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BAŞK AN’DAN

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım

Değerli hemşerilerim;
Bu topraklarda doğmuş, gençliğinin en güzel zamanlarını bu coğrafyada geçirmiş biri 
olarak önce Allah’ın takdiri, sonrasında sizlerin desteğiyle bu şehre hizmet etme şerefine 
nail oldum.
Yola çıkarken tek hedefim vardı; Karamürsel’i huzurun ve mutluluğun başkenti haline 
getirmek. Bu düşünceden hareketle sadece fiziki yatırımlarla yetinmedik, sosyal 
belediyeciliğin de en güzel örneklerini hayata geçirdik.
Özellikle gençlerimizin Türk örf ve adetlerine sıkı sıkıya bağlı, gelenek ve göreneklerini 
yaşatmaya çalışan, akıllı, donanımlı, ahlaklı, vicdan sahibi bireyler olması için çaba sarf 
ettik. Gençlerimize bu yönde yatırım yapmaya devam edeceğiz çünkü biliyoruz ki 
geleceğin Karamürselini, geleceğin Türkiyesini onlar inşa edecek.
Gençlerimizi yetiştirecek kadınlarımızı da unutmadık, Türk aile yapısını korumak, ahlaki 
değerlerimizin erozyona uğramasının önüne geçmek amacıyla kadınlarımız için de 
yatırımlar yaptık. ‘Sağlıklı nesiller sağlıklı ortamlarda yetişir’ düşüncesinden hareketle 
kadınlarımıza yönelik projelerimize devam edeceğiz.

★ ★ ★

Yaptığımız fiziki yatırımlarla Karamürselimizin günden güne nasıl geliştiğini, nasıl 
güzelleştiğini hepiniz görüyorsunuz.
Allah’a hamdolsun; sizlerin de desteğiyle hayallerimizin bir çocuğunu gerçeğe 
dönüştürdük. Büyükşehir Belediyemizin de katkılarıyla son 5 yılda 200 milyon TL’lik 
yatırımı ilçemize kazandırdık. Bunları yaparken tek düşüncemiz vardı;
İnsanların yaşarken keyif aldığı, birbirlerini sevgiyle, muhabbetle, hürmetle kucakladığı, 
iyi günde ve kötü günde yan yana, omuz omuza olabildiği, her düşüncenin özgürce 
ifade edilebildiği bir Karamürsel...
‘Huzurun başkenti’ Karamürsel’i herkesin birbirine gülümseyerek baktığı, mutlu insanların 
yaşadığı bir şehre dönüştürmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Çok çalıştık ama 
yorulmadık. Aynı aşkla, aynı şevkle, aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz.
Mutlu insanların yaşadığı mutlu Karamürsel için durmak yok, yola devam...

FATIH SULTAN 
MEHMET BULVARI 

YENILENDI

KALDIRIMLAR 
GENIŞLETILDI

YÖN IHLALI 
ORTADAN 

KALDIRILDI

YANLIŞ 
PARKIN 
ÖNÜNE 
GEÇILDI
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34 Ereğli’de büyük heyecan 
AK Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. 
Tahir Büyükakın’ın aslen Ereğlili olması halkta bir sevinç 
dalgası yarattı. Ereğli halkı, yeniden aday gösterilen 
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ile Doç. Dr. 
Tahir Büyükakın’ın uyum içinde çalışarak ilçeyi daha da 
ileriye götüreceğini düşünüyor. 

40 Yaşayan tarihi lezzet; Yağma Hasan Böreği 
81 yıllık tarihe sahip olan nefis Yağma Hasan Böreği, 
gerek ilçe halkının gerek çevre il ve ilçelerden 
Karamürsel’i ziyarete gelenlerin vazgeçemediği bir lezzet.

42 Karamürsel’de büyük değişim 
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi ile kurduğu iyi diyaloglar 
sayesinde son 5 yılda yatırımlar arttı, ilçede büyük bir 
değişim yaşandı.

46 Kültürümüzü yaşatıyorlar: Halk Dansları Topluluğu  
Artık Karamürsel’in de bir halk dansları topluluğu 
var. Karamürsel Belediyesi Halk Dansları Topluluğu; 
milli bayramlar, sanat geceleri ve sosyal sorumluluk 
projelerinde Karamürsel’i temsil edecek.

50 Karamürsel’in de artık bir kitap fuarı var 
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, 
Karamürsel’de bir ilki daha gerçekleştirdi, ilçenin ilk 
profesyonel kitap fuarının açılışına katkıda bulundu. 

54 Altın kemerli dev adam; Aydın Demir 
Pehlivanlar diyarı Karamürsel’in ilk altın kemerli 
başpehlivanı olarak adını yağlı güreşler tarihine 
altın harflerle yazdıran Aydın Demir, başarının 
sırrını ‘çok çalışmak’ olarak özetledi.

58 Karamürselspor’un  
şampiyonluğunu kutladılar 
Karamürselspor Kulübü’nün her zaman yanında 
olan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail 
Yıldırım, Süper Amatör Küme’de şampiyon olan 
Karamürselspor’u akşam yemeğinde ağırladı.

60 Vahşi batı Karamürsel’de; Erkansas City 
Turizmci Erkan Erdem, Karamürsel’de 
muhteşem bir projeyi hayat geçirdi; Türkiye’nin 
ilk ve tek kovboy kasabası Erkansas City’i kurdu. 

64 Karamürsel Stadı yenilendi 
Karamürsel Stadı’nın zemini FIFA kurallarına 
göre yenilendi, çevre düzenlemesiyle bambaşka 
bir görünüme büründü.

66 Önce insan sonra başkan 
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, 
hayata geçirdiği projelerle olduğu kadar ilçe 
halkıyla kurduğu sevgi dolu bağlarla da örnek 
gösterilen bir isim…

0VAHŞI BATI KARAMÜRSEL’DE; 
ERKANSAS CITY60

YAŞAYAN TARIHI LEZZET; 
YAĞMA HASAN BÖREĞI

YÜZME HAVUZU  
TAMAM!
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6 Bunları biliyor muydunuz? 
Karamürsel’in evlilikle ilgili adetlerini merak ediyor 
musunuz? Peki, ilçemizin tarihtekini rolünü… İlçemize dair 
pek çok ilginç bilgiyi sayfalarımızda bulacaksınız.

8 Başkan Yıldırım sözünü tuttu; 
projelerin % 99’u tamam 
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, 2014 yerel 
seçimleri öncesinde halka verdiği sözleri tuttu, seçim 
beyannamesindeki projelerin yüzde 99’unu gerçekleştirdi. 

18 Anneler de çok mutlu, çocuklar da... 
Karamürsel Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi 
‘Sağlıklı anneler, mutlu aileler’ sloganıyla hareket eden 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Karamürsel Belediyesi 
el ele verdi, kadınlar ve çocuklar için Karamürsel Kadın ve 
Çocuk Eğitim Merkezi’ni hizmete açtı. 

22 Başkan kazanırsa, kardeşlik kazanır… 
Yaklaşan yerel seçimler öncesi Başkan İsmail Yıldırım’ın 
AK Parti’den yeniden aday gösterilmesi ilçede sevinç 
yarattı. Karamürsel esnafı, “Başkan Yıldırım kazanırsa, 
Karamürsel’de kardeşlik kazanır” diyor.

30 Yüzme havuzu tamam! 
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım sözünü 
tuttu, ilçeye yarı olimpik kapalı yüzme havuzu kazandırdı. 
Karamürsel halkının heyecanla beklediği yarı olimpik 
yüzme havuzunda şampiyonlar yetişecek.



Fadıl Koşutan’ın 
Karamürselspor’da 
oynadığını…
Dünyaca ünlü 

Brezilyalı kaleci 
Taffarel’in yardımcısı 
olarak Galatasaray’da 
kaleci antrenörlüğü 
yapan Fadıl Koşutan’ın, 
profesyonel 
futbol kariyerinin 
Karamürselspor’da 
başladığını biliyor 
musunuz? 1974 
doğumlu Koşutan, 1994 
yılında Karamürselspor 
ile sözleşme imzaladı 
ve 2 yıl boyunca burada 
top koşturduktan 
sonra 1996 yılında 
Pendikspor’a transfer 
oldu. Kastamonuspor, 
Darıcagençlerbirliği, 
Gaziosmanpaşa, 
Alibeyköyspor, 
Beylerbeyispor ve Büyükçekmece Tepecikspor’da 
forma giydi. Koşutan’ın Galatasaray ile 2019 yılının 
mayıs ayına kadar sözleşmesi var.
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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 ?

‘Şeytanın Uşakları’nın 
Karamürsel’de çekildiğini…
Türk sinemasının duayen isimlerinden yönetmen, oyuncu ve 

senarist Tuncel Kurtiz’in ilk filmi olan ‘Şeytanın Uşakları’nın 
Karamürsel’de çekildiğini biliyor muydunuz? Filmin kadrosunda Tuncel 
Kurtiz dışında o dönemin ünlü isimleri Orhan Günşiray, Sema Özcan, 
Aliye Rona, Hüseyin Zan ve daha pek çok isim yer alıyormuş. O 
zamanlar küçük bir sahil kasabası görünümünde olan Karamürsel’de; 
filmin çekildiği mahalle, çekim günlerinde ana baba günü olurmuş. 
Karamürsel halkı, oyuncuları görebilmek için sete koşar, saatlerce 
çekimleri izlermiş. İşte o zamanlardan bir fotoğraf karesi…

Namlı’nın, Balkanlar’da  
derece yaptığını
Karamürselli eski milli yüzücü Ömer Namlı’nın, bir zamanlar bu 

spor dalında fırtınalar estirdiğini biliyor muydunuz? Ünlü sporcu, 
yüzme sporunda elde ettiği derecelerle Karamürsellilerin göğsünü 
kabartmış; Balkan Yüzme Şampiyonası serbest dal 400 metre 
ikinciliğini kazanmış ve gençlere de örnek olmuştur. Bugün adı, 
Tabakhane Mahallesi’nin bir caddesinde yaşatılan ve tarihe iz bırakan 
eski milli sporcumuza Allah’tan rahmet diliyor, kendisini saygıyla 
anıyor ve o günlerden kalan bu güzel fotoğrafı sizlerle paylaşıyoruz. 

Denizcilik fakültesi açıldığını…
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), 2007 yılında kurduğu Yıldız Bilge 

Barbaros Denizcilik Yüksekokulu’nu YÖK’e yaptığı başvuru 
ile fakülteye dönüştürdü. İlçenin Türk denizciliğine vermiş olduğu 
büyük hizmetlerden dolayı Karamürsel’de açılan Denizcilik Fakültesi, 
bu alanda eğitim görmek isteyen öğrencileri mutlu etti. Kurum, 
daha önce ‘denizcilik işletmeleri yönetimi bölümü’ olarak sadece 2 
yıllık eğitim verirken, artık ‘gemi makineleri işletme mühendisliği’ ile 
‘güverte’ bölümleri de öğrenci alıyor. Fakülte, dünyanın her yerinde 
çalışabilecek yeterliliğe sahip öğrenciler yetiştiriyor.

Karamürsel’in evlilik geleneklerini….
Başlık parası, ülkemizin hala pek çok yöresinde devam eden hatta 

çoğu zaman büyük sorunlara yol açan bir gelenek. Karamürsel’de 
hiçbir zaman bu geleneğin uygulanmadığını biliyor muydunuz? Ayrıca, 
şirin ilçemizde görücü usulüyle yapılan evliliklerde bile eskiden beri 
gençlerin birbirini tanımasına ve kendi kararlarını vermesine fırsat 
tanınırmış. Karamürsel’de, özellikle köylerde düğün öncesi kız çeyizine 
büyük önem verildiğini; çeyizi bol ve çeşitli kızların kısmetlerinin de bol 
olacağına inanıldığını da hatırlatalım…

İlk kadın yüzücünün 
kim olduğunu…
Karamürsel’in spor tarihinde, güreş kadar su 

sporları da önemli bir yere sahip. Karamürsel 
İdmanyurdu Spor Kulübü bünyesinde yetişen 
iyi yüzücüler, ilçemizin adını tarihe altın harflerle 
yazdırmış. Karamürsel yüzme takımındaki 
tek kadın yüzücü olan Muzaffer Dörtbudak’ın 
Türkiye’nin de ilk kadın yüzücülerinden olduğunu 
biliyor muydunuz? 22 yaşında müsabakalarda 
sağladığı başarıyla dikkat çeken Muzaffer Hanım, 
aldığı birinciliklerle Karamürsel’in göğsünü 
kabartmış, kadınları yüzme sporuna teşvik etmiş. 
Kendisini rahmet ve saygıyla anıyoruz.

Karamürsel’de koloni kurulduğunu…
Karamürsel’in tarihi, milattan önceki yıllara kadar uzanır. M.Ö. IX ve VII. 

Yüzyıllar, bölgede Atina ve Fenike kolonilerinin gelişme gösterdiği 
devirdir. Fenikeliler, TİR ve SAY’dan kalkıp Karadeniz ve Marmara 
kıyılarına kadar uzandıkları dönemde; buralarda 
Prainetos adını verdikleri kolonilerini kurmuştur. 
Ünlü Yunan filozofu Sokrates’in ‘Kilise Tarihi’ adlı 
eserine göre bu kolonilerden biri de Karamürsel-
Hersek mevkiinde kurulmuş. Koloninin ismi de 
Prainetos imiş… Bu koloni ile İznik ve İstanbul 
arasındaki ticaret de geliştirilmiş. 

İslam-Arap ordularının 
burada konakladığını…
Fetih hareketlerinin yoğunlaştığı dönemlerde, İslam 

ordularının ilk hedefi İstanbul’u fethetmekti. Muaviye 
Dönemi’nde, Marmara Bölgesi’ne dayanan İslam-Arap 
ordusunun 644 yılının kış aylarını, Karamürsel’in de 
içinde yer aldığı İzmit Körfezi civarında geçirdiğini ve 
bu ordunun tam 7 yıl boyunca Nikomedia’yı (İzmit’i) 
kuşatma altında tuttuğunu biliyor muydunuz?

İlk kadırganın 
Karamürsel’de yapıldığını…
Osmanlı'nın ilk amirali ve gemi inşaat mühendisi 

olan Kaptan-ı Derya Kara Mürsel Alp 
Bey; Osman ve Orhan Gazi devrinde, Osmanlı 
topraklarının güney kısmındaki Prainetso kasabasını 
fethedince, buraya Karamürsel ismi verilmiştir. 
Kaptan-ı Derya, fethettiği topraklar üzerinde 
deniz üssü ve küçük ölçekli bir tersane kurmuş; 
Osmanlı’nın ilk kadırgası bu tersanede inşa edilmiştir. 
Karamürsel adı verilen, çektiri sınıfından, bir buçuk 
direkli, sivri üçgen yelkenli, yarım güverteli kadırgalar 
bölgede denizciliğin hareketlenmesini de sağlamıştır.

Sağlık meslek lisesinin  
25 yılı devirdiğini…
Karamürsel, köklü eğitim kurumlarıyla da dikkat çeken 

bir ilçe. Eğitim seviyesinin her geçen gün arttığı, 
okullaşma oranının yükseldiği Karamürsel’de geleceğin 
sağlıkçılarını yetiştiren Dr. Pembe Müjgan Calp Gökçora 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kuruluşunun 
25’inci yılını geride bıraktığını biliyor muydunuz? Okul 
müdürü Zeki Bayram geçtiğimiz ay, 25’inci yıla özel bir 
kahvaltı programı organize etti. Kahvaltıya Karamürsel 
Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın yanı sıra İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Murat Çakır, okul aile birliği yönetimi 
ve veliler de katıldı. Başkan Yıldırım, 25 yıldır başarılı 
sağlıkçılar yetiştiren okulun tüm kadrosunu tebrik etti. 

Ömer Namlı, fotoğrafta sol en baştaki sporcudur.



8  •  K A R A M Ü R S E L  •  K I Ş  2 0 19 9  •  K A R A M Ü R S E L  •  K I Ş  2 0 19

Karamürsel Belediye Başkanı 
İsmail Yıldırım, 2014 yerel 
seçimleri öncesinde halka 

verdiği sözü tuttu, seçim beyanna-
mesinde yer alan projelerin yüzde 
99’unu hayata geçirdi. Karamürsel’i 
daha ferah daha aydınlık yarınlara 
taşımaya kararlı olan Başkan Yıldı-
rım, verdiği sözlerin yanı sıra vaatte 
bulunmadığı halde hayata geçirdiği 
çok sayıda proje ile de halkın takdi-

rini kazandı. Kapısını çalan hiç kim-
seyi geri çevirmeyen, sorunlarının 
çözümü noktasında elini her zaman 
taşın altına koyan Başkan İsmail Yıl-
dırım, 2019 yerel seçimlerine ver-
diği sözleri tutmanın gönül rahatlığı 
içinde giriyor.

