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Huzurun başkenti



İlçemizdeki çocukları ve gençleri buz pateniyle tanıştıracağız, 
sadece kış aylarında değil yazın da buzda kaymanın keyfini 
yaşatacağız. Buzun prensleri ve prensesleri bu pistte yetişecek, 
buz pateninde fırtınalar estirerek tarihi başarılara imza atacak.

İÇİN ÇALIŞIYORUZ

MUTLU
KARAMÜRSEL 

KARAMÜRSEL  
BUZ PATENİ PİSTİ

BAŞK AN’DAN

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım

Sevgili hemşehrilerim;
Sizlerin sevgisi ve desteğiyle yeni bir döneme daha ‘merhaba’ demenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.
Yeni döneme dair ilçemiz için güzel hedeflerimiz var. Bunların başında da ‘Huzurun başkenti’ güzel ilçemizi 
daha mutlu insanların yaşadığı ‘Mutlu Karamürsel’e dönüştürmek geliyor.
Bu doğrultuda, gerek fiziki eksiklerin giderilmesi gerekse sosyal hayatın canlanması adına sayısız proje 
hazırladık. Ve yerel seçimler öncesinde projelerimizi görücüye çıkardık.
Daha önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönem de söz verdiğimiz bütün projeleri tek tek hayata geçireceğiz. 
Bunun için gerekirse gece-gündüz çalışacağız, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. 
Verdiğimiz sözleri tutacağımızdan, görev süremiz içerisinde projelerimizi hayata geçireceğimizden hiç kimsenin 
şüphesi olmasın. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.

★ ★ ★

Bu dönem özellikle gençlerimize yönelik projelere ağırlık vereceğiz. Gençlerimizi kahve köşelerinden, internet 
bağımlılığından kurtaracak, sanata ve spora yönlendireceğiz.
Gençlerimizin boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için spor kompleksleri, gençlik merkezleri, kültür 
ve sanat merkezleri inşa edeceğiz. Düzenleyeceğimiz kamplarla onları doğayla buluşturarak, keyifli vakit 
geçirmelerini sağlayacağız. Çünkü biliyoruz ki geleceğin Karamürselini, geleceğin Türkiyesini onlar inşa edecek.
Aynı şekilde çocuklarımız ve kadınlarımız için de projelerimiz var. Kadınlarımızı daha üretken hale getirecek, 
çocuklarımızı daha sağlıklı ortamlarda yetiştirmemize imkan sağlayacak yatırımlara ağırlık vereceğiz.
Geçmişten gelen tecrübelerimizle yatırımlarımızı tamamlayıp, daha mutlu bir Karamürsel ortaya çıkaracağız.

★ ★ ★

Sevgili hemşehrilerim;
Bildiğiniz gibi yaz sıcakları bastırdı. Kocaeli’nin ilk ‘Mavi Bayrak’lı plajı olan Altınkemer Plajı’nın yanı sıra sahil 
boyunca oluşturduğumuz diğer plajlar bu yaz da serinlemek isteyenlerle dolup taşacak.
Karamürselimiz yine çevre ilçelerden hatta illerden çok sayıda yerli ve yabancı turist ağırlayacak. Yeşiliyle, 
mavisiyle adeta bir cennet olan güzel ilçemize daha fazla turist çekebilmek, Karamürsel’i sadece yaz aylarında 
değil kışın da turistlerin tercih ettiği bir ilçe haline getirebilmek amacıyla çalışmalarımıza kaldığımız yerden 
devam edeceğiz.
Sahillerimizi daha da güzelleştirecek, doğa turizmine önem verecek, düzenleyeceğimiz festivaller ve 
etkinliklerle Karamürsel’i cazibe merkezi haline getireceğiz.
Karamürsel, insanların gelmek için can atacağı, ilçe sınırlarına girdiği andan itibaren huzur bulacağı, mutlu 
insanların şehrine dönüşecek.
Mutlu Karamürsel için çalışmaya devam...



İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R

Yayıncı 
Karamürsel Belediyesi

Yayın Direktörü 
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Yönetim Yeri 
4 Temmuz Mh. Cumhuriyet Cad. No: 2 Karamürsel

Tel: 0 (262) 452 1025 
E-posta: info@karamursel.bel.tr • Web: karamursel.bel.tr

Yayın türü: Yerel, süreli, üç ayda bir

Haber-Araştırma-Tasarım-Baskı
Leona Basın-Yayın Reklamcılık ve Organizasyon Tic. Ltd. Şti.

info@kocaelilife.com • 0262 323 93 92

SAYI: 5 • YAZ 2019

28 Sağlıklı ve fit bir yaz için... 
Karamürsel Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi’nde 
hizmet veren diyetisyen Seval Taşkan, sağlıklı ve 
fit bir yaz geçirmenin tüyolarını bizlerle paylaşırken 
ödem atıcı, hararet giderici tarifler de verdi. 

