti görevinizden bahse-
der misiniz?
 Hakem heyeti görevlerine genelde 
yazı işleri müdürleri başkanlık ediyor ama bazı 
kaymakamlıklarda farklı birimlere de verildiği bilini-
yor, bu kaymakamın takdiridir. Örneğin bazı küçük 
ilçelerde Kaymakamın kendisi başkanlık ediyor, 
başkasına devretmiyor. Yoğun olan yerlerde za-
ten kaymakam yoğun olduğu için ve bununla da 
ilgilenemeyeceği için genelde yazı işleri müdürleri 
bakıyor. Hakem heyeti, tüketicileri korumaya yöne-
lik işlev görür. Bu amaçla kanunlaştırılmış, ilk olarak 
1995 yılında 4070 sayılı kanunla çıkarılmış, daha 
sonra birçok eksikler fark edilmiş, öneriler alınarak 
en son 2014 yılında 6502 sayılı kanun çıkartılarak 
(Tüketici Koruma Kanunu) bugünkü halini almıştır. 
 Hakem heyeti, Kaymakamın görevlendirdiği 
bir kişi (genelde yazı işleri müdürü), onun dışında 
belediyeden bir kişi, Baro başkanlarından bir kişi, 
tüketici derneklerinin kendi aralarından seçeceği bir 
kişi ve bir de başkan dahil olmak üzere beş kişiden 
oluşuyor. Bu üyeler 3 yıllığına seçiliyor. Hakem heyeti 
en az ayda 2 kez toplanıyor. Oy çokluğu ile karar 
veriliyor. İlçelerde hakem heyeti var, il hakem heyeti 
var, bir de tüketici mahkemeleri var. Hakem heyetleri 
neden kuruldu diye sorarsak, biz de mahkeme-
ler çok yoğun olduğu için bu yoğunluğu biraz ala-
bilmek adına hakem heyetleri kuruldu. Bunların da 
belli parasal sınırları var. Mesela ilçe hakem heyetinin 
bir dosyaya bakabilmesi için üst sınır 2320 TL’dir. Bu 
rakam ve altındakiler ilçe hakem heyetine başvurmak 
zorunda. Bununla ilgili başvurusunu mahkemeye 
yapsa bile mahkeme kabul etmeyecektir, ilçe hakem 
heyetine yönlendirecektir.  2320 ile 3480 TL arasında 
ise İl Hakem Heyeti, 3480’in üstündeki başvurular da 
Tüketici Mahkemelerine yapılması gerekiyor. 

Daha çok hangi konularda başvurular oluyor?
 2014 yılında özellikle banka kredilerinin 
dosya masrafları ile ilgili başvuru patlaması oldu. 

Yoğun dediğim dönem de bu dönem oluyor. 
O dönemde personel az olduğu için dosyalar 
birikmeye başladı. Birikmeye başlayınca Başkan 
Ayaz’dan personel takviyesi istedik. Yoğun bir 3-4 
aylık çalışmayla dosyaların çoğunu erittik. 
 Bize gelen başvuruların %70’i banka 
kredisi dosya masraflarıyla ilgili. Onun dışında 
%10 internetten yapılan alışverişlerle ilgili sıkıntılar, 
%3 sahte reklamlarla insanları kandıranlara yöne-
lik şikayetler oluyor. Mesela 100-150 TL’ye S3-
S4 vereceğiz diyip, başka ucuz ürün gönderen-
ler hakkında şikâyetler var. Zaten biz de bu tarz 
başvuruları aldığımızda muhatap bulamıyoruz, ta-
mamen farklı bir sistemden dolandırıcılık şebekesi 
var. Geri kalan kısım da esnaftan yapılan alışverişle 
ilgili şikâyetler. 

Hakem Heyetine nasıl müracaat ediliyor? 
 Vatandaşlar, ikametgahının bulunduğu yer-
deki Hakem Heyeti ya da ürünü satın aldığı firmanın 
bulunduğu yerdeki Hakem Heyetine başvurabilirler. 
Yani iki yere de başvurulabiliyor. Bunu neden 
getirmişler, örneğin ürünü İstanbul’dan alıyor ama 
kişi burada oturuyor. Bu durumda ikamet ettiği yere 
başvurabiliyor. Firmanın bulunduğu yerdeki Hakem 
Heyetine başvurması ise şu açıdan önemli, firmaya 
ne kadar yakın olursa Hakem Heyetinin savunma 
istediği durumlarda daha hızlı cevap alınabiliyor. 
Hakem heyetleri genelde dosya üzerinden karar ve-
riyor yani tarafları çağırmıyor, yazılı olarak savunma 
istiyor ama bazı durumlarda sözlü savunma da iste-
nebiliyor. Zaman zaman bizim de satıcıyı ve tüketici-
yi çağırdığımız durumlar oldu. Bu tarz durumların 
olma ihtimali yüksek olduğu için daha çok firmanın 
olduğu yerden başvurmak daha önemli. Örneğin 
tüketici Başiskele’de oturuyor ama firma İzmit’teyse, 
İzmit’e başvurması daha iyi olur. Ama tabi arada faz-
la bir mesafe varsa, tüketicinin ikamet ettiği yere 
başvurması daha doğru olur. 

Vatandaşın en çok mağdur olduğu konu nedir?
 Vatandaşın en çok mağdur olduğu konu 
ayıplı maldır. Ayıplı mal, olması gereken özelliğin 
kendisinde olmadığı, belirli özelliklerin kusurlu 
olduğu maldır. Ürünü aldığımızda, ilk 6 ay içerisinde 
herhangi bir kusur çıkarsa- kullanıcı hatası hariç- 
bu mal ayıplı sayılır. Yani ürünü alırken o kusur var 
kabul edilir, böyle bir durumda da vatandaşın iade 
hakkı-parasını iade hakkı- vardır. Mesela çoğu 
vatandaşımız bunu bilmiyor. Ürün arızalı ilk 6 ay 
içerisinde servise götürüyor, servis tamir ediyor. Bu 
tamir hakkını kullandığı zaman ileride kullanması 
gereken hakkından ya da diğer haklarından feragat 
etmiş oluyor. Onun için vatandaşlarımıza özellikle 
şunu söylemek isterim, ilk 6 ay içerisinde ürün arıza 
yaparsa servise verirken iade talebiyle versinler. Yani 
ücretsiz olarak değil de, iade talep etsinler. Zaten 
ürün arızalı çıkarsa iade etmek zorunda, öbür türlü 
kullanıcı hatası çıkarsa da, her ikisinde de olumsuz 
dönüldüğünde bize başvursun. Bize başvurmasında 
yarar var, çünkü yasada açık ve net bir şekilde yazıyor. 
 İadeye konu gelmişken şunu da söyleyeyim, 
mesela bazı firmalar “biz iade etmiyoruz ama değişim 
yapabilirsiniz”, ya da “ürünün parasıyla başka bir şey 
alabilirsiniz” diyorlar, bu kesinlikle hukuki değildir. 
Yani vatandaş bunu çok iyi bilmeli, ilk 6 ay içerisinde 
herhangi bir arıza yaptığında bu ürünü iade etme ya 
da parasını iade alma hakkı vardır. Kendi isterse farklı 
bir ürün alabilir ya da değiştirebilir, bu kendisine 
kalmış.
 Alınan ürünün tamiri mümkün değilse, 
yani azami tamir süresi (20 iş günü) aşılmışsa, 

vatandaşlarımız hiç zaman kaybetmeden bize 
başvursunlar. Ama ürünü teslim ederken servis rapo-
runda mutlaka tarih yazılmış olmalıdır. Yani teslim et-
tikleri tarih, ad-soyad, imza. Bunu güzelce yaptıktan 
sonra hiç sıkıntı olmaz. 