KENT MEYDANI VE 
BELEDIYE HIZMET BINASI
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail 

Yıldırım sözünü tuttu, Kocaeli Bü-
yükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle 
ilçeye 5 bin metrekarelik kent meyda-
nı kazandırdı. Kent meydanında çok 
modern bir belediye hizmet binasının 
yanı sıra dükkanlar, 270 araçlık ka-
palı otopark, nikah salonu ve sinema 
salonları da yer alıyor. Dal-Çık pro-
jesinin tamamlanmasıyla birlikte kent 
meydanı daha da büyüyecek, ilçenin 
iki yakası bir araya gelecek.

PROJELERIN % 99’U TAMAM Başkan Yıldırım, 2014 yerel seçimleri 
öncesinde vaat ettiği projelerin 
yüzde 99’unu hayata geçirdi

Başkan Yıldırım sözünü tuttu

Karamürsel Belediyesi Hizmet 
Binası ve Kent Meydanı.
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RESTORASYON PROJELERI
2014 seçimlerinde Ereğli Mahallesi’n-
deki tarihi evleri, eski belediye hizmet 
binasını ve hamamı restore ederek, 
şehrin tarihi mirasına kazandırma sözü 
veren Başkan Yıldırım, sözünü tuttu. 
Büyükşehir’in de desteğiyle restore edi-
len Ereğli evleri, sosyal ve kültürel amaç-
lı kullanılacak. Tarihi belediye binası, 
yapılan restorasyon çalışmalarının ar-
dından müzeye dönüştürülürken, tarihi 
hamam da eski metruk görünümünden 
arındırılıp yeniden hayata geçirildi.

OKULLARA KAPALI SPOR 
SALONLARI
Karamürsel Belediye Baş-
kanı İsmail Yıldırım, Bü-
yükşehir’in de desteğiyle 
100. Yıl Endüstri Meslek 
Lisesi’ne, Karamürsel 
Alp Anadolu Lisesi’ne ve 
Karamürsel İmam Hatip 
Lisesi’ne spor salonu ka-
zandırdı. Başkan Yıldırım, 
gençleri spora teşvik etmek 
ve Karamürsel’i ‘spor kenti’ 
yapmak amacıyla yatırım-
larına devam ediyor.

ENGELSIZ YAŞAM
Geçtiğimiz seçimlerde ya-
tırımlarını ‘engelsiz yaşam’ anlayışıyla 
yapacağına dair Karamürsel halkına söz 
veren Başkan Yıldırım, engelli ve yaşlı 
vatandaşların sosyal yaşam alanlarını 
daha rahat kullanabilmesi için tüm en-

gelleri ortadan kaldırdı. Başkan Yıldı-
rım, sivil toplum örgütleriyle de işbirliği 
yaparak engellilere yönelik kurslar açıl-
ması ve bu kurslarda eğitim gören en-
gelli vatandaşlarımızın yaptığı ürünlerin 

Sanat Sokağı’nda satışa 
sunulması için imkan 
sağladı.

DIŞ CEPHE 
IYILEŞTIRMELERI
Gazanfer Bilge Caddesi, 
Atatürk-İnönü Caddeleri 
ve Cumhuriyet Cadde-
si’nde bulunan binaların 
dışını güzelleştiren Baş-
kan Yıldırım, D-130’a 
cephe binalara da el attı. 
Başkan Yıldırım’ın tali-
matıyla Karamürsel İmam 

Hatip Lisesi, Karamürsel Alp Anadolu 
Lisesi ile Yalakdere İlköğretim Okulu’n-
da da dış cephe ve iyileştirme çalışmaları 
yapıldı, okullar daha modern ve temiz bir 
görünüme kavuşturuldu. 

SAHIL DÜZENLEMESI
Başkan İsmail Yıldırım'ın söz 
verdiği gibi Ereğli’den başlayan 
sahil şeridi Dereköy’e kadar uza-
tıldı. ‘Mavi Bayrak’lı Altınkemer 
Plajı’nın da içinde bulunduğu 11 
kilometrelik sahil şeridinde irili 
ufaklı 9 plajın yanı sıra yürüyüş ve 
bisiklet yolları, kafe ve restoranlar, 
park ve çocuk oyun alanları, spor 
ve etkinlik sahaları yapılarak, halkın hiz-
metine sunuldu.

AŞIKLAR(OLUKLU) TEPESI
2014 yerel seçimlerinde ‘Şehrin her ya-
nına hizmet götüreceğiz’ diyen Başkan 
Yıldırım, İzmit Körfezi’nin en güzel, en 
doğal seyir terası olan Aşıklar Tepesi’ni 
ilçe halkının kullanımına sundu. 5 dö-
nümlük arazi üzerine kurulan tesiste 

kafe ve restoranın yanı sıra VIP salon-
lar, seyir terasları, çardaklar, çocuk oyun 
parkı, mini hayvanat bahçesi, dondurma 
ve börek satış alanları, kır düğünleri için 
salon dahi bulunuyor.

BALIK ADASI DÜZENLEME
Başkan Yıldırım’ın uzmanlara hazır-
lattığı proje sayesinde Balık Adası yerli 
ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek 
bir cazibe merkezine dönüştürüldü. 35 

metre yüksekliğinde dev Türk 
bayrağının dalgalandığı, balık 
restoranlarının, balık satış re-
yonlarının ve kafelerin yer aldığı 
Balık Adası’nda 4 bin metrekare-
lik alan da yeşil alan olarak değer-
lendirildi.

BALIKÇI BARINAĞI
Başkan İsmail Yıldırım, söz ver-

diği gibi Balıkçı Barınağı’nı da bitirerek 
amatör balıkçıların hizmetine sundu. 
Balıkçılık yapanların hayatını kolaylaş-
tıran, estetik görüntüsüyle de ilçeye ayrı 
bir güzellik katan proje, 76 adet balık-
çı barınağının yanı sıra balıkçı kayıkları 
için çekek yerleri, tekne bakım yerleri ve 
sosyal tesis binasından oluşuyor. Balıkçı 
Barınağı’nın hemen yanında halka açık 
bir çay bahçesi de bulunuyor.

S Ö Z  V E R D İ K ,  Y A P T I K

Balık Adası

Sahil Düzenlemesi

Aşıklar Tepesi

Balıkçı Barınağı

Kapalı Spor 
Salonları Eski Belediye Binası Restorasyonu

Binaların dışı güzelleştirildi

Engellilerin hayatı kolaylaştı
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- Avcıköy, Senaiye (Başkiraz) – Avcıde-
re-Avcıköy, Akçat - Dağtarla - Avcıköy, 
Avcıdere - Gürgenlik, Kadriye - Avcıköy, 
Pazarköy - Başdeğirmen, Fulacık - Av-
cıköy, Karapınar - İhsaniye, Karapınar 
- Hayriye, Fulacık - Çamdibi, Tahtalı-
köyü - Avcıköy, Safiye - Başdeğirmen, 
Ayvaşatepe, Senaiye - Kadriye, Senaiye 
- Suludere, Senaiye - Akçat, Fulacık - 
Valideköprü.

FESTIVALLER
Başkan Yıldırım, festivaller düzenlemeye 
devam ediyor. Karamürsel’in düşman iş-
galinden kurtuluşu nedeniyle her yıl ya-
pılan 4 Temmuz Kurtuluş Şenlikleri’nin 
yanı sıra av yasağının sona ermesiyle 
birlikte Ereğli’de gerçekleştirilen Balık 
Festivali, Sünni Baba Mesire Alanı’nda 
Doğa, Kültür ve Laz Festivali, Karamür-
sel Belediyesi Futbol Festivali, dünya ve 
olimpiyat şampiyonlarını ağırlayan Ka-
ramürsel Altınkemer Yağlı Güreşleri il-
çeye canlılık getiriyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM
Başkan Yıldırım, 2014 yerel seçimle-

ri öncesinde halka planlı büyüyen bir 
Karamürsel sözü vermişti. Halkın tale-
bi doğrultusunda, ada bazında gerçek-
leştirilen imar düzenlemeleriyle ilçede 
daha planlı ve güvenli yapılar yapılmaya 
başlandı. Doğru zamanda doğru imar 
planlarıyla halkın önünü açan Başkan 
Yıldırım, Kocaeli’de kentsel dönüşümü 
başlatan ilk başkan olarak biliniyor.

EREĞLI-TEPEKÖY 
IMAR PLANI REVIZYONU
Başkan Yıldırım, 2014 yerel seçimleri 
öncesinde verdiği sözü tuttu, Ereğli ve 
Tepeköy’de imar revizyonu yapıldı, yü-
rürlüğe girdi. Ereğli ve Tepeköy’de yol-
lar, parklar, okul alanları, otopark alan-
ları, yeşil alanlar, kültürel tesis alanları, 
cami alanları, belediye hizmet alanları, 
teknik yapı alanları günümüz şartlarına 
göre revize edildi, yeniden düzenlendi.
 
YENI ITFAIYE BINASI
Başkan Yıldırım'ın girişimleriyle Kara-
mürsel’e müfreze binası kazandırıldı. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan yürütülen çalışmalar kapsamında 2 
bin 130 metrekarelik alana 3 katlı bina 
inşa edildi. Karamürsel İtfaiyesi’nin 
yeni müfreze binası, 5 araç kapasitesine 
sahip. Yeni müfreze binasının bodrum 
katında; eğitim salonu, mescit, şadır-
van, nomeks- çamaşır odası, su deposu, 
ısıtma merkezi yer alıyor. Zemin katında; 
garaj, idare birimleri, kütüphane, din-
lenme salonu, yemekhane, mutfak bu-
lunurken, birinci katta yatakhaneler ve 
spor salonu yer alıyor.

KARAMÜRSEL STADYUMU 
SOYUNMA ODALARI
2014 seçimlerinden önce Karamürsel 
Stadyumu’na soyunma odası sözü veren 
Başkan Yıldırım hem bu sözünü tuttu 
hem de stadyumu baştan aşağıya yenile-
di. Zemin yenileme ve çevre düzenleme 
çalışmalarının ardından soyunma odaları 
da yapıldı. Başkan Yıldırım, “İlçemizde-
ki sporculara hak ettikleri sağlıklı ortamı 
hazırlıyoruz” dedi.

DERE ISLAH ÇALIŞMALARI
2014 seçimlerinde Karamürsel’de dere 
ıslah çalışmalarına devam edileceğinin 
sözünü veren Başkan Yıldırım sözünü 
tuttu, dere ıslah çalışmaları tamamlandı. 
Karamürsel Belediyesi, dere kenarların-
daki imar yollarını da genişleterek trafiği 
rahatlattı. Öte yandan dere kenarların-
daki kaldırımlar yenilendi, boş alanlar 
yeşillendirildi.

AKÇAT-YALAKDERE 
ÜST YAPI DÜZENLEMELERI
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail 
Yıldırım’ın seçim vaatlerinden biri olan 
Yalakdere, Avcıköy ve Akçat bağlantı 
yol çalışmaları tamamlandı. 8 kilomet-
re uzunluğunda, 7 metre genişliğindeki 
bağlantı yolları, belediye ekipleri tara-
fından betonla kaplandı. Özellikle kış 

aylarında ulaşımı daha sağlıklı ve güvenli 
hale getiren üst yapı düzenlemelerini va-
tandaş memnuniyetle karşıladı.

VALIDE KÖPRÜ 
RESTORASYONU
Başkan Yıldırım, söz verdiği gibi tarihi 
değerlerimize sahip çıktı, Karamürsel ile 
İznik’i birbirine bağlayan tarihi Valide 
Köprü restore edildi. 17.yüzyılda Mimar 
Sinan tarafından yapılan ve Anıtlar Yük-
sek Kurulu tarafından yeniden onarılan 
tarihi Valide Köprü’nün çevre düzen-
leme çalışmaları Karamürsel Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 
tarafından gerçekleştirildi. Orijinaline 
uygun dere taşıyla döşenen Valide Köp-
rü’yü ziyaret edenler için banklar, ka-
melyalar, yeşillendirme ve ağaçlandırma 
çalışmaları yapıldı.

KAPALI YÜZME HAVUZU
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıl-
dırım’ın 2014 yerel seçimlerinde vaadi 
olan yarı olimpik yüzme havuzu tamam-
landı. Kayacık Mahallesi’nde, eski SSK 
Hastanesi’nin bulunduğu alanda, 18 bin 
metrekare arazi üzerine inşa edilen yarı 
olimpik kapalı yüzme havuzunda Kara-
mürselliler hem yaz-kış yüzecek hem de 
yüzme şampiyonları bu havuzda yetişe-
cek. Komplekste çocuk havuzu, bay-ba-
yan spor salonları, kafeterya, soyunma 
odaları, mescit ve tribün de bulunuyor.

TREKKING PARKURLARI
Karamürsel’e 17 trekking parkuru ka-
zandırıldı. Dağcılık ve doğa turizmi tut-
kunları, gizli kalmış birer cennet olan 
parkurları keşfetmeye başladı. İşte Ka-
ramürsel’in trekking parkurları: Akçat 

Dereler ıslah edildi Mahallelerde üst yapı düzenlemeleri Stada Soyunma OdalarıFestivaller

Yeni İtfaiye Binası

İmar Planı Revizyonu

Trekking Parkurları

Valide Köprü Restorasyonu Yüzme Havuzu
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Karamürsel Belediye Başkanı İs-
mail Yıldırım, 2014 yerel seçimle-
ri öncesinde halka verdiği sözlerin 

neredeyse tamamını yerine getirdi; hayata 
geçirdiği projelerle ilçesinin marka de-
ğerini bir kat daha artırdı. Karamürsel’e 
hizmet noktasında bununla da yetin-
meyen Başkan Yıldırım, vatandaşlardan 
gelen talepleri de dikkate aldı; istekleri 
tek tek değerlendirdi, projelendirdi ve 
Karamürsel’e kazandırdı. İlçesinin alt ve 
üst yapısına yaptığı yatırımlar kadar, kent 
estetiğine ve ilçe halkının sosyal yaşamı-
na katkıda bulunan projelerle Karamür-
sel’de yaşamayı bir keyif haline getiren 
Başkan İsmail Yıldrım, ‘Huzurun baş-
kentini’, aynı zamanda ‘sosyal belediye-
ciliğin başkenti’ yapmaya kararlı.

ATA’YA YAKIŞIR ANIT
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail 
Yıldırım’ın takdirle karşılanan projele-
rinden biri de Karamürsel eski belediye 
hizmet binası önündeki tören alanın-
da yer alan cumhuriyetimizin kurucu-

su Mustafa Kemal Atatürk anıtının ye-
nilenmesi projesi oldu. Atatürk'ün 24 
Temmuz 1933 tarihinde Karamürsel’e 
gerçekleştirdiği ziyaret sırasındaki hali-
ni en güzel şekilde yansıtan ve bu anlamlı 
günün nesiller boyu gururla hatırlanması 
amacıyla yapılan restorasyon çalışması, 
2015 yılında tamamladı.

ÖĞRETMENLERIMIZE 
5 YILDIZLI KONFOR
Aydınlık geleceğimizin mimarı öğret-
menlerimizin her şeyin en iyisine layık 
olduğuna inanan Başkan İsmail Yıldırım, 
Karamürsel’de onlar için 5 yıldızlı otel 
konforunda bir öğretmenevi projesini 
hayata geçirdi. Seçim beyannamesinde 
bulunmamasına rağmen öğretmenleri-
mizin isteğini geri çevirmeyen Başkan 
Yıldırım, Karamürsel’de daha önce sağlık 
meslek lisesi olarak hizmet veren binanın 
öğretmenevine dönüştürülmesine karar 
verdi. Yıkılan eski okul binasının yerine, 
750 metrekare zemin üzerine 4 katlı ve 
60 yataklı yeni öğretmenevi binası inşa 

edildi. Bünyesindeki restoran, toplantı 
salonu ve sosyal tesisle öğretmenlerimi-
ze en kaliteli hizmeti veren Karamürsel 
Öğretmenevi’nin iç dekorasyonu ise Ko-
caeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 
gerçekleştirildi. Karamürsel’in deniz 
manzaralı yeni öğretmenevi, 2015 yılının 
başında hizmete açıldı.

80 KIŞILIK MODERN YURT
Kent halkının sosyal yaşamına yatırım 
yaptığı kadar ilçesindeki öğrenciler için 
de projeler üreten Karamürsel Belediye 
Başkanı İsmail Yıldırım, yeni yurt binala-
rı yaparak öğrencilerin modern ve güvenli 

VATANDAŞ ISTEDI 
BAŞKAN YAPTI…
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, 2014 yerel seçimlerinde halka verdiği sözleri 
tutmakla kalmadı, vatandaştan gelen talepleri de projelendirerek hayata geçirdi

Cumhuriyet 
Caddesi 
yenilendi.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk'ün anıtı yenilendi. 80 kişilik yurt yapıldı.