32 3 boyutlu pastalarıyla ödülleri topluyor 
Karamürsel’in adını dünyaya duyuran Engin 
Yılmaz, yaptığı 3 boyutlu pastalarıyla rakip 
tanımıyor, katıldığı yarışmalarda ödülleri topluyor.

36 Korkmayı değil sevmeyi öğret! 
Kocaeli Hayvan Hakları Derneği, ‘Korkmayı 
değil sevmeyi öğret’ sloganı ile Karamürsel’de 
çocuklara hayvan sevgisini kazandırmaya çalışıyor.

40 Şifalı suyuyla çok ünlü: Akpınar Köyü 
Akpınar Köyü; tabiatıyla olduğu kadar her derde 
deva şifalı suyuyla da ünlü. Akpınar Suyu’nun 
şifasından faydalanmak isteyen vatandaşlar, civar 
il ve ilçelerden köye akın ediyor.

46 Büyük sanatçılar burada yetişiyor: 
Karamürsel İleri Musiki Derneği  
Dünyaca ünlü mega starımız Tarkan’ın da 
bünyesinde müzik eğitimi aldığı Karamürsel İleri 
Musiki Derneği, her yaştan müzik tutkununa 
eğitim vermeye devam ediyor.

50 Karamürsel’e 3. Lig yakışır 
Son 2 yıl içerisinde üst üste 2 kez şampiyon 
olan Karamürselspor’un başkanı Ali Yılmaz, 
“Karamürsel’e 3. Lig yakışır” dedi.

54 Sosyal hayatı nasıl canlandırabiliriz? 
Yaz döneminde yazlıkçıların ve plajlardan 
günü birlik faydalanmak isteyenlerin akınına 
uğrayan Karamürsel’de, bu hareketliliğin 
4 mevsim yaşanabilmesi için neler 
yapılabileceğini ilçe halkına sorduk

60 Tarihimizin ilk özel kumaş fabrikası: 
Karamürsel Mensucat  
Karamürsel’in, Osmanlı Devleti döneminde 
de sanayi alanında  etkin rol oynadığını 
biliyor muydunuz? Peki, tarihimizin ilk 
özel kumaş fabrikasının Karamürsel’de 
kurulduğunu duymuş muydunuz?

64 KARMEK’ten yıl sonu sergisi 
Karamürsel Belediyesi’nin açtığı kurslara 
katılanlar, el emeği göz nuru çalışmalarını 
görücüye çıkardı

66 Karamürsel’in kadın evliyası: Vasiye 
Nine 
Rivayete göre yaşadığı dönemde sıkıntıya 
düşen denizcilere hayır dualarıyla yardımcı 
olan Vasiye Nine’nin türbesi, hala ilçenin en 
fazla ziyaretçi çeken noktalarından biri.

BÜYÜK SANATÇILAR 
BURADA YETIŞIYOR: 
KARAMÜRSEL ILERI 
MUSIKI DERNEĞI

ŞİFALI SUYUYLA 
ÇOK ÜNLÜ: 

AKPINAR KÖYÜ

HAVUZUN TADINI EN ÇOK 
ÇOCUKLAR ÇIKARIYOR

KARAMÜRSELLİLER RENKLİ 
ELLER’DE ÜRETİYOR

3 BOYUTLU PASTALARIYLA 
ÖDÜLLERİ TOPLUYOR

KORKMAYI DEĞİL 
SEVMEYİ ÖĞRET!
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6 Bunları biliyor muydunuz? 
Karamürsel’i ilk ziyaretinde Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ü fotoğraflayan kişinin kim olduğunu, sarma 
işçiliğinin Karamürsel’den doğduğunu, Halkevi binasının 
halkın desteğiyle yapıldığını biliyor muydunuz?

8 Karamürsel plajları sizi bekliyor 
Körfez şeridinde adeta mavi bir inci gibi parlayan Karamürsel 
sahili;  Mavi Bayrak’lı tertemiz denizi ve her ihtiyaca cevap 
veren plajlarıyla Kocaelililere güney sahillerini aratmıyor.

14 Karamürsel’e Deniz Müzesi 
Karamürsel Belediyesi’nin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile 
ortaklaşa yaptıracağı Deniz Müzesi, ilçemizin köklü tarihini 
gözler önüne serecek.