Vatandaşlarımıza önerileriniz neler, nelere dikkat 
edilmeli?
 Kesinlikle faturasız işlem yapmasınlar. 
Çünkü hakkını arayabilmesi için bize mutlaka fatu-
ra sunması gerekiyor. Fatura olmadan hiçbir şeyi 
ispatlayamıyorlar. Neden fatura istiyoruz, çünkü çok 
karşılaştık, örneğin mobilya almaya gidiyor, bir KDV 
oranı var, oradan daha fazla indirim yapsınlar diye 
fatura almıyor, parasını ödüyor ama ürün gelmi-
yor. Bu durumu bana nasıl ispat edeceksin. Ürünün 
geldiğini firma ispat etmek zorunda, sıkıntı yok ama 
sen ürünü aldığını ispatlayamıyorsun. Onun için fatu-
ra çok önemli. Bu durum kredi kartı alışverişlerinde 
de geçerli. Kredi kartıyla alışveriş yapmışsan ama 
fatura almamışsan bizim için yine geçerli değildir. 
 Ödemelerde dikkat edilmesi gereken bir 
noktada ürünün tamamı teslim edilmeden öde-
menin tamamının yapılmaması. Örneğin yemek 
takımı almışsın, masa gelmiş ama sandalyeler eksik, 
bu durumda ödemenin tamamını yaparsanız o ürün 
bir daha gelmiyor. Onun için ürün tamamen eve gelip 
yerleşmeden ödeme yapmayın, kapora verin. Ürün 
geldikten sonra ödemenizi yapın. Firma bunu kabul 
etmiyorsa, başka bir yere gidin. Biz mecbur değiliz, 
onlar bize mecburlar aslında. Onun için tüketici 
olarak bizler her yaptığımızı belgelendirmeliyiz. 
Yarın öbür gün sorun çıkma ihtimalini göz önünde 
bulundurarak hep kuşkuyla bakmak zorundayız. 
Kuşkuyla bakarsak hata yapmayız. Yani mutlaka 
hepimiz yaşamışızdır, ben de yaşadım. Tereddütsüz 
güveniyorsun, ödüyorsun, aramızda belgeye gerek 
yok diyorsun, bir bakıyorsun patlıyorsun, bitti. Onun 
için elimizde belge olursa her türlü hakkımızı savu-
nabiliriz. 
 Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta 
da, ürünü servise verdiğimizde servis raporu ü-
zerinde hangi hakkımızı kullandığımızın yazması 
gerekiyor. Yazmaz ise, servis ücretsiz tamir hakkını 
kullanıyor, diğer haklarımız yanıyor, iade edemi-
yoruz. Vatandaşlarımız hangi hakkını kullanması 
gerektiği konusunda servise vermeden önce bize 
danışabilirler, yardımcı oluruz hiç sorun değil. 
 Bu bahsettiklerimiz daha çok sıfır ürünler 
için geçerliymiş gibi gözükse de ikinci el ürünlerde 
de fatura alınması bizim için çok önemli. Ama diye-
lim ki bir arkadaşından aldı, arkadaşı nasıl fatura 
kessin, bu durumda bedeli tespit etmek açısından 
ürünün ilk faturası ve faturada kimin ismi varsa onun 
imzasıyla kim kullanıyorsa o kişiye verdiğine dair bir 
yazı imzalatırsa bizim için çok iyi olur. Bu arada i-
kinci el ürünlerde 1 yıl veren kişi sorumludur, firma 
satıyorsa firma, kişi satıyorsa kişi. 
 Son olarak kredi kartı aidatlarıyla ilgili şunu 
söylemek istiyorum. Kredi kartı aidatı son kanunla 
yasallaştı, bu durumda bankaya aidatsız kredi kartı 
başvurusu yaptığınız zaman banka bunu karşılamak 
zorunda, eğer karşılamıyorsa biz onu iade ederiz.  

HAKEM HEYETİ BAŞKANI AHMET TURHAN: “BAZI ŞEYLERİ 
BİZ TÜKETİCİ OLARAK ZORLARSAK, KARŞI TARAF BUNA 
UYMAK ZORUNDA KALIR”
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Başiskele Belediye Başkanı Hü-
seyin Ayaz sahada gerçekleşen 
çalışmaları ekipleriyle birlikte 
yerinde inceledi. 

Başiskele Belediye Başkanı 
Hüseyin Ayaz, önceki gün 

Tepecik mahallesindeki yol 
çalışmaları hakkında yerinde 
inceleme yaparak teknik ekip-
ten çalışmalar hakkında bilgi 
aldı. Başiskele son zamanlarda 
yeni nüfus ve yeni yerleşim yer-
leri artışı yaşıyor. Bu nüfus ve 
yerleşim yerlerinin artıyor olması 
Başiskele Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü’nün yoğun çalışmaları 
ile üst yapı hizmetlerinin her yere 
yetişmesini sağlıyor. Müdürlükler 
gelen talepler doğrultusunda 
gerekli keşif çalışmalarını yapıyor 
ve bunlara göre yol haritasını 

çiziyor. Başiskele’nin sürekli 
gelişmesi ve değişmesine se-
bep olan yeni ilçe yüzündeki 
konutların ulaşımlarının eksiksiz 
sağlanması bu çalışmalar saye-
sinde gerçekleşiyor. 

Başiskele Belediye Başkanı Hü-
seyin Ayaz çalışmalar hakkında 
yeni talimatlarını ilgili başkan 
yardımcısı ve Fen İşleri Müdürüne 
yerinde bizzat çalışma sahasında 
incelemeler yaparak gösterdi. 
Başiskele Belediye Başkanı Hü-
seyin Ayaz “yol medeniyet-
tir, dedik. Medeniyete giden 
yolların çalışmasını yapan 
arkadaşlarımızla sürekli gerek sa-
hada gerek masa başında doğru 
planlamaları yapıp, elimizden 
geldiğinde tüm taleplere cevap 
veriyoruz” dedi. 