Öğretmenevi
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yürüterek, abonelerine en hızlı gaz geti-
ren ilçe unvanını kazandı. Tepeköy, Pa-
zarköy ve Çamçukur’da doğalgaz çalış-
maları tamamlandı, önümüzdeki dönem 
Karamürsel’in bütün köylerine doğalgaz 
gitmiş olacak.

IHSANIYE MAHALLE ÇEŞMESI
Başkan İsmail Yıldırım, vatandaşın sesi-
ne kulak veriyor. Karamürsel’in sadece 
merkezine değil, ilçenin her noktasına 
ihtiyaca yönelik hizmetler götüren Baş-
kan Yıldırım, İhsaniye Mahallesi’nde 
yaptırdığı çeşmeyle bölge halkının yü-
zünü güldürdü. Başkan Yıldırım'ın inşaa 
ettirdği çeşme mahallelileri sevindirdi.

ÇAMDIBI DÜĞÜN SALONU
Vatandaş istedi, Başkan Yıldırım haya-
ta geçirdi… Çamdibi ve çevre köy sa-
kinlerinin ‘düğün salonuna ihtiyacımız 
var’ çağrısına kayıtsız kalmayan Başkan 
İsmail Yıldırım, Çamdibi Düğün Salo-
nu projesini hayata geçirdi. 300 kişilik 
düğün salonu, mutfak ve gelin odası şek-

linde planlanan yapı, çevre sakinleri ta-
rafından çok beğenildi. 

HALI SAHALAR
Başkan İsmail Yıldırım, gençlerin hayata 
hazırlanmasında eğitim kadar sporun da 
etkili olduğunun bilinciyle, pek çok spor 
tesisini hayata geçirdi. Spora ve sporcu-
ya verdiği değer herkes tarafından bili-
nen Başkan Yıldırım, özellikle mahalle ve 
okullara yaptırdığı halı sahalarla pek çok 
gencin hayatına dokundu. Bu konuda 
kendisine iletilen hiçbir ricayı kırmayan 

İsmail Yıldırım ve ekibi; 100. Yıl Mesle-
ki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karamürsel 
Alp Anadolu Lisesi, Mürsel Gazi Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yanı sıra; 
İlçe Stadyumu yanı, 40 Merdiven mevkii, 
Dereköy Mahallesi, Kızderbent Mahalle-
si, Yalakdere Mahallesi, Karapınar Ma-
hallesi ve Çamçukur Mahallesi’ne de yeni 
çim halı saha tesisleri kazandırdı.

ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARI
Karamürsel’in her noktasındaki alt yapı 
ve üst yapı çalışmalarına büyük önem 
veren Başkan İsmail Yıldırım, ilçesinin 
tüm mahallelerinde yaşam konforunu ar-
tırmak için hizmetlerini kesintisiz sürdü-
rüyor. Bu amaçla yapılan Fulacık, Hay-
riye, Karaahmetli, Merdigöz, Karapınar, 
Tepeköy ile Pazarköy mahallelerinin alt ve 
üst yapı çalışmaları başarıyla tamamlandı.

MEZARLIK TAŞ DUVARLARI
Başkan İsmail Yıldırım ve ekibi, Ka-
ramürsel’deki pek çok mezarlığın taş 
duvarlarını elden geçirerek, yeniledi. 
Yalakdere, Karapınar, İhsaniye, Merdi-
göz, Kızderbent, İnebeyli, Karaahmetli 
mahallelerinin mezarlık duvarları kentin 
dokusuna uygun olarak değiştirildi.

binalarda yaşamasını sağlıyor. Karamür-
sel Belediyesi’nin, Karamürsel İlim Yayma 
Cemiyeti işbirliğiyle üniversitede okuyan 
kız öğrenciler için yaptığı yurt binası, öğ-
renciler arasında sevinç yarattı. 2 bin met-
rekare alana yapılan ve hızla yükselen, 4 
katlı, 80 kişi kapasiteli yurt aynı zamanda 
ortaöğretim ve dengi okul öğrencileri için 
etüt merkezi olarak da kullanılacak.

PRESTIJ CADDE 
DÜZENLEMELERI
Karamürsel’in her noktasını güzelleş-
tirmek ve her bölgesinde ulaşımı daha 
da kolay hale getirmek adına yapılan 
çalışmalar hız kesmeden devam edi-
yor. Bu amaçla Cumhuriyet Caddesi ve 
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda yapı-
lan cadde düzenlemeleriyle Karamürsel 
şehir içi trafiği rahatlatıldı. 

KIRSALDA YOL ÇALIŞMALARI 
Başkan Yıldırım, söz verdiği gibi Valide-
köprü-Semetler, Oluklu-Kırahmetoğlu, 
Akçat giriş yolu, Avcıköy-Akçat, Ya-
lakdere-Çiftlik, Fulacık-Çiftlik, Fula-
cık-Yörük, İnebeyli-Karaahmetli, Kara-
pınar-Oluklu, Karamürsel-Karapınar, 

Oluklu-Dereköy, Osmaniye-Sünni, 
Valideköprü-Altınova, Yalakdere-Avcı-
köy, İnebeyli-Hayriye, Akçat-Başkiraz 
yol çalışmalarını tamamladı.

SÜNNI BABA MESIRE ALANI
Karamürsel’in sadece Karamürselliler 
için değil, çevre il ve ilçelerde yaşayan 
insanlar için de bir cazibe merkezi olma-
sı adına önemli çalışmalar yapan Başkan 
İsmail Yıldırım, Sünni Baba Türbesi ile 
Sünni Baba Camii’ni içinde barındıran 17 

bin dönümlük mesire alanını yenileyerek 
hizmete açtı. Sünni Baba Mesire Alanı, 
şimdi haftanın her günü doğayla baş başa 
kalmak, ailesiyle piknik ve mangal keyfi 
yapmak, temiz havanın tadını çıkarmak 
isteyen vatandaşlarla dolup taşıyor.

ŞIRIN MESCIT
Bir doğa harikası olan Karamürsel’i daha 
da geliştirmek ve görsel zenginliğini ar-
tırmak için çalışmalar yapan Karamür-
sel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın 
Dereköy sahilinde inşa ettirdiği Hacı 
Mustafa Aydıntepe Şirin Mescidi, böl-
geye hem renk hem de değer kattı. Açı-
lışı, 2017 yılının Ramazan ayı arefesinde 
cuma namazında gerçekleştirilen Şirin 
Mescit, özellikle gece ışıklandırmasıyla 
görenleri büyülüyor.

DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI
Başkan Yıldırım'ın en çok sevinç yaratan 
hizmetlerinden biri de Karamürsel’e do-
ğalgazı getirmek oldu. Karamürsel Be-
lediyesi, Armagaz ile uyumlu bir çalışma 

Okullara halı 
sahalar yapıldı.

Köylere 
doğalgaz 
götürdük.

Sünni Baba Mesire Alanı

Mezarlıklar taş 
duvarla örüldü.

Çamdibi Düğün 
Salonu

İhsaniye Mahalle Çeşmesi

Şirin Mescit

Köy yolları yapıldı.
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H A Y A T I N  İ Ç İ N D E N

KARAMÜRSEL KADIN VE 
ÇOCUK EĞITIM MERKEZI

Anneler de çok mutlu, çocuklar da…

‘Sağlıklı anneler, mutlu aileler’ sloganıyla hareket eden Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi ile Karamürsel Belediyesi el ele verdi, kadınlar ve 
çocuklar için Karamürsel Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi’ni hizmete açtı

Karamürsel Belediye Başkanı İs-
mail Yıldırım, 7’den 70’e her 
hemşehrisinin sağlıklı, mutlu 

ve huzurlu yaşaması için çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. Kadın ve çocuk-
lara özel projeler üretmeye devam eden, 
ilçesinde yaşayan kadınların sosyalleş-
mesi için elini taşın altına koyan Başkan 
Yıldırım, şimdi de eski belediye hizmet 
binasını kadınların ve çocukların hiz-
metine açtı. Geçtiğimiz yıl belediyenin 

Karamürsel Kent Meydanı’n-

daki yeni ve modern binasına taşınma-
sıyla boşalan eski hizmet binası, Başkan 
Yıldırım tarafından Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’ne tahsis edilmişti. 

KISA SÜREDE BIN ÜYE!
Büyükşehir, Karamürsel Belediyesi ile 
işbirliği yaparak 4 katlı eski hizmet bi-
nasını yeniden dizayn etti; ‘Sağlıklı an-
neler, mutlu aileler’ sloganıyla Karamür-
selli kadınların ve çocukların hizmetine 
sundu. ‘Kocaeli Anne Şehir’ projesi kap-

samında yapılan düzenlemeyle yepyeni 
bir görünüme kavuşan merkezde şimdi 
anneler çeşitli eğitimler alıp aynı zaman-
da spor yaparken, çocukları da güven 
içinde oynuyor, keyifle vakit geçiriyor. 
15 Ekim 2018’de Karamürsel Kadın ve 
Çocuk Eğitim Merkezi adıyla hizmete 
açılan bina, bugün bin üyesiyle çok faal. 

BÜNYESINDE KREŞ DE VAR
Büyükşehir ve Karamürsel Belediyesi, 
kadınlara hem spor yapacakları hem de 

Karamürselli kadınlar, Karamürsel Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi’nde spor yapıyor, eğitimlere katılıyor, sosyalleşiyor.
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farklı konularda eğitimler alıp kendi-
lerini geliştirebilecekleri bir alan oluş-
turmanın gururu içerisinde. Merkez 
bünyesinde açılan kreş ise spor yapmak 
ya da eğitimlere katılmak isteyen ancak 
çocuğunu bırakacak yeri olmayan anne-
ler için düşünüldü. 3-6 yaş arası çocuk-
ların faydalandığı kreşte, alanında uzman 
okul öncesi eğitmenler, çocuklarla bire-
bir ilgileniyor. Anneler spor yaparken, 
çocuklar da hem öğreniyor hem de kah 
resim yapıp kah oyunlar oynayarak keyif-
le vakit geçiriyor.

HAFTA IÇI HER GÜN
Karamürsel Kadın ve Çocuk Eğitimi 
Merkezi, bin 500 metrekare kullanım 
alanına sahip. Eğitim merkezi içerisin-
de fitness ve pilates yapılan 2 adet salon 
bulunuyor. Ayrıca merkezde çocuk oyun 
odası, 50 kişilik eğitim salonu, danış-
man odası, toplantı odası, kütüphane, 
diyetisyen ve fizyoterapist odası, giyinme 
odaları, mescit ve sosyal alan bulunu-
yor. Hafta içi 5 gün hizmet veren mer-
kezin sorumlusu, Melis Yazıcı Aydın. 
Spor dersleri ise Ayşin Hakgüder (pi-
lates, zumba, step, aerobik), Melda Bol 
(step, aerobik ve pilates), Esme Uluçınar 
(yoga), Ceren Çiçek (step, aerobik) ta-
rafından veriliyor.
Merkezde spor yapmak veya sağlıklı 
beslenmek isteyenler, öncelikle diyet ve 

beslenme uzmanının kontrolünden ge-
çiyor. Merkezin diyetisyeni Seval Taş-
kan, Karamürsel Kadın ve Çocuk Eğitimi 
Merkezi’ne kayıt olan kadınların vücut 
analizlerini yapıyor, kişiye uygun bes-
lenme programını hazırlıyor. Ardından 
antrenörler tarafından kişiye uygun spor 
branşı belirleniyor ve dersler başlıyor. 
Böylece Karamürselli kadınlar, hem sağ-
lıklı beslenmeyi öğreniyor hem de spor 
yaparak formda kalıyor. 

ÜCRETSIZ HIZMET VERIYOR
15 Ekim 2018’de kapılarını açan Ka-
ramürsel Anne ve Çocuk Eğitim Mer-
kezi’nden faydalanmak için üye kayıt 
formunu doldurmak yeterli. Üye olma-
yanlar merkezin hizmetlerinden fayda-
lanamıyor. Ücretsiz olarak hizmet veren 
merkezde, Karamürselli kadınlar dilerse 
sportif faaliyetlere (pilates, step, aero-
bik, zumba, yoga ve fitness) katılabiliyor; 
dilerse sosyal alanlarda oturup çayını 
kahvesini içiyor, kitabını okuyor; diler-
lerse doktorlar ve psikologlar tarafından 
ay içerisinde verilen eğitimlere katıla-
biliyor. Merkez tarafından ayrıca belirli 
periytolarla doğa yürüyüşleri ve kültürel 
geziler de düzenliyor, kadınların sosyal 
hayatına katkı sunuluyor.

Merkezde step dersleri de veriliyor.

Diyetisyen 
Seval Taşkan

Karamürselli kadınlar spor yaparken, çocukları da 
merkez bünyesindeki kreşte gönüllerince eğleniyor.

Karamürsel Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi’ndeki 
spor dersleri Ayşin Hakgüder, Melda Bol, Esme 

Uluçınar ve Ceren Çiçek tarafından veriliyor.
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BAŞKAN KAZANIRSA 
KARDEŞLIK KAZANIR…
Yaklaşan yerel seçimler öncesinde Başkan 
İsmail Yıldırım’ın AK Parti’den yeniden aday 
gösterilmesi, ilçede sevinç yarattı. Karamürsel 
esnafı, “Başkan Yıldırım kazanırsa, 
Karamürsel’de kardeşlik kazanır” diyor

31 Mart tarihinde gerçekleşecek 
2019 yılı yerel seçimleri için süreç 
başladı. İl ve ilçelerde belediye 

başkanlığına aday isimlerin netleştiği şu 
günlerde, Karamürsel Belediye Başkanı 
İsmail Yıldırım’ın AK Parti’den yeniden 
aday gösterilmesi, ilçede yeni bir heye-
can ve sevinç dalgası yarattı. Karamürsel 
belediye başkanı olarak görev yaptığı 3 
dönem boyunca; gerek hayata geçirdiği 

başarılı projeler gerekse kurduğu sıcak 
ilişkilerle ilçe halkının gönlünde sağlam 
bir yer edinen Başkan Yıldırım, şimdi bir 
kez daha güven tazelemeye hazırlanıyor.
Üstelik yaklaşan seçimlerle ilgili olarak, 
Karamürsellileri heyecanlandıran tek 
isim Başkan Yıldırım değil… AK Parti 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan 
Adayı Tahir Büyükakın’ın da Karamür-
selli oluşunu bir avantaj olarak gören 

ilçe halkı, yaklaşan seçimleri ‘kent Ka-
ramürsel’in evlatlarına emanet’ şeklinde 
yorumluyor.
Karamürsel esnafına, “Yaklaşan yerel 
seçimlerle ilgili ne düşünüyorsunuz?” 
diye sorduk ve tek ortak cevap aldık: 
“Seçimi Başkan Yıldırım kazanırsa, Ka-
ramürsel’de kardeşlik kazanır. İsmail 
Yıldırım ve Tahir Büyükakın ile Kara-
mürsel’i güzel günler bekliyor…”
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Nuray Yıldız

BAŞKASINI 
DÜŞÜNEMIYORUM
İsmail Başkanımızın her zaman arkasındayız. 

Oturduğu makamı çok güzel dolduruyor ve 
o makamı taşıyor. Ben, İsmail Başkanımızdan 
başkasını Karamürsel Belediye Başkanlığı 
koltuğunda düşünemiyorum. 15 yılda yaptığı 
çalışmalar sayesinde Karamürsel çok güzel yerlere 
geldi, tanınan bir ilçe oldu. Sahil şeridimiz, yollarımız, 
alt yapı, üst yapı ilçemize yakışır hale geldi. 
Gençlerimize yönelik projeler sayesinde herkes çok 
mutlu. İsmail Başkan kazanırsa, Karamürsel’in her 
anlamda daha da gelişeceğinden eminim.

Sibel Kahya

IKILI ILIŞKILERI 
ÇOK IYI
Karamürsel, İsmail Yıldırım’ın belediye başkanlığı 

yaptığı 15 yılda çok şey kazandı. Her şeyden 
önce ilçemiz artık sadece Kocaeli’nin değil 
tüm Türkiye’nin bildiği, geldiği, tanıdığı bir yer. 
Ben 1993’ten beri çarşıda esnaflık yapıyorum. 
Başkanımızın genç olması, enerjisi hepimize 
yansıyor. İkili ilişkileri çok iyi. Aldığımız pozitif 
enerji bizi ilçemize daha çok bağladı. Karamürsel, 
Kocaeli’nin en güzel ilçesi; Başkanımız da ilçemize 
yakışır çalışmalar yaptı. Sahil şeridi, plajları, sosyal 
tesisleri, spor alanlarıyla gözde bir ilçe olduk. İsmail 
Başkan’ın düzgün, çalışkan bir kişiliği var; bunun da 
getirilerini ilçe halkı olarak görüyoruz. Başkanımızı 
her zaman destekliyoruz. Yapacak daha çok iş var 
ve bunun için İsmail Başkan’a ihtiyaç var. 

