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Sevgili Hemşerilerim,
Huzur; çok şeye sahip olmak değil, elindekiyle yetinip, az şeye 
ihtiyaç duymaktır.
Huzur; kendisiyle ve çevresiyle barışık olmaktır.
Huzur; insanları değiştirmek değil, olduğu gibi kabul etmek 
ama sınırları da çizebilmektir.
Huzur; hırslardan arınıp hedefleri için azmetmektir.
Huzur; hayatın sorumluluğunu üstlenip, kendimizle gurur 
duymaktır.
Huzur; mutluluğu insanlardan ve hayattan değil, kendinden 
beklemektir.
Huzur; insanlara ihtiyaç duymak ama muhtaç ve bağımlı kalma-
maktır.
Huzur; şükredebilmek ve nimetlerin değerini değil, kıymetini 
bilmektir. 
İlçemizin coğrafi konumunun, doğasının, özellikle tarih ve 
deniziyle turistik değerlerinin tanıtılması; huzur içinde yaşana-
cak bir yer olduğunun anlatılması, yerel yönetimlerin olduğu 
gibi her bireyin de görevi olmalıdır. Belediye olarak toplumda 
turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın 
turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla kültürel mi-
rasımıza sahip çıkacak her türlü çalışmaya destek veriyoruz.
Burası, ’HUZURUN BAŞKENTİ KARAMÜRSEL’
2008 yılında kurucu başkanlığını yaptığım Karamürsel Su altı 
Sporları Derneği KARSAD;
2012 yılında İzmit Körfezi’nde ilk mavi bayrağa sahip olan Altın-
kemer Plajımız;
2014 yılında restore ettiğimiz Valideköprü;
2014 yılının sonunda hizmete açtığımız Aşıklar Tepesi Mesire 
Alanı;
2015 yılında restorasyonunu tamamladığımız ve müzeye dö-
nüştürdüğümüz tarihi belediye binamız; 
2016 yılında yenilediğimiz Sünni Baba mesire alanı;
2016 yılında restore ettiğimiz tarihi Karamürsel Hamamı;

2016 yılında tamamladığımız Dereköy sahil şeridi düzenlemesi;
Dereköy’de oluşturduğumuz plaj;
2017 yılı içerisinde başladığımız ve şu anda bitmek üzere olan 
Balık Adası;
2017 yılı içerisinde tamamlanan balıkçı barınağı; 
Ereğli Kumyalı Plajımız;
Karamürsel’de Akçat - Avcıköy, Senaiye (Başkiraz) - Avcıdere 
- Avcıköy, Akçat - Dağtarla - Avcıköy, Avcıdere -Gürgenlik, 
Kadriye - Avcıköy, Pazarköy - Başdeğirmen, Fulacık - Avcıköy, 
Karapınar - İhsaniye, Karapınar - Hayriye, Fulacık - Çamdibi, 
Tahtalıköyü - Avcıköy, Safiye - Başdeğirmen, Ayvaşatepe, 
Senaiye - Kadriye, Senaiye - Suludere, Senaiye - Akçat, Fu-
lacık - Valideköprü olmak üzere oluşturduğumuz 17 yürüyüş 
parkurumuz; 
Geçtiğimiz yıl Fulacık Mahallesi’nde temel atma törenini ger-
çekleştirdiğimiz Wyndham Feradis Hotel. 
Tüm bu çalışmalar ilçemizin özellikle iç turizm anlamında cazip 
hale gelmesi, insanlarımızın huzur içinde yaşadığı bir kent 
haline gelmesi içindir.
Sevgili Karamürselliler,
Karamürsel’e kazandırdığımız en değerli özelliğin ise huzur ve 
güven ortamı olduğunu düşünmekteyim.
Paranın satın alabileceği her türlü şeyi insanlar başka şehirlerde 
bulabilirler ama unutmamak gerekir ki paranın satın alamayaca-
ğı şeyler de vardır.
Bizim hayal ettiğimiz ve oluşturmaya çalıştırdığımız şey Kara-
mürsel’de yaşayan insanlarımıza ve ilçemize gelen misafirleri-
mize huzur ve güven ortamının ikram edilmesidir. 
Huzur ve güven… 
O yüzden diyoruz ki ‘BURASI KARAMÜRSEL…  
HUZURUN BAŞKENTİ’NE HOŞ GELDİNİZ’ 
Sağlıcakla kalın…    

B A Ş K A N ’ D A N

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım

Balık Adası
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8 El sanatlarının kalbi KARMEK’te atıyor 
KARMEK, 1997 yılından beri verdiği eğitimlerle binlerce 
Karamürselli vatandaşımızı meslek sahibi yaptı. 30 yıldan 
fazla süredir aralıksız devam eden ve büyük ilgi gören 
kurslar, her kesim ve yaş grubundan insanın ilgisini 
çekiyor.

14 Hayal gerçek oluyor, Dal-Çık projesi başlıyor 
Karamürsel halkının yıllardır büyük bir sabırsızlıkla 
beklediği Dal-Çık projesi için geri sayım başladı. Dev 
proje, Karamürsel’in iki yakasını bir araya getirecek, şehir 
rahat bir nefes alacak.

18 Kadınların yüzü sporla gülüyor 
Karamürselli kadınlar ‘Evden Okula Haydi Anneler Spora’ 
projesi kapsamında spor yapıyor. Konforlu ve ferah 
salonlarda uzman eğitmenler eşliğinde egzersiz yapan 
kadınlar hem sağlıklarını koruyor hem de sosyalleşiyor.

22 Bu havuzda şampiyonlar yetişecek 
Karamürsel Kayacık Mahallesi’nde yapımına başlanan 
yarı olimpik yüzme havuzunda Karamürsel halkı hem 
yaz-kış yüzecek hem de yüzme şampiyonları bu havuzda 
yetişecek.

24 Şifalı suyu ve meyve bahçeleriyle meşhur bir köy: 
Akçat 
Karamürsel’in şirin köylerinden Akçat, meyve bahçeleri ve 
şifalı suyu ile adını il dışına da duyurmayı başardı.

30 Tek çatı altında birleştiler: ‘Merkez Taksi’ 
emrinizde… 
Karamürsel Merkez Taksi Durağı çalışanları, vatandaşa 
huzur ve güven içerisinde hizmet etmeninin keyfini yaşıyor. 

32 Yeni projelerle dimdik ayakta: Karamürsel Sepeti 
Birer birer yok olan kültür miraslarımızın aksine, zamana 
direnerek günümüze kadar ulaşan Karamürsel sepeti 
yeni projelerle gelecek nesillere aktarılacak. 

36 İz Bırakanlar... 
Gazeteci-yazar Erdoğan Özdemir’in hazırladığı ‘İz 
Bırakanlar’ köşemizde bir dönemin efsane belediye 
başkanı Özcan Özalgın var.

38 Kocaeli’nin mavi incisi Karamürsel sahili 
İzmit Körfezi’nin temizlenmesinin ardından, Karamürsel 
Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelerle Körfez şeridinde 
adeta mavi bir inci gibi parlayan Karamürsel sahili; 
tertemiz plajları, uzun sahil bandı ve sunduğu sosyal 
imkanlarla Kocaeli’nin yeni turizm merkezi.

44 Balık, Ereğli’de yenir 
Balıkçılıktan ekmek yiyenlerin kalbinin attığı yerdir Ereğli. 
En taze ve en lezzetli balık da burada yenir.

46 Türkiye’de eşi ve benzeri yok: KARSAD 
Denize sıfır kulüp binasıyla, iskelesiyle, ekipmanlarıyla, 
sunduğu sosyal imkanlar ve eğitmenleriyle Türkiye’de tek; 
KARSAD.

50 Karamürsel’de huzur ve mutluluk var 
İlçesini ‘huzurun başkenti’ olarak tanımlayan 
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, 
“Burası her yaştan insanın huzurla yaşayacağı, 
güvenli bir ilçe” diyor.

56 Karamürsel burada nefes alıyor 
Kocaeli’nin incisi Karamürsel, kent meydanına 
kavuştu. İlçe halkının nefes alabildiği, ortak 
paylaşımlarda bulunduğu kent meydanı, 
Karamürsel’i cazibe merkezi yaptı.

60 ADD, Karamürsel’de birleştirici güç 
Atatürkçü Düşünce Derneği Karamürsel Şube 
Başkanı Münteha Purut, ADD’nin ilçede birleştirici 
bir güç olduğunu söylüyor.

62 80 kişilik modern yurt 
Karamürsel İlim Yayma Cemiyeti Kız Öğrenci 
Yurdu, tüm hızıyla yükseliyor. Karamürsel 
Belediyesi’nin desteği ile ilçeye kazandırılan 
yurtta 80 kişi barınacak, yaklaşık 200 kişi ise 
etüt merkezi olarak yurdun diğer bölümlerinden 
faydalanacak.

66 Her semte bir halı saha 
Sporun, özellikle çocukların ve gençlerin gelişimi 
üzerindeki olumlu etkilerini bilen Karamürsel 
Belediyesi, her semte bir halı saha kazandırmak 
için harekete geçti.

TÜRKİYE’DE EŞİ VE 
BENZERİ YOK: KARSAD

EL SANATLARININ KALBİ 
KARMEK’TE ATIYOR

BALIK 
EREĞLİ’DE YENİR

YENİ PROJELERLE DİMDİK 
AYAKTA: KARAMÜRSEL SEPETİ46 8 44 32

kbb41500 karamurselbel karamurselbelediyesi
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Karamürsel’de 11 bin 
öğrenci olduğunu...
Huzurun kenti Karamürsel, gerek doğası gerekse 

yaşam tarzıyla her geçen gün genç nüfusu 
kendisine çekiyor. Eğitim kurumlarının yeni yeni 
keşfettiği Karamürsel’de anaokulundan itibaren 11 binin 
üzerinde öğrencinin eğitim aldığını biliyor muydunuz?

B U N L A R I  B İ L İ Y O R  M U Y D U N U Z B U N L A R I  B İ L İ Y O R  M U Y D U N U Z

Hababam Sınıfı’nın ilk kez 
Karamürsel’de oynandığını...
Üzerinden yıllar geçse de izlemeye doyamadığımız; ‘Kel Mahmut’, 

‘Hafize Ana’, ‘İnek Şaban’, ‘Güdük Necmi’ ‘Damat Ferit’, ‘Badi 
Ekrem’ karakterleriyle hafızamıza kazınan ve her izlediğimizde sanki 
ilk kez seyrediyormuşçasına bizi kahkahaya boğan ünlü yazar Rıfat 
Ilgaz’ın muhteşem eseri ‘Hababam Sınıfı’nın tiyatro oyunu olarak ilk 
kez Karamürsel’de oynandığını biliyor muydunuz?

Kadınlar kahvehaneye 
gidemez diye kim demiş? 

Karamürsel’de 1870’li yıllarda 
hizmet veren kır kahvesine sadece 
kadınlar gidiyormuş. Kadınlar orada 
rahatsız edilmeden çocuklarıyla 
hoşça vakit geçiriyormuş. İşte 
Karamürsel böylesine modern ve 
ilklerin yaşandığı bir kent.

İlk kadınlar kahvesinin 
Karamürsel’de açıldığını...

Simit dolmasının 
Karamürsel’e has bir 
yiyecek olduğunu...
Pehlivanlar diyarı Karamürsel’in kendisine 

has lezzetleri de bulunuyor. Mesela 
‘Simit dolması’nın Karamürsel’e has bir 
yiyecek olduğunu biliyor muydunuz? Küçük 
küçük kesilen pidenin içerisine peynir, sucuk 
ya da kıyma konularak yapılan simit dolması, 
kızartılarak servis edilen bir yiyecektir ve en 
çok da Ramazan ayında tüketilir.

Tarkan’ın, Altınkemer’de konser verdiğini...
Türkiye’nin dünyaca ünlü mega starı, pop müziğin başarılı ismi Tarkan’ın müzik hayatına 

küçük yaşlarda Karamürsel’de başladığını biliyor muydunuz? Bugün genç yaşlı 
herkesin severek dinlediği, konserlerinde izdiham yaşanan, albümleri piyasaya çıktığı an 
tükenen mega star Tarkan, 1986-1988 yıllarında Karamürsel Musiki Derneği’nde 
Türk sanat müziği eğitimi aldı ve Karamürsel Altınkemer Salonu’nda 
defalarca konser verdi. Tarkan yıllar geçtikçe sanat müziği yerine 
pop müziğine yönelerek bir star oldu.

Gazanfer Bilge’nin Time’ın 
anketinde yer aldığını...
Serbest güreşte dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü 

25 olimpiyat şampiyonu arasında kabul edilen 
Karamürsel doğumlu milli güreşçimiz, merhum Gazanfer 
Bilge’nin Amerikan dergisi ‘Time’ın yaptığı ankette 13. 
sırayı almayı başardığını biliyor muydunuz? Güreşe 
ailesinin teşvikiyle çocuk yaşta başlayan Gazanfer 
Bilge, gösterdiği başarıyla otorite olmuş isimler 
tarafından ‘Delifişek’ lakabıyla anılırdı. Bilge sayesinde 
Karamürsel’in adı Türkiye ve dünya güreş tarihine geçti.

En çok şuyulandırmanın 
bu dönem yapıldığını...
Karamürsel Belediyesi en çok 

şuyulandırmayı 2014 seçimlerinden 
bugüne kadar olan süreçte yaptı. Bu dönem 
27 bölge, 573 hektarlık alanda ihale yapıldı. 
Bunlardan 9 bölge 170 hektarlık alanın tescili 
yapılarak tapuları dağıtıldı. Şu anda Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi kontrolünde ve kadastro 
müdürlüğünde olmak üzere 5 bölgede 180 
hektarlık alan da tescil edilmek üzere. 

Bir yılda 10 halı saha yapıldığını...
Spora ve sporcuya değer veren, sporun gelişmesine her zaman 

destek olan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle 2017 yılında ilçeye 10 adet 
halı saha kazandırdı. Halı sahalar şu mahallelerde yapıldı; 

1. Kızderbent Mahallesi
2. Kırkmerdiven Mahallesi
3. Çamçukur Mezarlık Yanı
4. Dereköy Gazanfer Bilge Çocuk Yuvası
5. Karapınar mezarlık yanı
6. Anadolu Lisesi yanı
7. Sultan Murat Ticaret Lisesi 
8. Karamürsel Alp Lisesi 
9. 100. Yıl Meslek Lisesi yanı
10. İmam Hatip Lisesi

4 yılda 3 adet kapalı  
spor salonu yapıldığını...
Sporcu yetiştirmek ve spor müsabakaları yapmak 

için kapalı spor salonlarının önemi yadsınamaz. 
Karamürsel’de 2014 yılından beri tam 3 adet kapalı 
spor salonu yapıldığını biliyor muydunuz? Bunlar; 
• Mopaş yanı kapalı spor salonu 
• İmam Hatip Ortaokulu Kapalı Spor Salonu
• 100. Yıl Meslek Lisesi Kapalı Spor Salonu 

Karamürsel Belediyesi Meslek Edindirme Kursları 
(KARMEK), ev hanımlarının ve meslek öğrenmek 

isteyen kadınların yegâne adresi oldu. Kadınlar, 
yeteneklerini keşfetmek ve tabii ki aile bütçesine 
maddi katkı sunmak için KARMEK kurslarına gidiyor. 
Karamürsel’de bugüne kadar 3 bin 143 kadının 
KARMEK’te eğitim gördüğünü biliyor muydunuz? 
Yüzlercesi aldığı eğitim sonrası kendi işini kurarken 
yine pek çoğu da evinde üreterek hem ekonomiye hem 
de kendi ailelerine katkı sundu.

KARMEK’te 3 binden fazla 
kadının eğitim gördüğünü...



8  •  K A R A M Ü R S E L  •  K I Ş  2 0 18 9  •  K A R A M Ü R S E L  •  K I Ş  2 0 18

KARMEK
KARMEK, 1997 yılından beri verdiği eğitimlerle binlerce 

Karamürselli vatandaşımızı meslek sahibi yaptı. 20 yıldan 
fazla süredir aralıksız devam eden ve büyük ilgi gören 

kurslar, her kesim ve yaş grubundan insanın ilgisini çekiyor

El sanatlarının kalbi burada atıyor

Merkezde verilen çini kurslarında birbirinden 
güzel sanat eserleri üretiliyor.
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AHŞAP OYMA VE AMİGURUMİ 
KARMEK’in en uzun süredir devam eden 
kurslarının başında ahşap oyma ve ahşap 
yakma geliyor. Merkezde ahşap sanatları 
alanındaki dersleri, Kültür Bakanlığı sa-
natçısı olan ve 50 yıldır bu alanda hocalık 
yapan Mustafa Çetinkaya veriyor.
Ağırlıklı olarak emekliliğinin tadını çıka-
ran beylerin rağbet ettiği kurslar oldukça 
eğlenceli geçiyor. Gençlerin de ilgisini 
çeken ahşap sanatları, pek çok Karamür-
selli için vazgeçilmez bir hobi.
KARMEK’te 3 yıldır verilen gemi mo-
delleme kursu ise daha çok gençlerin ilgi 
gösterdiği bir dal. Karamürsel Gazanfer 
Bilge Meslek Yüksek Okulu Denizcilik 
Bölümü öğrencileri bu kurslardan ya-
rarlanıyor, aldıkları eğitimler akademik 
hayatlarına katkı sağlıyor.
Merkezde eğitimi verilen en ilginç dal-
lardan biri de amigurumi yani örgü 
bebek.
Örgü tığı ile ve sık iğne tekniği kullanı-
larak çeşitli oyuncaklar yapma sanatına 
verilen isim olan amigurumi, kadınla-
rın büyük ilgi gösterdiği bir eğitim. Ya-
pımı oldukça zahmetli olan amigurumi 
kurslarını bitirenler, yaptıkları bebek ve 
oyuncakları sosyal medya ya da el sanat-
ları pazarlarında satışa sunarak aile büt-

çesine katkı sağlıyor.
Amiguruminin yanı sıra iğne oyası, ko-
kulu taş ve mefruşat gibi branşlarda eği-
tim almış olan kursiyerler de eserlerini 
Karamürsel Sanat Sokağı’nda gelire dö-
nüştürebiliyor.

SANAT ENGEL TANIMIYOR
KARMEK’te engelli vatandaşlar da unu-
tulmamış. Bedensel veya zihinsel enge-
line bakılmaksızın, her yaş grubundan 
kişiye yönelik kursların düzenlendiği 
merkezde, engelli vatandaşlarımız da 
gözetmenleri ve hocaları eşliğinde ye-
teneklerine uygun branşlarda kurslara 
devam ediyor.
Bu sayede hem motor becerilerini geliş-
tiren hem de sosyalleşen engelli vatan-

daşlarımız, yarattıkları eserlerle sanatın 
engel tanımadığını da en güzel şekilde 
ifade ediyor.
KARMEK kurslarından mezun olan her-
kes, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifi-
kalara sahip oluyor. Dileyen kursiyerler, 
eğitimlerine farklı branşlarda devam 
ederken, isteyen yeni edindiği mesle-
ğiyle gelir elde etmeye hemen başlıyor. 
KARMEK kurslarından mezun olduktan 
sonra merkezde eğitimci olarak kalanla-
rın sayısı da az değil.
KARMEK, her yıl kursiyerlerinin sanat 
eserlerinden oluşan büyük bir sergiyle yıl 
içinde yapılan çalışmaları Kocaeli halkı-
nın beğenisine sunuyor. Büyük ilgi gören 
bu sergiler kent halkı tarafından heye-
canla bekleniyor ve ilgiyle izleniyor.