              1999 yılı deprem sonrası ruhsatsız yapılmış 
yapıların ruhsatlandırılması için Başiskele 
Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
Yapı Ruhsat Birimi olarak çeşitli çalışmalarla 
vatandaşlarımızın binalarına değer katma-
ya ve kentimizin değerini arttırmaya devam 
ediyoruz. Kaçak yapıların ruhsatlandırılması 
için vatandaşlarımızın binaları yerinde biz-
zat incelenip gerekli olan numuneler, bilgiler 
alınıyor.  Binalarının yatay ve düşey tespitler 
(ölçümleri) yapılıp, binalarından karot (be-
ton numesi) , donatılarının röntgenleri alınıp 
hem yürürlükte bulunan kanunlar, yönet-
melikler açısından detaylı olarak inceleniyor. 
İnceleme sonucunda uygun olan binalarımız 
ruhsatlandırılırken deprem güvenliğini 
(can güvenliği) sağlamayan binalar için 
güçlendirme projeleri hazırlatılarak binalar 
güçlendirilip ruhsatlandırılıyor.  

        2009 yılından sonra Başiskele Beledi-
yesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak 100 
den fazla ruhsatsız yapımızı ruhsatlandırarak 
hem vatandaşımızın can güvenliğine hem mal 
güvenliğine katkı sağladık, yapılarına değer 
kattık. Ruhsat verdiğimiz yapıların dış cephe 
iyileştirmesi de yapılarak 7 yıldızlı kentin hızla 
dönüşümünü sağlamasına katkıda bulunduk.

Başkan Ayaz 
Verdiği her sözü tutuyor. Çalışmaları takip ediyor

Başkan Hüseyin Ayaz “Yol medeniyettir, dedik. 
Medeniyete giden yolların çalışmasını yapan 

arkadaşlarımızla sürekli gerek sahada gerek masa başında 
doğru planlamaları yapıp, elimizden geldiğinde tüm 

taleplere cevap veriyoruz” dedi.

 Yeşim VULAŞ / İnşaat Yüksek Mühendisi Yeşim VULAŞ / İnşaat Yüksek Mühendisi

 “Ruhsatsız yapılarla mücadele 
ediyoruz”
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Kocaeli’nin en büyük ve en modern kapalı Pazar yeri 
projeleri Başiskele halkı ve pazarcı esnafı için hayata 

geçiyor. Başiskele halkı konforlu ve sağlıklı bir ortamda 
alışveriş yapmanın keyfini yaşayacak, kış aylarında kar ve 
yağmurdan, yaz aylarında ise güneş ışınlarından uzak bir alış-
veriş imkânı bulacak Bünyesinde idari bina, mescit, bay–bayan 
lavaboları ve otoparkın yer aldığı kapalı semt pazarında, zabıta 
ekiplerinin denetimiyle de güvenli bir ortam oluşturulacak. 
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz Kapalı Semt 
Pazarlarının hem pazarcı esnafı hem Başiskele halkının tüm 
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandığını belirterek 
halkımızı ve esnafımızı önemsiyoruz diyerek çalışmaların kısa 
sürede tamamlanacağını söyledi.

 Kullar Yakacık Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde 
yapımına başlanan Kapalı Pazar Yerinde 63 pazarcı esnafının 
tezgâhı bulunurken Yeniköy Merkez Mahallesi Kültür 
Sokak’ta yapımına başlanan Kapalı Pazar yerinde 75 Pazarcı 
esnafının tezgâhı bulunacak.

Başiskele Belediyesi Atakent Kalıcı Konutları içinden geçen yürüyüş 
yollarını dekoratif ahşap kemerlerle aydınlatmak için çalışma 

yapıyor. İlçe genelinde yapılan dekoratif duvarların aydınlatmalarında 
kullanılan LED sistemine benzer çalışma bu bölgede ahşap kemerler 
üzerine uygulanıyor.

Atakent Mahallesi Kalıcı Konutlarında yeni bir estetik çalışma 
gerçekleştiren Başiskele Belediyesi Atayurt Caddesi’nden 17 Ağustos 
Caddesi’ne uzantısı olan ve konutların için geçen yürüyüş yollarını 
aydınlatıyor. Özel olarak hazırlanan ahşap kemerler üzerine LED’ler 
monte eden ekipler özellikle vatandaşların gece güvenli bir şekilde 
geçmelerini sağlayacak. Böylece bölge halkı sağlık ve spor yürüyüşleri 
için aktif olarak kullandıkları yürüyüş yolları daha çok komşusunu 
ağırlayacak. Aynı zamanda çalışmalar tamamlandığında bu güzel 
yollar,  düğün, nişan gibi cemiyetlerde de dış çekimlerde kullanılacak 
güzel bir arka mekan oluşturacağa benziyor. 

BAŞİSKELE’YE 
MODERN KAPALI SEMT PAZARLARI

ATAKENT 
MAHALLESİ’NE

DEKORATİF AYDINLATMA

Kullar Yakacık Mahallesi / Proje

Yeniköy Merkez Mahallesi

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın seçim vaatleri arasında yer alan kapalı pazar yerleri projesinin 
ilkinin yapımına geçtiğimiz günlerde Kullar Yakacık Mahallesi’nde başlanmasının hemen ardından ikinci 
kapalı pazar yeri yapım çalışması Yeniköy Merkez Mahallesi’nde başladı.
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Her gün gelişen, büyüyen ve nüfusu ar-

tan Başiskele’de yeni imar yolları açılıyor, 
mevcut olan yolların yine imar planlarına göre 
genişlemeleri yapılıyor.

 Hızla büyüyen ve gelişen Başiskele’de, 
ihtiyaç duyulan bölgelerde yol açma çalışmaları 
yapılıyor. İlçenin hızla büyümesiyle birlikte 
Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 
ekipler, konutların hızla yükseldiği ve yeni yerleşim 
alanlarının oluştuğu bölgelerde yol sorununu 
şimdiden çözüyor. Vatandaşların taleplerini de ye-
rine getiren ekipler Başiskele Belediye Başkanı Hü-
seyin Ayaz’ın talimatları doğrultusunda çalışmalar 
gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar kapsamında Fatih 
Mahallesi’nde 12 metre genişliğinde ve yaklaşık 
500 metre uzunluğundaki Çam Sokak ve bu 
sokağa bağlantısı olan Laden Sokak, Şal Sokak, 
Osman Usta Sokak, Diyar Sokak ile Mavi Sokak, 
İslamoğlu Sokak ve Saygın Sokak kazı, dolgu ve 
altyapı çalışmalarının ardından parke taşları ile 
kaplanacak.

Standartları Yüksek Başiskele’nin Yeni Yolları
Başiskele’de yeni abone çalışmaları sonucunda 

ve ağır tonajlı araçların zarar verdiği asfaltların 
yenilenmesi için çalışma başlatan Başiskele Beledi-
yesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri başta ana arterler 
ve caddeler olmak üzere tespit edilen noktalarda 
asfalt yenilenmesi yapıyor. Ana yollar başta olmak 
üzere,  hemen hemen tüm mahallelerde çok önemli 
çalışmaların yapıldığı Başiskele’de yollar modern bir 
hal alıyor.

 Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz her 
fırsatta ilçeye modern yollar kazandırılması ve prestij 
caddelerin hayata geçip, hizmete sunulması için 
ekipleriyle çalışmaları yerinde inceliyor ve gerekli 
talimatları veriyor. 2016 yatırım programına alınan 
ve yeni düzenlemelerin yapıldığı cadde ve sokak-
larda gözle görülür bir değişim yaşanıyor.

 Başiskele’de her gün ortalama 45 ton sıcak 
asfalt kullanılarak yapılan onarımların yanı sıra alt 
yapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklar 
da asfaltlanıyor. Özellikle trafik akışının yoğun 
olduğu, toplu taşıma araçlarının kullandığı Yeşilyurt 
Mahallesi Hürler Caddesi ve Galip Erenoğlu 
Caddesi ile Yaylacık Mahallesi ve Paşadağ 
Mahallesi’ne sınır olan Yarışalan Caddesi Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte sıcak 
asfaltla kaplandı.
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Kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen 6306 sayılı afet riski 
altındaki alanların dönüştürülmesi kanunu; afet riski altındaki 
alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa 
ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlara uygun, sağlıklı 
ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, 
tasfiye ve yenilemelerin yapılmasını kapsar.

Bu kanun kapsamında Başiskele ilçesinde belirlenecek olan riskli 
alanlar içindeki yapılar ve bu alanlar dışında bulunan riskli yapılar 
kat malikleri tarafından bu kanun kapsamında inceletilecektir.

Riskli yapılar, kat maliklerinin anlaştığı, Bakanlıkça lisanslandırılmış 
üniversiteler, inşaat, jeoloji ve jeofizik mühendisleri odaları, yapı 
denetim firmaları, büro tescilini yaptırmış olan kurum, kuruluş ve 
şirketlerden herhangi biri tarafından tespit edilir.

Riskli yapı tespitine ilişkin raporların bir örneği, tespit tarihinden iti-
baren en geç iki gün içinde, tespiti yapan kuruluş tarafından Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir. Müdürlük, tapu kütüğüne 
işlenmek üzere tespit tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde 
ilgili tapu müdürlüğüne bildirir.

Riskli yapı tespitine karşı malikler veya kanuni temsilcilerince on beş 
gün içinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne verilecek bir dilekçe 
ile itiraz edilebilir.

İlçemizde 6306 sayılı kanun kapsamında 61 vatandaşımız riskli yapı 
tespiti yaptırmış olup, Belediyemiz Kentsel Dönüşüm ve Kent Estetik 
Birimi tarafından yapılan tebligat ve takip neticesinde 55 adeti 
yapıdan düşürülmüştür.

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI
BAŞİSKELEDE  6306 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE

Yeşilyurt Mahallesi

Serdar Mahallesi

Asiye ÖRÇEN / Mimar



Köşe Yazısı

Dr. Banu KÜÇÜKSARAÇ
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

 Kriz, beklenmeyen bir durumda ortaya çıkan, 
mekanizmanın mevcut durumunu ve geleceğini tehlikeye 
sokan, acil karar verilmesi ve dikkatlice yönetilmesi gereken 
gerilim-buhran durumudur. 

 Kriz yönetimi zor iştir ve herkesin harcı değildir. Kriz 
yönetimi feraset ister, basiret ister! Kriz yönetecekler feraset 
sahibi olmalılar ki krizle ilgili olarak doğru teşhis koyabilsinler. 
Sonra basiret sahibi olmalılar ki krizle ilgili olarak doğru karar 
alabilsinler. 

 15 Temmuz gecesi yaşadığımız hain darbe girişimi, 
tarihimizin en büyük ve en başarılı yönetilmiş krizi olarak 
okunabilir. Milletimize, demokrasimize, vatanımıza, birlik ve 
beraberliğimize karşı yapılan kanlı saldırı ve arkasındaki karanlık 
tablo, 21. yüzyılın demokrasi ve özgürlükler dünyasında ül-
kemizin yaşadığı en büyük kriz olarak tarihe geçmiştir. Ve 
tarihe geçen, altın harflerle yazılan bir şey daha vardır ki, o 
da Cumhurbaşkanımızın liderliği, yüce milletimizin cesareti ile 
darbe girişiminin önlenmesi, yani krizin bertaraf edilmesidir. 

 Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımızın içinde 
bulunduğu tehlikeli duruma ve tüm engellere rağmen büyük 
bir cesaret, feraset ve basiret örneği göstererek (darbe girişimin 
ilk saatlerinde yaptığı görüntülü telefon bağlantısı ile) milli 
mücadeleyi başlatması bu kriz yönetiminin ilk ve en önemli 
adımıdır. Çünkü biz de, düşmanlarımız da biliyoruz ki, lidersiz 
kriz yönetilemez ve lidersiz bir millet kaybetmeye mahkûm-
dur! 

 Hamdolsun ki, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla 15 
Temmuz gecesi bir millet uyandı! O gece Kara Fatmalar, Nene 
Hatunlar, Ulubatlı Hasanlar ve tarihimizde yer alan tüm kah-
ramanlar yeniden canlandı.  Çanakkale ruhuyla bir olduk, iri 
olduk, en önemlisi de diri olduk! Kısacası hep birlikte yeniden 
millet olduk!

 Şimdi bu güzel birlik ve beraberliği, meydanlarda 
tuttuğumuz demokrasi nöbetlerinde olduğu gibi her alanda 
taçlandırma zamanı. Türkiye’yi Büyük Türkiye yapmak, içimizde-
ki kanser hücrelerinden arınmak, dışımızdaki düşmanlara 
gücümüzü göstermek için millet-devlet el ele verme zamanı. 
Bunun için öncelikle yaşadığımız yerden başlamalı, devletine, 
milletine, kentine sorumlu bir vatandaş olarak kentin gelişmesi 
noktasında yerel yönetimlerle birlikte hareket etmeli, onlara 
yardımcı olmalıyız. Bu noktada, bugüne kadar millet-devlet 
birlikteliğinden taviz vermemiş, her zaman Başkan Ayaz ve 
Başiskele Belediyesi ile bir olmuş Başiskele halkının, bundan 
sonra da bu birlikteliği daha çok güçlendireceğine ve Başkan 
Ayaz’la birlikte Başiskele’yi 7 yıldızlı kent yaparak Büyük Tür-
kiye yolunda önemli bir adım atacağına inanıyorum.  

 Ve İnanıyorum ki, uzun ve engellerle dolu yolumuzda, 
vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve devletimiz için bundan 
sonraki krizleri de yine hep beraber aşacağız. Çünkü artık yeni 
bir millet olduk!    

“15 TEMMUZ” 
KRİZ YÖNETİMİ İLE YENİ BİR MİLLET OLDUK!
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Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
Mehemetağa Mahallesi Kent Meydanı yapım 
çalışmalarına devam ediyor. Temel kalıp ve yalıtım 
çalışmalarının yapıldığı semt meydanının 108 araçlık 
otoparkı bulunacak.