Muharrem Dirik 

BIR TELEFONUMUZ 
YETIYOR
İsmail Başkan ile birlikte, Karamürsel’de 

belediyecilik çok ilerledi; iyi bir sistem kuruldu. 
Sorunların çözümü için artık bir telefonumuz 
yetiyor, hiçbir zaman elimiz boş dönmedik. İlçemiz, 
hayata geçen projelerle daha da güzelleşti. 
Mesela, sahilimiz çok güzel oldu. Ben siyaseti 
sevmem ama belediye başkanımızı çok seviyorum. 
İkisinin el ele vererek ilçemiz için çok güzel işler 
yapacağını düşünüyorum. Tahir Büyükakın ve 
İsmail başkan seçimi kazanırsa, Karamürsel 
bugüne kadar kazandığının iki katını kazanır. 

Bülent Arslan

ILÇEMIZE DEĞER KATTI
40 yıldır Karamürsel’de yaşıyorum… İsmail Başkan’ın görev yaptığı 

son 15 yıllık dönemi değerlendirmem gerekirse, şunu söyleyebilirim 
ki Karamürsel’de en büyük değişim insan ilişkilerinde yaşandı. Çöp, yol, 
su gibi işler zaten belediyelerin işi; onlar yapılır… Ama İsmail Başkan, tüm 
bunların ötesinde Karamürsel’de her kesim ve görüşten insanı bir araya 
getirdi, kaynaştırdı, birleştirdi. Her zaman ulaşılabilen, vatandaşın derdini 
dinleyen, çözüm üreten bir başkan oldu. Bunun yanı sıra hayata geçirdiği 
projelerle de ilçemize değer kattı. Özellikle gençler için hayata geçirdiği 
kapalı havuz gibi projelerle onların hayatına dokundu. İsmail Başkan 
yeniden kazanırsa, Karamürsel’de kardeşlik kazanır, dostluk kazanır.

İlhan Cangın

ILÇEMIZI ILERIYE TAŞIYACAK
İsmail Yıldırım, 15 yıldır Karamürsel’in belediye başkanı ve deneyimli bir 

isim. Biz de bu zamana kadar yaptığı çalışmalardan çok memnunuz. 
Deneyimli bir ismin Karamürsel’i daha ileriye taşıyacağını düşünüyorum. 
Göreve devam etmesi güzel olur. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan 
Adayı Tahir Büyükakın ile de tanışma fırsatı buldum. Cana yakın, gönül 
insanı. Kapısını sık sık çalacağız. İsmail Başkanımızın, bundan önce olduğu 
gibi Tahir Bey ile de uyumlu ve güzel çalışmalar yapacağına inanıyorum.

Berk Karadağ-Anıl Ferhat Duru-Mahmut Serbest

SORUNLARIMIZI ÖNEMSIYOR
İsmail Başkanımız, genç ve tecrübeli bir başkan olduğu için gençlerin 

sorunlarına daha çok eğiliyor. Bizlere yönelik projelerinden çok 
memnunuz. Örneğin Karamürsel’e bir sinema salonu açılması bizim 
için çok iyi oldu, artık her hafta sinemaya gidiyoruz. Tüm Karamürselli 
gençleri spor sahalarına, yakında tamamlanacak olan yüzme havuzuna 
gitmeye; ilçemizin adını sportif faaliyetlerle daha çok duyurmaya davet 
ediyoruz. Başkanımızın tekrar seçilmesi halinde ilçeye yapılan yatırımların 
artacağını düşünüyoruz. Gençler olarak başkanımızdan ilçemize bir 
alışveriş merkezi kazandırmasını ve bir go-kart pisti yaptırmasını istiyoruz. 
Başkanımızın kazanması demek Karamürsel’in kazanması demektir. 
Başkanımızı seviyoruz, her zaman destekliyoruz. 
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Erdin Bilgiç

ILÇEMIZE 
ÇOK ŞEY KATAR
Karamürselliyim, doğduğum günden 

beri burada yaşıyorum. İsmail Başkan, 
başkanlığı döneminde ilçemiz için elinden 
gelenin en iyisini yaptı. Battı-çıktı, Balık 
Adası, kapalı yüzme havuzu Karamürsel 
için önemli projelerden sadece birkaçı… 
Bugüne kadar söz verip de yapmadığı bir 
projesi olmadığı gibi seçim vaatleri arasında 
bulunmadığı halde hayata geçen pek çok 
proje de oldu. Bunda başkanın Büyükşehir 
ile kurduğu iyi ilişkilerin büyük payı var 
çünkü bu işler ekip ve bütçe işi. Bu anlamda 
hemşehrimiz Tahir Büyükakın’ın büyükşehir 
belediye başkanı adayı olması büyük bir 
avantaj. Tahir Bey’in seçilmesi halinde 
Karamürsel’in havası değişir. İlçemizin turizm 
alanında büyük bir potansiyeli var. Ereğli 
evleri, yeni butik oteller, mesire alanları 
buraya daha çok insan çekmemize yardımcı 
olur. İsmail Başkan Karamürsel’in eksiklerini, 
ihtiyaçlarını en iyi bilen kişi. Seçimi kazanırsa, 
tecrübesiyle ilçemize çok şey katacaktır.

Hakkı Şekeröz
SAYISIZ PROJE KAZANDIRDI
Karamürsel için İsmail Başkan bir kazanımdır. Çalışkanlığı 

ve dürüstlüğüyle Karamürsel’e çok şey kazandırdı. 
15 yıl belediye başkanlığı yapıp hakkında tek kötü söz 
söylenmeyen bir başkan olmak kolay değil. İsmail Başkan, 
bunu başarmış bir isimdir. 15 yılda Karamürsel’e sayısız proje 
kazandırdı. Mesela, sahil şeridine yaptırdığı iskele ve plajlarla 
Karamürsel’i denizle buluşturdu. Büyükşehir ile birlikte 
hareket ederek, ilçemize Karamürsel-Dereköy Sahil Yürüyüş 
Hattı’nı kazandırdı. Bu sahil şeridi bence Karamürsel için 
100 yılın projesidir. Bunun yanı sıra başkanımızın gösterdiği 
çabayla depremden sonra Karamürsel’de imar kat sayısı 
2’ye düştü. Hastane yolunun duble olması ve kapalı yüzme 
havuzu da çok önemli projelerden. Temennim, yaklaşan 
seçimlerde İsmail Yıldırım’ın tekrar kazanmasıdır. Yeni 
dönemde başkanımızdan beklentim, Karamürsel’de turizmle 
ilgili projelere ağırlık vermesidir. Karamürsel, sanayi kenti 
değil; buranın doğası çok güzel. Karamürsel’in gelişmesi 
turizm ve üniversiteye bağlı. Bu alanda projeler yapılmasını 
umuyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir 
Büyükakın’ın Ereğlili olması da bence bu tip projelerin hayata 
geçirilmesi için büyük bir avantaj. Birlikte planlı, programlı 
çalışacaklar ve tecrübelerini birbirlerine yansıtacaklardır. 
İsmail Başkan hem iyi bir bürokrat hem planlı programlı 
çalışan bir isim hem de halkın içinden gelen bir esnaf. O, 
sadece bir belediye başkanı değil ağabey, kardeştir bizim için. 

Sacit Eti

HER ZAMAN 
YANINDAYIZ
İsmail Yıldırım, Karamürsel’e çok şey 

kazandırdı. Karamürsel’e yakışan bir 
isim. Her zaman yanındayız. Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu 
çalışması ilçemize çok fayda sağladı. 
Başkan İbrahim Karaosmanoğlu 
ile olduğu gibi Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Tahir 
Büyükakın ile de güzel işlere imza 
atacağından eminim. Tahir Başkan’ın 
Ereğlili olması da bizim için bir 
avantaj. Karamürsel turistik bir 
yer, beklentimiz turizme daha çok 
önem verilmesidir. Benim kızım ve 
eşim İstanbul’da yaşıyor ancak ben 
buradan ayrılamıyorum. İstanbul’a 
gittiğimde Karamürsel’i özlüyorum. 
40 yıldır burada yaşıyor, burada 
ekmek yiyorum. Karamürsel çok 
özel bir yer, çok seviyorum burayı. 
Temennim başkanımızın yeniden 
seçim kazanması. Kazanırsa, 
Karamürsel de kazanacak. 

Fatma Deniz

ILÇEMIZ LEVEL ATLADI
Karamürselliyim, çocuk gelişimi üzerine eğitim 

almış olsam da uzun yıllardır Karamürsel’de 
çiçekçilik yapıyorum. İsmail Başkan’ın belediye 
başkanlığından çok memnunum. Bence, ilçemiz 
onunla level atladı. Karamürsel küçük bir yer, 
hepimiz birbirimizi tanıyoruz; İsmail Yıldırım da bizim 
hem başkanımız hem arkadaşımız. İsmail Başkan 
için Karamürsel’in, yeri geldiğinde ailesinden bile 
önde geldiğini biliyoruz ve kendisine güveniyoruz. 
Farklı fikirde olduğumuz zamanlarda bile yapıcı 
yaklaşımlarıyla bakış açımızı değiştirebiliyor. 
Vatandaşlar, o belediye başkanı olmadan önce 
belediye binasından içeri girmeye, sorunlarını dile 
getirmeye çekinirdi. Başkanlarla görüşmek ise 
neredeyse imkansızdı. Şimdi ise burada yaşayan 
herkes, her sorunun çözümü için belediyeye 
gidebiliyor; özellikle cuma günleri belediyemizde halk 
günü gibi oluyor. Tüm bunların yanı sıra Karamürsel, 
İsmail Yıldırım’ın projeleri sayesinde öncelikle görsel 
olarak çok gelişti. Sahil şeridi ve çarşı düzenlemesi 
ilçemizin çehresini değiştirdi. Eğer İsmail Başkan 
yeniden seçilirse, ilçemizdeki aktivitelerin ve 
etkinliklerin artmasını, Karamürsel’e daha fazla insan 
gelmesini isterim. Kendisine başarılar diliyorum. 
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İbrahim Akgün

15 YILINI TAÇLANDIRACAK
Bence İsmail Başkanımız, Karamürsel’e çok 

yakışıyor. 15 yıllık görev süresince Karamürsel’in 
çehresini değiştirdi. Gençlerimiz, ilçede vakit 
geçirebilecekleri alanlara kavuştu. Sadece gençler 
de değil… İlçe halkı Karamürsel sahil şeridinin 
yapılmasıyla birlikte denizle buluştu. Başkanımızın 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hareket 
etmesi hizmetleri arttırdı ve hızlandırdı. İsmail 
Başkan’ın bu dönem de kazanması demek, 15 yılını 
taçlandırması demektir. Ben Karamürsel için daha 
güzel şeylerin olacağına inanıyorum. 

Mehmet Vonal

BAŞKAN, ILÇEMIZE 
HUZUR GETIRDI
İsmail Başkan’ın döneminde ilçemize huzur geldi, bu her 
şeyden daha değerli. Altınkemer Plajı, Dereköy Sahili, 
belediye binası, kapalı yüzme havuzu, battı-çıktı gibi daha pek 
çok proje Karamürsel’e değer kattı. Bu projeler başkanımızın 
geniş vizyonunun bir göstergesidir. Karamürsel’in bu 
kadar gelişmesinde İsmail Başkan’ın Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’yle iyi ilişkiler içerisinde olmasının da etkisi var, 
elbette. Şimdi, Büyükşehir’e Ereğlili bir hemşehrimiz, Tahir 
Büyükakın aday. Her ikisinin de başkan olması durumunda 
Karamürsel’in yüzü daha da güler diye düşünüyorum. İsmail 
Başkan yeniden seçilirse, Karamürsel’de huzur kazanır. 

Emre Vonal

KARAMÜRSEL’IN ILETIŞIM
ŞEKLINI DEĞIŞTIRDI
Karamürsel çok değişti; her şeyden önce İsmail Başkan 

sayesinde Karamürsel’de iletişim şekli değişti. Belediye 
başkanımızın sokaklarda tek başına yürümesi, herkesle 
sohbet etmesi, biz gençlerle spor yapması; bize başkanların 
da insan olduğunu yeniden hatırlattı. Aramızda bir güven ve 
ağabey-kardeş ilişkisi oluştu. Biz gençler olarak ilçemizde 
çok mutluyuz, işsizlik derdimiz yok. Bunun yanı sıra 
Karamürsel’in önü deniz, arkası dağ… Turizm açısından 
burası çok elverişli bir bölge. İsteriz ki turizme yapılan 
yatırımlar çoğalsın, Karamürsel’e daha fazla insan gelsin, bu 
anlamda gelişelim. Elbette bunlar biraz da bütçe meselesi. 
Büyükşehir ile diyalogların iyi olması, bu gibi projelerin daha 
çabuk hayata geçmesini sağlıyor. Sayın Tahir Büyükakın’ın 
büyükşehir belediye başkanı olması halinde, İsmail 
Başkan ile beraber çok güzel projelere imza atacaklarını 
düşünüyorum.

Birol Aygür

HER KESIME HITAP EDIYOR
Tam 55 yıldır Karamürsel’de yaşıyorum ve burada 

yaşamaktan çok mutluyum. Siyasetle pek ilgili olmasam da 
İsmail Başkan benim kardeşim sayılır, onu bir siyasetçi olarak 
görmüyorum. O, her zaman her sorunumuzda bizim yanımızda 
oldu. Gelir, dükkanımıza uğrar, esnafla sohbet eder, sıkıntılarımızı 
dinler. Bugüne dek hiçbir isteğimizi geri çevirmedi. Belediye 
başkanlarının her kesime hitap etmesi, herkese aynı mesafede 
olması lazım. İsmail Başkan da böyle bir isim. Şimdi önümüzde 
yerel seçimler var. İnşallah yine başkanımız kazanır da 
ilçemizdeki huzur ortamı ve yatırımlar devam eder. İsmail Yıldırım 
Karamürsel’i, Karamürsel de başkanını seviyor.

Murat Öksüz

GÜZEL HIZMETLERI OLDU
Başkanımızı çok seviyorum. Karamürsel’e çok güzel hizmetleri 

oldu. Geçtiğimiz 15 yıllık zaman diliminde hem belediye 
başkanlığında hem de siyasette tecrübesi arttı. Bundan sonra 
Karamürsel’e daha güzel hizmetleri olacaktır. Büyükşehir ile son 
8 yıldır birlikte çalışması Karamürsel’in güzel bir sahil şeridine 
kavuşmasına vesile oldu, diğer tüm projelerin daha hızlı başlayıp 
daha hızlı bitmesini sağladı. Yeni dönemde başkanımızdan 
beklentim, turizm ağırlıklı projelerdir. İzmit Körfezi’nin karşısı 
sanayi ağırlıklı; burası ise yeşilliğiyle, doğal güzelliğiyle ön planda. 
Osmangazi Köprüsü’nden bu tarafa gelen insanlar güzel bir doğa 
görüyor, bunu şansa çevirmeliyiz. Doğanın dengesini bozmayan, 
insanların nefes alabileceği sosyal alanlar, butik oteller yapılmalı 
diye düşünüyorum. İnanıyorum ki Ereğlili olan AK Parti Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın ile 
kazanımlarımız daha da artacaktır. Tahir Başkan’ın Ereğlili olması 
kapısını daha rahat çalmamızı sağlayacaktır.

Özgür Köseren

HALKLA HEP IÇ IÇE
İsmail Başkan, 15 yıllık görev süresi boyunca Karamürsel 

halkıyla hep iç içe oldu. Vatandaşın derdiyle dertlendi; 
hepimize bir ağabey, bir kardeş gibi yaklaştı. Sıkıntımız 
olduğunda kapısını her zaman rahatça çalabildik. 
Karamürsel’e de çok güzel hizmetleri oldu. Özellikle 
Büyükşehir ile yakaladığı uyum sayesinde, ilçemizde güzel 
projeler hayata geçti. Karamürselli gençlere yönelik sportif 
alanlar arttı, haliyle gençler spora yöneldi. Karamürsel, 
şu an tam olarak huzurun başkenti olmuş durumda. Biz 
başkanımızı çok seviyoruz, seçimi kazanıp görevine devam 
ettiğinde inanıyoruz ki çok daha güzel işler başaracak. 
Karamürsel, İsmail Başkanımızın yeniden seçilmesiyle daha 
çok proje kazanacaktır. AK Parti’nin Büyükşehir adayının 
Ereğlili olması da ilçemize fayda sağlayacaktır. Büyükşehir ile 
uyumlu çalışma katlanarak devam edecek. Karamürsel’i bu 
dönem daha çok yatırım bekliyor diye düşünüyorum. Benim 
beklentim, yatırımlar içerisindeki en büyük payın gençliğe 
yönelik olmasıdır. 
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YÜZME 
HAVUZU 
TAMAM!