İlk olarak 1997 yılında Karamürsel eski 
Belediye Başkanı Özcan Özalgın ta-
rafından açılan Karamürsel Meslek 

Edindirme Kursları (KARMEK), tam 20 
yıldır aralıksız eğitim veriyor.
Açıldığı dönemde, eğitimlerine ahşap 
oyma, ahşap yakma ve musiki gibi birkaç 
branşla başlayan KARMEK, eğitim ala-
nını günden güne geliştirerek bugün 25 
farklı branşta eğitim veren dev bir mer-
keze dönüştü.
2004 yerel seçimleriyle Karamürsel halkı 
tarafından başkanlığa seçilen ve görevini 

3 dönemdir başarıyla sürdüren İsma-
il Yıldırım’ın da verdiği sınırsız destekle 
her geçen gün daha da gelişen KARMEK, 
bugün 840 kayıtlı öğrencisi bulunan bir 
sanat, kültür ve eğitim merkezi.
Karamürsel halkının büyük ilgi gösterdi-
ği; özellikle Karamürselli ev kadınlarının 
aldığı eğitimlerle hem kendini geliştirip 
hem de yeni bir gelir kapısı elde ettiği 
KARMEK kursları, Başkan Yıldırım dö-
neminde büyük önem kazandı.
2013 yılından beri bin 450 metrekarelik, 
son derece ferah ve modern binasında 

tamamen ücretsiz olarak eğitim veren 
KARMEK’in 11 dersliği, 1 atölyesi ve 1 
kantini bulunuyor. Merkez; haftanın 7 
günü, İdari Amir Dilek Çeliköz’ün yö-
netiminde, 18 eğitmeniyle el becerilerini 
geliştirmek isteyenleri yetiştiriyor. 

FİLOGRAFİ VE KATI’
Merkezde el sanatları alanında tel kırma, 
mefruşat, iğne oyası, takı, saçaklama, 
kırkyama, örgü, arigurumi, resim ve 
giyim; görsel sanatlar alanında ahşap 
oyma, tezhip, filografi, çini mandala, üç 

boyutlu resim, ebru, model gemi yapımı 
ve katı’; müzik alanında Türk sanat mü-
ziği, Türk halk müziği, tasavvuf, gitar, 
bendir ve saz dersleri veriliyor.
El sanatları ve görsel sanatlar, KAR-
MEK’te en çok talep gören branşlar ara-
sında. Özellikle bu yıl açılan ve ‘tellerle 
çivilerin aşkı’ olarak tanımlanan filog-
rafi, pek çok kişi tarafından ilgi görüyor. 
Bir panonun üzerine belli bir düzende 
çakılan çivilerin arasından, çeşitli renk-
lerdeki metal tellerin sıkıca geçirilmesi 
ve böylece bir motif elde edilmesi esasına 

dayanan filografi, büyük bir sabır ve ma-
haret gerektiren bir sanat dalı.
İlimizde, filografi eğitimi veren iki mer-
kez bulunuyor ve bunlardan biri de 
KARMEK.
KARMEK, verdiği kurslarla sadece Ka-
ramürselli vatandaşlarımızın kendisini 
geliştirmesine yardımcı olmuyor, aynı 
zamanda kültürel miraslarımızın yaşa-
tılmasını da sağlıyor. Merkezde verilen 
katı’ kursu, artık unutulmaya yüz tutmuş 
bu sanatın gelecek nesillere ulaştırılması 
için bir köprü vazifesi görüyor.

Herhangi bir resim ya da yazı örneğinin, 
ince bir kağıt ya da deriden oyularak, 
katmanlar halinde bir panonun üzerine 
nakşedilmesi sanatı olan katı’, 700 yıllık 
bir sanat dalı. Türk kitap sanatlarının en 
güzel örneklerinden biri olan katı’, ya-
pımı itibariyle büyük bir sabır ve ustalık 
gerektiriyor.
Kültür Bakanlığı sanatçılarından Gülnur 
Emre tarafından verilen katı’ dersleri, 
özellikle kadınlar tarafından ilgiyle takip 
ediliyor. Emre ayrıca, ebru ve üç boyutlu 
resim hocalığı da yapıyor. 

E Ğ İ T İ M E Ğ İ T İ M

Karamürsel’de 20 yıldır aralıksız eğitim veren KARMEK, eğitim alanını günden güne 
geliştirerek bugün 25 farklı branşta eğitim veren dev bir merkeze dönüştü. 

50 yıllık ahşap sanatları eğitmeni olan Mustafa 
Çetinkaya’nın verdiği derslere daha çok 
Karamürselli beyler ilgi gösteriyor.

Karamürselli kadınlar, nakış kursunda el 
emeği, göz nuru işlemeler yapıyor.

KARMEK’te tel kırma 
kursları da veriliyor.

700 yıllık katı’ sanatı, verilen 
kurslarla KARMEK’te yaşatılıyor.

KARMEK eğitmenleri



K A R M E K  H A K K I N D A  N E  D E D İ L E R ? K A R M E K  H A K K I N D A  N E  D E D İ L E R ?

Zehra Erkan: 

TORUNLARIMA BIRAKACAĞIM…
Mali müşavirim. 3 yıldır KARMEK kurslarına devam ediyorum. 

Daha önce üç boyutlu resim ve katı’ kurslarına katılmıştım. 
Bu yıl filografi dersleri başlayınca, merak ettim; öğrenmek 
istedim. Filografinin daha önce ne olduğunu bile bilmiyordum ama 
öğrendikçe çok sevdim. Beni çok dinlendiriyor. Çekici vururken 
deşarj oluyorum. Buranın ortamı çok sıcak. Bütün kadınlara 
bu kurslara katılmalarını öneririm. Evde boş boş oturmaktansa 
gelsinler burada kaliteli zaman geçirsinler. KARMEK’te yaptığım 
çalışmalarla torunlarıma ölmez hatıralar bırakacağım için çok 
mutluyum.

İnci Gençöztürk: 

GELİR KAPISI 
OLABİLİR
Geçen yıl KARMEK’in üç 

boyutlu resim kurslarına 
katılmıştım, bu yıl filografiyi 
tercih ettim. Haftada iki gün 
geliyorum. Filografi sabır işi ama 
ben çok sevdim. Terapi gibi… 
Burada bütün yorgunluğumu 
unutuyorum. Ayrıca, filografi 
çok beğeniliyor, hepimiz için bir 
gelir kaynağı olabilir. 

Nuriye Akbaba:

İZİN GÜNÜMDE GELİYORUM
Ben KARMEK’in karşısındaki binada eğitim veren 

KOMEK’te temizlik görevlisi olarak çalışıyorum. 
El işi eserlere ilgim var. Filografiyi bir sergide gördüm, 
ilgimi çekti. KARMEK’te kursunun açıldığını duyunca 
ilk katılanlardan biri oldum. Yarım gün burada kurs 
alıyorum, bir de izin günümde geliyorum. Bu sanatı çok 
sevdim, seneye de devam edeceğim. 

Mustafa Çetinkaya:

21 YILDIR KURS 
VERİYORUM
Ahşap oyma ve ahşap yakma 

alanında 50 yıllık eğitmenim, 
aynı zamanda Kültür Bakanlığı 
sanatçısıyım. 21 yıldır burada 
kurs veriyorum. Sanat hayatım 
boyunca 150’ye yakın sergim 
oldu, ayrıca müze çalışmalarında 
bulundum. Karamürsel, Abant 
ve Mudurnu müzelerinde 
ahşap oyma çalışmalarım var. 
Eserlerim camilerde de yer 
alıyor. Şu anda KARMEK’te 18 
öğrencim var. 8 ay süren ahşap 
oyma kursuna daha çok emekli 
beyler ilgi gösteriyor ama genç 
öğrencilerim de oluyor. 
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P R O J E

DAL-ÇIK PROJESİ 
BAŞLIYOR

Karamürsel halkının yıllardır büyük bir sabırsızlıkla beklediği  
Dal-Çık projesi için geri sayım başladı. Dev proje, Karamürsel’in 

iki yakasını bir araya getirecek, şehir rahat bir nefes alacak

Karamürsel’in hayali gerçek oluyor



İzmit’i, Yalova ve Bursa’ya bağlayan 
E-130 Karayolu’nda trafik yükünün 
her geçen gün artması Karamürsel 

için de büyük bir sorun teşkil ediyordu. 
İlçeyi ikiye bölen E-130 Karayolu’ndaki 
yoğunluk şehir içi trafiğini alt üst eder-
ken, yayalar da bundan nasibini alıyordu.
Bu yolu kullanmak zorunda kalan ağır 
tonajlı kamyonlar, tankerler ve TIR’la-
rın neden olduğu kazalar ise Karamürsel 
halkını tedirgin ediyordu.
Özellikle yağışlı havalarda ilçe merkezine 
girişteki ışıklarda duramayıp kaza yapan 
araçlar can ve mal güvenliğini tehdit eder 
hale gelmişti. 
Sadece sürücüler için değil kaldırımda 
yürüyen yayalar için de büyük tehlike arz 
eden E-130 Karayolu’nu iyileştirecek 
adım nihayet atıldı.
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıl-
dırım, ilçe halkının yıllardır büyük bir 
sabırsızlıkla beklediği ‘Karamürsel Tünel 
Geçişi’ projesi için düğmeye bastı.

BAŞKAN SÖZÜNÜ TUTTU
Karamürsel’in iki yakasını bir araya ge-
tirecek, şehir içi trafiğini rahatlatacağı 
gibi ilçe halkının can güvenliğini de sağ-
layacak proje için bakanlıklar nezdinde 
girişimlerini sürdüren Başkan Yıldırım, 
çabasının sonucunu nihayet aldı.
Başkan Yıldırım’ın seçim beyanname-
sinde de yer alan ‘Karamürsel Tünel Ge-
çişi’ projesi için imzalar atıldı, çalışmalar 
başlatıldı. Karamürsel için adeta kangren 
haline gelen bu yaraya neşter vuran Baş-
kan Yıldırım, müjdeli haberi kısa bir süre 
önce ilçe halkıyla da paylaştı.
Karamürsel halkını yakından ilgilendi-
ren, ilçe sakinlerinin hayatını kolaylaştı-
racak ve yaşam kalitesini artıracak bu dev 
proje için artık geri sayım başladı.
Başkan Yıldırım, ilçe halkına seçimler-
den önce verdiği sözü tutmanın mutlulu-
ğunu yaşarken, Karamürselliler de pro-
jenin tamamlanacağı günü sabırsızlıkla 
beklemeye başladı.

1.5 KİLOMETRE OLACAK
Halk arasında Dal-Çık olarak bilinen 
Karamürsel Tünel Geçişi projesi için 
yakında kazma vurulacak. 1,5 kilometre 
uzunluğundaki Dal-Çık projesi ile kent 
meydanı, mezarlık ve terminal birbirine 
bağlanacak. Bu sayede Karamürsel geniş 
bir kent meydanına kavuşacak ve şehrin 
nefes alması sağlanacak.
Öte yandan ilçe merkezine girişte bulunan 

sinyalizasyon kalkacağı için trafik akışı da 
rahatlayacak. Bunun yanı sıra yayaların 
daha sağlıklı bir şekilde karşıya geçmesi 
sağlanmış olacak. Karamürsel Belediye 
Başkanı İsmail Yıldırım’ın en çok önem 
verdiği yayaların can güvenliği sorunu da 
böylece çözüme kavuşmuş olacak.
Dal-Çık projesi aynı zamanda transit 
geçişi de rahatlatacak, E-130 Karayo-
lu’ndaki trafik yoğunluğu bir nebze olsun  
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hafifleyecek. Transit geçen kamyon, tan-
ker ya da TIR’ların neden olduğu kaza-
lar ortadan kalkacağı gibi yayalar kadar 
sürücülerin de can güvenliği korunmuş 
olacak.

ORTAK ÇALIŞMAYLA
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail 
Yıldırım, Dal-Çık projesiyle ilgili şun-
ları söyledi: “Dal-Çık projesi, seçim be-

yannamemizde olan, bizim için önemli 
bir projeydi. Kent meydanının hemen 
önünde gerçekleştireceğimiz bu projey-
le ilçemiz nefes alacak. Dal-Çık proje-
sini Büyükşehir Belediyesi yapacak. Bu 
proje, hem iktidarımızın hem Büyükşe-
hir Belediyemizin hem de Karamürsel 
Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla hayata 
geçirilecek. 
Karamürsel için çok büyük önem taşı-

yan projemizi hayata geçirecek olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Karamürsel hal-
kının hizmetin en iyisine layık olduğunu 
biliyor, bu yönde çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz.”
Dal-Çık projesi için çalışmaların önü-
müzdeki haziran ayında başlaması bek-
leniyor. Projenin 2019 yılının mart ayında 
tamamlanarak, Karamürsel Tünel Geçi-
şi’nin hizmete açılması hedefleniyor.

P R O J E P R O J E

Dal-Çık projesi ile kent meydanı, mezarlık  
ve terminal birbirine bağlanacak
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Yapılan bütün bilimsel araştır-
malar gösteriyor ki sağlıklı bir 
yaşam sürmenin en önemli iki 

şartı, doğru beslenme ve spor. Obezite, 
kalp ve damar hastalıkları, iskelet sistemi 
rahatsızlıkları ve kiloya bağlı diğer şika-
yetlerden kurtulmanın yolu da doğal ve 
sağlıklı beslenmeye eşlik eden bedensel 
aktiviteden geçiyor.
Özellikle son yıllarda sporun bir yaşam 
biçimi haline gelmesi, ülkemizde bir kül-
tür olarak yerleşmesi için spora ve spor-
cuya büyük destek veriliyor. Yerel yöne-
timler tarafından hayata geçirilen pek 
çok projeyle genç-yaşlı, kadın-erkek her 
yaştan, her gelir seviyesine sahip vatan-
daşımız spora teşvik ediliyor.
İlimizde de spor alanında ciddi yatırım-
lar yapılıyor, başta Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi olmak üzere tüm ilçelerimizde 
çok önemli projeler üretiliyor.

Göreve geldiği ilk günden beri aralıksız 
yaptığı yürüyüş ve yüzme gibi aktivitelerle 
vatandaşlarımıza rol model olan Kocae-
li Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu, ilçe belediyelerin de 
yeni spor tesislerine kavuşması için elin-
den gelen desteği esirgemiyor.
Sporu bir yaşam biçimi haline getirmiş 
olan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail 
Yıldırım da Karamürsel’de vatandaşların 
çok daha rahat ve konforlu bir şekilde 
spor yapması için 14 yıldır canla başla 
çalışıyor, projeler üretiyor.

ÇOCUKLAR OKULDA  
ANNELER SPORDA
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu ve ekibi, sporun bir 
kültür haline gelmesi için hayata geçiri-
len ‘Evden Okula Haydi Anneler Spora’ 
projesini kentin dört bir yanına ulaştırdı.

Kadınların evlerinden çıkması ve spor 
yapması için başlatılan projeye ilk etap-
ta Gebze’de start verilmişti. Gebzeli 
kadınların spora olan ilgisi projenin ne 
kadar yerinde olduğunu kanıtlayınca tüm 
ilçelerde ‘Evden Okula Haydi Anneler 
Spora’ projesinin yayılması kararlaştı-
rıldı.
Karamürsel Belediyesi’nin spor alanın-
daki hizmetlerinden yararlanarak yıllar-
dır spor yapan kadınlar şimdi de ‘Evden 
Okula Haydi Anneler Spora’ projesi 
kapsamında sağlıklı ve mutlu bir yaşamın 
kapısını aralıyor.
Pilates, zumba, aerobik, step yaparak 
hem fit hem de zinde kalan kadınlar, 
böylece sağlıklı nesillerin yetişmesi için 
de çocuklarını spora teşvik ediyor. 

500 KADIN SPOR YAPIYOR
‘Evden Okula Haydi Anneler Spora’ 
projesinin Karamürsel ilçe sorumlusu 
Melis Yazıcı Aydın koordinatörlüğünde, 
haftanın belirli günlerinde Necdet Calp 

İlköğretim Okulu, Nazmi Oğuz Orta-
okulu, İmam Hatip Lisesi Spor Salonu, 
Karamürsel Gazanfer Bilge KYK Öğ-
renci Yurdu Spor Salonu ve Karamürsel 
Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda spor 
yapan kadınlar, bu hizmetten tamamen 
ücretsiz olarak yararlanıyor.
Ferah, temiz ve modern salonlarda spor 
yaparak hem fazla kilolarından kurtulan 
hem sağlıklarını koruyan hem de sosyal-
leşen Karamürselli anneler için spor artık 
günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası. 
Karamürsel’de 500’ü aşkın kadının ya-
rarlandığı proje kapsamında, belirlenen 
merkezlere gelenler uzman eğitmenler 
eşliğinde dilediği sporu yapabiliyor.

Merkezlerde, Kocaeli Üniversitesi 
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunu 
olan Melis Yazıcı Aydın step, aerobik ve 
pilates; Ayşin Hakgüder pilates, zumba, 

step ve aerobik; Melda Bol ve Elif Nur 
Özer step, aerobik; Esma Uluçınar ise 
yoga antrenörü olarak görev yapıyor.
Karamürselli kadınların spor salonların-

da başlayan dostluğu, günlük yaşamla-
rında da devam ediyor. Birlikte sosyalle-
şen Karamürselli anneler düzenledikleri 
toplantılarda keyifli saatler geçiriyor; si-

nema ve tiyatro gibi kültürel etkinliklere 
katılıyor; düzenledikleri tur programla-
rıyla pek çok tarihi ve turistik kenti gezme 
imkanı buluyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kara-
mürsel Belediyesi’nin spor eğitmenleri 
tarafından organize edilen spor faaliyet-
lerine olan ilgi gün geçtikçe artıyor.
Sağlıklı bir yaşama adım atmak için pro-
jeye dahil olmak isteyen herkes, Kara-
mürsel Belediyesi Spor Müdürlüğü’ne 
giderek kayıt yaptırabilir.

S P O R S P O R

Kadınların yüzü 
sporla gülüyor
Karamürselli kadınlar ‘Evden Okula Haydi Anneler 
Spora’ projesi kapsamında spor yapıyor. Konforlu ve ferah 
salonlarda uzman eğitmenler eşliğinde egzersiz yapan 
kadınlar hem sağlıklarını koruyor hem de sosyalleşiyor

Karamürselli kadınların spor salonlarında başlayan  
dostluğu, günlük yaşamlarında da devam ediyor
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Nursel Keskin:
HAYATIMDA HİÇ SPOR YAPMAMIŞTIM
1 çocuk annesiyim ve hayatımda hiç spor yapmadım. 
Sporla yeni tanıştım. Modern bir spor salonunda, alanında 
yetenekli ve iletişimi güçlü hocalarla spor yapmak çok 
keyifli. Ücretsiz sporu ayağımıza getirdiler ve spora 
başladığımdan beri 16 kilo verdim. Burada çok eğleniyoruz 
ve yeni arkadaşlıklar kurduk, sosyalleştik. Evde bütün gün 
oturup ev işiyle vakit geçirince ağrılarım oluyordu ama şimdi 
daha sağlıklı ve mutluyum. Bu hizmet artarak devam etsin.

Ayşe Çeppioğlu:
YAPILACAK EN GÜZEL  
ŞEY SPOR
2 çocuk annesiyim, yaklaşık 9 aydır 
spor yapıyorum. Çok güzel bir hizmet. 
21 yıldır iş hayatının içerisindeydim, 
emekli olduktan sonra evde oturmak 
yerine kendim için bir şey yapmak 
istedim. Yapılacak en güzel şey 
spordu. Hemen belediyenin spor 
müdürlüğüne gelerek, kayıt yaptırdım. 
Bu kadar güzel bir yer olacağını hiç 
düşünmemiştim. Spor hocalarımız 
sağlıklı beslenme konusunda da 
bizlere yardımcı oluyor. Burada sadece 
zayıflamıyoruz, psikolojik olarak 
da kendimizi çok iyi hissediyoruz. 
Arkadaş çevrem genişledi. Hepimiz 
hem sağlıklı yaşıyor hem de 
zamanımızı dolu dolu geçiriyoruz. 