Kullar Semt 
Meydanında Temel 
Kalıp Çalışması

3 bin 267 metre kare alanda Mehmetağa Mahallesi’nin açık alan 
ihtiyacını karşılayacak Semt meydanında oturma alanları, saat 
kulesi şeklinde LED ekran, çay bahçesi ve süs havuzu olacak. 108 
araçlık kapalı otoparkında bulunacağı semt meydanında özellikle 
Kullar Merkez Camiinde cenaze ve vakit namazlarında yoğunlaşan 
araçların, merkezde bulunan okul nedeniyle yol kenarına park 
edilen araçlarında bu otoparkı kullanmasıyla trafik akışında sorun 
yaşanmayacak.

Başiskele Belediyesi Yeşil-
yurt Mahallesi halkının 

hizmetinde olacak semt konağı 
ve sosyal yaşam merkezini 
Levent Kırca Caddesi üzerinde 
3 bin 500 m² alan üzerine ya-
pacak.  

200 kişilik konferans salonu, dış 
mekân düğün salonu, fatura 
ödeme noktası, kafeterya, şark 
köşesi, 3 derslik, bilgisayar 
ve satranç odası, muhtarlık 
binasından oluşacak Yeşilyurt 
Mahallesi Semt Konağı ve 
Sosyal Yaşam Merkezi yapımı 
için çalışmalar kısa süre sonra 
başlayacak.

Yeşilyurt Mahallesi’ne

Semt Konağı
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Paşadağ Alabalık Tesisleri, açık ve kapalı alanları bu-
lunan tesiste 150 kişilik kapalı alanıyla, 350 kişilik 
bahçesiyle siz değerli misafirlerine ve özel davet ve 
gruplara da uygun fiyata doğayla baş başa bir ziyafet 
vaad ediyor. 

Akan dere ile bütünleşmiş doğa güzelliği ile dikkat 
çeken su sesi, kuş sesi eşliğinde huzurlu, sakin bir or-
tamda köy kahvaltısı yapmak size çok iyi gelecek. 

Paşadağ Mah. Nuripaşa Cad. No:76  
Başiskele / KOCAELİ
TEL: 533 327 6617  - 532 424 6067
www.pasadagalabalik.com



Başiskele Belediyesi kent estetiği 
ve çevre düzenleme çalışmaları 

kapsamında özellikle görsel kirli-
lik oluşturan alanları güzel görünüme 
kavuşturuyor. İmarlı yapılaşmanın hızla 
arttığı Başiskele’de ilçenin dokusuna uy-
gun yapılaşmanın yanı sıra sağlıklı ve 
temiz alanlarda oluşturuluyor.

Kent estetiğini korurken çevreyi daha da 
güzelleştirmek gayretinde olan Başiskele 
Belediyesi farklı resimleri geçitlere ve tra-
folara ustalıkla işleyerek renkli ve temiz 
alanlar oluşturuyor. Ana arter ve meydan-
lar üzerinde bulunan elektrik trafo binaları, 
köprü duvarlarına çizimler yaparak mod-
ern bir görünüme dönüştürüyor.

Başiskele’de 
Kent Mobilyalarının 
Resmi de 
Şehre Estetik 
Katıyor
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Başiskele Belediyesi’nin örnek projelerinden Semt 
Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezleri önceki gün 

kurs öğrencilerini Bilim Merkezi’ne götürdü. 

 Başiskele’nin ilk hizmete açılan semt konağı 
Sepetlipınar Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi 
ile Yeşilkent Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merke-
zi kurs öğrencilerinin tam katılım sağladığı et-
kinlik oldukça eğlenceli geçti. Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’nin Seka Bilim Merkezi’ni gezen çocuklar 
denedikleri deneyler ile hem bir çok şeyi öğrendiler 
hem de eğlendiler. Yaklaşık 50 öğrencinin katılım 
sağladığı etkinlik öğrencilerden tam not aldı. 

 Semt konakları hizmete açıldığı günden bu 
yana düzenlemiş olduğu kurslar, etkinlikler, ücretsiz 
seminer ve sağlık taramaları, ücretsiz diyetisyen 
hizmetleri ile vatandaşlardan oldukça ilgi görüyor. 
Mahallenin çocukları katılmış oldukları kurs ve etütler 
ile hem öğreniyorlar hem de semt konaklarının 
düzenli periyotlarda düzenlemiş oldukları etkinlikler 
ile eğleniyorlar. Etkinliğe katılan çocuklar Başiskele 
Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’a kendilerine hizmet 
eden evlerinin yanı başında böyle bir merkezi 
hizmete açtığı için çok teşekkür ediyorlar. Hizmetten 
oldukça memnunlar. Bu da ziyaretlerindeki güzel 
pozlardan belli oluyor. 

Başiskele 
Semt Konaklarından

Çocuklara
Etkinlik

Hizmetten oldukça memnunlar. Bu da 
ziyaretlerindeki güzel pozlardan belli oluyor

Mahallenin çocukları katılmış oldukları 
kurs ve etütler ile hem öğreniyorlar hem 

de eğleniyorlar
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   İmar uygulaması nedir? Neyi amaçlar?
  
 İmar planları ile uygulaması bir şehrin oluşumunda ve 
gelişimine doğrudan etki ediyor. İhtiyaca yönelik ve doğru yapılan 
imar uygulaması, çarpık kentleşmeyi engelleyebiliyor. Peki bu denli 
öneme sahip imar uygulaması nedir, imar uygulaması nasıl yapılır ve 
kim tarafından gerçekleşir?

 İmar uygulaması nedir sorusunun yanıtından önce, imar 
planı hakkında bilgi vermek faydalı olacaktır. Uygulama imar planı, 
tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş 
olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin 
yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için 
gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını 
ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır. İmar uygulaması nedir 
sorusunun yanıtı ise, imar planının hayata geçirilmesidir.

 İmar uygulamaları, bulunduğu yere göre belediye veya vali-
liklerce 3194 sayılı imar kanunu’nun 18. Maddesine ve aynı maddenin 
yönetmeliklerine göre yapılır. Bu madde ve yönetmelik kapsamında 
yapılan işlemlerde tapu alanı azalıyor gibi gözükse ise de mülkiyet 
alt yapısı yeniden düzenlendiğinden arsaya kattığı maddi değer orta 
vadede % 100 hatta 200 den daha fazla olur. Bu bağlamda ilk bakışta 
zarar gibi gözükse ise de genel olarak mal sahiplerinin çok karlı çıktığı 
bir çalışma olarak kayıtlara geçmektedir. 

 İmar uygulaması nedir, kısaca; Kadastral mülkiyetlerin 
imar planına göre yeniden düzenlenerek, imar planına uygun hale 
getirilmesidir.

 İmar uygulaması; insana yönelik toplumsal hayatı düzenleyen, 
sosyal hizmetlerin ulaşılabilirliğini sağlayan bir çalışma olup, iş hayatı 
ve sosyal ivmeyi hızlandırıp istihdam ve mülkiyet garantisi sağlar.
 
 İmar ugulaması; yerel iradenin (Belediye) kararlığı ve siyasi 
kayıp endişesine kapılmama kararlığı sayesinde toplumu yarınlara 
taşıyan cesur yaklaşımlı, gerçekçi teknik ve sosyal bir hizmettir. 