16 Karamürselliler Renkli Eller’de üretiyor 
Sevim Şentürk’ün sahibi olduğu Renkli Eller Hobi Sanat 
Atölyesi, 7’den 70’e herkesin ürettiği; üretirken sabrı, saygıyı, 
sevgiyi öğrendiği rengarenk bir dünyanın kapılarını aralıyor.

20 Çocuğunuzun tatil hakkını elinden almayın! 
Uzman psikolog ve psikoterapist Dila Demir, anne-babalara 
önerilerde bulundu: Karnesi zayıf bile olsa çocuğunuzun tatil 
hakkını elinden almayın!

22 Havuzun tadını en çok çocuklar çıkarıyor 
Karamürsel Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri, genç-yaşlı, 
çoluk-çocuk her kesimden insanı ağırlıyor, havuzun tadını en 
çok çocuklar çıkarıyor.
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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 ?

Atatürk’ü fotoğraflayan  
kişinin kim olduğunu…
Takvimler, 24 Temmuz 1933’ü gösterdiğinde Karamürsel, 

çok önemli bir konuğu ağırladı. Ülkemizin kurucusu Büyük 
Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sıcak bir yaz günü, ilk kez 
Karamürsel’i ziyaret etti. Bu ziyaret ilçe halkı için unutulmaz 
anılardan, atalarımızın en önemli hatıralarından biridir. Motorla 
Karamürsel Belediyesi’nin eski binasının önündeki iskeleye 
yanaşan Atatürk’ü görenler kısa süreli şaşkınlığın ardından onun 
çevresini sarmış, sohbet etmişti. Askerlik şubesini ziyaret eden, 
Pir Ali Kıraathanesi’nde soluklanan ve vatandaşla sohbet eden 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçeye gelişini fotoğraflayan ismin ilçe 
belediye meclis üyelerinden, fotoğrafçı ve sonrasında belediye 
başkanı olan Cemil Bal olduğunu biliyor muydunuz? Bal, Atatürk’ün 
ilçeyi ziyaretini fotoğraflayarak bu ziyareti ölümsüzleştirmiş ve 
Karamürsel’e değerli anılar bırakmıştır. Rahmetle anıyoruz…

Sarma işçiliğinin 
Karamürsel’den doğduğunu…
Osmanlı döneminde 

padişah ve padişah 
analarının saraylarında 
kullanılan sarma işi ile 
bezenmiş kaftan, uçkur, yemeni, 
peşkir ve iç çamaşırı gibi örtüler 
saray dışında da nam salmış, 
rağbet görmüştü. Bu nadide 
el sanatının Karamürsel ve 
köylerinde doğduğunu, 
geliştiğini ve büyüdüğünü 
biliyor muydunuz? Şu an 
pek az görülse de hala ninelerimizden 
geleceğe taşınan birkaç örneği bulunuyor. Belki hala bazı 
evlerde nadide el sanatının hatıraları saklanıyordur, kim bilir.

Yurt dışından hibeyle ilk alımın 
ne zaman yapıldığını…
1977 yılında Karamürsel Belediye Başkanlığı’na seçilen Hikmet 

Doğansoy döneminde yurt dışından hibe yoluyla ilk araç-gereç 
alımı gerçekleştirildi. Kurulan tanzim satışları yoluyla o yıllarda 
halkın bulmakta güçlük çektiği bazı gıda maddeleri piyasaya 
sürüldü, halk rahatladı. 

İlk tiyatro okulunun ne 
zaman açıldığını...
Bir şehrin gelişimi, sanatın 

gelişimiyle paraleldir. Mesela 
Karamürsel’de ilk tiyatro okulunun 
1911 yılında açıldığını biliyor 
muydunuz? İttifak-i Osmani adı 
verilen okul, Muammer Targaç 
adlı aydın bir kişi tarafından 
bugünkü Amiral İlköğretim 
Okulu’nun bulunduğu yerde açılmıştı. Okulda, öğrencilere 
milli piyesler öğretilmiş, oyunlar oynatılmıştı.

Kızılay’ın 2 vapur gönderdiğini
4 Temmuz 1921 günü düşman işgalinden kurtulan 

Karamürsel’e ilk yardımın o dönem adı Hilal-i Ahmer olan 
bugünün Kızılay’ı tarafından yapıldığını biliyor muydunuz? 
İlçe düşman işgalinden kurtulunca, omzundan tüfeği 
düşmeyen idarecilerin başında gelen kaymakam Safiyettin 
Bey, acil koduyla Kızılay’a, Karamürsel’in düşman işgalinden 
kurtulduğunu, binlerce insanın aç-susuz olduğunu bildiren bir telgraf çeker. Kızılay 
da hemen Gülnihal ve Gülcemal vapurlarını erzakla doldurup, Karamürsel’e 
gönderir. İlçede çadırlar kurulur ve yaralar sarılmaya başlanır. Hatta Kızılay, işgal 
sürecinde büyük bir kahramanlık gösteren kadınları ve çocukları, psikolojik olarak 
toparlanmaları için Gülnihal vapuruyla İstanbul turuna çıkarmıştır. 