Sevil Saylam:
AĞRILARIMDAN 
KURTULDUM
2 çocuğum ve 3 torunum var. 
Daha önce evde kendi kendime 
spor yapıyordum. Benim sağlık 
problemlerim çok. Bel ve 
boyun ağrılarım oluyor. Spora 
başladığımdan beri ağrılarım dindi, 
çok faydasını gördüm. Ağrılar 
içerisinde salona geliyorum ve 
rahatlamış şekilde çıkıyorum. 
Hocalarımız çok güler yüzlü ve 
samimi. Burada çok mutluyum. 

Tülay Çavdar:
BIRAKIRIM DİYORDUM AMA…
2 çocuğum var, bankadan emekli oldum. Ekim 

2017’den beri spora geliyorum. Daha önce 
spor yapmadım. Arkadaşlarımızın tavsiyesi üzerine 
buraya geldim. İlk başladığımda bırakırım diyordum 
ama o kadar sevdim ki ve insanlar o kadar iyi ki 
her fırsatta geliyorum, bırakmayı düşünmüyorum. 

Nilüfer Gündüz:
NEFES ALIŞIM DÜZELDİ

1 çocuk annesiyim. 6 yıldır spora geliyorum. 
Menopoz evresinde çok faydasını gördüm. 
Sporla birlikte nefes alışım düzeldi. Rahat 
uyku uyuyorum. Kaslarım gevşiyor. Daha 

enerjik oldum. Menüsküs tedavisinden 
sonra kaslarım daha da güçlendi. Projeyi 

hayata geçirenlere teşekkür ediyorum.

Şebnem Altınay:
EĞLENCELİ 
VAKİT 
GEÇİRİYORUM
Yuvada öğretmenlik 
yapıyorum. 2 yıldır 
spora geliyorum. 
Daha önce de spor 
yaptım ama bu 
kadar keyif almadım. 
Hocalarımız çok 
anlayışlı ve spor 
yaparken eğlenceli 
vakit geçiriyorum. 
Sporla birlikte 
hareket kabiliyetim 
arttı. Bundan 
sonra sporu hiç 
bırakmayacağım. 

Gülşen İnce:
TERAPİ GİBİ OLUYOR

2 çocuk annesiyim ve 
çalışmıyorum. 3 yıldır spor 

yapıyorum. Daha önce başkanımız 
İsmail Yıldırım, hanımların spor 

yapması için proje başlatmıştı. O 
proje kapsamında spora başladım, 

şimdi ise ‘Evden Okula Haydi 
Anneler Spora’ projesine dahil 
oldum. Zevkle spor yapıyorum. 
Terapi oluyor bana ve kendimi 

sağlıklı hissediyorum. 

Altın Ozan:
ÇOK MUTLUYUM
Ben 2 çocuk annesiyim, 
torunlarım var. 2 yıldır 
spor yapıyorum. Çok 
mutluyum. Çevremdeki 
herkesi spora teşvik 
ediyorum. Bize bu imkanı 
sağladığı için Karamürsel 
Belediye Başkanımız 
İsmail Yıldırım’a çok 
teşekkür ederiz.

Ayten Bulut:
DOKTORLAR  

TAVSİYE ETTİ
Çocuklarımı büyüttüm, 

torunlarım var artık. 
Torunlarımla ilgileniyorum, 

onlar okula başladığında 
ben de spora kayıt yaptırdım. 

Bu yaşıma kadar hiç spor 
yapmadım. Keşke yapsaymışım. 

Doktorların tavsiyesi üzerine 
başladım ve çok mutluyum. 
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Kocaeli’de çocukların ve gençlerin 
gelişimine katkıda bulunan spor 
tesisleri her geçen gün artarken, 

pehlivanlar diyarı Karamürsel’de de bu 
alanda yapılan yatırımlara hız verildi. 
Yüzmeyi seven ve sağlıklı bir yaşam için 
sürekli spor yapan Karamürsel Belediye 
Başkanı İsmail Yıldırım, gençlerin spor 
yapması için tüm olanaklarını seferber 
etti. Başkan Yıldırım, güreşle anılan Ka-
ramürsel’in farklı spor dallarıyla da adını 
duyurmasını sağlamak için Büyükşehir 
Belediyesi işbirliğinde ilçeye yeni spor 
tesisleri kazandırıyor.
Kentteki spor tesislerinin artması için 12 
ilçede büyük bir yatırım hamlesi başla-
tan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğal 
güzellikleri ve sakin bir ilçe olması ne-
deniyle Kocaeli’nin incisi konumundaki 
Karamürsel’de, Başkan İsmail Yıldı-
rım’ın 2014 yerel seçimlerinde vaadi olan 
yarı olimpik yüzme havuzunu inşa etmek 
için düğmeye bastı. 
Kayacık Mahallesi eski SSK Hastane-
si’nin bulunduğu alanda temeli atılan 
ve inşaatı hızla devam eden yarı olimpik 
yüzme havuzu, mavi bayraklı Altınkemer 
Halk Plajı’nda yazın denizin tadını çıka-
ran vatandaşların, kışın da yüzme faali-
yetini devam ettirmesini sağlayacak.
Karamürsel Yarı Olimpik Yüzme Havu-
zu, çevresindeki mesire alanlarıyla bir-
likte oldukça modern bir tesis olacak. 
Genç-yaşlı, çoluk-çocuk, kadın-erkek 

herkes yüzme havuzundan faydalanacak.
Karamürselli çocuklar ve gençler, bu 
projeyle birlikte alanında uzman eğit-
menlerden yüzme dersleri alacak, başa-
rılı yüzücüler yetiştirilecek ve Karamürsel 
aynı güreşte olduğu gibi yüzme alanında 
da adını altın harflerle yazdıracak.

SEÇİM VAADİYDİ 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ilçeye 
yönelik büyük hizmetleri olduğunu kay-
deden Karamürsel Belediye Başkanı İs-
mail Yıldırım, Karamürsel Yarı Olimpik 
Yüzme Havuzu’nun yapımını sağlayan 
Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan İb-
rahim Karaosmanoğlu’na ilçe halkı adına 
teşekkür etti.
Yarı olimpik yüzme havuzu, Karamürsel 
Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl pro-
jelendirilmiş ve 2017 yılının sonunda da 
temel atma töreni gerçekleşmişti. 
İlçe halkının sosyal yaşamına büyük bir 
katkı sunacak olan yarı olimpik yüzme 
havuzunun faydalarından bahseden Ka-

ramürsel Belediye Başkanı İsmail Yıl-
dırım “2014 yılında verdiğimiz seçim 
vaatlerini bir bir yerine getirdiğimiz için 
gururluyuz. Yerel yöneticiler olarak biz-
ler, halkın sosyal ihtiyaçlarını karşılamak 
adına her türlü faaliyeti Büyükşehir Be-
lediyemiz ile ortaklaşa gerçekleştirmeye 
çalışıyoruz. Biliyoruz ki vücutları dinç, 
fizikleri mükemmel olan gençliğin zihin-
leri de aynı şekilde açık olacaktır. 
Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah 
arkadaşları tarafından temelleri atılan 
cumhuriyetimizi korumak ve bize emanet 
edilen bu topraklarda dimdik ayakta ka-
labilmek için her türlü enstrümanı kul-
lanmak zorundayız. Eğer sağlıklı olmaz-
sak, vücudumuzu dik tutmazsak gün gelir 
zihnimizle beraber vücudumuz da söner. 
İşte bu sosyal projeler, spora yönelik ya-
tırımlarımız aslında toplumun geleceğiy-
le alakalıdır. 
Karamürsel’deki hemşerilerimizin, ka-
dınlarımızın, çocuklarımızın ve burada 
yaşayan bütün vatandaşlarımızın fayda-

lanabileceği, senenin 12 ayında yüzme 
sporuyla beraber yaşayabileceği bir alan 
inşa ediyoruz. Hamdolsun, zaten Allah’ın 
bizlere verdiği bir güzellik var: Marma-
ra Denizi’ndeki ve Körfez’deki ilk mavi 
bayraklı plaj, Karamürsel’e aittir. ‘Mavi 
bayraklı plaj’ demek o kadar kolay değil. 
Her ne kadar bazı kimselerin speküla-
tif bakışları olsa da gerçek manada mavi 
bayraklı bir plaja sahip olmanın gururunu 
yaşıyoruz. Evet, bunun nimetini bizle-
re veren Rabbime şükürler olsun. Bizim 
görevimiz ise bu nimeti korumak, kolla-
mak ve geliştirmektir. Bulunduğumuz bu 
alanda, gerçekleştirmek üzere olduğu-
muz kapalı yüzme havuzumuzdan sonra, 
çevre düzenlemesini de yapacağız. Burası 
tam bir spor ve dinlenme merkezi olacak. 
Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, 
Karamürsel halkı adına bir kez daha te-
şekkür ediyorum. Bugüne kadar yaptığı 
hizmetlerden ve bundan sora yapacak-
larından dolayı da minnettarlığımı sunu-
yorum” ifadelerini kullandı.

2018 Eylül ayı içerinde bitirilmesi plan-
lanan Karamürsel Belediyesi Yarı Olim-
pik Yüzme Havuzu, 2 bin 600 metrekare 
kapalı alan içerisine kurulacak sosyal te-
sislerden oluşuyor. Yeşil alanıyla birlikte 
toplam inşaat alanı 5 bin 346 metrekare 
ve 3 katlı olarak planlanan yarı olimpik 
yüzme havuzu projesinde şunlar olacak: 
Alt zemin katta; 144 metrekare bayan spor 
salonu, bayan wc-duş-soyunma odası, 
engelli wc-duş, 96 metrekare bay spor 
salonu, engelli wc-duş, bay wc-duş- 
soyunma odası, 2 adet mescid ve 2 adet 
abdesthane.

Kompleksin 1. üst zemin katında; 917 met-
rekare havuz alanı (400 metrekare yetiş-
kin, 28 metrekare çocuk havuzu), 2 adet 
bekleme salonu, seminer salonu, bayan 
atlet dinlenme alanı, bayan duş-wc-so-
yunma odası, engelli wc-duş, bayan-wc, 
engelli-wc, bay wc, kafeterya, resepsi-
yon-servis alanı, hakem–revir odası, bay 
duş-wc-soyunma odası, bay atlet din-
lenme alanı, 2 adet idari ofis. 
1.katta: 96 metrekare bayan spor salonu, 
bayan wc-duş, tribün, tribün bağlantı-
ları, 93 metrekare bay spor salonu, bay 
wc-duş.

P R O J E

Karamürsel Kayacık Mahallesi’nde yapımına 
başlanan yarı olimpik yüzme havuzunda 
Karamürsel halkı hem yaz-kış yüzecek hem de 
yüzme şampiyonları bu havuzda yetişecek

Bu havuzda 
şampiyonlar 
yetişecek
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AKÇAT
Karamürsel’in şirin köylerinden Akçat, meyve bahçeleri  
ve şifalı suyu ile adını il dışına da duyurmayı başardı.

Şifalı suyu ve meyve 
bahçeleriyle meşhur bir köy 

Akçatlı çocuklar, okuldan arta 
kalan zamanlarını köyde oyun 

oynayarak geçiriyor.
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Akçat, Karamürsel’in en eski yer-
leşim yerlerinden biridir. 13. 
yüzyılda kurulduğu bilinen ve 

ilçeye 13 kilometre mesafede bulunan 
Akçat, 1999 yılında belde tüzel kişiliğine 
kavuşmuş ve belediye idaresi kurulmuş-
sa da 2011 yılında yapılan referandumla 
tekrar köye dönüştürülmüştür. 
Her çeşit sebze ve meyvenin yetiştiği, 
meyve bahçeleriyle bezenmiş şirin bir 
köy olan Akçat’ın bir diğer özelliği de şi-
falı suyudur. 
Böbrek taşlarını düşürmeye ve sindirime 
yardımcı olduğu bilinen Akçat Suyu’nun 
ünü il sınırlarını dahi aşmıştır. Suyun 
çıktığı yerdeki çamur ise yöre halkı ta-

rafından cilt rahatsızlıklarına iyi geldiği 
düşüncesiyle kullanılmaktadır.

ÇİFT MİNARELİ KÖY
Yaklaşık 800 yıllık bir geçmişe sahip 
olan Akçat’ın, 19. asra kadar Kozlar 
mevkiinde bulunduğu, Yeniçeri baskın-
ları ve işkenceleri sonrasında şimdiki 
yerleşim yerine geçtiği biliniyor. Dışarı-
ya karşı fazla açık olmayan mahalle hal-
kının uzun yıllar Rum köyleriyle kom-
şuluk yaptığı da kaynaklarda yer alıyor. 
1993 Harbi sonrasında Akçat civarına 
Boşnaklar, Lazlar, Çerkesler ve Gür-
cüler’in yerleştiği, 1920’de Rumlar’ın 
kaçmak durumunda kaldığı, daha sonra 

mübâdele ile Pomaklar’ın geldiği ifade 
ediliyor. Köy halkı Oğuzlar’ın Kayı Bo-
yu’ndan olan Manav Türkleri’ndendir.
Köy camiinin Yunan askerleri tarafından 
yakılıp yıkıldığı ancak minareyi yıkma-
yı başaramadıkları, caminin daha sonra 

tekrar inşa edildiği, Akçat’ın uzun yıllar 
‘çift minareli köy’ olarak anıldığı bilini-
yor. Gölcük depreminde sahip olduğu 
camisiz minareyi de kaybeden Akçat’ta 
köyün kurucusu Akça Dede’nin de me-
zarı bulunuyor. Akça Dede’nin, Kara-

mürsel Alp’in silah arkadaşlarından ol-
duğu rivayet ediliyor.
Bu geniş ve verimli vadinin şifalı suları 
nedeniyle Bizans döneminde de kap-
lıca olarak kullanıldığı biliniyor. İslâm 
ordularının İstanbul’u fethetmek üzere 

düzenledikleri seferler sırasında; sal-
gın hastalıklardan dolayı vefat eden bazı 
Müslüman askerlerin defnedildikleri 
rivayet edilen ve ‘Garipler Mezarlığı’ adı 
verilen eski bir mezarlığın da bulunduğu 
Akçat Köyü, Senaiye (Başkiraz) Köyü ile 

A K Ç A T A K Ç A T

Her çeşit sebze ve meyvenin yetiştiği, meyve bahçeleriyle 
bezenmiş Akçat’ın bir diğer özelliği de şifalı suyudur

Akçat Köyü sakinleri cami 
çıkışında bir arada görülüyor.

Köy meydanında buluşan 
köy sakinleri çay içerek 
sohbet ediyor.
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Osmanlı dönemi tarihçi-
lerinden Hoca Sadettin 
Efendi’nin (1536-1599) 

‘Tarihlerin Tacı’ isimli eserindeki 
bilgilere göre riyavet olunur ki; Bi-
zans İmparatoru Julianus’un güzel 
kızı bir gün cüzzam hastalığına tu-
tulmuş. Günden güne yüzüne ba-
kılmaz bir hale gelmiş. Bundan hem 
sıkılan hem de üzülen kız, babasın-
dan ıssız bir yerde kendisi için kalıcı 
bir yer yaptırmasını istemiş. İmpa-
rator kızının bu isteğini yerine getirmiş. 
Kızın kaldığı konağın bahçesinde bulu-
nan suda her gün yıkandığı, bu sebeple 
gün geçtikçe iyileşmeye başladığı, 40 
gün sonra da tamamen iyileştiği ve eski 
güzelliğine kavuştuğu görülmüş. Daha 
sonra ihtiyacı olanların yararlanması için 
İmparator Julianus buraya bir hamam 
kurdurmuş. 1980 yılında bölgede yapılan 
hafriyat çalışmaları sırasında tesadüfen 
bulunan hamam kalıntıları, koruma al-
tına alınmadığından zamanla kaybolmuş.

SUYUN ÖZELLİĞİ
Akçat Köyü’nde bulunan suyun en önemli 
özelliği yumuşaklığı. 0.4 sertlik derece-
siyle dikkatleri üzerine çeken Akçat suyu, 
yumuşaklığı sebebiyle böbrek taşlarının 
dökülmesine ve sindirime yardımcı olu-
yor, içenlerde şişkinlik yapmıyor. Akçat 
suyu ile yapılan çayın tadı bile farklı olu-
yor. Bol mineralli bu suyun bir başka 
önemli özelliği ise doğal haliyle için-
de bakteri barındırmaması, bulunduğu 
kapta hiçbir şekilde yosun tutmaması.

Akçat Köyü Ilıca mevkiinden 
çıkan suyun sadece kendisi değil, 
çamuru da şifalı. Bizans döne-
mine ait meşhur rivayetten yola 
çıkılarak, halk arasında çamuru-
nun da çeşitli cilt hastalıklarına 
iyi geldiği söyleniyor. Talep var 
ancak gelenlerin çamur banyo-
su yapmalarına, şifa aramalarına 
imkan sağlayacak herhangi bir 
tesis henüz bulunmuyor.

DEBİSİ DEĞİŞMİYOR
Akçat Köyü’ne 7 kilometre uzaklıkta-
ki dağdan gelen şifalı su, Akçat Köyü 
Muhtarlığı’nın 1995’te kurduğu tesiste 
işlenip, bayilere dağıtılıyor. Muhtarlığın 
ardından özel sektörün devraldığı, şimdi 
ise Akçat Köyü Tarımsal Kalkınma Ko-
operatifi’nin işlettiği tesisin günlük ka-
pasitesi 60 ton. İlimizin yanı sıra Yalova, 
İstanbul, Bursa, Balıkesir’deki bayilere 
ulaştırılan Akçat suyunun debisi yaz-kış 
değişmiyor.

A K Ç A T A K Ç A T

İmparatorun kızını iyileştiren su
Bizans İmparatoru Julianus’un cüzzam hastalığına yakalanan güzel kızının  

Akçat suyu sayesinde iyileştiği rivayet ediliyor

irtibatlı ve Sofular Köyü kanalıyla 1969 
yılından beri Gölcük ilçesiyle bağlantı-
lıdır. Akçat, 1971 yılında elektriğe ka-
vuşmuştur. Adını alan ünlü Akçat Suyu 
da köy merkezine aynı yıl getirilmiştir. 
Köyde ilköğretim okulu, eğitim ve öğre-
tim hizmetlerini sürdürmektedir. 

MEYVE ÜRETİCİLİĞİ 
YAPILIYOR
Kurtuluş Savaşı’nda düşmana karşı mü-
cadele veren Kuvayi Milliye Hareke-
ti’nin merkezi olan bu tarihi köyün 16 
bin 50 dekarlık geniş bir arazisi vardır. 
Bu arazinin ancak 150 dekarlık bölü-
münde sulu tarım yapılabilmektedir. 
Eski yıllarda yoğun olarak tahıl eken ve 
orman ürünlerinden geçimini sağlayan 
Akçat üreticisi, son yıllarda büyük ham-
leler yaparak meyve üreticiliğine yönel-

miş ve tarım gelirlerinde çok önemli ar-
tışlar sağlamıştır. 
Her çeşit sebze ve meyvenin yetişti-
ği, meyve bahçeleriyle bezenmiş şirin 
bir köy olan Akçat’ta meyvecilik, köye 
yapılan soğuk hava deposu ve sebze 
halinden dolayı geniş çapta bir sektör 
haline gelmiştir. Meyvecilik Akçat eko-
nomisine yön veren en büyük etkenler-
dendir. Bölgede elma, şeftali, armut, 
kiraz, kivi, vişne, çilek en çok üretilen 
meyvelerdir.