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail 
Yıldırım sözünü tuttu, ilçeye yarı olimpik 

kapalı yüzme havuzu kazandırdı 

P R O J EP R O J E

Karamürsel halkının büyük bir 
heyecanla beklediği yarı olimpik 
kapalı yüzme havuzu tamamlandı.
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P R O J EP R O J E

Karamürsel’e değer katacak yatı-
rımlardan biri olarak gösterilen, 
ilçe halkının büyük bir heyecanla 

beklediği yarı olimpik kapalı yüzme havu-
zu bitti. Kayacık Mahallesi’nde, eski SSK 
Hastanesi’nin bulunduğu alanda inşa 
edilen yarı olimpik yüzme havuzunda Ka-
ramürselliler hem yaz-kış yüzecek hem 
de yüzme şampiyonları bu havuzda yeti-
şecek. Karamürsellilere 4 mevsim yüzme 
imkanı sunacak yarı olimpik yüzme ha-
vuzuna özellikle çocukların ve gençlerin 
büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

TAM DONANIMLI TESIS
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kat-
kılarıyla Karamürsel’de 18 bin metrekare 
arazi üzerine inşa edilen ve toplamda 5 
bin 346 metrekare inşaat alanına sahip 
olan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 
alt zemin kat, zemin kat ve 1. kat şeklin-
de projelendirildi. Planlanan süre içinde 
inşaatı tamamlanan ve açılışa hazır hale 
getirilen yarı olimpik kapalı yüzme havu-

zunda vatandaşların ihtiyaç duyacağı her 
türlü ayrıntı düşünüldü. Tam donanımlı 
havuz gerek fiziki özellikleri gerekse iş-
levselliği açısından göz kamaştırıyor.

ÇOCUK HAVUZU DA VAR
Yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda alt 
zemin katta; bay ve bayan spor salonları, 
mescit, mekanik ve elektrik teknik oda-
ları ile WC bulunuyor. Üst zemin katta 
12,50 x 25,00 metre ebadında yarı olim-
pik yüzme havuzu, 3x7 metre çocuk ha-
vuzu, kafeterya, soyunma odaları, idari 
ofisler ve seminer salonu yer alıyor. 1. kat 
ise spor salonları, 150 kişilik tribün ve 
WC’lerden oluşuyor. Metal kenet saç ile 
çatısı yapılan tesisin çevresinde andazit 
plaktaş ve bordür malzemeleri kullanıldı. 

ŞAMPIYONLAR YETIŞECEK
Karamürsel için büyük önem taşıyan bu 
proje, Karamürselli çocukları ve genç-
leri yüzme sporuna yönlendirecek. Yarı 
olimpik havuz sayesinde hem Karamür-

sel’de yüzme bilmeyen kalmayacak hem 
de çocuklar ve gençler yüzme sporunun 
mucizevi etkilerinden faydalanmış ola-
cak. Aynı zamanda geleceğin şampiyon-
larının da yetiştirileceği havuz sayesinde 
Karamürsel’in sosyal yaşamı canlanacak. 
Sağlıklı bir yaşam için yüzmek isteyen 
vatandaşlar da tesisten yaz-kış diledik-
leri gibi yararlanabilecek. 

BAŞKAN SÖZÜNÜ TUTTU
Karamürsel Belediye Başkanı İsma-
il Yıldırım’ın 2014 yerel seçimleri ön-
cesinde vaadi olan yarı olimpik yüzme 
havuzu, çevresindeki mesire alanlarıyla 
birlikte oldukça modern bir tesis olacak. 
Karamürselli çocukların ve gençlerin, 
geleceğin en iyi yüzücüleri olarak Kara-
mürsel’in adını yüzme sporunda da du-
yuracağına inandığını söyleyen Başkan 
Yıldırım, ilçe halkına verdiği sözü tut-
manın mutluluğunu yaşıyor. Yarı olimpik 
yüzme havuzunun görkemli bir törenle 
açılması planlanıyor.

Havuzda soyunma 
odaları da yer alıyor.

Yüzme havuzu Karamürsel’in sosyal 
yaşamına büyük bir canlılık katacak.

Yüzme havuzunda 150 kişilik tribün de bulunuyor.

Karamürselliler havuzda hem yüzme öğrenecek 
hem de geleceğin sporcuları burada yetişecek.
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EREĞLI’DE 
BÜYÜK

HEYECAN
Ereğli şimdilerde farklı bir heyecan yaşıyor. Ereğli halkı, AK 
Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir 

Büyükakın’a destek olmak için seferberlik ilan etmiş durumda

Yaklaşık 700 yıllık bir geçmişe 
sahip balıkçı köyünde, Ereğ-
li’deyiz. Şimdilerde Karamür-

sel’in bir mahallesi olan Ereğli’nin geç-
mişine kısa bir yolculuk yapalım mı? 
Ereğli, Kurtuluş Savaşı yıllarında Yunan 
işgaline uğramış. Gazi Mustafa Kemal 
Paşa’nın askerleri işgalcileri bozguna 
uğratınca, köyü terk eden Yunan ordusu, 
arkasında ne varsa yakıp yıkarak gitmiş. 
Bu nedenle işgalden kurtuluşa bir enkaz-
la ‘merhaba’ demiş Ereğli... 
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TARIHI EREĞLI EVLERI
Daha sonra yaralarını sarmaya başlayan 
Ereğli halkı, şimdilerde restore edilen 
tarihi evlerini Cumhuriyet’in ilk yılla-
rında inşa etmiş. Tarihi ve estetik açıdan 
oluşturdukları dokuyla Ereğli’nin adeta 
simgesi haline gelen bu evler Türkiye 
Cumhuriyeti ile yaşıt. Zamanında Ye-
şilçam filmlerine bile mekân olan Ereğli 
evleri, restorasyon çalışmaları tamam-
landığında sosyal ve kültürel amaçlı kul-
lanılacak. Böylece tarihi mirasımız gele-
cek nesillere de aktarılmış olacak.

BALIKÇI KASABASI
Ereğli’nin en büyük özelliği, İzmit Kör-
fezi’ndeki tek balıkçı kasabası olması. 
Eskiden olduğu gibi bağ-bahçeyle uğra-
şanlar da var elbet ama Ereğli’de yaşayan 
halkın büyük bir bölümü geçimini hala 
balıkçılıkla sağlıyor. Üniversite okuma 
oranının artmasıyla birlikte yeni nesil 
yeni iş imkanları için Ereğli’den uzaklaş-
sa da kalan nüfus balıkçılıktan vazgeç-
miyor. Ereğli halkının bir kısmı ‘gırgır’ 
denilen balıkçı motorları ile bir kısmı da 
küçük balıkçı tekneleriyle denize açılı-

yor, denizden gelen bereketi sofraları-
mıza taşıyor.

FESTIVAL DÜZENLENIYOR
Her ne kadar sessiz, sakin, huzur dolu 
bir sahil kasabası olsa da ‘balıkçılık’ her 
daim hareketlendiriyor Ereğli’yi. Av ya-
sağının sona ermesiyle birlikte ‘Vira 
Bismillah’ diyerek denize açılan balıkçı-
ları tüm Ereğli halkı dualarla uğurluyor. 
Ereğli Balık Hali’ndeki mezat da bu şirin 
sahil kasabasına ayrı bir hareket katıyor. 

Av yasağı sona ermeden önce gerçek-
leştirilen balık festivali ise sadece Ereğli 
halkını değil civar il ve ilçelerden gelen 
yüzlerce insanı ağırlıyor. Sahile kurulan 
dev ızgaralarda tonlarca balık pişirile-
rek, vatandaşa ikram ediliyor.

BALIK, EREĞLI’DE YENIR
7’den 70’e her kesimin büyük ilgi gös-
terdiği festival kapsamında sadece Ereğli 
halkı değil, Kocaeli halkı da balığa doyu-
yor. Siz de ‘Denizden ne çıkarsa yerim’ 
diyenlerdenseniz, balığın en tazesini, en 
lezzetlisini Ereğli’de bulabilirsiniz. Sahil 
kenarına dizilmiş samimi balıkçı lokan-

talarında, birbirinden lezzetli mezeler ve 
salatalar eşliğinde balığınızı yerken, mas-
mavi körfezi seyre dalabilirsiniz. Sıcak-
kanlı işletme sahipleriyle sohbet edebilir, 
güler yüzlü personelin sunduğu kaliteli 
hizmetle güzel bir gün geçirebilirsiniz.

EREĞLI MEZATI ÖNEMLI
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 

ödeyeceğiniz rakama şaşıracaksınız. 
Ereğli’deki balık restoranlarında balık 
yedikten sonra üzerine bir de kabak 
tatlısı yemeyi ihmal etmeyin. Bu arada 
Ereğli’deki balık halinin, konumu ne-
deniyle Türkiye’deki balık mezatları 
arasında önemli bir yere sahip oldu-
ğunu belirtmeden geçmeyelim. Ereğli, 
Kocaeli ve İstanbul’un balık ihtiyacının 
önemli bir bölümünü karşılıyor. Bu iki 
metropol kent, Ereğlili balıkçılar sa-
yesinde sezonda en taze balıkları yeme 
şansına sahip oluyor.

Ereğli halkının büyük bir kısmı balıkçılıkla 
uğraşıyor, ekmeğini denizden çıkarıyor.

Ereğli’deki balık hali, 
balık mezatları arasında 

önemli bir yere sahip.

KARMEK tarafından Ereğli’de açılan kurslara devam eden Nesibe Durmuş, Işık Kaya, 
Edibe Yılmaz, Servet Kara, Sevim Yıldırım, Belma Aydoğan, Yıldız Gürbüz ve Ziynet 
Karakuş, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a teşekkür ediyor. 

E R E Ğ L İ ' Y İ  T A N I Y A L I M



Ereğli Mahalle Muhtarı Fevzi Çıtak, AK Parti’nin 
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Tahir 

Büyükakın’ın Ereğlili olmasının Karamürsel için büyük bir 
nimet olduğunu söyleyerek, “Her iki başkanın uyumlu bir 
şekilde çalışacaklarına eminim. İlçemiz için çok güzel şeyler 
yapacaklarına inanıyorum. Karamürsel Belediyesi’nin, 
Büyükşehir’in de desteğiyle Ereğli’ye çok daha fazla hizmet 
getireceğine, mahallemizi çok daha ileriye taşıyacağına 
inancım tam. Her iki başkanımıza da başarılar diliyorum” diye 
konuştu.
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’dan ‘kardeşim’ 
diye bahseden muhtar Fevzi Çıtak, “İsmail Başkan’la 
beraber geldik, beraber gideriz. İsmail Başkanım ile 2 
dönem çalıştım, sevgiyi ve ve hoşgörüyü gördüm. Yaklaşık 
bir ay önce Karamürsel’deki muhtarlar olarak Başkan İsmail 
Yıldırım’a destek deklarasyonu yayınladık, biz bunu siyaseten 
yapmadık, başkanı sevdiğimiz için, onunla yola devam etmek 
istediğimiz için yaptık” dedi.

Karamürsel için büyük nimet 
Ereğli Muhtarı Fevzi Çıtak:

Adaletli davranır

EREĞLI'DE YETIŞTI
Ereğli, özellikle yaz aylarında çok sayıda 
turisti ağırlıyor. İzmit Körfezi’nde deni-
ze girilebilen ender yerlerden biri olan 
Ereğli’nin plajları yazın yerli ve yabancı 
turistlerle dolup taşıyor. Ereğli’de bu-
lunan Kumyalı ve Karaağaç plajlarında 
denize girerek serinleyen vatandaşlar, 
sahildeki çay bahçelerinde de keyif-
li vakit geçiriyor. Gerek plajları gerek 
balık restoranları gerekse 
tarihi evleriyle turizm ka-
sabası olma yolunda iler-
leyen Ereğli şimdilerde 
farklı bir heyecan yaşıyor. 
Ak Parti’nin Kocaeli Bü-
yükşehir Belediye Başkan 
Adayı Doç.Dr. Tahir Bü-
yükakın’ın aslen Ereğlili 
olması, halkı fazlasıyla 
heyecanlandırmış vazi-
yette. Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’nde genel sek-

reter olarak görev yaparken Bilecik Va-
liliği’ne atanan, sonrasında Ak Parti’nin 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkan 
adayı olarak açıklanan Doç. Dr. Tahir 
Büyükakın’a, Ereğli halkı sahip çıkmış 
durumda. Ereğli’de yetişen bir ismin 
genel sekreterlik ve valilik gibi önemli 
görevlerde bulunması, sonrasında bü-
yükşehir belediye başkanlığına aday gös-
terilmesi, halk için gurur kaynağı olmuş. 

Hülya Keyif:

Tahir Büyükakın’ın 
çocukluğu Ereğli’deki 

bu evde geçmiş.

Tahir Büyükakın 
gençlik yıllarında 

annesi Semra 
Büyükakın ile. 

Ereğli sahili; plajlarıyla, 
çay bahçeleriyle, balık 

restoranlarıyla, yürüyüş 
alanları ve çocuk 

parklarıyla yaz-kış her 
zaman haraketli.

E R E Ğ L İ ' Y İ  T A N I Y A L I M

AK Parti Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkan adayı Doç. 

Dr. Tahir Büyükakın’ın, Ereğli’deki 
akrabaları kendisinden çok umutlu. ‘Biz 
beraber büyüdük’ diyen kuzeni Hülya 
Keyif, Tahir Hoca’nın çocukluğunu 
bakın nasıl anlatıyor: “Babaannem 
bizimle yaşadığı için halamlar sürekli 
bize gelirdi. Bütün yaz tatillerinde, 
sömestrlerde, bayramlarda bizde 
olurlardı. Biz aynı evde büyüdük sayılır. 
Çocukluğumuz birlikte geçti. Tahir, 
hareketli bir çocuktu. Yaşı ilerledikçe 
sakin ve olgun bir genç oldu. Ailesine 
bağlıdır, çok iyi, çok düzgün, çok dürüst 
bir insandır.”

AYRIMCILIK YAPMAZ
Hülya Keyif, Tahir Hoca’nın adaylığı 
ile ilgili de şunları söylüyor: “Genel 
sekreterlik ve valilik görevini alnının 
akıyla yaptı. Belediye başkanlığı 
görevini de hakkıyla yerine getireceğini 
düşünüyorum. Üstlendiği bu 
sorumluluğun altından Allah’ın izniyle 
kalkar. Herkes ondan umutlu. ‘Ereğli 
kendi memleketi, burayı ihya eder’ gibi 
bir düşünce hakim ancak ayrımcılık 
yapacağını sanmıyorum. Sırf kendi 
memleketi diye Ereğli’ye öncelik 
tanımaz, ihtiyaçlar doğrultusunda 

hareket eder, adaletli davranır. 
Karamürsel için de elinden geleni yapar.”

ÇOK BAŞARILI OLACAK
Ereğli’de yaşayan Hatice Akkaya da 
aynı zamanda akrabası olan Doç.Dr. 
Tahir Büyükakın’ı şöyle anlatıyor: “Ben 
kendisini sakin ve ağırbaşlı biri olarak 
tanıdım. Kız kardeşi arkadaşımdı, daha 

çok onunla görüşürdüm. Derince’deki 
evlerine gidip kaldığım olmuştur. Benim 
babam olmadığı için Tahir abinin 
babası ve annesi bize sahip çıkmıştır. 
Tahir Hoca’nın seçimleri kazanması 
halinde çok başarılı olacağına 
inanıyorum. İki başkan el ele verirse 
bundan Karamürsel kazançlı çıkar diye 
düşünüyorum.”