 İmar planları ile uygulaması bir şehrin oluşumunda ve gelişiminde doğrudan etki ediyor. 
Peki imar uygulaması nedir, nasıl yapılır, detayları...

 Kaza; istenilmeden ve aniden bir 
zararın doğumuna neden olan olaydır. 
Dar anlamda bu kaza kavramı, bedensel 
bütünlüğün zedelenmesi, ölüm ve mala 
gelen zararları kapsar. İş kazaları da dar 
anlamda kaza kavramı kapsamındadır. 
Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası 
kapsamında iş kazası ve bireysel iş hukuku 
anlamında iş kazası olarak iki ayrı iş 
kazası kavramı bulunmaktadır. Bireysel iş 
hukuku anlamında iş kazasını genel olarak 
açıklamak gerekirse iş kazası, sigortalının 
işverenin otoritesi altında bulunduğu bir 
sırada gördüğü iş veya işin gereği dolayısıyla 
aniden ve dıştan gelen bir etkenle onu 
bedensel ve ya ruhsal zarara uğratan olaydır. 
İşçi ile işveren arasında yapılan hizmet 
sözleşmesi uyarınca işveren işçiyi her türlü 
iş tehlikelerine karşı koruma, işyerlerinde iş 
sağlığı ve güvenliği önlemleri alma borcu 
altındadır. Söz konusu yükümlülük İş Kanunu 
ve Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. 6098 
sayılı Borçlar Kanununun 417. maddesi 2. 
fıkrasına göre işveren işyerinde iş sağlığı ve 
güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü 
önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız 
bulundurmak zorundadır. İş Kanunu’nun 
77. maddesi 1. fıkrasında da aynı hüküm 
tekrarlanmıştır.İşverenler kanunun belirttiği 
üzere iş sağlığı ve güvenliği için  her türlü 
önlemi sınırsız olarak alma ve konu ile ilgili 
çıkarılan tüzük, yönetmelik ve genelge 
hükümlerine uymak zorundadır. Mevzuatta 
öngörülmese dahi bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerin gerekli kıldığı iş sağlığı ve 
güvenliğini almak zorundadır. Eğer işveren 
yukarıda belirtilen önlemleri almaz ve bir 
kaza meydana gelirse bu kaza bireysel iş 
hukuku anlamında iş kazasıdır. Ve iş kazasına 
uğrayan sigortalı işçiye karşı işverenin 
hukuki sorumluluğu bulunmaktadır.

 Bireysel iş hukuku anlamında iş 
kazasının unsurlarını oluşması için; kazaya 
uğrayan kişi 5510 sayılı yasa kapsamında 
sigortalı olmalı,dıştan gelen ve istenilmeyen 
bir kazaya uğramalı, uğradığı kaza sonucu 
zarara uğramalı, zarar ile kaza ve yapılan iş ile 
kaza arasında uygun illiyet bağı bulunmalıdır. 
Yürütülen iş sırasında bir kaza meydana 
gelmişse iş kazasıdır. İşyerinde bulunduğu 
sırada çalışsın, çalışmasın, mesai dahilinde 
olsun, olmasın iş süresi içinde gerçekleşen 
kaza iş kazasıdır. İşyerinde olmasa dahi 
sigortalı işveren tarafından sosyal yardım 
amacıyla iş yerine götürülüp getirilme 
sırasında araçta geçen süre içerisinde 
sigortalı işçi kazaya uğramışsa uğranılan 
kaza iş kazasıdır. (5510 SK. Md.13/1-E)
Çünkü bir iş yerinde servis düzeni varsa 
güvenli bir şekilde işe getirme ve götürme 
sorumluluğu işverendedir. İş yerinde bu 

görevi taşıma sözleşmesine bağlı 3. Kişiler 
yapıyor olsa dahi işverenin sorumluluğu 
ortadan kalkmamaktadır. İşveren tarafından 
sigortalı işçi iş dolayısıyla, görevli olarak 
işyeri dışında başka bir yere gönderildiyse 
ve asıl işini yapmaksızın geçen zamanda 
kaza gerçekleştiyse yine iş kazasıdır. Emziren 
kadın sigortalının da iş mevzuatına tabi 
olup olmadığına bakılmaksızın yine bu 
mevzuatta belirtilen sürelerde çocuğuna 
süt vermek için ayrılan zamanlarda kaza 
geçirmesi halinde söz konusu kaza iş kazası 
niteliğindedir. Kaza yürütülen işin yarattığı 
tehlike sonucu meydana gelmişse iş 
kazasıdır. İşverenin işçiyi gözetme borcuna 
aykırı davranışı ile zarar arasında uygun 
illiyet bağı varsa işveren illiyet bağını kesen 
bir neden bulunmadıkça doğan zarardan 
sorumludur.

 İş kazalarında; iş kazasına uğrayan 
personele sağlık yardımı yapılmalı, işyerinde 
kaza raporu düzenlenmeli, şahitlerin ifadesi 
alınmalı, kaza jandarma veya polise derhal 
bildirilmeli, kaza ilgili Sigorta Müdürlüğü’ne 
bildirilmeli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne bildirilmeli 
ve kaza ile ilgili dosya hazırlanarak evraklar 
muhafaza altına alınmalıdır. 
 5510 sayılı  Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu (SSGSSK) 13. 
Maddesi ile iş kazasının tanımı, bildirilmesi 
ve soruşturulmasını düzenlemiştir. Söz ko-
nusu madde ‘’İş kazasının 4 üncü mad-
denin birinci fıkrasının;

a) (a) bendi ile 5 inci madde kapsamında 
bulunan sigortalılar bakımından bunları 
çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili 
kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da 
en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde,

b)(b) bendi kapsamında bulunan sigortalı 
bakımından kendisi tarafından, bir ayı 
geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildi-
rim yapmaya engel olmadığı günden 
sonra üç işgünü içinde,

İş kazası ve meslek hastalığı bildirge-
si ile doğrudan ya da taahhütlü posta 
ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu 
fıkranın (a) bendinde belirtilen süre, iş 
kazasının işverenin kontrolü dışındaki 
yerlerde meydana gelmesi halinde, iş 
kazasının öğrenildiği tarihten itibaren 
başlar. Kuruma bildirilen olayın iş kazası 
sayılıp sayılmayacağı hakkında bir ka-
rara varılabilmesi için gerektiğinde, Ku-
rumun denetim ve kontrol ile yetkilendir-
ilen memurları tarafından veya Bakanlık 
iş müfettişleri vasıtasıyla soruşturma 
yapılabilir. Bu soruşturma sonunda yazılı 

olarak bildirilen hususların gerçeğe 
uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı 
anlaşılırsa, Kurumca bu olay için yersiz 
olarak yapılmış bulunan ödemeler, öde-
menin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe 
aykırı bildirimde bulunanlardan, 96 ncı 
madde hükmüne göre tahsil edilir. 
 
İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin 
şekli ve içeriği, verilme usûlü ile bu 
maddenin uygulanmasına ilişkin usûl 
ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir” demektedir. 