YAPILAŞMA ARTIYOR
Tavuk yetiştiriciliği ve yumurta üre-
timinin de gerçekleştirildiği bu köyde 
suyun bol olması, pek çok imkanları da 
beraberinde getirmektedir. Köyde halâ 
büyük bir tarım potansiyeli, kendisin-
den yararlanacak üretici kitlesini bekle-

mektedir. Bu alanda tarımın gelişmesine 
paralel makineleşme de yoğunluk ka-
zanmakta ve motorlu taşıt sayısı artmak-
tadır. 
Akçat’ın 15 bin 610 dekarlık oldukça 
geniş bir orman alanı vardır. Bu neden-
ledir ki burada, zaman zaman odun üre-
timi de sağlanmaktadır. 
17 Ağustos 1999 yılı büyük depreminden 
sonra belde merkezinde yeni konut ya-
pımında büyük bir artış gözlenmiştir. Bu 
yörenin imar ve yerleşim yönünden daha 
da gelişmesi beklenmektedir. 
Köyde gelenek olarak asker uğurlamala-
rında, sünnet ve evlenme düğünlerinde 
eğlence yapılır. Davul, zurna, saz, klar-
net, darbuka ve org kullanılır. Akçat’ın 
en meşhur yiyecekleri höşmerim tatlısı 
ve Akçat’a özgü Muhsin Usta’nın dövme 
dondurmasıdır. 

Kurtuluş Savaşı’nda düşmana karşı mücadele veren Kuvayi Milliye Hareketi’nin  
merkezi olan Akçat Köyü’nün 16 bin 50 dekarlık geniş bir arazisi var

Tesiste 19 litrelik 
damacanalardan 

ayda 15-20 bin 
adet doldurularak 

bayilere ulaştırılıyor. 
Tesis tam kapasite 
çalıştığında bu sayı 
40-50 bine çıkıyor.

Akçat Köyü Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi’nin işlettiği tesis, yazın 
tam kapasiteye çıkarılıyor.

Köy meydanında bulunan çeşmeden de 
Akçat suyu almanız mümkün.



FAHRETTİN KOÇ: DUYARLI BİR BAŞKAN
20 yıldır taksicilik yapıyorum. Yazıhanede 

telefon hizmetine bakıyorum. Başkanımız 
dört dörtlük bir insan. Sevilen, saygı duyulan 
biri. Karamürsel’e yakışır hizmetler yapıyor. Tüm 
kadrosu halkına, esnafına karşı gayet duyarlı, 
saygılı. Karamürsel huzurun başkenti. Çocuklara, 
özellikle gençlere değer veren bir başkanımız 
var. Karamürsel için elinden geleni yapıyor. 
Ben 17 sene Karamürsel Belediyesi’ne hizmet 
verdim. İSU’da 10 yıl çalıştım. 7 yaşından beri 
Karamürsel’de yaşıyorum ve Karamürsel her 
geçen gün gelişiyor, güzelleşiyor. İlçemiz o kadar 
çok beğeniliyor ki artık burada kiralık ev bulmak 
bile zor. Şanlıyız ki Karamürsel’de yaşıyoruz.

ALİ İHSAN BAKİ: KARAMÜRSEL’İN ATMOSFERİ DEĞİŞTİ
25 yıldır taksicilik 

yapıyorum. Karamürsel’in 
gelişmesi anlamında her şeyi 
yapan başkanımıza teşekkür 
ediyoruz. Kent meydanı 
ve yeni belediye hizmet 
binasının yapılmasından 
sonra ilçemizin atmosferi 
değişti. İsmail Başkan, 
Karamürsel’e her geçen 
gün ivme kazandırıyor. 
Vatandaşa hitap eden 
projeleri hayata geçiriyor. 
Merkez Taksi durağından 32 kişi ekmek yiyor ve vatandaşımız bize çok güveniyor. 
Son model araçlarla Karamürsel halkına hizmet etmekten dolayı çok mutluyuz. Her 
zaman ilçe halkımızın emrindeyiz. 
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Huzurun başkenti Karamür-
sel’de yaşayan her kesimden 
insan halinden memnun çünkü 

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail 
Yıldırım, ilçe halkının güven içerisinde, 
huzurlu ve mutlu yaşaması için elinden 

geleni yapıyor. Sadece proje üretmekle 
kalmayan Başkan İsmail Yıldırım, ilçe-
de birlik ve beraberliğin, dayanışmanın 
tesis edilmesi noktasında da üzerine 
düşeni fazlasıyla yerine getiriyor. 
2004 yılından beri Karamürsel’i yöneten 

Başkan Yıldırım, vatandaşın dört gözle 
beklediği kent meydanı ve yeni beledi-
ye hizmet binasının tamamlanmasından 
sonra, ilçede yaptığı yeni düzenlemelerle 
yaşamı kolaylaştırmaya devam ediyor.
Kent meydanında, belediye hizmet bi-

nasının hemen yanından taksi-
cilere yer veren Başkan Yıldırım, 
ilçe merkezinde bulunan 3 taksi 
durağını ‘Merkez Taksi’ çatısı 
altında birleştirdi; bu hamleyle 
bugüne dek aralarında rekabet 
bulunan taksicilerin, dayanışma 
içerisinde çalışmalarını sağladı.

32 KİŞİ HİZMET EDİYOR
Karamürsel merkezde uzun yıllar 
hizmet veren Birlik, Eser ve Yıldız 
Taksi Durakları’nın birleşmesi 
için hummalı bir çalışma yapan; 
taksicilerle tek tek görüşerek 
aralarındaki rekabeti sonlandı-

ran ve onları aynı çatı altında ekmek pa-
rası için bir araya getiren Başkan Yıldırım, 
bu projesinde de başarılı oldu. 16 aracın 
hizmet verdiği Merkez Taksi Durağı’nda 
toplam 32 kişi çalışıyor; taksiciler, vatan-
daşa son model araçlarla 7/24 hizmet ve-
riyor. Müşteri memnuniyetini önemseyen 
taksiciler, ilçe halkının güvenini kazandı.

DAHA MUTLULAR 
Karamürsel Kent Meydanı esnaflarından 
olan Merkez Taksi Durağı’nı sık sık ziya-
ret eden İsmail Yıldırım, her gün yüzlerce 
insanı gideceği yere taşıyan taksicilerle 
sohbet ederek hal hatır soruyor; bu soh-
betler, Başkan’a ilçe halkının ihtiyaç ve 
istekleriyle ilgili ipuçları veriyor.
Taksiciler, Karamürsel Kent Meydanı ile 
birlikte ilçeye bir vizyon kazandırıldığını, 
ilçenin her geçen gün daha çok geliştiği-
ni, yapılan hizmetlerle halkın daha mutlu 
olduğunu düşünüyor. 
Merkez Taksi’nin çalışanları Kent Mey-
danı’nda kendilerine güzel bir yer veren 
başkan İsmail Yıldırım’a teşekkür ederek 
duygu ve düşüncelerini şöyle paylaştı:

Y A Ş A M Y A Ş A M

‘MERKEZ TAKSİ’ 
EMRİNİZDE

Karamürsel Merkez Taksi Durağı 
çalışanları, vatandaşa huzur ve güven 
içerisinde hizmet etmeninin keyfini yaşıyor 

ALİ ESEN: KIRGINLIKLAR ORTADAN KALKTI
3 yıldır taksicilik yapıyorum. Sayın 

başkanımız sayesinde Birlik, Eser ve Yıldız 
Taksi durakları ‘Merkez Taksi’ adı altında bir 
araya geldi. Birleşmeden önce 3 taksi durağı 
arasında 50 metre mesafe ya vardı ya yoktu, 
haliyle sıkıntılar oluyordu. Eskiden aramızda 
kırgınlıklar, küskünlükler yaşanıyordu. Şimdi 
bunlar ortadan kalktı. Başkanımız sağ olsun, 
bizi tek çatı altında toplayınca daha güzel 
organize olduk. Derli toplu, modern ve çağdaş 
bir yazıhanemiz var. İsmail Başkan sevdiğimiz 
bir ağabeyimiz. İlçemize modern bir bakış açısı 
kazandırdı. Büyükşehir’le birlikte güzel projeler 
yaptı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız 
İbrahim Karaosmanoğlu da sık sık bizleri 
ziyaret ediyor. Eksikleri yerinde görüyorlar. 
İki başkan da bizlerle güzel ilişkiler kurdu. 

Karamürsel’e yakışacak şeyler yapıldı. Bizim insanımız mutlu ve huzurlu. Bir aile 
ortamında çalışıyoruz. Karamürsel halkı, güvenle Merkez Taksi durağını kullanabilir. 

Tek çatı altında birleştiler
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Günden güne gelişen teknoloji 
ve değişen yaşam koşullarına 
paralel olarak teker teker yok 

olan kültürel değerlerimize inat, Kara-
mürsel sepeti yüzyıllardır direniyor geçip 
giden zamana. Belki artık köylerde bile 
eskisi kadar sık kullanılmıyor ama kimi 
zaman nostaljik bir hediyelik eşya, bazen 
dekoratif bir motif olarak çıkıyor karşı-
mıza. Yine de namı, şöhreti, itibarı azal-
mış değil… Hala ‘Karamürsel’ denilince 
sepet, ‘sepet’ denilince Karamürsel geli-
yor akıllara.

UFAK TEFEK GÖRDÜN DE…
Peki, Karamürsel sepetiyle ilgili, o he-
pimizin bildiği ‘Ufak tefek gördün de 
Karamürsel sepeti mi sandın?’ sözü ne-
reden geliyor? Hikayesi şöyle: Osmanlı 
Padişahı Abdülaziz, bir gün gezi için He-
reke’deki av köşküne geldiğinde, Kara-
mürsel eşrafı adet olduğu üzere padişaha 
bir hediye sunmaya karar verir. Mevsim 
yaz olduğu için yörenin meşhur meyvesi 
kirazı seçerler. Padişahın huzuruna çı-
kacak olan kasaba temsilcileri, itina ile 
toplanan kirazları bir sepete doldurarak 

sandalla Hereke’ye geçerler. 
Padişahın huzuruna kabul edilirler ve 
hediye sepetini sunarlar. Oldukça de-
ğişik ve sade hediyeyi gören Abdülaziz, 
biraz şaşırarak biraz da küçümseyerek 
hediye sepetini şöyle bir süzer. İçinde ne 
olduğunu merak etmekten kendini ala-
maz. Derhal gümüş bir tepsi getirilir, se-
petin içindeki kirazlar tepsiye boşaltılır. 
Sepetin içindeki kirazlar tepsiye sığma-
yıp taşınca, Abdülaziz hayretle şöyle mı-
rıldanır: “Sepeti ufak tefek gördük amma 
içindekini tepsiye sığdıramadık! ” 

K Ü L T Ü R E L  M İ R A S

Karamürsel sepeti
Zamana direnen

Birer birer yok olan kültür miraslarımızın aksine, zamana direnerek günümüze kadar ulaşan 
Karamürsel sepeti yeni projelerle gelecek nesillere aktarılacak. Karamürsel’in tek sepetçisi 

Mehmet Ali Koygun ve Karamürsel Belediyesi’nin iş birliğiyle hayata geçecek projeler,  
Karamürsel sepetinin adını çok daha geniş kesimlere duyuracak
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Nedir Karamürsel sepetinin hikmeti? 
Neden diğer tüm sepetlerden daha özel, 
daha farklı ve daha ünlü? Kuşkusuz, önce 
sağlamlığı ve kullanım kolaylığı; sonra da 
örülüş tekniğinden dolayı… Karamürsel 
sepetini diğerlerinden farklı kılan en be-
lirgin özellik, sapının olmaması. Meyve 
toplamak için ağaca çıkan kişi, sepeti 
yandan geçirilmiş iplerle beline bağlaya-
rak kullanıyor. Bunun yanında, koni şek-
linde örülen Karamürsel sepeti, küçük 
görünüyor ama çok meyve alıyor. 

YABANİSİ DAHA MAKBUL
Sepetin yegane hammaddesi, kestane ya 
da fındık ağacından elde edilen düzgün 
ve budaksız çubuklar. Hele bir de bu çu-
buğun ‘şah’ denilen körpe devresi var ki o 
devre içinde kesilip kurutulmaya bırakı-
lan çubuktan çok daha sağlam ve kaliteli 
sepetler üretilebiliyor. Ormandan gelen 
ve özellikle yabanisi makbul olan kestane 
çubukları, önce en az bir hafta kurumaya 
bırakılıyor; daha sonra ustası tarafından, 
özel bıçağıyla çıtalar halinde kesiliyor. 
Bu çıtalar suya batırılarak yumuşatılıyor 
ve en alttan başlanarak örümcek ağı gibi 
yukarıya doğru itinayla örülüyor. 

100 KİLO TAŞIYABİLİYOR
Sepetin tabanı 15-20, ağız genişliği 40-
45, boyu ise 60-65 santimetreyi buluyor. 
Sepetin dengede durmasını sağlamayı 
başaran usta, sepetin ortasına ağaç ka-

buğundan bir kuşak döşüyor. Kuşak üstü 
örmesine de kamalarla ayrı bir biçim, 
ayrı bir desen veriliyor. Üst kuşakla orta 
kuşak arasında örgünün çözülmemesi 
için yine çıtalardan yapılmış bağcıklar 
kullanılıyor ki, kamalar ve bağcıklar se-
petin uzun süre dağılmadan dayanmasını 
sağlıyor. Bu nedenle, Karamürsel sepeti 
100 kilonun üzerindeki ağırlıklarda bile 
dağılmayacak kadar sağlam ve dayanıklı.
Sadece Karamürsel’in değil, ilimizin 
hatta ülkemizin sembollerinden biri olan 
Karamürsel sepetinin ünü hala devam 

ediyor olsa da ne yazık ki zanaatkarları 
yıllar içinde tükenmiş. Bugün, Kara-
mürsel sepeti üreticiliğine devam eden 
tek isim, baba mesleğini devam ettiren, 
Mehmet Ali Koygun. Kaybolmaya yüz 
tutmuş Karamürsel sepetini yaşatmaya 
çalışan ve babasından devraldığı mesleği 

her geçen gün daha da geliştirerek devam 
ettiren Mehmet Ali Koygun, bugün Or-
tadoğu ve Balkanlar’ın en büyük sepet 
mağazasının sahibi. 

45 YILDIR SEKTÖRDE
Karamürsel ve civarında toplam 5 dük-
kanla hizmet veren Koygun, tam 45 yıldır 
aynı sektörde faaliyet gösteriyor.Kara-
mürsel sepetinin yanı sıra farklı sepet 
çeşitleri, aksesuarlar, bambu ve ahşap 
ürünleri ile nostaljik mobilyaların ima-
lat ve satışını da yapan Karamürsel Se-

petçisi, yolu Karamürsel’den geçen yerli 
ve yabancı turistlerin ilk uğrak noktası. 
“İnternetin yaygınlaşmasıyla beraber 
Karamürsel sepetini artık dünyaya daha 
kolay tanıtabiliyoruz” diyen Koygun, 
sözlerine şöyle devam ediyor:
“Hatta sepetimiz, Türkiye’den çok dış 

ülkelerde ilgi görüyor. O kadar özel bir 
sepet ki Yunanistan’da bir müzede ser-
gileniyor. Mağazalarımızda fiyatları 1 TL 
ila 100 TL arasından değişen yüzlerce 
sepet çeşidi var ama tabii içlerinde en 
özel olanı Karamürsel sepeti. Bunun yanı 
sıra özel sipariş de alıyoruz, istenilen 
model ve ölçüde sepeti sipariş üzerine 
üretebiliyoruz. Malzeme ve örülüş tek-
niği bakımından Karamürsel sepetinin 
dünyada bir eşi daha yok. 
Türkiye’de her yörenin kendine özgü bir 
sepeti varmış ama bir tek Karamürsel se-

peti günümüze kadar geldi. Bu sepetler 
ömürlük, eskimez, bozulmaz, kırılmaz. 
İçine konulan meyveleri uzun süre bozul-
madan korur. Yüzyıllar boyu köylerimiz-
de yoğun olarak kullanılan Karamürsel 
sepetini günümüzde bazı sebze ve meyve 
üreticileri hala kullansa da artık daha çok 
dekoratif amaçlı üretiliyor. Şu anda Ka-
ramürsel sepeti üreten 3 ustamız var.”

YENİ BİR İŞ KOLU
Karamürsel sepetinin yaşaması ve yaşa-
tılmasında en büyük pay, kuşkusuz Ka-
ramürsel Belediyesi’ne ait. Bugüne dek 
Karamürsel sepetiyle ilgili pek çok çalış-
ma yapan Karamürsel Belediyesi, önü-
müzdeki günlerde Mehmet Ali Koygun 
ile birlikte yepyeni bir projeyi hayata ge-
çirmeye hazırlanıyor. Proje kapsamında, 
hem Karamürsel sepeti imal edenlerin 
sayısı artırılacak hem de Karamürselli 
kadınlara yeni bir iş kolu açılmış olacak.
İŞKUR üzerinden gerçekleşecek projeye 
göre Karamürsel’in köylerinde yaşayan 

kadınlara Karamürsel sepeti örme tekniği 
konusunda eğitimler verilecek. Köylerde, 
kadınlar tarafından üretilen sepetler ya 
Mehmet Ali Koygun tarafından satın alı-
nacak ya da belirlenen satış noktaların-
da satışa sunulacak. Kadınlar, evlerinde 
sepet örerek hem en büyük kültürel mi-
raslarımızdan biri olan Karamürsel sepe-
tinin daha uzun yıllar yaşamasına katkıda 
bulunacak hem de meslek edinerek aile 
bütçesine katkı sunacak.
Karamürsel sepetiyle ilgili diğer bir proje 
ise sadece Karamürsel sepetinin tanı-
tımına değil, ilçe turizmine de katkı-
da bulunacak türden. Mehmet Ali Bey, 
önümüzdeki günlerde Karamürsel’in 
şirin mahallesi Ereğli’de bir ‘Karamürsel 
sepeti merkezi’ açmayı planlıyor. Açıla-
cak merkezin ana konsepti sepet olsa da 
içeride Karamürsel’i Karamürsel yapan 
tüm öğelere yer verilecek. Burada hem 
Karamürsel sepetinin üretimi, tanıtımı 
ve satışı yapılacak hem de Karamürsel’in 
mevsimsel lezzetleri yer alacak.

SEPETE DOLDUR, GÖTÜR!
Karamürsel’i ziyaret eden turistler, bu 
merkeze geldiğinde ilçenin nefis kirazı-
nı, şeftalisini, elmasını, çileğini ve taze-
cik sebzelerini tatma fırsatı bulacak. Di-
leyen, istediği meyve ve sebzeyi, edindiği 
Karamürsel sepetine doldurarak evine 
götürebilecek. Mehmet Ali Koygun, bu 
proje için oldukça heyecanlı. Düşünce-
lerini şu cümlelerle ifade ediyor: “Ereğ-
li’de hayata geçireceğimiz bu projenin 
Karamürsel’in tanıtımına büyük faydası 
olacak. İnsanları Karamürsel’e çekecek 
bir projeyi hayata geçireceğiz.