Tahir Büyükakın’ın akrabaları 
Hülya Keyif ile Hatice Akkaya
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Körfezin incisi Karamürsel; doğa-
sıyla, tertemiz havasıyla, tarihi de-
ğerleriyle ve pehlivanlarıyla olduğu 

kadar, her biri birer marka olmuş kendine 
has lezzetleriyle de ünlü. Bu lezzetle-
rin başında da kuşkusuz meşhur Yağma 
Hasan Böreği geliyor. Karamürselliler için 
adeta bir bağımlılık haline gelen ve günün 
her saati tüketilen Yağma Hasan Böreği, 
çevre il ve ilçelerden gelen lezzet düşkün-
lerinin de uğrak noktası. İsterseniz şimdi 
gelin, 81 yıldır hiç değişmeyen özel bir 
tarifle pişirilen Yağma Hasan Böreği’nin 
hikayesine birlikte göz atalım. 
Şu anda 45 metrekarelik şirin dükkanın-
da hizmet veren Yağma Hasan Böreği’nin 
hikayesi, bundan tam 81 yıl önce küçük 
bir seyyar arabayla başlıyor. İlk olarak 
merhum Hasan Kılıç tarafından 1937 yı-
lında üretilen bu nefis börek, Karamürsel 
sokaklarında satılmaya başlandığı andan 
itibaren ilçe halkı tarafından seviliyor ve 
yıllar içerisinde de ‘ilçenin vazgeçilmez-
leri’ arasındaki yerini alıyor. Peki, bu 
leziz böreğin adı nereden geliyor dersi-
niz? Onun da hikayesi şöyle:

Börek ustası Hasan Kılıç’ın börekleri o 
kadar nefis, öyle lezzetli olurmuş ki daha 
seyyar arabasıyla Karamürsel sokakları-
na çıktığı anda, ilçe halkı arabanın başına 
toplanır, börekleri adeta yağmalarcasına 
kapışırmış. İşte bu nedenle böreğin adı 
‘Yağma Hasan’ın Böreği’ olarak kalmış. 
Adı ve lezzeti hala yaşatılan Yağma Hasan 
Böreği, bugün markanın 3’üncü kuşak 
temsilcisi Ali Nail Erol’e emanet. 

GÜNÜN HER SAATI
Ali Nail Erol, Yağma Hasan Böreği’ni 
kardeşi Ali Fuat Erol ile birlikte işleti-
yor. İki kardeş, dükkanı her sabah saat 
05.00’te açıyor. Fırından mis gibi ko-
kusuyla çıkan sıcacık börekler, 05.30’da 
tezgahtaki yerini alırken ilk müşteriler de 
kapıdan girmeye başlıyor. Yanında bir 
bardak demli çay ya da ev yapımı limo-
natayla tadına doyulmayan Yağma Hasan 
Böreği’nin müdavimleri, bu nefis böreği 
sadece kahvaltıda değil, günün her saati 
tüketiyor. Üst katı imalathane olarak 
kullanılan 2 katlı dükkandaki hareketlilik 
gün boyu devam ediyor. 

1937 yılında dedesinin başladığı işi da-
yısı Halil Kılıç’tan devralan ve Yağma 
Hasan Böreği’ni tam 25 yıldır işleten Ali 
Nail Erol, böreğinin sırrını şöyle açık-
lıyor: “Dedem böreğin hamurunu ipek 
gibi incecik açarmış, bu nedenle börek 
çok lezzetli oluyormuş. Tezgâha düştüğü 
an insanlar yağmalarcasına kapış kapış 
alıyorlarmış. Sonra dedemin arabasına 
Yağma Hasan’ın Böreği yazmışlar, dük-
kân açılınca da aynı isimle yoluna devam 
etmiş. Biz de bu tarife uygun olarak ince-
cik açıyoruz böreğin hamurunu. 
Bu böreği yapmak için çok büyük tez-
gahınız olmalı. Elle açılan ve bir gün 
dinlendirilen yağlı hamuru incecik hale 
getirmek için ustalık gerekiyor. Pişme 
süresi 15 dakika olan Yağma Hasan Bö-
reği’nin kıymalı, peynirli, patatesli ve 
ıspanaklı çeşitleri var. Baharatı ve kul-
landığımız malzemelerin kalitesi de bö-
reğin tadını eşsiz kılıyor.” Dedesinden 
emanet aldığı Yağma Hasan markasını 
25 yıldır özveriyle yaşatan Ali Nail Erol, 
“Bu börek bizim her şeyimiz. Olmazsa 
olmazımız. Biz börekle yaşıyoruz” diyor 

Yaşayan tarihi lezzet

YAĞMA HASAN BÖREĞI
Karamürsel sadece pehlivanlarıyla değil, yöresel lezzetleriyle de ünlü. İlçeye gelenler, 
81 yıllık tarihe sahip olan nefis Yağma Hasan Böreği’ni yemeden dönmüyor

D A M A K  T A D I

Yağma Hasan Böreği’nin 
hikayesi, bundan tam 81 
yıl önce küçük bir seyyar 
arabayla başlamış.

Yağma Hasan Böreği’nin 
özelliği, incecik açılan hamuru 
ve malzemesinin kalitesi.

Yağma Hasan 
Böreği’nin üçüncü 

nesil işletmecisi 
Ali Nail Erol.

ve devam ediyor: 
“Bu işi oğluma da öğrettim. O da işimizi 
Karamürsel’de devam ettirecek. Biz Ka-
ramürsel’in dışına çıkmayı, şubeleşme-
yi asla düşünmedik çünkü şubeleşirsek 
aynı kaliteyi yakalayamamaktan endişe 
ettik. Bu böreği yemek isteyen Karamür-
sel’e gelsin dedik ve öyle de oldu. Yaz ay-
larında turistler ve yazlıkçılar böreğimizi 
yemeğe geliyor. Bu da bizi mutlu ediyor. 
Kışın günde 15 kilo, yazın ise yaklaşık 
25 kiloya yakın börek satıyoruz. Bugüne 
kadar kapıdan mutsuz çıkan, böreğimi-
zin tadını beğenmeyen bir kişi olmadı.” 

BAŞKAN DA ÇOK SEVIYOR
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıl-
dırım’ın da Yağma Hasan Böreği’ni çok 
sevdiğini ve zaman zaman dükkanına 
geldiğini söyleyen Ali Nail Erol, “Başka-
nımız şu sıralar formuna dikkat etse de 
arada bir gelir, böreğimizi yer, bizimle 
sohbet eder” diyor. Eğer sizin de yolunuz 
Karamürsel’e düşerse, 4 Temmuz Ma-
hallesi Atatürk Caddesi üzerinde hizmet 
veren bu şirin dükkana mutlaka uğrama-
yı, nefis Yağma Hasan Böreği’nin tadı-
na bakmayı ihmal etmeyin. Unutmadan 
hatırlatalım, dükkanda satışa sunulan su 
böreği, Boşnak böreği, poğaça ve açma-
ları da mutlaka denemelisiniz, pişman 
olmayacaksınız. 

Ali Nail Erol, Eyüp Akaydın ve İrfan Çatar
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D Ü N D E N  B U G Ü N ED Ü N D E N  B U G Ü N E

KARAMÜRSEL’DE 
BÜYÜK DEĞIŞIM
Karamürsel Belediye Başkanı 
İsmail Yıldırım’ın Büyükşehir 
Belediyesi ile kurduğu 
iyi diyaloglar sayesinde 
yatırımlar arttı, ilçede büyük 
bir değişim yaşandı

Altınkemer sahili

Karamürsel-İznik yolu kavşağı

İznik yolu

Karamürsel-İhsaniye-Hayriye yolu

BÖYLEYDİ

BÖYLEYDİ

BÖYLEYDİ

BÖYLEYDİ

Karamürsel Alp Bey Anıt Mezarı

BÖYLEYDİ

BÖYLE OLDU BÖYLE OLDU

BÖYLE OLDU

BÖYLE OLDU

Karamürsel’de büyük bir değişim 
yaşanıyor. Karamürsel, bir kasa-
ba görüntüsünden sıyrılıp, daha 

modern ve daha çağdaş bir kent olma yo-
lunda emin adımlarla ilerliyor. Özellikle 
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıl-
dırım’ın, AK Parti’ye geçmesinden sonra 
bu değişim daha bir hız kazandı. Başkan 
Yıldırım’ın, Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi ile kurduğu iyi diyaloglar sayesinde 
ilçe daha fazla yatırım almaya başladı. 
Karamürsel Belediyesi ile Kocaeli Bü-
yükşehir Belediyesi’nin el ele vermesiyle 
birlikte ilçenin çehresi tamamen değişti.

KIRLILIK ORTADAN KALKTI
Güç birliği yapan iki belediye başkanı il-
çede görüntü kirliliği yaratan, eskiyen, 
köhneyen ve işlevini yitiren ne varsa tek 
tek elden geçirerek şehre yeniden ka-

zandırdı. Bunların başında da Altınke-
mer Plajı ve Altınkemer Kültür Merkezi 
geliyor. Altınkemer kumsalı yapılan yeni 
düzenlemelerle Ege ve Akdeniz sahille-
rini aratmayacak güzellikte bir kumsala 
dönüştü. Denizimizin temizlenmesiyle 
birlikte ‘Mavi Bayrak’ da alan Altınkemer 
Plajı özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı 
turistlerin akın ettiği bir yer haline geldi.
Altınkemer Kültür Merkezi yıkılıp günün 
şartlarına uygun bir şekilde yeniden inşa 

edilirken, Karamürsel İskelesi de yeni-
lendi. Karamürsel Bey Anıt Mezarı res-
tore edilerek günümüze kazandırılırken, 
yenilenen Balık Adası da ilçeye hem görsel 
anlamda bir güzellik kattı hem de turizm 
merkezi olma yolunda ilerleyen Kara-
mürsel’in çehresini değiştirdi. Karamür-
sel-İznik yolu kavşağı daha işlevsel hale 
getirilirken, yenilenen köy yolları vatan-
daşı yazın tozdan, kışın çamurdan kurtar-
dı. İşte dünden bugüne Karamürsel...

BÖYLE OLDU



Altınkemer kumsalı

Karamürsel İskelesi

4 Temmuz İlköğretim Okulu

Balık Adası

BÖYLEYDİ

BÖYLEYDİ

BÖYLEYDİ

BÖYLEYDİ

BÖYLE OLDU

BÖYLE OLDU

BÖYLE OLDU

BÖYLE OLDU
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K Ü L T Ü R E L  F A A L İ Y E T L E RK Ü L T Ü R E L  F A A L İ Y E T L E R

Kültürümüzü yaşatıyorlar:

HALK DANSLARI 
TOPLULUĞU 

KARAMÜRSEL BELEDIYESI 

Artık Karamürsel’in de bir halk dansları topluluğu 
var. Karamürsel Belediyesi Halk Dansları Topluluğu; 
milli bayramlar, sanat geceleri ve sosyal sorumluluk 

projelerinde Karamürsel’i temsil edecek

Karamürsel Belediyesi Halk Dansları 
Topluluğu, alt yapı çalışmalarına başladı. 
Topluluk, alt yapı eğitimlerine Karamürsel 
Belediyesi Spor Salonu’nda yapıyor.



4 8  •  K A R A M Ü R S E L  •  K I Ş  2 0 19 4 9  •  K A R A M Ü R S E L  •  K I Ş  2 0 19

Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nu 
yakından takip ediyor. 

KAYITLAR SÜRÜYOR
Halk dansları topluluğu, Türkiye Halk 
Oyunları Federasyonu Teknik Kurulu 
Üyesi olan usta öğreticiler, Şahin Öztaş 
ve Enis Üstüntaş antrenörlüğünde kısa 
bir süre önce çalışmalara başladı. Mi-
nikler (7-8-9-10 yaş), yıldızlar (11-12-
13 yaş) ve gençler (14-15-16-17 yaş) 
şeklinde sınıflandırılan halk dansları 
topluluğu için şu an alt yapı eğitimleri 
veriliyor. İlçede bulunan ilkokul, ortao-
kul ve liselerde eğitim gören, halk dans-
ları öğrenmeye gönüllü gençlerden olu-
şan Karamürsel Belediyesi Halk Dansları 
Topluluğu için kayıtlar devam ediyor. 

GÖSTERI YAPACAKLAR
Önümüzdeki günlerde hobi grupları-
nın da kurulacağı topluluk için usta öğ-
reticiler Şahin Öztaş ile Enis Üstüntaş, 
hafta sonu 2 gün boyunca gruplara 1 ila 2 
saat ders veriyor. 7 bölgenin halk oyun-
ları figürlerini öğrenecek olan çocuklar 

ve gençler, ilerleyen süreçte halk oyunu 
yarışmalarına da katılarak ilçemizi temsil 
edecek. İlk gösterisini 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’da yap-
maya hazırlanan halk dansları toplulu-
ğu; milli bayramlarda; 4 Temmuz Kara-
mürsel’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu 
Şenlikleri başta olmak üzere ilçede yapı-
lacak tüm etkinliklerde ve sanat gecele-
rinde gösteri yapacak. 

SANATLA DA ANILACAK
Topluluğun kurulmasının en önemli 

amacı ise belediyenin, başta uyuşturucu 
olmak üzere gençlere zarar veren alış-
kanlıklara karşı düzenleyeceği gecelerde 
sahne alacak olması. Karamürsel Bele-
diyesi Halk Dansları Topluluğu’na ka-
tılmak isteyen çocuklar ve gençler, okul-
larının müdüriyetlerine giderek başvuru 
yapabiliyor. Kısa bir süre sonra kurula-
cak hobi grupları için ise gerekli duyuru, 
Karamürsel Belediyesi tarafından ya-
pılacak. Huzurun başkenti, pehlivanlar 
diyarı Karamürsel, bundan böyle sanatın 
şehri olarak daha çok anılacak. 

Toplumumuz; gerek hükümet, 
gerek sivil toplum kuruluşları ve 
gerekse yerel yönetimler bazın-

da yapılan çalışmalarla geleneklerini, 
kültürlerini, örf ve adetlerini, folklorik 
öğelerini yaşatıyor; bu öğelere sahip çı-
kacak nesiller yetiştiriyor. Pek çok yerel 
yönetim gibi Karamürsel Belediyesi de 
kültürümüzün yozlaşmasına karşı önem-
li projelere imza atıyor. Halkın gelenek 
ve göreneklerine uygun festivaller dü-
zenleyen ya da bu tür festivallere destek 
olan Karamürsel Belediyesi, bu konuda 
önemli bir adım daha attı. 

5 AY ÖNCE KURULDU
Toplumumuzun folklorik unsurlarını, 
dans figürlerini yaşatmak; gelecek nesil-
lere aktarmak, kültürel hafızayı diri tut-
mak adına yaklaşık 5 ay önce Karamürsel 
Halk Dansları Topluluğu’nu kuran Ka-
ramürsel Belediyesi, büyük takdir top-
ladı. Kültürel faaliyetlere her daim önem 
veren Başkan İsmail Yıldırım, gelecek 
nesillerin kültürel değerlerini öğrenmesi 
ve sahip çıkması için kurulan Karamürsel 

K Ü L T Ü R E L  F A A L İ Y E T L E RK Ü L T Ü R E L  F A A L İ Y E T L E R

7 bölgenin halk oyunları 
figürlerini öğrenecek 
olan çocuklar ve gençler, 
ilerleyen süreçte halk 
oyunu yarışmalarına da 
katılarak Karamürsel’i 
temsil edecek.

Usta öğreticiler Şahin Öztaş 
ile Enis Üstüntaş, çalışmalarını 
titizlik içerisinde yürütüyor.

Çocuklara, 
kültürümüzün en 
güzel unsurlarının 
aşılandığı proje 
büyük ilgi görüyor.
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Karamürsel Belediye Başkanı İs-
mail Yıldırım, kültür-sanat etkin-
liklerine destek vermeye devam 

ediyor. Başkan Yıldırım, okur-yazarlık 
oranının çok yüksek olduğu Karamür-
sel’de bir ilki daha gerçekleştirdi, ilçenin 
ilk profesyonel kitap fuarının açılışına 
katkıda bulundu. Okuma kültürünün 
topluma kazandırılmasında en önemli 
araçlardan biri olan, meraklı okurların 
yeni yayınları keşfetmelerini sağlayan 

kitap fuarlarından biri Karamürsel Be-
lediyesi Kültür Merkezi’nde açıldı. Ka-
ramürselli yazar Tolga Uluaydın’ın genel 
yayın yönetmeni olduğu 5 Şubat Yayınları 
ile Vav Fuarcılık işbirliğinde düzenlenen 
kitap fuarını binlerce kişi gezdi.

KEŞFE ÇIKTILAR
Karamürsel Kaymakamlığı, Karamür-
sel Belediyesi ve Karamürsel Milli Eği-
tim Müdürlüğü’nün desteklediği fuarın 

amacı, çocukların ve yetişkinlerin kitaba 
daha kolay ulaşmasını sağlamak. Yeni 
yayınevlerinin, yeni yazarların ve yeni ki-
tapların keşfedildiği fuara açıldığı ilk gün 
itibariyle ortaokul ve lise öğrencileri akın 
etti. Gençler, okumak isteyip bir türlü 
alamadıkları kitapları bir arada görünce 
çok mutlu oldu. İstedikleri kitapları satın 
alan ve yeni yayınları da inceleme fırsatı 
bulan ziyaretçilerin mutluluğu gözlerin-
den okunuyordu.