Kanun kapsamında düzenlenen bildirimlerin 
işverence yapılmaması halinde, bildirim 
tarihine kadar geçen süre için sigortalıya 
ödenecek geçici iş görmezlik ödeneği 
kurumca işverenden tahsil edilir. İş kazası ile 
ilgili ileride sıkıntı yaşamamak adına işçilerin 
hastanede iş kazası yaşadıklarına dair sevk 
işlemlerinin yapılıp yapılmadığını kontrol 
etmeleri gerekmektedir. İş kazalarının SGK’ya 
bildirilip bildirilmediğini kontrol etmeleri ve 
hastane polisi tarafından tutulan tutanağa 
ileride kendilerini sıkıntıya düşürecek şekilde 
ifade vermemeleri gerekmektedir.

 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun 
iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin 
2010 yılında yaptığı bir araştırmaya göre 
yaşanan iş kazalarının en önemli neden-
leri; bir veya birden fazla cismin sıkıştırması, 
ezmesi, batması ve kesmesi, düşen cisim-
lerin çarpıp devirmesi, kişilerin düşmesi ve 
makinelerin sebep olduğu kazalar şeklinde 
sıralanmıştır. İşverenler çalışanlara en yük-
sek seviyede sağlıklı ortam sağlar, çalışma 
şartlarının olumsuz etkilerinden onları 
korur, iş ve işçi arasında mümkün olan en iyi 
uyumu temin eder, işyerlerindeki rizikoları 
tamamen ortadan kaldırır veya zararları en 
aza indirger, oluşabilecek maddi ve manevi 
zararları ortadan kaldırırsa çalışma verimi 
de artar. Kazanın büyüğü ihmalin küçüğü ile 
başlamaktadır. 
 Yaşamınızı güvene alın der ve 
sağlıklı bir ömür dileriz.

İŞ KAZASI

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Muhammet BAŞ / Harita Teknikeri



Başiskele Belediyesi hizmet atağını sürdürüyor. Aynı anda birçok mahallede çalışma gerçekleştiren 
ekipler imar planları ve vatandaşların istekleri doğrultusunda gerekli tüm çalışmaları 

gerçekleştiriyor. 

Yerleşim alanlarının yayılımı ve bu yerleşim alanlarına ulaşım rahatlığı için yeni imar yollarının 
açımları Başiskele Belediyesi ekiplerince devam ediyor. Yeniköy Merkez Mahallesi’nde yol 
genişletme, malzeme serimi ve duvar çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Tomur-
cuk Sokak, Çınar Caddesi’nin bir bölümü, Mandıra Sokak ve Sevgi Çiçeği Sokak’ta bir süredir de-
vam ettikleri çalışmalarını tamamladı. Ekipler Kanık Sokak’ta perde duvar ve yol dolgu malzemesi 
serimi çalışmalarını da tamamladı.

Başiskele Belediyesi’nin arı gibi çalışan ekipleri belirli programlar dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu 
çalışmalardan birini daha altyapısı hazır olan 17 Ağustos Fay Hattı Bulvarı’nda gerçekleştiren ekipler asfalt 

çalışmalarını tamamladı. Yaya kaldırımı ve orta kaldırım çalışmaları devam ediyor.

Yeşilyurt Mahalle muhtarı Nihat Karaaslener de Başkan Ayaz ile birlikte çalışmaları yakından takip ediyor. Daha 
önce açık olan yağmur suyu kanallarını genişletilerek kapalı menfeze çevirdi. Yürüyüş yolu için özel bir alanın 
ağaçlandırılarak düzenlendiği, cadde ve sokaklarının büyük bir bölümünde dekoratif duvar ve parke yol çalışmalarının 
tamamlandığı Yeşilyurt Mahallesi’nin Bulvarında yeni düzenlemeler yapılıyor. İki geliş iki gidişi ile 17 Ağustos Fay 
Hattı Bulvarı’nda devam eden çalışmalar kapsamında Başiskele Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri 
ile sıcak asfalt, yaya kaldırım ve orta kaldırım yapım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ekipler
Tüm Hızıyla 
Çalışmalarını 
Sürdürüyor

17 Ağustos 
Bulvarında
Yoğun 
Çalışma Var

Daha güvenli ve rahat ulaşım 
olanaklarını Başiskele halkına 

sunan Başiskele Belediyesi yol yapım, 
onarım, yenileme, asfaltlama, parke 
yol ve kaldırım çalışmalarına birçok 
cadde ve sokakta devam ediyor. 
Özellikle toplu taşıma araçlarının ve 
vatandaşların yoğun olarak kullandığı 
bağlantı yolları yenileniyor. 

 Başiskele Belediyesi’nin yol 
genişletme çalışması gerçekleştirdiği 
Kirazlıbahçe Caddesi’nin 450 met-
re uzunluğundaki bölümü altyapı 
çalışmalarının tamamlanmasının 
ardından sıcak asfaltla kaplandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekip-
leri ile birlikte yapılan çalışmalar 
kapsamında Yeniköy Merkez 
Mahallesi’nden başlayarak Ha-
vuzlubahçe Mahallesi’ne uzanan 
Kirazlıbahçe Caddesi’ne 450 ton sıcak 
asfalt serildi.

Kirazlıbahçe Caddesi Asfaltlanıyor

Başiskele Belediyesi, tüm ekipleriy-
le yaşam alanlarını düzenlemeye, 

güzelleştirmeye devam ediyor. Tem-
posunu düşürmeden ilçe genelinde 
birçok çalışmaya Başiskele Belediye 
Başkanı Hüseyin Ayaz’ın talimatıyla 
imza atan ekipler bazı mahallelerde 
parke yol çalışması gerçekleştiriyor.

Yatırımlarla Başiskele’nin çehresinin 
değiştiren Başiskele Belediye Başkanı 
Hüseyin Ayaz yatırım programı 
kapsamında halkın isteklerini yerine 
getiriyor. Ekipler Körfez Mahallesi 
Adnan Koral Sokak, Yeniköy Merkez 
Mahallesi Cengiz Topel Caddesi ve 
Meşeli Sokak’ta parke yol çalışması 
gerçekleştiriyor.