TURİZM CANLANACAK
Sepetçilik artık dünyada bitmek üzere 
ama biz inançla, bu manevi mirası devam 
ettirmeye çalışıyoruz. Projemiz ta-
mamlandığında insanları Karamürsel’e 
çekecek bir cazibe merkezi kazanmış 
olacağız. Turizmimiz canlanacak. Kara-
mürsel’e gelenler hem Karamürsel sepe-
tini daha yakından tanıma fırsatı bulacak 
hem doğal sebze ve meyveleri yerinde 
tadıp üreticisinden temin edebilecek. 
Karamürsel Belediyesi’nin de desteğiyle 
merkezimizi en kısa sürede hayata geçir-
meye hazırlanıyoruz.”

MUTLAKA UĞRAYIN
Eğer siz de Karamürsel sepetini daha ya-
kından tanımak, hikayesini Mehmet Ali 
Koygun’dan dinlemek ve binlerce ürün 
arasından en beğendiğinizi seçerek evi-
nizin bir köşesini güzelleştirmek isterse-
niz, Karamürsel Cumhuriyet Caddesi’n-
de hizmet veren Karamürsel Sepetçisi’ne 
mutlaka uğramalısınız… ‘Ben çok uzak-
tayım, nasıl ulaşabilirim?’ diyenler ise 
www.karamurselsepetcisi.com.tr adre-
sinden online alışveriş yapabilir. 

İLETİŞİM:
Karamürsel Merkez: Cumhuriyet Cad. 
Halil Koygun Sok. No:19/A Karamürsel
Şube: Topçular Feribot İskelesi Yanı 
Zuhalkent Sitesi No:25 Topçular/Yalova
Tel: 0555.424 2795
www.karamurselsepetcisi.com.tr

K Ü L T Ü R E L  M İ R A S K Ü L T Ü R E L  M İ R A S

Karamürsel sepeti üreticiliğine devam eden tek isim, baba mesleğini devam ettiren Mehmet  
Ali Koygun, bugün Ortadoğu ve Balkanlar’ın en büyük sepet mağazasının sahibi
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Karamürsel’in ka-
derinde önemli 
bir rol oynamış 

ve iz bırakmış olan eski 
belediye başkanlarından 
merhum Özcan Özal-
gın’ın, aralıksız 15 yıl 
süren başkanlık görevi 

boyunca vermiş olduğu kamusal hizmet-
lerin kapsamını ve önemini, ancak onları 
bir araya getirdiğimizde anlayabiliriz.
Hizmetleri yanında ona, ‘Efsane Başkan’ 
unvanını bahşeden o karizmatik yapısına, 
Yalova’nın il olma sevdasına toprakları 

kurban edilen bu ilçenin üzerinden uğ-
radığı Ankara kaynaklı politik ihanete ve 
bunların sonucu olarak ödemiş olduğu 
faturaya da, bu sayfamızın satırları ara-
sında kısaca değinmeye çalışacağız.
Özcan Özalgın, Ali Özalgın’ın, ikisi kız 
dört çocuğundan biri olarak 1938 yılında 
Karamürsel’de doğdu. Genç yaşta pek 
çok Karamürselli gibi denizciliğe paça-
ları sıvadı ve motorlarda önce tayfa sonra 
da reis olarak çalıştı ama bu meslekte 
uzun süre kalmayacaktı. Askerlik dönüşü 
1961 yılında, uzun yıllar mutlu bir evlilik 

sürdürdüğü eşi Cemile Hanım ile dünya 
evine girdi. 1962 yılında ilk çocuğu Recai 
dünyaya geldi. Daha sonraki yıllarda 
Neslihan ikinci, Aslı ise üçüncü çocukları 
olarak aileye katıldılar. Özalgın, hayatını 
kazanmak üzere o dönemde ülkenin önde 
gelen büyük inşaat firmalarından İntes’de 
işe başladı. Kısa süre sonra inşaatların 
metal-mekanik branşlarına yöneldi ve o 
dalda taşeron-müteahhit olarak çalışma-
larını sürdürdü. Mersin’de cam sanayii, 
İskenderun’da demir-çelik sanayii kuru-
luşları başta olmak üzere pek çok tesisin 
montaj çalışmalarında görevler üstlendi. 

Bu sıralarda politikayla da ilgilenmeye 
başlamış, Koca Reis diye anılan zamanın 
belediye başkanı İlhan Çınar’la yolla-
rı kesişmişti. Daha sonraları ise Hakan 
Ayan’la yol alacaktı. 
Karamürsel, 1970’ li yıllarda esas onu, 
önce Adalet Partisi Karamürsel ilçe 
gençlik kolları başkanı daha sonra da yine 
aynı partinin ilçe başkanı olduğunda daha 
yakından tanıma fırsatı bulacaktı. İlçenin 
İnönü Caddesi’ndeki ofisinde, vatandaş-
larla birebir ilişki kurarak sosyal hayatın 
tam içinde yer alan bu enerjik genç adam, 

sürdürdüğü ikili ilişkiler sayesinde politik 
konumunu güçlendirmekte gecikmedi. 
Tabii ki bunun neticesi olarak çevresi ge-
nişledi, iş dünyasından sağladığı istihdam 
kanallarını, iş arayanlara ekmek kapısı 
olarak sunma başarısını da gösterince, 
tabanda oluşan potansiyel gücünü bu 
defa belediye başkanlığı adaylığına yön-
lendirdi. Karamürsel’i yönetmeye talip 
olmuştu. Ancak 1977 yılındaki mahalli 
seçimlerde belediye başkanlığını kaza-
namadı.
Patlayan 12 Eylül 1980 ihtilali, diğer po-
litikacılar gibi Özalgın’ın da bir müddet 

inzivaya çekilmesine neden olsa da dört 
yıl boyunca o halktan hiç kopmadı; sı-
kıntıda olanların, kapısını çaldığı kişile-
rin başındaydı çünkü. Elinden geldiğince 
yardım taleplerini karşılamaya çalıştı. En 
çok da iş talebiyle karşı karşıyaydı ve o 
bitip tükenmeyen talepler yıllar boyunca 
kucağından hiç inmedi.
Özcan Özalgın, 1984 yılında yapılan ma-
halli seçimlerde, Anavatan Partisi’nin 
ülke genelindeki gücüne rağmen Doğru 
Yol Partisi’nden Karamürsel Belediye 
Başkanlığına seçildi. Özalgın, ayrıca 1989 

ve 1994 yıllarında gerçekleştirilen mahalli 
seçimlerde de koltuğunu koruyacak ve üst 
üste olmak üzere üç dönem, yani 15 yıl il-
çenin geleceğinde etkili olacaktı.
Başkanlık koltuğuna oturduğu ilk gün-
lerde, kurumun son derece zayıf bütçe-
sine rağmen önceden planlayıp çantasına 
koyduğu yeni projeleri belediye meclisi-
nin önüne koymakta hiç tereddüt etmedi, 
o projeler için istediği yetkileri de aldı. 
Son derece hazırlıklı ve kararlıydı. Bili-
yordu ki Karamürsel, kentleşme sürecine 
tam anlamıyla girebilmiş değildi. Ne alt-
yapısını ne de üst yapısını doğru dürüst 
tamamlayamamıştı. Sorunları ise birik-
mişti. En basitinden 1984 yılında ilçenin 
hala pek çok cadde ve sokağı çamur için-

deydi. Diğer altyapı sistemleri de sağlıklı 
çalışmıyordu. Fen işleri için acilen ihtiyaç 
duyulan iş makinaları ve araçların temi-
ni için düğmeye bastı. Zira belediyenin 
elinde iş görecek araç sayısı yok denecek 
kadar azdı. Gerekli mali kaynaklar için 
İller Bankası fonlarından yararlanmayı 
planlamıştı.
Başkan Özcan Özalgın’ın kayda değer 
ilk hizmeti, belediye bünyesinde parke 
taşı imalathanesi kurup burada ürettiği 
taşlarla, zeminleri berbat bir halde olan 
cadde ve sokakları elden geçirmesi oldu. 
Bölgede parke taşını üretip onları cadde 
ve sokaklarla tanıştıran ilk belediye baş-
kanıydı. Ayrıca onun bu icraatı, çevre be-
lediyelere de örnek teşkil etmişti.
Karamürsel’e can veren sahil dolgu çalış-

malarını bütün hızıyla sürdürdü ve ilçeye 
kazandırılan bu bandın ağaçlandırılma-
sını da sağladı. Toplumun artan su ihti-
yacını karşılamak üzere DSİ’ye yeni ku-
yular açtırdı. Onu, modern mezbahane ve 
mezarlık alanı kazanımları takip edecekti. 
İhtiyaç duyulan yeni mücavir alan ve imar 
düzenlemeleriyle beraber balıkçı barı-
naklı suni ada inşaatı ve altın kemer sosyal 
tesisleri sıradaydı. 
Başkan Özalgın için yapılacak daha çok 
iş vardı. Nitekim Karamürsel’in kronik 
su problemini kökünden çözecek Ya-
lova Gökçe Barajı’nın hızlandırılması-
na matuf faaliyetleri yakın takibe aldı ve 
ikinci büyük ortak olarak, bölgemizdeki 
6 belediyenin hissedar olduğu barajın iş-

letilmesi için 1990 yılında kurulan Yeşil 
Körfez Su Birliği’nin kurucu başkanı se-
çildi. Bütün bu çalışmaları yürütürken, 
bir yandan da işsizliğe karşı uyguladığı 
istihdam politikası çerçevesinde onlarca 
kişiye belediyede iş vermeyi sürdürdü.
Başkanın yoğun belediye ve sosyal hiz-
metleri yanında, Karamürselspor’un 
1993-94 sezonunda Türkiye 3.Lige yük-
selmesinde katkıları oldu. En çok da yağlı 
güreş dalında hizmetleri dokundu. Kara-
mürsel’in yetiştirdiği güçlü pehlivanlara 
yakın destek vermekle kalmadı, onlara 
sosyal güvenceler sağlayıp uygulamalı ilk 
yağlı güreş okulunu kurdu; onlarca spor-
cu bu imkânlardan yararlandı. Başba-
kanlık ve Cumhurbaşkanlığı gibi devletin 
en üst makamlarınca yağlı güreşe des-

teğin sağlanmasında ve bu spor dalında 
Karamürsel’in tanınmasında etkin rol 
oynadı. Bunda, dönemin Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel ile olan yakın ilişkileri 
de rol oynamıştı.
Yalnız 1995 yılı, Özalgın’ın politik haya-
tının en sıkıntılı yılı oldu. İl yapılmasına 
karar verilen Yalova’nın sınırlarını geniş-
letmek için Karamürsel’den oldu-bittiyle 
koparılan toprakların iadesi konusun-
da aylar süren mücadelesi, ilçe halkının 
kendisine verdiği büyük desteğe rağmen 
ne yazık ki sonuçsuz kaldı. Karamürsel’e 
reva görülen bu haksızlığın kendi partisi-
nin iktidarında yapılması onu çok zor du-
rumda bırakmıştı. Bundan ötürü Başkan 
Özalgın, Ankara mahreçli o tutulmayan 

vaatleri ve uğradığı politik ihaneti hayatı 
boyunca asla unutmayacaktı.
Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı nez-
dinde yaptığı onca itiraz ve girişimlerden 
de –vaatlere rağmen-bir netice alama-
yan Özalgın, uğradığı yoğun tenkitler ve 
suçlamalar karşısında yıllarca susma-
yı yeğleyecek, gerçek anlamda kimseyle 
paylaşmadığı o derin sıkıntılarını ve kır-
gınlıklarını, vefat ettiği 2 Kasım 2017 ta-
rihine kadar yüreğinde taşıyacaktı. Özcan 
Özalgın, verimli geçirdiğine inandığı 
görevleri süresince Karamürsel’e verdiği 
hizmetler yanında, hayata tutundurduğu 
yüzlerce garip ve gurabanın dualarını da 
alabilmiş yetkin bir insandı.  Bu sosyal 
yönü bile onun ne denli topluma yararlı, 
hizmet adamı olduğunu göstermeye yeter.

İ Z  B I R A K A N L A R İ Z  B I R A K A N L A R

ÖZCAN ÖZALGIN
Bir dönemin efsane belediye başkanı

R A H M E T  V E  M İ N N E T L E  A N I Y O R U Z

Özcan Özalgın, 1984 yılında yapılan mahalli seçimlerde, Anavatan Partisi’nin ülke genelindeki 
gücüne rağmen Doğru Yol Partisi’nden Karamürsel Belediye Başkanlığına seçildi

Özcan Özalgın, bölgede parke taşını üretip onları cadde ve sokaklarla tanıştıran ilk belediye 
başkanıydı. Ayrıca onun bu icraatı, çevre belediyelere de örnek teşkil etmişti

HAZIRLAYAN:  
ERDOĞAN ÖZDEMİR 
GAZETECİ-YAZAR
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Karamürsel sahili
İzmit Körfezi’nin temizlenmesinin ardından, Karamürsel Belediyesi’nin hayata geçirdiği 

projelerle Körfez şeridinde adeta mavi bir inci gibi parlayan Karamürsel sahili; tertemiz plajları, 
uzun sahil bandı ve sunduğu sosyal imkanlarla Kocaeli’nin yeni turizm merkezi oldu

Kocaeli’nin mavi incisi Masmavi sularında güneş ışık-
larının oynaştığı pırıl pırıl bir 
deniz... Yemyeşil ağaçların 

gölgesinde yürüyüş yapabileceğiniz, et-
rafındaki sempatik kafe ve restoranlarda 
lezzetin bin bir çeşidini tadabileceğiniz, 
mis gibi iyot kokusunu içinize çekerken 
simidinizi martılarla paylaşabileceğiniz 
upuzun bir sahil şeridi... Ve yaz aylarında 
ailece keyifle vakit geçirebileceğiniz, te-
mizliğinden endişe duymadan gönül ra-
hatlığıyla yüzebileceğiniz, ‘Mavi Bayrak’lı 
bir plaj. Hayır, Ege ya da Akdeniz’deki bir 

tatil yöresinden bahsetmiyoruz... Bura-
sı; zümrüt yeşili doğası, billur gibi deni-
zi, bereketli toprakları ve kilometrelerce 
uzunluktaki sahil şeridiyle Kocaeli’nin 
cennet ilçesi, Karamürsel. Sahip oldu-
ğu güzelliklerle bir cazibe merkezi olma 
yolunda hızla ilerleyen bu şirin ilçeye 
olan ilgi her geçen gün biraz daha artsa 
da Karamürsel bugünlere kolay gelmedi. 
1950’lerin başından 90’lı yıllara kadar 
Kocaeli ve çevre illerden gelen yazlıkçı-
ların favorisi olan, özellikle yaz aylarında 
deniz ve güneşten faydalanmak isteyen 

pek çok yerli turisti kendine çeken, gören 
herkesi güzelliğine hayran bırakan Ka-
ramürsel’in kaderi, 1980’lerin başında 
İzmit Körfezi’nin hızla kirlenmeye başla-
masıyla birlikte değişti.

KADERİNE TERK EDİLDİ
Sanayi kuruluşlarının kontrolsüzce de-
nize bıraktığı atıklar, yeni yerleşim ve 
sanayi alanları açmak için yapılan dolgu 
çalışmaları ve bilinçsizlik İzmit Körfe-
zi’ndeki ekolojik dengeyi bozmuş; körfe-
zimizi doğal yaşamın olmadığı, sularında 
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balıkların yüzmediği ve canlı türlerinin 
bir bir yok olduğu bir su birikintisi ha-
line getirmişti. Kocaeli’nin en uzun sahil 
bandı olan Karamürsel sahili, aynı İzmit 
Körfezi gibi kaderine terk edilirken, tu-
rizm alanındaki popülaritesini de yavaş 
yavaş yitirmeye, yazın sahillerine akın 
eden yazlıkçıları kaybetmeye başladı. 
Sanki deniz insanlara, insanlar da denize 
küsmüştü... Ta ki 2004 yılına kadar.
2004 yılında Karamürsel belediye baş-
kanı seçilen İsmail Yıldırım, ilçesini ye-
niden bir turizm merkezi haline getirmek 
ve hak ettiği değeri tekrar kazandırmak 
için kolları sıvadı. Karamürsel sahille-
rinin yeniden canlanması, plajların eski 
hareketli günlerine geri dönebilmesi için 
hızla projeler üreten Başkan İsmail Yıl-
dırım, işe yıllardır kullanılmaz durumda 
olan Altınkemer Plajı’ndan başladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit 
Körfezi’ni geri kazanmak amacıyla yap-
tığı çalışmaların da hız kazandığı, Kör-
fez’in çeşitli bölgelerine arıtma tesisleri 
kurulduğu bu dönemde, İsmail Yıldırım 
Altınkemer Plajı’nı adeta baştan yarattı. 
Büyük Marmara depreminden beri plaj 
alanına bırakılan inşaat artıkları toplatıl-
dı, sahil yeniden düzenlendi.

ÇALIŞMALAR SONUÇ VERDİ
Gerek Büyükşehir’in gerekse Karamür-
sel Belediyesi’nin aralıksız sürdürdüğü 
çalışmalar, çok geçmeden sonuç verdi. 
İzmit Körfezi’nde kurulan arıtma tesisleri 
ve sanayi kuruluşlarına uygulanan düzenli 
denetimlerin sonucunda, körfezimiz te-

mizlenmeye, yeniden canlanmaya, hayat 
bulmaya başladı. İzmit Körfezi’nin rengi, 
yıllardır görmeye hasret kaldığımız ma-
viliğine yeniden kavuşurken, denizdeki 
ekolojik yaşam da canlandı. Yıllar için-
de sahillerimizi terk eden balık türleri 
ve diğer deniz canlıları teker teker geri 
döndü, körfezimizde eskisi gibi yunus-
lar yüzmeye başladı. Bir körfez kentinde 

yaşamasına rağmen yıllardır denizden 
kopuk yaşayan, kendi sahillerinden fay-
dalanamadığından denize girebilmek için 
uzak tatil yörelerine gitmek zorunda kalan 
kent insanı da bu güzel gelişmelerden 
memnundu. Vatandaşlar artık Karamür-
sel sahillerinde denize girmeye cesaret 
edebiliyor, Körfez’in sularında avladık-
ları balıklarla sofralar kurabiliyordu. 

ALTINKEMER’E MAVİ BAYRAK
Denizin temizlenmesiyle birlikte, Al-
tınkemer Plajı’yla ilgili çalışmalarını ta-
mamlayan Karamürsel Belediye Başkanı 
İsmail Yıldırım, plajı halkın hizmetine 
açmakta gecikmedi. Üstelik, bununla 
da yetinmedi, Altınkemer’e bir de ‘Mavi 
Bayrak’ kazandırmak için harekete geçti.
Uzun yıllardır gerek kirliliği gerekse su-

larından yayılan kötü koku nedeniyle ya-
nına yaklaşılamayan İzmit Körfezi’nde 
Mavi Bayraklı bir plaja sahip olmak, ula-
şılmaz bir hayal gibi görünse de; İsmail 
Yıldırım azim, inanç ve çabayla hiçbir 
şeyin imkansız olmadığını gösterdi.
Karamürsel Altınkemer Plajı, İsmail 
Yıldırım ve ekibinin yaptığı çalışmalar-
la Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın 

çevre ve turizm konusunda belirlediği 
32 kriteri sağlayarak Mavi Bayrak almaya 
hak kazandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de 
tam destek verdiği proje sayesinde, Ko-
caeli’de bir hayal gerçek oldu ve kentimi-
zin ilk Mavi Bayrağı Altınkemer Plajı’nda 
dalgalandı.
Kocaeli’nin ilk mavi bayrağını ilçesine 

S A H İ L S A H İ L

MAVİ BAYRAK NEDİR?
Mavi Bayrak; deniz suyunun temiz olduğu, çevre yönetimine önem verildiği, çevre bilincinin 
oluşturulmasına yönelik etkinliklerin yapıldığı, plaj veya marinayı kullananların ihtiyaçlarına 
cevap verecek donanım ve güvenliğin sağlandığı plaj ve marinalara verilen uluslararası bir 
çevre ödülüdür. Bir plajın Mavi Bayrak sahibi olabilmesi için uluslararası komisyonun belirlediği 
32 kriteri sağlaması gerekir. Bu kriterlerden en önemlileri şöyle: Yüzme suyu kalitesi, deniz 
suyu analizlerinin ilanı, çevre eğitimi ve bilgilendirme, çevre eğitim etkinlikleri mekânı, çevre 
yönetimi, güvenlik ve hizmetler, cankurtaran ve malzemeleri, ilkyardım olanakları, çöp ve geri 
dönüşüm kutuları, telefon olanağı, duş, soyunma kabini, tuvalet, yüzme sınırı, engelliler için 
olanaklar, yönlendirme levhaları, peyzaj düzenlemesi, plaja sağlıklı erişim olanakları.
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diken İsmail Yıldırım’ın Karamürsel sa-
hili ile ilgili çalışmaları bununla da kal-
madı. Karamürsel’i eski günlerde olduğu 
gibi bir cazibe merkezi haline getirmeyi 
aklına koyan Başkan Yıldırım, Kocae-
li Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bir 
başka büyük projeyi daha hayata geçir-
mekte gecikmedi. 