K Ü L T Ü R  S A N A TK Ü L T Ü R  S A N A T

KARAMÜRSEL’IN DE KITAP FUARI VAR

80 yayınevinin katıldığı, 22 yazarın okurlarıyla buluştuğu 
Karamürsel Kitap Fuarı’nı yaklaşık 35 bin kişi ziyaret etti

Kitap fuarını gezen öğrenciler, 
harçlıklarını kitap almak için harcadı. 
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HAYIRLI OLSUN
Fuarın açılışını; Karamürsel Kaymakamı 
Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Milli Eği-
tim Müdürü Murat Çakır, Karamürsel 
Belediyesi Başkan Vekili Mesut Çetinka-
ya, 5 Şubat Yayınları’nın genel yayın yö-
netmeni şair ve yazar Tolga Uluaydın ile 
ilçe bürokratları birlikte yaptı. Protokol 
üyeleri, fuarın hayırlı olması dileğinde 
bulunduktan sonra Karamürsel halkının 
bu imkandan yararlanmasını istedi. Açı-
lış kurdelesinin kesilmesinin ardından 
fuar alanında kurulan stantlar gezildi, 
ilçeye gelen yayınevlerinin sahiplerine ve 
yazarlara teşekkür edildi. 

80 YAYINEVI, 22 YAZAR
Karamürsel Kitap Fuarı, 1 hafta boyunca 
yaklaşık 35 bin kitapseveri ağırladı. 80 
yayınevinin katıldığı, 26 standın açıldığı 
ve 22 yazarın Karamürsel halkıyla buluş-

tuğu fuarda ayrıca geleneksel el sanat-
larına yönelik ürünler de sergilendi. Hat 
sanatı ustalarının ürünleri de gençler ve 
yetişkinler tarafından büyük ilgi gördü. 
Bir hafta boyunca açık kalan fuara imza 
günü için gelen yazarlar, en çok okunan 
kitaplarını Karamürselliler için imzaladı.

DESTEKÇILERE TEŞEKKÜR
Fuarın organizasyonuna öncülük eden 

yazar Tolga Uluaydın, “Fuarı açmak iste-
diğimizde bizden desteğini esirgemeyen 
başkanımız İsmail Yıldırım’a, kayma-
kamımıza ve milli eğitim müdürümüze 
teşekkür ediyorum. Karamürselliler’in 
kitapları çok sevdiğini biliyoruz, bu fuarı 
gelenekselleştirmeyi amaçlıyoruz” dedi. 
Uluaydın, fuarın açılmasına katkı sunan 
ilçe protokolüne teşekkür plaketi sun-
mayı da ihmal etmedi. 

K Ü L T Ü R  S A N A TK Ü L T Ü R  S A N A T

Aradıkları kitaplara kolayca ulaşan çocukların mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Başkan Yıldırım’a isminin yazılı olduğu bir hediye sunuldu.

Başkan İsmail Yıldırım, kitap fuarı kapsamında ilçeye gelen yayınevi temsilcilerine ve yazarlara teşekkür etti.

Çocuk kitapları yazarı Nesrin 
Hazer, kitap fuarında okuyucularıyla 

buluştu. Hazer, Karamürsel’e ilk 
kez geldiğini ve gördüğü ilgiden 

memnun olduğunu söyledi.

Stantları gezen Başkan Yıldırım, yayınevi 
temsilcileriyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Yılçay Atar 
da kitap 
fuarındaydı.

Pınar Yağmur ve Sibel Yılmaz sömestr 
tatilinde okumak için kitap satın aldı.

Ömer Derse, kitap fuarını 
ziyaret ederek okumak istediği 
kitapları satın aldı. 
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D E Ğ E R  K A T A N L A R

Aydın Demir…
Pehlivanlar diyarı Karamür-
sel’in ilk altın kemerli başpehli-

vanı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin kor-
kulan ismi. Karamürselli başpehlivanlar 
Kadir Birlik ve Ahmet Taşçı’nın hocası…
Karamürselli tarihçi-yazar Erdoğan 
Özdemir’in ‘Altın Kemerli Dev Adam; 
Karamürselli Başpehlivan Aydın Demir’ 
isimli biyografik romanıyla ölümsüzler 
listesine girmiş bir yiğit o...
Karamürsel’in adını yağlı güreşler tari-
hine altın harflerle yazdıran Aydın Demir 
ile evinde buluştuk, güreşe nasıl başla-
dığını, yetiştirdiği isimleri ve pehlivanlık 
yıllarına ait anılarını keyifle dinledik. 
Aydın Bey sizi tanıyabilir miyiz?
1943 Karamürsel doğumluyum. Hacı-
mehmet Mahallesi’nde doğdum, bü-
yüdüm ve burada yaşamaya devam edi-

yorum. Nursen Hanım ile 37 yıllık bir 
evliliğim var. 
Güreşe nasıl başladınız?
Çocukluğumda balıkçılık yaptım. Ne-
redeyse 8-10 yıl ekmeğimi balıkçılıktan 
kazandım. Allah rahmet eylesin bir Nejat 
abimiz vardı, onun teknesinde tayfay-
dım. Babam işini iyi yapan bir inşaat 
ustasıydı, onunla birlikte inşaat işleri de 
yaptım. Hatta terzilikle bile ilgilendim. 
Bana güreşi sevdiren yine babam ve ağa-
beyim Erdoğan oldu. İkisi de çok sever-
di güreşmeyi, evde boğuşurduk. Gücüm 
kuvvetim yerindeydi, fiziki yapım da çok 
uygundu. Askere gidip geldikten sonra 
güreş yapmaya karar verdim. Ustalarım 
beni yetiştirdi, 2 senede başpehlivan 
oldum. Güreşe başlarken ‘altın kemeri 
alacağım’ diye iddiamı ortaya koydum ve 
başardım. 3 kez birinci olunca, altın ke-

meri aldım. 
Karamürsel’e altın kemer getiren ilk 
isimsiniz. Bu nasıl bir duygu?
Altın kemer sahibi olmak tabii ki çok 
büyük bir gurur ve mutluluk. Kırkpı-
nar’da 3 kez birincilik aldım ve altın ke-
meri taktım. Altın kemerli başpehlivan 
olarak ilçeye gelince beni omuzlarda ta-
şıdılar, çok kıymet verdiler. Karamürsel-
liler çok sahip çıktı bana. 
Güreşe kısa bir süre ara verdiğinizi bi-
liyoruz. Neden?
Ağabeyim Erdoğan Demir rahatsızlan-
mıştı, onunla yakından ilgilenmem ge-
rekiyordu. 4 ay kadar güreşe ara vermek 
zorunda kaldım. İyi pehlivan olduğum 
zamanlardı, güreşe ara verince herkes 
şaşırdı. Benim güreş felsefem; bu işi ya 
tam yapacaksın ya da hiç yapmayacak-
sın. Yarım yamalak yaptın mı iyi pehlivan 

AYDIN DEMİR
Karamürsel’e ilk altın kemeri getiren efsane başpehlivan Aydın Demir, 

başarısının sırrını ‘çok çalışmak’ olarak açıklıyor

Altın kemerli dev adam



olamazsın. Ağabeyim iyileşince moralim 
düzeldi, tekrar güreşe başladım ve Tür-
kiye’de ilk üç pehlivan arasına girdim. 

40 YAŞINDA BIRAKTIM
Ne kadar güreştiniz?
15-16 yıl güreştim, çok güzel başarılar 
elde ettim. Ekmeğimi harp yaparak ka-
zandım diyebilirim. Bizim zamanımızda 
iyi pehlivanlar vardı; Ordulu Mustafa, 
Kara Ali, Ordulu Davut, Hüseyin Çokal, 
Arap Mustafa… Onlara karşı büyük mü-
cadeleler verdim. 
Kaç yaşında güreşi bıraktınız?
40 yaşında bıraktım. Ereğli’de lokanta 
açmıştım, güreşle tam anlamıyla ilgile-
nemedim. Dedim ya güreşe kendini ve-
receksin, baktım kendimi veremiyorum, 

bıraktım. İş hayatıyla birlikte güreş yü-
rümüyor. Lokantayı kapattıktan sonra da 
düğün salonu işlettim.
Yetiştirdiğiniz güreşçiler de oldu…
Evet. İlk yetiştirdiğim isim Kadir Bir-
lik’ti, benim çırağımdı. Sonra Ahmet 
Taşçı geldi. Hatta Ahmet Taşçı’yı plajda 
keşfettim desem yeridir. O zamanlar çok 
yüzerdik, Ahmet de sahile gelirdi, me-
raklıydı güreşe. Kumsalda boğuşurduk. 
Baktım Ahmet çok kuvvetli, boğuşurken 
beni bile zorluyor. O zaman bir fabrikada 
çalışıyordu. Bana dedi ki, ‘Ben pehlivan 
olabilir miyim?’ Ben de ‘Olabilirsin ama 
işi bırakman lazım. Sadece güreşle ilgi-
lenirsen yakın zamanda iyi yerlere gelir-
sin’ dedim. İşi bıraktı, bizimle çalışmaya 
başladı ve bir yılda başarı elde etti. Başa-

rılarıyla camiada kendisini kabul ettirdi, 
Karamürsel’e ikinci altın kemeri getirdi. 
Onun güreşe başladığı zamanlar benim 
son dönemlerimdi. Ahmet Taşçı’dan 
sonra çok iyi bir pehlivan çıkmadı ne 
yazık ki. Evet, pehlivanlar var, çalışıyor-
lar ama kimse eskisi gibi hırslı değil.

ARABAYI ÇEKERDIM
Nerede o eski güreşler diyor musunuz?
Elbette, ‘nerede o eski güreşler’ dedi-
ğim çok oluyor. Şimdi de iyi pehlivanlar 
var ama güreş yapıyorsan başka bir iş 
yapmayacaksın, kafan hep güreşte ola-
cak. Kafaya başka bir şey takmayacaksın. 
Sabah kalkıp antrenmanlarına odakla-
nacaksın. Üzülmeyeceksin, moralin çok 
iyi olacak. Ben çok çalışıyordum. Her 
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gün 2 saat yağlı antrenman yapıyordum, 
sonra koşuyordum. Dağlara çıkar koşar-
dım, hatta halatın bir ucunu belime bir 
ucunu arabaya bağlar, arabayı çekerdim. 
Kolay kolay iyi güreşçi olunmuyor, çok 
çalışmak gerekiyor. İyi güreşçi olmanın 
sırrı çok çalışmak ve her gün antrenman 
yapmaktır.
Aydın Bey, biraz da Karamürsel’den 
bahsedelim mi?
Ben Karamürsel’de doğdum, büyüdüm. 
Karamürsel çok güzel bir ilçe. Hatta ar-
kadaşlarım ‘Sen böyle cıvıl cıvıl, güzel bir 
ilçede nasıl pehlivan oldun, başka işler 
yapmadın?’ diyorlardı. Buraya geldikle-
rinde hayran kalıyorlardı ilçemize. Son 
yıllarda yapılan hizmetlerle daha da gü-
zelleşti. Özellikle sahillerimizi çok güzel 
yaptılar. Başkanımız İsmail Yıldırım’ın 
çok güzel hizmetleri oldu. Sağ olsun, o 
bizi biz de kendisini çok severiz. Zaten 
komşuyuz da görüşürüz sık sık. Kara-
mürsel’i çok seviyorum. Arkadaşlarım 
bana ‘Cennette oturuyorsunuz’ der. 

MADALYAYI EŞIME 
ARMAĞAN ETTIM
37 yıllık bir evliliğiniz var. Eşiniz Nursen 
Hanım’a pehlivan olduğunuz zaman-
larda aşık olmuşsunuz, bir tek ona ‘pes’ 
etmişsiniz… Biraz anlatır mısınız?
Nursen, Karamürsel’in kızıdır. Liseye 
gidip gelirken görüyordum ve beğeniyor-
dum. Aramızda 19 yaş fark vardı. Nursen 
liseyi bitirip Karamürsel Belediyesi’nde 
başkan sekreteri olarak çalışmaya başla-
mıştı, ben de başkana gidip gelirken daha 
çok görüyordum onu. Evlenmeye niyet 
ettim ve teklifte bulundum. İlk etapta 

kabul etmedi ama sonra o da beni sevdi 
ve nişanlandık. Yüzüklerimizi de Kara-
mürsel Belediye Başkanı Albay Mithat 
Güney taktı. 1981 yılında evlendik. Eşim 
Nursen şu an Karamürsel Yardımsever-
ler Derneği’nin yönetim kurulunda görev 
yapıyor. Hatta Nursen ile ilgili unutama-
dığım bir anım var.
Anlatın lütfen…
Arap Mustafa, Kara Ali, Ordulu Davut, 
Ordulu Mustafa, Hüseyin Çokal ra-
kibimdi. Bu isimler zamanın en iyi 
güreşçileriydi. Yalova’da bir güreşte 
Ordulu Mustafa’yı yendim. Onu yen-
diğimde deyim yerindeyse ortalık yıkıl-
dı. Çok gençtim, herkes şaşırdı. Sonra 

Nursen’e evlilik teklif ettiğim zaman 
Edirne’de güreşe gittim. Arap Mustafa 
ile güreştim. Ancak Arap Mustafa güreş 
sırasında gözüme parmak attı buna rağ-
men yenik sayıldım. Büyük olay oldu bu. 
Hastanelik oldum, gözümün içi çizildi, 
ameliyatlar geçirdim. Bu olay çok ses 
getirince, İzmit Durhasan Köyü’nde sa-
dece ikimiz arasında güreş tekrarlandı. 
Yendim Arap Mustafa’yı ve aldığım ma-
dalyayı Nursen’e armağan ettim. 
Son olarak ne söylemek istersiniz?
Karamürsel’i çok seviyorum. Bu şehre 
hizmet edenleri kutluyorum. Pehlivanla-
ra da çok çalışmalarını, güreşe daha çok 
eğilmelerini tavsiye ediyorum.

Aydın Demir, eşi Nursen Hanım ile 
37 yıldır aynı yastığa baş koyuyor.
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Spora ve sporcuya destek olan, 
kendisi de düzenli bir şekilde spor 
yapan hatta sporu bir yaşam bi-

çimi haline getiren Karamürsel Belediye 
Başkanı İsmail Yıldırım, ilçesinin takı-
mı Karamürselspor’a düşkünlüğüyle de 
biliniyor. Başkan Yıldırım, Cumhuriyet 
ile yaşıt olan, 1923 yılında ‘Karamürsel 
İdman Yurdu’ adıyla kurulan, 1938 yı-
lında ise Cemiyetler Kanunu çerçeve-
sinde ‘Karamürselspor Kulübü’ adını 
alan sarı-lacivertli takıma her daim sahip 
çıkıyor. Karamürselspor Kulübü’nün 
sevincinde hüznünde, derdinde mutlu-
luğunda yanında olan Başkan Yıldırım, 
bu kez şampiyonluğu taçlandırdı. 

GURURUMUZ OLDU
Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Kü-
me'ye yükselme başarısı gösteren Ka-
ramürsel’in medar-ı iftiharı Kara-
mürselspor, A Grubu’nda büyük bir 
başarı elde ederek, Karamürselliler’i bir 
kez daha gururlandırdı, ligin bitimine 3 
hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ka-
ramürselspor şimdi Bölgesel Amatör Lig 
(BAL) için yükselme grubunda 5 takımla 
mücadele edecek.
Başkan İsmail Yıldırım, bir yıl boyunca 
büyük mücadele veren ve 2018 yılında 
iki kez şampiyon olan tek kulüp olarak da 

dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivert-
lileri unutmadı. Karamürselspor Kulü-
bü’nün başkanı Ali Yılmaz ve yönetim 
kurulu üyeleri, aldıkları başarının müka-
fatı olan kupayı daha önce başkan Yıldı-
rım’a götürmüş ve mutluluklarını paylaş-
mıştı. Bu kez Başkan Yıldırım şampiyon 
takımı ağırladı. 
Sarı-lacivert renkleriyle gönüllerde taht 
kuran Karamürselspor’un futbolcuları ile 
kulüp başkanı Ali Yılmaz ve kulüp yöne-
ticilerini yemekte ağırlayan Başkan Yıl-
dırım, ilçenin yüzünü güldüren bu ekibin 
mutluluğuna ortak oldu. Futbolcular ve 
kulüp yöneticileri, şampiyonluk gecesin-
de gönüllerince eğlenirken, ‘devamı gele-

cek’ sözünü de verdi. Başkan Yıldırım da 
Karamürselspor’a verilen desteğin karşı-
lığını her zaman aldıklarını söyledi. 