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

Başiskele Belediye Başkanı

Mustafa KARAOSMANOĞLU vefat Etmiştir
(14.07.2016)

Hayriye AKMAN vefat Etmiştir
(13.07.2016)

Monıra BADAWI  vefat etmiştir
(12.07.2016)

Rüzgar Ali CEYLAN vefat etmiştir
 (11.07.2016)

Fahriye UZUNER vefat etmiştir
(10.07.2016)

Ahmet ASLAN vefat etmiştir
(10.07.2016)

Kadriye ÖZERDEM vefat etmiştir
  (09.07.2016)

Nuriye SERİM vefat etmiştir
(08.09.2016)

Gülten YILDIZ vefat etmiştir
(07.06.2016)

Beyza DEMİR vefat etmiştir
(06.07.2016)

Osman YILMAZ vefat etmiştir
(05.07.2016)

Kezban YÜKSEL vefat etmiştir
(05.07.2016)

Nurettin SEVEN vefat etmiştir
(05.07.2016)

Cahide ÖZER vefat etmiştir
(04.07.2016)

Fatma YARAŞ vefat etmiştir
(02.07.2016)

Mustafa BORLAK vefat etmiştir
(01.07.2016)

İbrahim ATEŞ vefat etmiştir
(29.06.2016)

İsmail TEMEL vefat etmiştir
(29.06.2016)

İshak KESKİN vefat etmiştir
(28.06.2016)

Melahat MUTLU vefat etmiştir
(28.06.2016)

Hümerran ÖZŞIRAY vefat etmiştir
(27.06.2016)

İsmet KARAYEL vefat etmiştir
(26.06.2016)

Bayram YEŞİLDAĞ vefat etmiştir
(26.06.2016)

Beytullah KÖSE vefat etmiştir
(26.06.2016)

Şahsene ÇETİN vefat etmiştir
(26.06.2016)

Yeter KANDİL vefat etmiştir
(26.06.2016)

Halil İLHAN vefat etmiştir
(25.06.2016)

Turgut DEMİR vefat etmiştir
(25.06.2016)

Mustafa TÜRENGİ vefat etmiştir
(24.06.2016)

Fatma Işık YILMAZ vefat etmiştir
(24.06.2016)

Turan YILMAZ vefat etmiştir
(24.06.2016)

İsmail KOCATEPE vefat etmiştir
(26.06.2016)

Fatma KESKİN vefat etmiştir
(22.06.2016)

Fikri ÖZTÜRK vefat etmiştir
(22.06.2016)

Ahmet GÜN vefat etmiştir
(21.06.2016)

Zinnet ÖZKARAMAN vefat etmiştir
(21.06.2016)

Hızır YAVUZ vefat etmiştir
(21.06.2016)

Serhat CİNEMRE vefat etmiştir
(20.06.2016)

Emine KARAASLAN vefat etmiştir
(20.06.2016)

Şaban SARI vefat etmiştir
(19.06.2016)

Remzi EROL vefat etmiştir
(19.06.2016)

Saime AKAR vefat etmiştir
(18.06.2016)

Süleyman EKER  vefat etmiştir
(18.06.2016)

Selahattin TEKİN vefat etmiştir
(18.06.2016)

Rafiye ŞENER vefat etmiştir
(17.06.2016)

Fatma YENİLMEZ vefat etmiştir
(15.06.2016)

Kemal ÇAKMAK vefat etmiştir
(15.06.2016)

Yusuf  KURU vefat etmiştir
(14.06.2016)

Asiye BAŞTÜRK vefat etmiştir
(13.06.2016)

Mahmut SARIGÜL vefat etmiştir
(13.06.2016)

Zekariye ŞENEL vefat etmiştir
(13.06.2016)

Aybanız MAMMADOVA & Mevlüt Kerem GİZER
20.07.2016

Şeydanur BAŞPINAR & Emrah YILMAZ
20.07.2016

Merve ÜÇÜNCÜ & Ali Sabri ŞAHİN
 19.07.2016

Fatma BAKKAL & Cengiz ÖZİŞ
19.07.2016

Özge ÖZDENİZER & Mirsad Adem KURAL
18.07.2016

Hilal TURANLI & Salim ÇOBAN
18.07.2016

Şengül NAS & Özcan YAZICI
18.07.2016

Melek Nur TAŞ & Yunus Emre GÜRFİDAN
18.07.2016

Esra AKIN & Ahmet BİÇER
18.07.2016

Nilüfer TİMUR & Erdem KÜÇÜKATEŞ
17.07.2016

Nurhayat AÇKU & Ekrem BAŞ
17.07.2016

Ayşe KARAASLAN & Yunus Emre SARI
17.07.2016

Semra ERTÜRK & Mehmet YILDIRIM
17.07.2016

Havva FİL & Oğuz SARI
17.07.2016

Semra KURT & Abdurrahman US 
16.07.2016

Merve DER & Volkan İŞERİ
16.07.2016

Özlem AYDINLI & Mustafa ES
16.07.2016

Ebru ERENOĞLU & Emre YOLASIĞMAZ
16.07.2016

Elif SÖĞÜTLÜ & Kemal KAÇMAZ
14.07.2016

Funda ÖZTÜRK & Ogün BAKIR
14.07.2016

Esra YILMAZ & Yalçın KAYA
14.07.2016

Merve YILMAZ & Samet BAYRAK
13.07.2016

Nuran AYDIN & İsa KARACA
13.07.2016

Pınar ŞAHİN & Murat YILMAZ
13.07.2016

Ayla OKUMUŞ & Selçuk ÖNEY
12.07.2016

Gizem ŞENOL & Taner YEŞİLDAL
12.07.2016

Süreyya KORAL & Fatih YILMAZ
12.07.2016

Duygu ANAYURT & Fatih ÖZKARAASLAN
12.07.2016

Melike KAÇMAZ & Adnan İTMİŞ
12.07.2016

Kübra METİN & Selim ARDUN
12.07.2016

Figen VURAL & Emir YALGIN
11.07.2016

Ebru TOPAL & Kenan KİBAR 
11.07.2016

Meral SERİN & Bilal ÖZKARADENİZ
11.07.2016

Hacer SARIKAYA & Samet DEMİR
11.07.2016

Bahar ÖZDEN & Feridun GÖRK
11.07.2016

Asiye ALEMDAR & Hasan KAHVECİOĞLU
11.07.2016

Elif TORUN & Cevat ÇAKMAK 
10.07.2016

Reyhan AKTOP & Fikret KAYAR
10.07.2016

Sümeyye KARAASLAN & Tarık ERDEM
10.07.2016

Fulya DEDEBEK & Ozan TEKİN
09.07.2016

Simge KUŞ & Nevzat CIDA 
09.07.2016

Öznur AY & Tahir YALKI 
09.07.2016

Mehlika ŞENGÜL & Korhan KARAASLAN
 09.07.2016

Zeynep PİŞTOFOĞLU & İrfan OSMAN 
  08.07.2016

İzabel TOPLAR & Hacı Mustafa EĞERCİ
08.07.2016

Merve MISIRLIOĞLU & Osman ATAGAN
07.07.2016

Çiğdem ALTIN & Zekeriya GÖGÇE
01.07.2016

Necla İNİK & Bilal BOLUT 
29.06.2016

Nurgül ULUSOY & Öznur AKKAYA 
28.06.2016

Canan ALTIN & Burak SERKAYA
25.06.2016

Gülizar ADIYAMAN & Yılmaz ALTAŞ
24.06.2016

Oya UR & Neşat KALKAN
23.06.2016

Şeyda AYYILDIZ & Faruk AKBULUT
23.06.2016

Remziye HULDAŞ & Tolga ÇETİNBAĞ
22.06.2016

Ebru TUNA & Sami AKSOY
21.06.2016

Nuray KILIÇ & Yüksel ÖZTÜRK
20.06.2016