11 KM’LİK SAHİL
Altınkemer Plajı’nın da içinde bulundu-
ğu yaklaşık 11 kilometrelik sahil şeridinde 
‘Karamürsel Sahil Düzenleme’ projesi 
için düğmeye basan Başkan Yıldırım, bu 
güzergahı adeta cennete çevirdi. Ereğli – 
Dereköy arasındaki bölümde yürüyüş ve 
bisiklet yolları, restoran ve kafeler, çocuk 
oyun alanları, açık spor sahaları ve etkin-
lik alanları oluşturulurken; Dereköy sa-
hilinde 600 metrelik plaj hizmete açıldı. 
Öte yandan yeniden düzenlenen Ereğli 
Kumyalı Plajı da ilgi görmeye, özellikle 
sıcak havalarda serinlemek için denize 

giren vatandaşlarımızla dolup taşmaya 
başladı. Gerçekleştirilen başarılı bir ça-
lışmayla, Karamürsel’deki 5 kilometrelik 
sahil şeridinde denizin kendini temiz-
leyebilmesi için bir alan yaratan Kara-

mürsel Belediyesi; bu sayede dalgalarla 
kıyıya vuran pislikleri toplamaya ve kirli-
liği ortadan kaldırmaya başladı. Böylece, 
Karamürsel sahilinin muhteşem görsel 
güzelliğine gölge düşürecek tüm etken-
ler önlenmiş oldu. İzmit Körfezi’nin te-
mizlenmesi, Karamürsel sahil bandın-
da yapılan düzenlemeler, yeşillendirme 
çalışmaları, oluşturulan spor ve etkinlik 
alanları, yürüyüş ve bisiklet parkurla-
rı, masmavi denizin kenarında birbiri 
ardına açılan şık yeme-içme mekanları 
Karamürsel sahilinin günden güne daha 
fazla ilgi görmesine, hareketlenmesine, 
eski günlerindeki canlılığına yeniden ka-
vuşmasınıa olanak yarattı.

DOLUP TAŞIYOR
Bugün gelinen noktada Karamürsel sa-
hilleri yine insanlarla dolup taşıyor, 
özellikle hafta sonlarında ilçenin nüfusu 
gözle görülür şekilde artıyor. 
Kocaeli’de ve çevre illerde yaşayan; bü-
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yükşehirlerin karmaşasından, stresin-
den, gürültüsünden kaçan insanlar için 
huzurun başkenti, artık Karamürsel.
Kısa bir araba yolculuğuyla kendisini 
bambaşka bir dünyanın, mavi ile yeşilin 
buluştuğu bir doğa parçasının kucağında 
bulmak isteyen vatandaşlar; erken sa-
atlerde geldikleri Karamürsel’de deniz 
kenarındaki çay bahçelerinde kahvaltı 
yapıyor, sahilde uzun yürüyüşlere çıkı-
yor, ağaçların gölgesinde soluklanıp yaz 
aylarında kendisini Körfez’in mavi sula-
rına bırakıyor. 

HER MEVSİM
Karamürsel’de her mevsim, her yaş gru-
bundan insan için huzur ve eğlence var. 
Yaz aylarında daha çok Karamürsel’in 
her türlü konfora sahip olan plajları-
nı tercih eden vatandaşlar, hiçbir hijyen 

endişesi taşımadan tertemiz denizin ta-
dını çıkarabiliyor. Denizle olan dostlu-
ğunu daha da derinleştirmek isteyen-
ler, Karamürsel Sualtı Sporları Kulübü 
Derneği (KARSAD) sayesinde Körfez’in 
mavi sularında dalış yaparak, su altının 
büyülü dünyasıyla tanışabiliyor. Spor 
severler, kilometrelerce uzanan sahil 
şeridinde mis gibi deniz havasını solu-
yarak yürüyüş ve koşu yapıyor, dileyen 
açık havada kurulan fitness aletlerinden 
faydalanarak form tutabiliyor. Sahildeki 
çimenlerin üzerinde ve oyun parkların-
da güvenle oynayan çocuklar, çocuk ol-
manın tadını Karamürsel’de çıkarıyor; 
aileleriyle birlikte ağaçların gölgesinde 
piknik yapmanın keyfini yaşıyor.

BALIK TUTANLAR
Gençler, deniz kenarındaki yeme-içme 

mekanlarında gönüllerince vakit geçirir-
ken, orta yaşın üzerindeki büyüklerimiz 
çay bahçelerinde tavşan kanı çayları eşli-
ğinde dostlarıyla sosyalleşebiliyor.
Balık tutmayı hobi haline getirmiş olan-
lar, yıllar sonra yeniden sahilden balık 
tutabilmenin mutluluğunu taşıyor.

ÇEVRE İLLERDEN
Artık sadece Karamürselliler değil, çevre 
illerde yaşayan pek çok kadın da pazar 
alışverişini ünlü Karamürsel pazarın-
dan yapıyor. Önce vapurla Karamürsel’e 
gelen kadınlar, önce sahilde kurulan pa-
zardan tazecik meyve ve sebzelerini alı-
yor; ardından sahildeki kafe ve restoran-
larda günün tadını çıkarıyor. Kocaeli’nin 
mavi incisi Karamürsel sahili, şimdi hak 
ettiği değeri yeniden kazanmış olmanın 
mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

RAKAMLARLA  
SAHİL DÜZENLEMESİ

Sahildeki çimenlerin üzerinde ve oyun parklarında güvenle oynayan çocuklar, çocuk olmanın 
tadını çıkarıyor; aileleriyle birlikte ağaçların gölgesinde piknik yapmanın keyfini yaşıyor
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Kocaeli’de ‘balık’ denilince akla 
Ereğli gelir. Tarihi evlerinin yanı 
sıra balıkçıları, mezatı ve balık 

lokantalarıyla da ünlüdür Ereğli.
Sırtını Samanlı Dağları’na dayayan, ku-
cağına Marmara Denizi’nin en güzel 
koylarından birini alan Ereğli, aynı za-
manda balıkçılığın merkezidir.
Balıkçılıktan ekmek yiyenlerin kalbinin 
attığı yerdir. Ereğli’deki balık hali, konu-
mu nedeniyle Türkiye’deki balık mezat-
ları arasında önemli bir yere sahiptir. 
Halkın büyük bir bölümünün geçim kay-
nağıdır balıkçılık.
Kimi tekneleriyle denize açılır, tuttuğu 
balıkları mezatta satarak karnını doyu-
rur, kimi balık lokantasında misafirlerine 
ikram ederek...
İşte bu yüzden en taze, en lezzetli balık 
Ereğli’de yenir.
Her ne kadar sessiz, sakin, huzur dolu 
bir sahil kasabası olsa da ‘balıkçılık’ her 
daim hareketlendirir Ereğli’yi.
1 Eylül’de av yasağının sona ermesiyle 
birlikte ‘Vira Bismillah’ diyerek denize 
açılan balıkçıları tüm Ereğli halkı dua-
larla uğurlar.
Ereğli Balık Hali’ndeki mezat başlangıç-
ları da bu şirin sahil kasabasına ayrı bir 
hareket katar.

Av yasağı sona ermeden önce gerçekleş-
tirilen balık festivali ise sadece Ereğli’yi 
değil tüm kenti heyecana boğar.
Sahile kurulan dev ızgaralarda tonlarca 
balığın pişirilerek ücretsiz olarak ikram 
edildiği festival, kente renk katar.
7’den 70’e her kesimin büyük ilgi gös-
terdiği festival kapsamında sadece Ereğli 
halkı değil, Kocaeli halkı da balığa doyar.
Siz de ‘Denizden ne çıkarsa yerim’ di-
yenlerdenseniz, balığın en tazesini, en 
lezzetlisini Ereğli’de bulabilirsiniz. Sahil 
kenarına dizilmiş samimi balıkçı lokan-
talarında, birbirinden lezzetli mezeler 

ve salatalar eşliğinde balığınızı yerken, 
masmavi körfezi seyre dalabilirsiniz. 
Sıcakkanlı işletme sahipleriyle sohbet 
edebilir, güler yüzlü personelin sunduğu 
kaliteli hizmetle güzel bir gün geçirebi-
lirsiniz.
Ereğli’de balık yemenin bir avantajı da en 
taze ve en lezzetli balıkları en uygun fiyata 
yiyebilecek olmanız. Kendinize nefis bir 
balık ziyafeti çektikten sonra ödeyeceği-
niz rakama siz bile şaşıracaksınız.
Ereğli’deki balık restoranlarında balık 
yedikten sonra üzerine bir de kabak tat-
lısı yemeyi ihmal etmeyin.

L E Z Z E T

Balık Ereğli’de 
yenir Balıkçılıktan ekmek yiyenlerin 

kalbinin attığı yerdir Ereğli. En taze 
ve en lezzetli balık da burada yenir

İzmit Körfezi’ndeki tek balıkçı kasabası 
olan Ereğli, mevsimine göre en taze ve en 

lezzeti balığı yiyebileceğiniz yerdir.

Ereğli’deki balık 
restoranlarında kabak 
tatlısının da mutlaka 
tadına bakmalısınız.

Ereğli, tarihi dokusuyla da 
dikkat çeken bir yer. 



KARSAD Denize sıfır kulüp binasıyla, 
iskelesiyle, ekipmanlarıyla, sunduğu 
sosyal imkanlar ve eğitmenleriyle 
Türkiye’de tek; KARSAD

Türkiye’de eşi ve benzeri yok

Karamürsel Belediye Başkanı İs-
mail Yıldırım tarafından 2008 
yılında kurulan KARSAD (Kara-

mürsel Sualtı Sporları Kulübü Derneği) 
şimdiye kadar 500’ün üzerinde dalgıç 
yetiştirmenin yanı sıra ilçenin turizmine 
de katkı sunuyor. Dalış sporuna ilgi du-
yanlar Ege ya da Akdeniz sahillerinin yanı 
sıra artık Karamürsel’in de yolunu tutu-
yor. Körfez’in mavi sularını keşfetmek 
isteyenlerin sayısı her geçen gün artar-
ken, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistler 
Karamürsel’in gerek ticaret, gerek sosyal 
hayatını da canlandırıyor.

TÜRKİYE’DE TEK
KARSAD Başkanı Zeki Şirinoğlu, “Tür-
kiye’de böyle bir dalış okulu yok” diyor. 
KARSAD’ın, Türkiye’nin en iyi alt ya-
pısına ve ekipmanlarına sahip olduğunu 
söyleyen Şirinoğlu, kulüp binasının her 
türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde ha-
zırlandığını belirtiyor. Kulüp binasında 
eğitimlerin verildiği dersaneden duş-
lara, kafeteryadan kütüphaneye kadar 
ne ararsanız var. Şehrin içinde, denize 
sıfır olması ve iskelesinin bulunması da 
bir başka artısı. Dalış yaptıktan sonra 5 
dakika içinde, hem de yürüyerek şehrin 
merkezine varabilirsiniz.

KAR AMACI YOK
KARSAD’ın en büyük artılarından biri 
de kar amacı gütmemesi. Gerek deneme 
dalışlarında, gerek eğitimlerde ücret cüzi 
tutuluyor. Öğrencilere ve öğretmenlere 
de indirim yapılıyor. KARSAD Başka-
nı Zeki Şirinoğlu, “Bütün kulüpler ticari 
mantıkla yönetiliyor, dernek gibi işletilen 
tek tesis biziz.” diyor. Dalış yapmaya me-
raklı olanları kulübe davet eden Şirinoğlu, 
“Ailece gelerek bu sıcacık ortamda keyifli 
vakit geçirebilirsiniz. Siz eğitim alırken, 
aile fertleriniz sosyal tesisimizde dinle-
nebilir, televizyon izleyebilir, denize karşı 
çayını-kahvesini yudumlayabilir. 
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Çocuklarınız da hemen yanımızdaki çocuk 
parkında oynayabilir” diye konuşuyor.
KARSAD’ta 12 ay boyunca dalış yapa-
bileceğiniz ıslak kesimin bulunduğu-
nu söyleyen Şirinoğlu, “KARSAD artık 
eğitmen eğitimi vermeye, yani öğret-
men yetiştirmeye başladı. 9 eğitmen ve 
6 asistanımız var. Eğitmenlerimizin 7’si 
Karamürselli. Türkiye’de bu kadar eğit-
meni olan bir başka kulüp yok” diyor. 
KARSAD’ın sanayi dalış yetkisini de al-
dığını belirten Şirinoğlu, tüm halkı dalış 
yapmaya davet ederken, bu sporun aynı 
zamanda bir iş kolu olduğunun da bi-
linmesini istiyor ve şöyle devam ediyor: 
“Sanayi dalgıçlığı aranılan mesleklerden 
biri. Lise mezunu bir genç gelsin, eğitim 
alsın ve sanayi dalgıcı olsun. Alın size iş. 
Ek gelir elde etmek amacıyla da bu işi ya-
pabilirsiniz.”

RİSKİ YOK, RAHAT OLUN
Dalış sporu kimilerine tehlikeli gelse de 
KARSAD Başkanı Zeki Şirinoğlu kural-
lara uyulduğu taktirde kesinlikle bir ris-
kin söz konusu olmadığını üzerine basa 
basa söylüyor, “Bisiklet, dalıştan 10 kat 
daha tehlikeli” diyor. Sportif dalışlarda 
derinliğin de içeride kalınacak zama-
nın da belli olduğunu söyleyen Şirinoğ-
lu, “Tüplü dalışta vurgun yeme şansınız 
yok” diyor ve bu konudaki önyargının 
kırılması gerektiğine inanıyor. Şirinoğlu, 
bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık-
larını da özellikle vurguluyor. Dalışlarda 
en tehlikeli şeyin üşümek olduğunu, in-
sanların suda karada olduğundan 20 kat 

daha fazla üşüdüğünü belirten Şirinoğlu, 
“O yüzden elbise çok önemli” diyerek, 
bu sporu yapmak isteyenlere tavsiyelerde 
bulunuyor.
Şirinoğlu, “Kimler dalabilir?” sorusu-
nu ise şöyle yanıtlıyor: “14 yaşından gün 
almış herkes dalabilir. Yaşta üst sınır 
yok. Çok iyi yüzme bilmenize de gerek 
yok. Ancak ciddi sağlık sorunlarınızın 
olmaması gerekiyor. Dalmak isteyen ki-
şiden sağlık raporu istemiyoruz, beyanı 
yeterli ancak kendisine bir kağıt imzala-
tıyoruz. İlk defa dalacak bir kişi yaklaşık 
bir saatlik eğitimin ardından bir eğitmen 
ya da 3 yıldızlı dalıcıyla en fazla 5 metrede 
gezinti yapabilir, balıklara yem verebi-
lir.” Deneme dalışından büyük keyif alıp 
dalgıç olmaya karar verenlere de KAR-
SAD gerekli eğitimleri veriyor.

DENİZİN BEKÇİLERİ
Dalgıçların aynı zamanda denizin bek-
çileri olduğunu söyleyen Şirinoğlu, ‘Her 
şeyin bir sahibi vardır’ düşüncesiyle de-
nizden hiçbir şey almadıklarını, aldıkları 
tek şeyin insanların denize attığı pislikler 
olduğunu belirtiyor. KARSAD’ın yetiş-
tirdiği tüm dalgıçlar aynı zamanda de-
nizin bekçisi oluyor. Öte yandan KAR-
SAD, su altı dünyasına yepyeni bir yapay 
resif kattı. Dernek binasının hemen 
karşısında batırılan İnönü gemisi farklı 
su altı canlılarına yuva olmaya başladı. 
Denizatlarıyla ün yapan bölgenin batığı, 
dalıcıların uğrak noktası oldu. İnönü ba-
tığının yanı sıra 3 tekne ve 3 otobüs daha 
batıran KARSAD’ın yeni hedefi bir uçak.

S U  A L T I

KARSAD, denizin altında evlilik 
teklifi gibi organizasyonlara da 
ev sahipliği yapıyor.

KARSAD Başkanı 
Zeki Şirinoğlu

Körfezin derinliklerini 
keşfetmek isteyenlerin 
sayısı her geçen gün 
artıyor. 

Batırılan İnönü Gemisi 
dalıcıların uğrak 
yerlerinden biri oldu

Bir saat süren eğitimin ardından eğitmen 
eşliğinde 5 metreye kadar dalınabiliyor.

KARSAD’ın en büyük artısı; şehrin 
içinde ve denize sıfır olması.

KARSAD’ın kurucu başkanı İsmail Yıldırım, 
mevcut başkan Zeki Şirinoğlu ile

Dalış sporu 14 yaşından 
itibaren yapılabilir. 

İnönü batığı dalgıçların 
ilgisini çekiyor.

KARSAD’da 
9 eğitmen 

ve 7 asistan 
görev yapıyor.
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Karamürsel’de mutluluk var
İlçesini ‘huzurun başkenti’ olarak tanımlayan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, 

“Burası her yaştan insanın huzurla yaşayacağı, güvenli bir ilçe” diyor.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım:

Karamürsel Belediye Başkanlığı 
görevini 3 dönemdir başarıyla 
yürüten İsmail Yıldırım, bu 

süre içerisinde hayata geçirdiği 
projelerle ilçesini hem fiziksel 
hem de sosyal alanda geliştirmeye 
devam ediyor. Göreve geldiği günden 
beri yaptığı yeniliklerle Karamür-

sel’in hem çehresini hem de mantalitesini 
değiştiren; sakin, huzurlu, güvenli ve her 
yaştan insan için keyifle yaşanılabilir 
bir ilçe yaratan Başkan Yıldırım’ın 
Karamürsel ile ilgili hayalleri de 

projeleri de devam ediyor.  Şu 
sıralar, ilk etabı tamamlanan 

kent meydanıyla gündemde olan 

Karamürsel, günden güne gelişirken, 
‘sanayi kentinin yanı başındaki cen-

net’ unvanını korumaya devam ediyor. 
Karamürsel’i “huzurun başkenti” 

olarak tanımlayan Karamürsel 
Belediye Başkanı İsmail Yıldırım 

ile yeni projelerini, hayallerini ve Ka-
ramürsel’in yaşadığı değişimi konuştuk.