BAŞKANA TEŞEKKÜR 
Başkan Yıldırım, fair-play kurallarına 
uygun bir şampiyonluk kazanan Kara-
mürselspor’a maddi ve manevi destek-
lerinin süreceğini de açıkladı. Kara-
mürselspor Kulübü Başkanı Ali Yılmaz, 
yönetim kurulu ve futbolcular da Ka-
ramürsel Belediye Başkanı İsmail Yıl-
dırım’a düzenlendiği şampiyonluk ge-
cesinden ötürü teşekkür etti. Gecede 
Başkan Yıldırım’a AK Parti Karamürsel 
İlçe Başkanı Recep Demirel de eşlik etti.

Karamürselspor’un başarılı futbolcuları ile 
kulüp yöneticileri, Başkan İsmail Yıldırım’ın 

şampiyonluk yemeğinde bir araya geldi.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürselspor Kulüp 
Başkanı Ali Yılmaz ve yöneticiler ile futbolcuları yemekte ağırladı.

Futbolcular, ligin 
bitimine 3 hafta kala 
gelen şampiyonlukla 
moral buldu.

Karamürsel’in 
evlatları, Süper 
Lig’deki başarılarıyla 
bizleri gururlandırdı.

Genç futbolcular, 
Karamürsel’e daha 

nice başarılar 
getirmek için moral 

depoladı.
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ŞAMPIYON 
KARAMÜRSELSPOR
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Süper Amatör Küme’de şampiyon olan 
Karamürselspor’u akşam yemeğinde ağırladı, kulübün mutluluğunu paylaştı
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caksınız. Kovboy müzikleriyle karşılana-
cağınız Erkansas City’de ‘Nereye geldim 
ben böyle?’ demekten kendinizi alıkoya-
mayacaksınız?

IŞTE VAHŞI BATIDASINIZ!
Henüz şaşkınlığınız geçmeden, size 
bir kovboy şapkası ve fular uzatılacak. 
Kovboy şapkanızı taktığınız anda, artık 
siz de bir kovboysunuz ve tam da olma-
nız gereken yerdesiniz: Vahşi batıda… 
Her şey çok gerçekçi, burada. Kovboy-
ların evleri, Kızılderililerin yaşam alan-
ları, temsili kumarhaneler, hapishane-
ler, atlar, posta arabaları… Olayların, 

heyecanın, adrenalinin bitmediği vahşi 
batıdan bir farkı yok Erkansas City’nin.

BAŞ KAHRAMAN SIZSINIZ
Erkansas City’de her an bir western fil-
minin içerisinde gibisiniz. Mekanda bir-
birinden ilginç gösteriler izliyor, adre-
nalin dolu sahnelere şahitlik ediyor, kah 
kovboy kah Kızılderili oluyorsunuz… 
Elinizde oyuncak silahlar, sırtınızda ok-
larla heyecan dolu 1,5 dakikalık oyunlara 
katılıyor, Kızılderili ya da kovboy saldı-
rılarına karşı koyuyor, banka soygunu 
yapıyor, hapse atılıyorsunuz. Kısacası, 
Erkansas City’de, kovboy filminin baş 

kahramanı hep sizsiniz.

KAPSAMLI ARAŞTIRMA
Erkan Erdem böylesine konsept bir te-
sisi, bu kadar komplike şekilde hayata 
geçirmeden önce tam 186 kovboy filmi 
izlemiş ve çok kapsamlı araştırma-
lar yapmış. Doneleri topladıktan sonra 
da uygulamaya geçmiş. Erkan Erdem 
o dönemi şöyle anlatıyor: "Yaptığımız 
araştırmalar sonucunda dünyada biz-
den başka böyle şov yapılan bir kasaba 
görmedik. Buna öncü olduk. Dünyanın 
ikinci, Türkiye’nin ise ilk kovboy kasa-
basını Karamürsel’e kurduk."

İzmit Körfezi’nin güney kıyısında yer 
alan, balıkçılığın merkezi, pehlivanlar 
diyarı Karamürsel, kırsal kesimde yer 

alan doğal dinlenme ve trekking alanla-
rıyla da tam bir turizm cenneti. Sanayi-
leşmenin Karamürsel'in karşı kıyısında 
geliştiği Kocaeli’de vatandaşlar; nefes 
almak, kafa dinlemek, doğayla baş başa 
kalmak için sıklıkla bu şirin ilçeyi tercih 
ediyor. Temiz havası, yemyeşil doğası, 
körfez manzarasıyla cenneti andıran Ka-
ramürsel’de ilçeye değer katan yatırımlar 
ardı ardına hayata geçiyor. 

VAHŞI BATI’YA HOŞ GELDINIZ
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıl-
dırım da ilçesinde yatırım yapmak iste-
yen turizmcilere ve Karamürsel turizmi-
ne katkı sağlayacak projelere tam destek 
veriyor. Başkan Yıldırım’ın turizme olan 
desteği sayesinde, İstanbullu turizm-
ci iş adamı Erkan Erdem, Karamürsel’e 
muhteşem bir proje kazandırdı. Erdem, 

Karamürsel Çamçukur Köyü’nde bulu-
nan ve daha önce sadece otel hizmetinin 
verildiği arazisini, ‘vahşi batı’ temalı bir 
kovboy kasabasına dönüştürdü. 

ARAZISINI DEĞERLENDIRDI
Turizmci Erdem, bir Amerika seyahati 
sırasında Las Vegas’ta gördüğü; 1780’li 
yıllardan kalma tek kovboy kasabası 

olan Calico’yu görünce çok beğenmiş 
ve Türkiye’ye de bu kasabanın bir ben-
zerini yapmaya karar vermiş. Karamür-
sel’de bulunan arazisini bu proje için 
değerlendiren Erdem, Amerika’da kov-
boyların doğduğu ‘Arkansas City’den 
esinlenerek, yaratıcısı olduğu kovboy 
kasabasına ‘Erkansas City’ adını ver-
miş. İstanbul ve Bursalıların uzun süre 
önce, Kocaelililerin ise yeni yeni keş-
fettiği kovboy kasabasında kısa bir tur 
atmaya hazır mısınız?

ADRENALIN DOLU BIR GÜN
Eğer siz de güne nefis bir kahvaltıyla 
başlayabileceğiniz sıra dışı bir hafta sonu 
aktivitesi arayanlardansanız, Erkansas 
City’de tahmin ettiğinizden daha fazla-
sını bulacaksınız. Kovboy kasabasında 
hem nefis yemekler hem de adrena-
lin dolu bir gün sizi bekliyor. Erkansas 
City’in kapısından içeri girdiğiniz anda 
kendinizi bambaşka bir dünyada bula-

K E Ş F E D İ N

ERKANSAS CITY
Vahşi batı Karamürsel’de

Turizmci Erkan Erdem, doğasıyla baş döndüren Karamürsel’de muhteşem bir 
projeyi hayata geçirdi; Türkiye’nin ilk ve tek kovboy kasabası Erkansas City’i kurdu. 
İlçe turizmine büyük katkı sunan kovboy kasabası, vahşi batıyı ayağınıza getirdi

Erkan Erdem, Erkansas 
City projesiyle aldığı 
ödülün sevincini Başkan 
İsmail Yıldırım ile paylaştı.

Erkan Erdem, animasyonları bizzat kendisi gerçekleştiriyor.

Tesise girdiğiniz anda kendinizi 
vahşi batıda hissediyorsunuz.

Tesiste 
çocuklar 
da çok 
eğleniyor.
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da 21.00-24.00 saatleri arasında canlı 
müzik eşliğinde dans etme şansı bulabi-
lirsiniz. Kovboy kasabamız kış aylarında 
sadece cumartesi-pazar günleri; yazın 
ise haftanın her gün hizmet veriyor.” 

KIZILDERILILER  
GELINI KAÇIRDI!
Erkansas City, düğün yapmayı planla-
yan çiftler için de oldukça sıra dışı bir 
mekan. Kovboy düğünlerinin yapıldığı 
bir yer burası. Türkiye’nin ilk kovboy 
düğünü Erkansas City’de geçtiğimiz yaz 
yapıldı, bu yıl da adrenalin dolu düğün-
lere hazır olun. Örneğin, düğününüz-
de Kızılderililer gelini kaçırabilir ve siz 
damat olarak onu kurtarmak zorunda 
kalabilirsiniz. Türkiye’deki tek kovboy 

kasabası olan Erkansas City’e gelenlerin 
mutlu ayrıldığını hatta hiç gitmek iste-
mediklerini söyleyen Erkan Erdem, me-
kanının gördüğü ilgiden çok memnun. 

BAŞKAN BIZIM DOSTUMUZ
Erkan Erdem, “Bu konuda en büyük te-
şekkürü Karamürsel Belediye Başkanı 
İsmail Yıldırım hak ediyor. Başkanımız 
gayet kültürlü ve pırıl pırıl bir insan. 
Kendisini bir arkadaş, dost bildik. Ne 
zaman bir ihtiyacım olsa hep yanımda 
oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız İbrahim Bey de buraya geldi, o 
da konseptimizi çok beğendi. Artık ben 
de Karamürselli oldum. Karamürsel’i 
seviyorum ve bütün Karamürselliler’i 
buraya bekliyorum. 

YENI PROJE GELIYOR
Benim hayalim hem kendimin hem 
de insanların mutlu olacağı bir yer 
yapmaktı. Bu hayalimi gerçek-
leştirdim” ifadelerini kullanıyor.
Erkansas City ile bir ilki gerçek-
leştiren Erkan Erdem’in şimdi bir 
hayali daha var: Bir orta çağ kenti 
kurmak. Bunun için kovboy kasa-
basına 100 metre mesafede bulunan 
5 dönümlük arazisini değerlendire-
ceğini söyleyen Erdem, “Karamür-
sel doğasıyla harika bir yer. Burada 
yatırım yapmak beni mutlu ediyor. 
Bunun için Erkansas City’nin biraz 
ilerisinde bulunan arazimizi de orta 
çağ kenti konseptiyle düzenleyip 
hizmete açacağız" diye konuşuyor. 

ŞOVLAR YAPILIYOR
Erdem, sözlerine şöyle devam ediyor: 
“Erkansas City’e sadece kahvaltı ya da 
yemek için gelinmemeli. Burada tüm 
gün vakit geçirebilecek konsepte uygun 
aktiviteler oluyor. Gösterileri ben yapı-
yorum, bir de ekibim var. Kovboy elbi-
semi giyip, burada misafirlerime şovlar 
düzenliyorum; sonra onları bu şovların 
içine dahil ediyorum. Erkansas City’de 
adrenalin, heyecan, nostalji, her şey var. 
Tabii mutfağımızdan çıkan muhteşem 
lezzetler de misafirlerimizi ayrıca mutlu 
ediyor.” 

KONAKLAMA HIZMETI
Haksız da değil. Ses efektleri arasında 
Kızılderililer tarafından yapılan saldı-

rıları, suçluların yakalanıp şerif tarafın-
dan hapse atılmaları, Erkansas National 
Bank’a yapılan soygun denemeleri, hay-
dutların cezalandırılmaları gibi tiyatral 
gösteriler misafirlerin renkli bir gün 
geçirmesini sağlıyor. Ayrıca, ailece gi-
debileceğiniz Erkansas City’de çocuklar 
da atlara binip eğlenceli vakit geçirebi-
liyor. Aynı zamanda konaklama hizmeti 
veren Erkansas City’nin 11 odalı, 2 yıl-
dızlı oteli de manzarasıyla büyülüyor.

ÖDÜLLÜ TURIZMCI
Dilerseniz cumartesi günleri, sabah 
itibariyle Erkansas City’e giriş yapıp 
aktivitelere katılabilir, akşam oteldeki 
eğlenceyle keyfinize keyif katıp, sabah 
Karamürsel’in eşsiz güzelliğine uya-

nabilirsiniz. Erkansas City projesiyle; 
2017 yılında Skål International İstan-
bul Kulübü tarafından verilen ‘Turizme 
Değer Katanlar’ ödülüne layık görülen 
Erkan Erdem, Erkansas City’nin lezzetli 
menüsü için de şunları söylüyor: “Sa-
bahları serpme/açık büfe kahvaltımız, 
öğlen ve akşam yemeği menülerimiz mi-
safirlerimiz tarafından çok beğeniliyor. 

MENÜ ÇOK ZENGIN
Ağırlıklı olarak et yemekleri var. Köyü-
müzün kadınları tarafından yapılan ev 
mantısı ve sıcacık lavaş ekmeği de ziya-
retçilerin en çok tercih ettiği lezzetler. 
Ayrıca, cumartesi akşamları da çok özel 
lezzetlerle hazırlanmış açık büfe ye-
mekleri tadabilir ve kasabanın salonun-

Erkansas City'de her cumartesi 
akşamı canlı müzik var. 

Erkansas City'de içeceğiniz ev yapımı 
limonatanın tadı damağınzıda kalacak.

Mekanda vahşi batı konseptli 
düğünler de gerçekleştiriliyor.

Erkan Erdem'in yeni hedefi 
orta çağ kasabası kurmak.

Erkansas City'de konaklamak isteyenler 
Körfez manzaralı 11 odadan birini seçebilir.
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S P O R  Y A T I R I M IS P O R  Y A T I R I M I

KARAMÜRSEL 
STADI YENILENDI
Karamürsel Stadı’nın zemini FIFA kurallarına göre yenilendi, 
yapılan çevre düzenlemesiyle bambaşka bir görünüme büründü

arkasına sporcuların antrenman ve 
müsabakalarda kullanabileceği tam te-
şekküllü soyunma odaları da yapılarak, 
kaliteli hizmet anlayışı ortaya konuldu. 
Tesiste sporcuların ihtiyaçlarını karşı-
layacağı duşlar, soyunma odaları, bay 
ve bayan tuvaletleri, mescit, kulüplerin 
malzeme odaları ve yönetim odası bu-
lunuyor. Çalışmaların tamamlanmasıy-
la ilçede büyük bir eksiklik giderildi.

Karamürsel Stadyumu’nun ze-
mini, Karamürsel Belediyesi ile 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 

tarafından yapılan ortak çalışmalar ne-
ticesinde yenilendi. Stadyumun zemini, 
ilçedeki sporcuların kaliteli ve verimli 
çalışmalar yapabilmesine imkan tanı-
yacak şekilde, FIFA kurallarına uygun 
olarak yeniden yapıldı. Sporcuların 
daha sağlıklı ve modern ortamlarda mü-

sabaka yapabilmesi için gerçekleştirilen 
zemin yenileme çalışmaları Karamürsel 
halkından tam not aldı. 

KOŞU PARKURU YAPILDI
Bakıma alınan sahanın zemininden yıp-
ranmış sentetik çim kaldırılarak, yerine 
9 bin 600 metrekarelik yeni sentetik 
çim halı döşendi. Çalışma kapsamında, 
yenilenen zeminin çevresinde eksik olan 

koşu parkuruna da el atıldı, koşu par-
kuru üç kulvarlı hale getirildi. Stadyum 
çevresinde istinat duvarları ve kale ar-
kası top tutucu imalatı da yapıldı. Saha 
yenileme çalışmalarının yanı sıra çevre 
düzenlemeleri de gerçekleştirildi.

SOYUNMA ODALARI 
Karamürsel Belediyesi tarafından ya-
pılan çalışmalar kapsamında stadın 

Karamürsel Stadı’nın zemini yenilendi, çevre 
düzenlemesiyle birlikte soyunma odaları da yapıldı. 
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Onu bazen bir lise öğren-
cisiyle neşe içinde selfie 
çekerken; kimi gün kır-

sal mahallelerimizden birinde yaşlı 
teyzenin pişirdiği kuru fasulyeyi 
kaşıklarken; Karamürsel pazarın-
da, yıllar boyunca toprakta çalış-
maktan nasırlaşmış emektar bir eli 
öperken ya da bir sokak arasında 
çocukların oyununa katılırken gö-
rebilirsiniz… Başkan İsmail Yıl-
dırım’ın, doğup büyüdüğü kentte; 
önce ‘insan' sonra ‘başkan’ olarak 
görülmesinin, gönülden sevilme-
sinin nedeni budur.
İlçesine kazandırdığı birbirinden 
değerli projeler kadar, her yaş ve 
kesimden hemşehrisiyle kurduğu 
sevgiye dayalı bağlarla da tanınan 
Başkan Yıldırım, Karamürsel’de 
kimisinin oğlu, kimisinin kardeşi, 
kimisinin ağabeyi, kimisinin yeğe-
nidir… O, Karamürsel’in evladı; 
Karamürsel onun sevdasıdır. Ve 
bu sevda, fotoğraf karelerine işte 
böyle yansır…

ÖNCE INSAN 
SONRA BAŞKAN

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, hayata 
geçirdiği projelerle olduğu kadar ilçe halkıyla kurduğu 

sevgi dolu bağlarla da örnek gösterilen bir isim… 



#MutluKaramürsel