Başkan İsmail Yıldırım, 
sürekli halkın içerisinde.
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Sayın başkan, Karamürsel’i 3 dönem-
dir yönetiyorsunuz. Göreve geldiğiniz 
ilk gün nasıl bir ilçe hayal etmiştiniz?
2004, 2009 ve 2014 yıllarında yapı-
lan yerel seçimlerde belediye başkanı 
seçildim. 2004’te belediye başkanı ol-
duğumda insanların huzur ve mutlu-
lukla yaşayabileceği, sosyal ihtiyaçlarını 
en kısa sürede karşılayabileceği, mutlu 
bir kent hayal etmiştim. Eğer böyle 
kent istiyorsanız alt yapısını da üst ya-
pısını da planlayıp burayı yaşanılabilir 
hale getireceksiniz. Görsel güzellikle-
re, sosyal yaşama önem vereceksiniz. 
Bu kentte yaşayan insanlara eğitimiyle, 
sağlığıyla, inancıyla her alanda değer 
katacak, gelişimini sağlayacaksınız. 

Biz belediyeciliğimizi bu yöne kanalize 
ettik. Karamürsel bir sanayi kenti değil 
ve Allah olmasını nasip etmesin de…  
Biz Karamürsel’i sanayiye kapattık. Ka-
ramürsel, sanayi kentinin kenarında in-
sanların nefes alabileceği, rahat ve hu-
zurlu bir gün geçirebileceği bir yaşam 
alanı. Biz olaya böyle bakıyoruz. 
Görevde bulunduğunuz süre boyunca, 
Karamürsel’de neler değişti?
Bizler görev süresince birçok şey yaptık. 
Karamürsel öyle bir ilçe ki kışın biraz 
fazla rüzgar estiği zaman insanlar elekt-
riksiz kalıyordu çünkü elektrik hatları dı-
şarıdaydı ve trafolar yetersizdi. Bu benim 
meselem mi? Aslında kağıt üzerinde 
değil ama ben bu sorunu çözmezsem, 

vatandaşım huzurlu bir yaşam süreme-
yecekti. Karamürsel’de pek çok elektrik 
hattını yerin altına alan projeleri haya-
ta geçirdik. Karamürsel Belediyesi’nin 
kendi bütçesinden trafo aldım. Hastane-
mizin de palyatif kısmı yapıldı, tüm has-

tanenin odaları yenilendi. Hastanemiz, 
özel hastane sınıfında ve Kocaeli’de bir 
numara oldu bana göre. Bunun için de 
elimizden geleni yaptık. Bürokrasi yavaş 
olduğu için biz kendi kaynaklarımızdan 
kaynak ayırarak hastanemizi yeniledik. 
Beni mutlu eden gelişmeler de var tabii.

ÖZEL OKUL AÇILIYOR
Nedir bunlar?
Karamürsel’e özel eğitim kurumu getir-
mek gibi bir arzum vardı. En çok istedi-
ğim yatırımların başında geliyordu özel 
okul. Şükürler olsun ki ilçemiz bu konu-
da tercih edilen bir konuma geldi. Yıl-
lardır nüfusumuzun yeterli görülmemesi 
sebebiyle Gölcük ve Başiskele ilçelerini 
tercih eden özel okul işletmecileri, ilçe-
mizin gelişimi ve ilerlemesinin farkına 
vararak Karamürselimize yatırım yap-
maya başladılar. 
Osmangazi Köprüsü’nün Karamür-
sel’e katkısı oldu mu?
Elbette, köprüyle beraber ilçe olarak çok 

büyük bir kazanım elde ettik. Artık Kara-
mürsel-İstanbul arası 45 dakika. Birisi 
bana ‘Nerede oturuyorsun?’ diye sorsa, 
‘Sabiha Gökçen Havalimanı’na 20 daki-
kalık mesafede’ diyebilirim ve yalan söy-
lemiş olmam. Kadıköy’de oturan biriyle 

birlikte yola çıksak, ben Sabiha Gökçen’e 
ondan önce giderim. O yüzden çok avan-
tajlıyız. 
Köprünün nüfus artışına etkisi oldu 
mu?
İstanbul’dan sıkılmış ve bu tarafa gelmek 
isteyen insanlar var. Kayda değer düzey-

de bir artışın yaşanması ve bu insanların 
Karamürsel’e gelmesi için sağlık ve eği-
tim alanında bir atak yapmamız lazım. 
Sağlıkta fiziksel koşulları yeniledik. Tabii 
burada bir beyin cerrahı bulamazsınız ya 
da kalp ameliyatı burada yapılmaz ama 
acil müdahaleleri yapacak hekimlerin ol-
ması bizi mutlu ediyor. 

KARAMÜRSEL ROL MODEL
Karamürsel’de sosyal anlamda neler 
değişti?
Dönüp geriye baktığımda Karamürsel’de 
bir mantalite değişiminin yaşandığını 
görüyorum. Eskiden sahilde yürürken 
insanların birbirine baktığı bir ortamda 
ben şortla sahilde yürümeye başladım. 

Şu anda yazın binlerce insan sahilde yü-
rüyor. 12 kilometrelik bir sahilimiz var. 
Hep şuna inandım: Bizim yaptığımız alt-
üst yapılar bir zaman gelecek eskiyecek ve 
birileri gelip bunları yenileyecek ama bir 
mantalite, bir düşünce o bölgeye hâkim 
olursa o hakimiyet nesilden nesle akta-
rılır. Karamürsel, özgürce her düşünceye 
sahip insanların, birbirlerine arkadaşça 
yaklaştığı, siyasi çekişmelerin olmadığı 
bir yer olacak. Siyasi rekabet bile çok üst 
düzeyde burada çünkü seçim bir gün… 
Her şey sandıkta kaldı. Seçim sabahı ilçe 
başkanlarının birbirlerini arayıp tebrik 
ettiği bir ilçe Karamürsel. Bir rol model. 
Türkiye’ye örnek bir ilçe. Biz vatanın bir-
liği, bölünmez bütünlüğüne karşı olma-

yan her düşünceye saygılı bir kentiz.
Gençler de artık Karamürsel’i tercih 
ediyor. Bu değişimin sebebi nedir?
Bir kere, başka yerde bulamadıkları şey-
ler burada var. Mesela sualtı sporları… 
Yelken yapmak istiyorlarsa yine Kara-

mürsel’e gelebilirler. Muhteşem doğa 
parkurlarımız var. Burada trekking ya da 
ATV safari yapabilirler. Karamürsel ha-
vası, doğası, denizi, yapılabilecek aktivi-
teleri, manzarası ve huzuruyla her yaştan 
insanın mutlu olabileceği bir kent.
Karamürsel bir tatil yöresine dönüşe-

bilir mi?
12 ayın 2-2,5 ayını yaz sezonuna ayırabil-
diğimiz için Karamürsel’in bir Bodrum 
veya Kuşadası olmasını bekleyemezsiniz. 
1970’li yıllara bakınca Karamürsel’in 
Ankara ve Adapazarı’nın tatil bölgesi 
olduğunu görüyoruz. İlçemizde Ankara 
Evleri var, Adapazarlılar Sitesi var çünkü 
o zaman Akdeniz, Ege bilinmiyordu. Yol 
yoktu, iz yoktu. Şimdi Akdeniz, Ege keş-
fedilmiş; 8-9 aylık bir tatil süreci var. 
Akdeniz ve Ege varken onlarla rekabet 
edeceğim diye burada uğraşmanın an-
lamı yok. Daha çok kar, daha çok rant 
elde edelim diye sahip olduğunuz güzel-
liklerden fedakârlık ederseniz parayla o 
güzellikleri geri alamazsınız. Mesela Ka-

ramürsel sahili geçmişte doldurulmuş. 
Keşke yapılmasaydı, Karamürsel bir bu 
kadar daha güzel olurdu. O zaman için 
iyi gözüken şey için bugün ‘keşke yapıl-
masaydı’ diyebiliyoruz. Benim hedefim; 
benden seneler sonra gelecek belediye 

başkanının ‘İsmail Yıldırım keşke şunu 
yapmasaydı’ demeyeceği işler yapmak.
Gelelim kent meydanlarına… Kent mey-
danları neden bir şehir için önemlidir? 
Meydan dediğiniz şey kent insanının 
nefes alabileceği alandır. Aslında Kara-
mürsel’in kendisi bir meydan. Kocae-

li’nin kent meydanı Karamürsel’dir. Eğer 
huzur istiyorsanız, nefes almak istiyor-
sanız Karamürsel’e gelmeniz lazım. Biz 
planlama kültürü olmayan bir toplumuz 
demiştim. Avrupa’ya baktığınızda şehir-
lerin planlamasına hayran kalırsınız ama 
bizim kültürümüze yerleşmemiş. Şimdi 
mevcut kentlerimizde kent meydanı 
oluşturmaya çalışıyoruz. Bu da bir başa-
rı. Bunu keşfetmek ve yapamaya çalışmak 
önemli. Karamürsel’in kalbi olarak gör-
düğümüz, geçmişte belediye binası ola-
rak kullandığımız 5 dönüm arazi üzerinde 
5216 sayılı Büyükşehir Kanunu’nun bize 
getirdiği avantaj ve Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun 
sayesinde kent meydanımız oldu. Sayın 

Başkanımızın hakikaten bize yaptığı 
büyük ağabeyliktir. 
Başkan Karaosmanoğlu’nun desteği 
çok önemli… 
Büyükşehir Kanunu’nda kâğıt üzerin-
de yazan birçok madde var ama bugün 
Kocaeli’nin her yerinde Büyükşehir’in 
bir yatırımı, bir emeği, bir desteği, bir 
ulaştığı yer varsa, bu İbrahim Başkan’ın 
şahsıyla alakalıdır. İbrahim Başkan’ın 
şahsı, paylaşıma açık ve ağabeylik ya-
pabilecek şekildedir. Diğer büyükşehir 
belediye başkanlarına baktığımız zaman 
sadece kanunun verdiği görevleri yap-
tıklarını görüyoruz. Karamürsel Kent 
Meydanı’nda; belediye binası, otopark, 
sinemalar ve kent meydanı olarak oluş-
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Karamürsel, sanayi kentinin kenarında insanların nefes 
alabileceği, huzurlu bir gün geçirebileceği bir yaşam alanı 

Aslında Karamürsel’in kendisi bir meydan. 
Kocaeli’nin kent meydanı Karamürsel’dir

Başkan Yıldırım, sık sık 
kursları ziyaret ediyor.

Başkan Yıldırım’ı çocuklar 
da çok seviyor.
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turulan alanın tamamını Başkan’ın nez-
dinde Büyükşehir yaptı ve Karamürsel 
halkına hediye etti. Biz, bize ait olan yeri 
kent meydanı yapılması için Büyükşe-
hir’e devrettik. Şimdi proje bitti ve hep-
sini yine bize devrettiler. Bizim insanımız 
belediyeyi evi gibi görür. Vatandaşımız 
kaymakamlığa gidince devletin kuru-
muyla karşılaşıyor. Belediyeye geldiğinde 
ise rahat etmek, her yeri bilmek, her yere 
rahat girip-çıkmak ister. Yeni belediye 
hizmet binası buna çok uygun. 

SIRADA DAL-ÇIK VAR
Kent meydanının içerisinde neler var?
Kent meydanının altında 270 araçlık bir 

otoparkımız var. Belediye hizmet birim-
lerinin tamamını içine alan bir binamız 
mevcut. Aynı zamanda nikah salonumuz, 
toplantılarımızı rahatça yapabileceğimiz 
bir toplantı salonumuz, 3 adet cep sine-
mamız ve 9 adet dükkanımız var. Şu an 
kent meydanı olarak gördüğünüz alan, 
projenin birinci ayağı. İkinci ayak, ‘dal-
çık’ olacak. Belediye binamızın hemen 
önünde dal-çık yapılacak ve kent mey-
danı ile dal-çık birleşecek. Kocaman 
bir meydan ortaya çıkacak. Projenin 
üçüncü ayağı ise hemen karşımızdaki 
terminal. Terminali ve yanındaki imam 
hatip ortaokulunu oradan kaldıracağız 
ve 15 dönüm bir alana kavuşacağız. Kent 

meydanı projemiz böylece tamamlana-
cak. Tamamlandığında 30 dönüme yakın 
bir alan milletimizin olacak. 
Kent meydanı bir kentin kimliğidir. Siz 
bu kimliği oluşturmak için neler yap-
tınız?
Bir kente gittiğiniz zaman meydanındaki 
yapılar, heykeller o kentin kimliğini gös-
terir. Bizim kent meydanına geldiğinizde 
ilk göreceğiniz şey zeytin ağaçları. Kent 
meydanına özellikle 2 çeşit zeytin ağacı 
diktirdim. Bir tanesi Samanlı, diğeri de 
Kalamata yani halk tabiriyle ‘eşek zeyti-
ni’. Bu iki zeytin ağacını dünyanın hiç-
bir yerinde bulamazsınız. Birçok ülkeye 
gittim ama bu iki zeytin ağacını görme-

dim. Bahsettiğim iki zeytin ağacı sade-
ce Ulaşlı ile Altınova arasında, kuzeye 
bakan bölgede yetişir ve sadece oradan 
verim alabilirsiniz. Kent meydanına 
diktiğimiz tüm ağaçlar zeytin ağacı oldu 
çünkü bizim kentimizin kimliği zeytin 
ağacı ve Karamürsel’imizin sepetidir. 

SAHİL TURKUAZ OLACAK
Karamürsel ilçe merkezinde çalışma-
larınız devam edecek mi?
Evet, kesinlikle. Şimdi ilçe merkezini bir 
düzene oturtmaya çalışıyoruz. Mesela 
ilçe merkezindeki binalarda Osman-
lı renkleri dediğimiz toprak ve beyaz 
tonlarını kullandık. Sahil şeridinde ise 

tercimiz turkuaz renkler olacak. Mo-
dası hiç geçmeyen bir renktir turkuaz, 
diğer adıyla Türk Mavisi. Adını Türkiye 
topraklarında bulunan turkuaz mine-
ralinden alıyor. Fransızlar bu mineralin 
başına ‘Türk olan, Türke özgü’ anlamı-
na gelen turkuaz adını vermişler. Sahil 
şeridinde turkuazı tercih etmemizin 
sebebi de turkuazın suyu çağrıştırması 
ve temizlik hissi uyandırmasıdır. Mavi 
bayraklı Altınkemer Plajı, 11 kilometre 
denize kıyısı olan, KARSAD gibi su altı 
sporları derneği bulunan, denizle öz-
deşleşmiş bir ilçenin sahil şeridine en 
çok yakışan rengin tukuaz olduğunu dü-
şünüyoruz. Projemizle ilgili düzenleme 

yapacağımız bina sakinlerine bir lans-
man gerçekleştireceğiz. Tüm amacımız 
insanların mutlu, huzurlu, yorucu olma-
yan, keyifli ve güvenli bir ilçede yaşaya-
bilmesi. Benim çocukluğumda babam, 
cuma namazına giderken dükkânın ka-
pısını kapatmazdı. Yapabilirsem yine 
bunu yapmak istiyorum. İnsanların bir-
birine güven duyduğu bir Karamürsel 
olsun istiyorum. 
Son olarak ilçe halkına ne söylemek is-
tersiniz?
Huzurun başkenti Karamürsel’de ya-
şamak bir ayrıcalık. Bunun tadına ve 
farkına varın. Hayatı mutlu ve huzurlu 
yaşayın.

R Ö P O R T A J R Ö P O R T A J

Sahil şeridinde tercimiz turkuaz renkler olacak. Modası hiç geçmeyen  
bir renktir turkuaz, diğer adıyla Türk Mavisi

Karamürel sahili 
rengarenk olacak.

Başkan Yıldırım’ın tek 
isteği huzurlu bir ilçe.

Karamürsel havası, doğası, denizi, manzarası ve huzuruyla 
her yaştan insanın mutlu olabileceği bir kent
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Karamürsel  
BURADA NEFES ALIYOR

Kocaeli’nin incisi Karamürsel, kent meydanına kavuştu. İlçe halkının nefes alabildiği,  
ortak paylaşımlarda bulunduğu kent meydanı, Karamürsel’i cazibe merkezi yaptı
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Şehrin ruhunu yansıtan, vatandaşı 
ortak bir noktada buluşturan kent 
meydanları, kentlilik bilincinin 

oluşmasında da önemli rol oynar. İn-
sanları bir araya getirir, ortak bir payda 
oluşturur… 
Bu nedenle kent meydanları tarih bo-
yunca hep önemli olmuştur. Zaferler 
kent meydanlarında kutlanır, acılar kent 
meydanlarında paylaşılır. 
Kent meydanları, bir şehrin aynasıdır. O 
kentin yaşayış şekli, düşünce tarzı, kül-
türel ve sosyal yapısı kent meydanlarına 
yansır. Bir kentin sadece kent meydan-
larını inceleyerek bile o kentin karakte-
ri hakkında fikir sahibi olabilirsiniz… 
Meydandaki heykeller, yapılar, ağaçlar, 
dekorlar size o şehri en kısa yoldan an-
latır.
Karamürsel’in kısa süre önce kavuştuğu 
kent meydanı da ilçenin bir huzur yuvası 
olduğunu açıkça gösteriyor.
Huzurun ve sakinliğin adresi olan Kara-
mürsel, halkın ortak bir paydada buluşa-
bileceği kent meydanına en erken kavu-
şan ilçelerimizden biri oldu.

YAŞAMAYA DEĞER İLÇE
Stresten uzaklaşmak, mis gibi deniz 
havasını soluyarak günlük hayatın ko-
şuşturmasına keyifli bir mola vermek 
isteyenlerin ilk adresi olan Karamürsel, 
marka değerini artırmaya devam ediyor.
Karamürsel’in hemen yanı başında-

ki Altınova Hersek Burnu ile Dilovası 
Dil Burnu arasında yapılan Osmangazi 
Köprüsü ile lokasyonu daha da değer-
lenen ve turizmi canlanan Karamürsel 
artık çok daha popüler.
Kavgasız, gürültüsüz bir yaşamın hüküm 
sürdüğü Karamürsel; doğal güzellikleri, 
mavi bayraklı plajları, yürüyüş parkurla-
rı, düzenli sahil şeridi, yerel lezzetleriyle; 
yenilenen yolları, kaldırımları, düzenli 
kentleşmesi, sorunuz alt yapısı ve sosyal 
donatılarıyla ‘yaşamaya değer bir ilçe’ sı-
fatını her geçen gün biraz daha fazla hak 
ediyor. 
Karamürsel, şimdi yapımı tamamla-
nan yeni kent meydanıyla bir kez daha 
gündemde. 5 bin metrekaresi açık alan 
olmak üzere, toplam 18 bin 355 metre-
karelik bir alan üzerinde şekillenen kent 
meydanı, Karamürsel Belediyesi’nin 
yeni hizmet binasını da içine alan muaz-

zam projesiyle, Karamürsel’in değerine 
değer kattı.

MODERN VE TAM DONANIMLI
Tamamlanması dört gözle beklenen, 
kullanımına açıldığı ilk günden itibaren 
Karamürsellililer’in sıklıkla vakit geçir-
diği kent meydanında bulunan yeni be-
lediye hizmet binası modern mimarisi, 
Karamürsel’i yansıtan aydınlık ve ferah 
binası, tüm birimlerin bir arada olduğu 
kullanışlı fiziksel yapısıyla ilçe halkının 
gurur kaynağı oldu.
4 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Cad-
desi üzerinde bulunan ve Karamürsel’e 
estetik katan kent meydanının bünye-
sinde faaliyete geçen 270 araç kapasiteli 
otopark da ilçe trafiğini önemli ölçüde 
rahatlattı.
İlçe halkının, belediyeyle ilgili her türlü 
hizmeti büyük bir çabuklukla aldığı be-

lediye hizmet binasının içerisinde; ilçe 
müftülüğü, İSU Karamürsel Şube Mü-
dürlüğü, Kayacık ve 4 Temmuz Mahalle 
Muhtarlıkları, belediyenin tüm birimle-
ri, nikah salonu, 3 adet sinema salonu, 
2 kafeterya ve Cumhuriyet Caddesi’ne 
cepheli 9 adet dükkan bulunuyor.
Belediye binasını evi gibi gören Kara-
mürsel halkı, uzun yıllar sonra modern 
bir kent meydanına ve tam donanımlı, 
ferah bir belediye binasına kavuşmuş ol-
manın heyecanını yaşıyor. 

BU BAŞARI HEPİMİZİN
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu’nun talimatıyla 
Karamürsel’de inşa edilen modern be-
lediye binası ve kent meydanının geçti-
ğimiz günlerde gerçekleşen tanıtım top-
lantısı ilçe halkını bir araya getirdi.
Karamürsel’e böylesine modern bir kent 

meydanı ve belediye hizmet binası ka-
zandırmanın gururunu belediye başkanı 
İsmail Yıldırım ile birlikte paylaşan ve 
heyecana ortak olan ilçe halkı, Başkan 
Karaosmanoğlu’na teşekkür etti.
Toplantıda ilçeye kazandırdığı proje 
hakkındaki düşüncelerini paylaşan Baş-
kan İbrahim Karaosmanoğlu, “Bizim 
işimiz hizmet. Vatandaşımızın bizi ter-
cih etme sebebi hizmettir. İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın. İnsanı yaşatmak bu kültür 
ve medeniyet üzerinde yürüyen bütün 
medeniyet yolcularının rehberidir. İn-
sandan daha değerli bir varlık yok. 
Onun için insanın onurunu yükseltece-
ğiz. Altyapısıyla, çevresiyle, ulaşımıyla, 
sağlığıyla, eğitimiyle, kültürüyle şehirle-
rimiz her geçen gün daha sağlıklı, daha 
yaşanılabilir hale gelecektir. Karamür-
sel’de çok güzel ve başarılı işler yaptık. 
Bu başarı hepimizin” dedi.

HAYALLER GERÇEKLEŞTİ
Karamürsel’in kent meydanına kavuş-
ması ve yepyeni bir belediye binasında 
hizmet verilmeye başlanmasından dolayı 
heyecanlı ve mutlu olan Karamürsel Be-
lediye Başkanı İsmail Yıldırım ise yaptığı 
konuşmada hayallerinin gerçekleştiğini 
söyledi.
Başkan Yıldırım, “İnsanlar, fani. Hepi-
miz bir gün bu topraklardan göçeceğiz. 
Bu hayatta önemli olan şey arkanızda sizi 
rahmetle anacak evlatlar ve eserler bı-
rakmaktır. Bu güzel eser bizim malımız 
değil. Biz bunları emanet aldık. Bu ema-
neti gelecek nesillere aldığımız gibi değil, 
bir adım önde teslim etmek için çabalı-
yoruz” ifadelerini kullandı.
Kent meydanlarının kentin kimliği oldu-
ğunun altını çizen Yıldırım, Karamür-
sel’de yaşayan ve Karamürsel’e gelen 
herkesin nefes alabileceği bu alanın ilçe 
halkına hediye edildiğini söyledi. 

K E N T  M E Y D A N I

Belediye binasının  
içi oldukça ferah.
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Başkanım öncelikle sizi tanıya-
bilir miyiz?
Münteha Purut, 59 yaşındayım 

ve emekliyim. Yaklaşık 9 yıldır Atatürk-
çü Düşünce Derneği Karamürsel Şube 
Başkanlığı’nı yürütüyorum.
ADD, Karamürsel’de ne zaman kurul-
du, kaç üyeniz var? 
2000 yılında, Ercan Polat tarafından 
kuruldu. Başkanlık görevini daha sonra 
Zeki Dalay devraldı. Sonrasında da ben 

başkan seçildim ve 9 yıldır devam ediyo-
rum. 93 üyemiz var. 
Yönetim kurulu kimlerden oluşuyor?
Osman Uğurlu ikinci başkanımız, Cemi-
le Birol saymanımız, Necmiye Özdemir 
sekreterimiz. Yönetim kurulunda İlhami 
Pençe, Nurten Karadere, Musa Memiş 
ise üye olarak görev alıyor.

ÖNCELİĞİMİZ EĞİTİM
ADD olarak Karamürsel’de ne gibi fa-

aliyetler yürütüyorsunuz?
Önceliğimiz eğitim, öğrencilere 
burs veriyoruz. Kurslar düzenliyo-
ruz. Karamürselli hanımların hem 
boş vakitlerini en iyi şekilde değer-
lendirmeleri hem de meslek edin-
meleri için el sanatları, resim kurs-
ları açıyoruz. El sanatları kursunun 
hocası benim. Bu kurslarda yapılan 
ürünleri kermeslerde satarak der-
neğimize gelir elde ediyoruz. 

Kurslar dışında neler yapıyorsunuz?
Kültür gezilerine çıkıyoruz, tiyatro grup-
larını ilçemize getiriyoruz. Geçen ay 
uyuşturucuyla mücadeleyi anlatan güzel 
bir oyun getirdik, lise öğrencilerine üc-
retsiz izlettik. Bunların yanı sıra toplan-
tılar, söyleşiler düzenliyoruz, yürüyüş-
ler organize ediyoruz. 24 Temmuz’da, 
Büyük Önder Atatürk’ün Karamürsel’e 
gelişini canlandırdık, çok güzel bir et-

kinlik oldu. Belediyenin ve kent konseyi-
nin katkılarıyla düzenlediğimiz 30 Ağus-
tos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı kutlamaları da çok güzel geçti. 
Yine belediye başkanı ve kültür müdü-
rümüzün katkılarıyla Nutuk dağıttık. 
Atatürk’ün kendi el yazısıyla yazmış ol-
duğu kitabı misafirlerimize hediye ettik. 
Öğretmenler Günü’nde de öğretmenle-
rimizi unutmuyoruz. 

HİÇ GERİ ÇEVRİLMEDİK
Bir dernek olarak Karamürsel halkın-
dan yeterli destek görüyor musunuz?
Evet, görüyoruz. Özellikle esnafımız 
her zaman yanımızda. Destek istemek 
amacıyla gittiğimiz hiçbir yerden geri 
çevrilmedik. Çok uçlara da gitmiyo-
ruz zaten. ‘Ben ADD’ye asla yardım 
etmem’ diyen insanları biliyoruz, on-
ların kapısını çalmıyoruz. 

Belediyeden yeterli destek alabiliyor 
musunuz? 
Evet. Karamürsel Belediyesi ile iyi 
ilişkiler içindeyiz. Belediye başkanına 
sorunlarımızı çok rahat iletebiliyoruz. 
Ben, yeri geldiğinde eleştirebiliyorum 
da. Hatta başkanın etrafında keşke 
benim gibi insanlar olsa. Onlar da 
benim art niyetli olmadığımı biliyor, 
ona göre davranıyor. 

Aynı zamanda ihtiyacı olanlara yar-
dım da ediyorsunuz yanılmıyorsam.
Biz aynı zamanda bir yardım derne-
ğiyiz. İhtiyacı olan ailelere yardım 
ediyoruz. Mesela evi yanan iki aileye 
yardımda bulunduk, tüm ihtiyaçlarını 
karşıladık. Derneğimizin birleştiri-
ci bir gücü var. ADD için bir partinin 
arka bahçesi derler. Bizim derneği-
mizi inceleyin. Hiçbir siyasi amblem, 
siyasi bayrak, dergi, bildiri göremez-
siniz. 
Yani bütün siyasi partilere eşit me-
safedesiniz.
Evet, Atatürk’ün ilkesi doğrultusunda 
bütün siyasi partilere eşit mesafede-
yiz. Her partiden Atatürkçü insan ol-
duğunu çok iyi biliyoruz. Atatürk, bu 
ülkenin olmazsa olmazı. Ortak pay-
damız. 

TURİZM GELİŞMELİ
Dernek olarak Karamürsel’de gör-
düğünüz eksiklikler, yapılması ge-
rekenler var mı?
Tabii ki. Karamürsel çok güzel bir ka-
saba. Burada yaşadık, burada ölmek 
istiyoruz. Karamürsel’i çak seviyoruz. 
Gördüğümüz eksikliklere gelirsek, 
sahilde bulunan çay bahçeleri eskiden 
olduğu gibi kulüplere ya da derneklere 
verilebilir. Onların fikirleriyle, dü-
zenleyecekleri etkinliklerle daha farklı 
bir hal alabilir. Turizme yönelik çalış-
malar yapılabilir. Mesela dağ turizmi-
nin geliştirilmesi için projeler üreti-
lebilir. Geçen yaz Roman Derneği’ne 

gidip ‘Burada bir Hıdırellez kutlaması 
yapın’ dedik. İnsanlar, Hıdırellez kut-
laması için İstanbul’a, Ahırkapı’ya 
gidiyor. Yapamadılar, ‘Biz bu işe so-
yunamayız’ dediler. Bu tür faaliyetler 
için arkanızda bir güç olması gereki-
yor. Biz, düzenleyeceğimiz etkinlik-
lere belediyeden destek alacağımızı 
biliyoruz, bu doğrultuda çalışmalara 
devam ediyoruz.

S İ V İ L  T O P L U M  K U R U L U Ş U S İ V İ L  T O P L U M  K U R U L U Ş U

ADD Karamürsel Şube Başkanı Münteha Purut:

Atatürkçü Düşünce Derneği Karamürsel Şube Başkanı Münteha Purut,  
ADD’nin ilçede birleştirici bir güç olduğunu söylüyor

Biz aynı zamanda bir yardım derneğiyiz. İhtiyacı olan ailelere yardım ediyoruz. Mesela evi 
yanan iki aileye yardımda bulunduk, tüm ihtiyaçlarını karşıladık

ADD, KARAMÜRSEL’DE 
BİRLEŞTİRİCİ BİR GÜÇ

ADD Karamürsel Şubesi, 
24 Temmuz’da Büyük 

Önder Atatürk’ün ilçeyi 
gelişini anıt önünde 
törenlerle kutluyor.

ADD Karamürsel Şube Başkanı 
Münteha Purut, Halk Eğitim 
kökenli olduğu için el sanatları 
kursunu kendisi veriyor.
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Kent halkının sosyal yaşamına ya-
tırım yaptığı kadar ilçesindeki 
öğrenciler için de projeler üreten 

Karamürsel Belediyesi, öğrencilerin ba-
rınma sorununu çözüyor. 
Okumak, donanımlı birer birey olmak 
için memleketlerinden kalkıp Karamür-
sel’e gelen gençlerin, eğitim hayatlarını 
güvenle sürdürmeleri adına elinden ge-
leni yapan Karamürsel Belediyesi, yeni 
yurt binaları inşa ederek öğrencilerin 
modern ve güvenli yapılarda yaşamaları-
nı sağlıyor. Kocaeli Üniversitesi bünye-
sinde faaliyet gören Gazanfer Bilge Mes-
lek Yüksek Okulu, bölgede önemli bir 
öğrenci sirkülasyonuna da neden oluyor.
Meslek yüksek okulunu kazanan öğren-

ciler Karamürsel’de barınma sorunu ya-
şamasın diye çözümler üreten Karamür-
sel Belediyesi, bir kız öğrenci yurdunu 
ilçeye kazandırmanın gururunu yaşıyor. 

80 KIZ ÖĞRENCİ 
KALABİLECEK
4 Temmuz Mahallesi Atatürk Cadde-
si’nde bulunan Hasan Tahsin Tarcan ve 
Fatma Tarcan Vakfı’na ait olan metruk 
binayı 25 yıllığına kiralayan Karamürsel 
Belediyesi, yapıyı yıkarak, yerine Kara-
mürsel İlim Yayma Cemiyeti işbirliğinde 
üniversitede okuyan kız öğrenciler için 
bir yurt binası yapılması adına çalışma 
başlattı. Karamürsel İlim Yayma Cemi-
yeti Öğrenci Yurdu’nun temelleri Kara-

mürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım 
ve Karamürsel İlim Yayma Cemiyeti Baş-
kanı Hasan Taşkan’ın katılımıyla geçti-
ğimiz yıl atıldı. 2 bin metrekare alana ya-
pılan ve hızla yükselen 4 katlı yurt binası 
80 kişi kapasiteli olacak. 

TAM BİR EĞİTİM YUVASI
Yurt binası sadece barınma amacıyla 
değil, aynı zamanda ortaöğretim ve dengi 
okul öğrencileri için etüt merkezi olarak 
da kullanılacak. 15’er kişilik 3 sınıfın ve 
bir de konferans salonunun bulunduğu 
binada ortaokul ve dengi okul öğrenci-
leri, eğitimciler eşliğinde ders çalışabile-
cek. Kız yurduna giriş ve etüt merkezine 
giriş ayrı noktalardan sağlanacak.

İnşaatı hızla devam eden ve kaba inşaatı 
biten yurt binası, Karamürsel’in en güzel 
eğitim yuvası olacak. Yaklaşık 200 kişiye 
eğitim desteği verecek olan Karamürsel 
İlim Yayma Cemiyeti Kız Öğrenci Yurdu 
ile ilgili konuşan belediye başkanı İsmail 
Yıldırım, ‘’Yüce Allah bizlere nasip etti, 
Karamürsel’imize böylesine güzel bir kız 
öğrenci yurdu kazandırabilmek adına 
adım attık. İnşallah bu güzel yatırım ha-
yırlara vesile olur” dedi. 

4 KATLI MODERN BİNA
Modern yurt binasının kat planları da 
şöyle: 
Zemin kat: 8 adet dükkân ve ofis, kazan 
dairesi, hol, asansör, elektrik odası, su 
deposu, merdiven ve yangın merdiveni 
girişi 
Birinci kat: Bay-bayan WC, 3 etüt salonu, 
bilgisayar laboratuvarı, kütüphane sa-
lonları, mescit, öğretmenler odası. 
İkinci kat: 9 oda yatakhane (2 ve 3 kişi-
lik), içerisinde WC, banyo,1 çamaşır ve 
ütü odası, koridor, asansör, merdiven ve 

yangın merdiveni.
Üçüncü kat: 9 oda yatakhane (2 ve 3 ki-
şilik) içerisinde WC, lavabo, banyo, 1 
çamaşır ve ütü odası, koridor, asansör, 
merdiven ve yangın merdiveni.

Dördüncü kat: Yemekhane, mutfak, bay 
WC, bayan WC, asansör, merdiven ve 
yangın merdiveni. 
Yurdun 2018-2019 eğitim ve öğretim 
dönemine yetiştirilmesi planlanıyor.

P R O J E

80 kişilik modern yurt
Karamürsel İlim Yayma Cemiyeti Kız Öğrenci Yurdu, tüm hızıyla yükseliyor. 
Karamürsel Belediyesi’nin desteği ile ilçeye kazandırılan yurtta 80 kişi barınacak, 
yaklaşık 200 kişi ise etüt merkezi olarak yurdun diğer bölümlerinden faydalanacak

Kız öğrenci 
yurdunun temeli 
dualar eşliğinde 

atıldı.

İnşaatı devam eden 
kız öğrenci yurdu, aynı 

zamanda ortaokul 
ve dengi öğrencilere 

etüt merkezi olarak da 
hizmet verecek.

Karamürsel İlim Yayma Cemiyeti’nin kız öğrenci 
yurdunda 80 üniversite öğrencisi barınacak.
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Bir zamanlar Karamürsel
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Gelişen teknolojiyle 
birlikte çocukların 
ve gençlerin ilgi 

alanları, aktiviteleri, hatta 
oyunları bile değişti. Bilgi-
sayarlar, tabletler, cep tele-
fonları üzerinden oynanan 
oyunlar ve sosyal ağlara olan 
ilgi nedeniyle çocuklarımız, 
ne yazık ki eskiye oranla çok 
daha hareketsiz bir gelişim 
süreci geçiriyor. Teknolojik 
cihazlara olan bağımlılıkla-
rı, aktivitelerinin en aza in-
mesine neden olurken, fiziksel ve ruhsal 
gelişimleri de olumsuz yönde etkileniyor.
Her gün bilgisayar başında ve internet 
üzerinde geçirilen uzun saatler, çocuk-
larımızın ve gençlerimizin dört duvar 
arasına sıkışmasına; yaşlarının gerektiği 
fiziksel aktivitelerden uzak kalmasına 
neden olurken sağlıklı bir şekilde bü-
yüme ve gelişmelerinin de önüne geçi-
yor. Teknolojinin esiri olarak büyüyen 
çocuklar, akranlarıyla birlikte olmanın, 
koşmanın, ip atlamanın, top oynamanın 
tadını bilmeden büyüyor; ileriki yaşla-
rında iletişim sorunları yaşayan bireyler 

olarak yetişiyor. Spor yapan çocukların 
gelişiminin, diğerlerine oranla çok daha 
hızlı ve sağlıklı olduğu bilimsel bir ger-
çek. O halde, biz ebeveynlere düşen en 
büyük görev, çocuklarımızın gelişimle-
rini desteklemek adına onları bir spor 
dalına yönlendirmek. Bu gerçeğin bilin-
cinde olan Karamürsel Belediyesi, Ka-
ramürsel’i bir spor kenti yapmak adına 
harekete geçti. Bu alandaki çalışmalarına 
hız kesmeden devam eden Başkan İsmail 
Yıldırım ve ekibi, her semte bir halı saha 
kazandırmak için kolları sıvadı. Bugüne 
kadar, Karamürsel’in 5 ilçesinde, 5 halı 

saha izmete açıldı.
Çocuklar ve gençle-
rin spora olan ilgi-
sini artıran halı sa-
halar; Çamçukur, 4 
Temmuz Mahallesi 
Kırkmerdiven mev-
kii, Kızderbent, Ya-
lakdere ve 4 Temmuz 
Mahallesi’ndeki stat 
ve kapalı spor salo-
nunun yanında hiz-
mete girdi. Kuruldu-
ğu mahallelerde her 

yaştan insan tarafından büyük ilgi gören 
halı sahalar sayesinde Karamürselli 
gençler artık okul çıkışlarında internet 
kafeler yerine halı sahalara giderek, spor 
yapmayı tercih ediyor.
Yapılan halı sahalar, hem gündüz hem 
de gece oynanan maçlarla mahallelere 
hareket, sağlık ve neşe getirdi. Halı sa-
halar sadece gençlerin ve çocukların spor 
yapmasına vesile olmakla kalmadı, yetiş-
kinlerin de ilgisini çekti. Özellikle iş çı-
kışlarında kurulan takımlarla maç yapan 
Karamürselliler arasındaki komşuluk ve 
arkadaşlık ilişkileri de pekişti. 

S P O R

Her semte bir halı saha
Sporun, özellikle çocukların ve gençlerin gelişimi üzerindeki olumlu etkilerini bilen 
Karamürsel Belediyesi, her semte bir halı saha kazandırmak için harekete geçti

KaramürselHuzurun baskent i



KARAMÜRSEL’İMİZE HUZURUN 
BAŞKENTİ DİYEBİLİYORSAK

BUNU SAĞLAYAN

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ VE 
EMNİYET GÜÇLERİMİZE MİNNET VE 

ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ

ŞU ANDA AFRİN’DE CANLARINI 
VE KANLARINI BİZLERİN HUZURU 

VE GÜVENLİĞİ İÇİN FEDA EDEN 
ŞEHİTLERİMİZE ALLAHTAN RAHMET 

GAZİLERİMİZE ACİL ŞİFALAR VE 
UZUN ÖMÜRLER DİLERİZ