Halkevi binasının halkın 
desteğiyle yapıldığını...
Karamürsel’deki birlik ve beraberlik bugüne has değil. 

Geçmişte de ilçe sakinleri, yaşadıkları ilçe için el birliğiyle 
hareket ediyormuş. Karamürsel Halkevi binasının, merkezi 
hükümetten hiçbir yardım alınmadan, halkın desteğiyle 
yapıldığını biliyor muydunuz? İlçeye yapılacak diğer yatırımlar 
için Ankara ile ilk temaslar 1947 yılında, Cemil Bal’ın belediye 
başkanlığından sonra başlatılmış, ilk ödenek o yıl istenmiştir.

Karamürsel’in milli kuvvetlerini 
biliyor muydunuz?
Karamürsel’in işgali sırasında, ilçenin kaderinin 

değişmesinde önemli rol üstlenen 9 milli kuvvet kuruldu. 
Bunlardan en önemlisi ise Gökbayrak Taburu idi. Gökbayrak 
Taburu, bölgedeki en etkili milis güçlerdendi ve düşmanın 
korkulu rüyasıydı. Özellikle Yunan kuvvetleri, Gökbayrak 
Taburu ile birlikte Kuvay-ı Milliye’nin gücünü her an ensesinde 
hissetmişti. Diğer milli kuvvetler ise şöyleydi; Karamürsel 
Taburu, Ne Olursa Olsun Taburu, Dr. Enis Bey Müfrezesi, 
Alaeddin Bey Çetesi, Terzi Mevlut Çetesi, Adem Çavuş Çetesi, 
Pomak Hasan Çetesi, Aktopraklı İsmail Çetesi.

Yurt dışına ipek 
ihraç edildiğini...
İlçemizde Osmanlı döneminde ve 

Cumhuriyetin ilk yıllarında önemli 
ölçüde yaş koza üretildiğini, o dönem 
ham ipekçilikte önemli gelişmeler 
kaydedildiğini; Tepeköy ve Ereğli 
Defne mevkiinde kurulan yaş koza 
atölyelerinde tonlarca yarı mamul ipek 
elde edilerek yurt dışına ihraç edildiğini 
biliyor muydunuz? 1970’li yıllardan sonra 
ise ipek koza üretimine son verilmiş, ipek 
halı üretimi ilçe merkezinde ve köylerde 
açılan atölyelerde devam etmiştir. 
1990’lı yıllardan sonra Hereke’de ipek 
halı ticaretinin zayıflamasıyla ne yazık ki 
imalat durma noktasına gelmiştir. 

Su sıkıntısının nasıl 
çözüldüğünü...
Karamürsel için dönemin en önemli alt yapı projelerinden 

biri olan Gökçe Barajı İçme Kullanma Suyu Projesi’nin ön 
çalışmalarına, Hikmet Doğansoy’un belediye başkanlığı yaptığı 
1977 yıllarında başlandığını biliyor muydunuz? Söz konusu 
çalışmalar için İller Bankası’na yetki verilmiş, bu büyük proje 
13 yıl sonra işletmeye açılmıştı. Böylece Karamürsel’in yıllar 
boyunca çektiği su sıkıntısı kökünden çözümlenmişti.

Kahraman ‘Fedai’yi 
biliyor muydunuz?
Milli mücadele döneminde 

Karamürsel halkının gösterdiği 
direniş, sergilediği fedakarlık 
dillere destandır. İtilaf kuvvetleri, 
Dil Burnu-Hersek Burnu arasında 
kurduğu deniz karakollarıyla silah 
taşımacılığının önüne geçmek için 
sıkı denetimler yaparken, kahraman 
denizcilerimiz bir yolunu bulup o silahları milli kuvvetlere ulaştırmıştır. Bu süreçte 
Karamürsel’in yerli halkından olan ‘Fedai’ lakaplı İsmail Kaptan’ın, teknesiyle Haliç-
Karamürsel arasında günlerce sürdürdüğü cephane nakli bölgede yıllarca anlatıldı. 
Direniş süresince Karamürsel Limanı sadece 20 gün kapalı kalmış, Karamürsel 
halkının çabası limanın aktif kullanılmasını sağlamıştır. Kurtuluş Savaşı destanını 
yazan kahramanlarımıza minnettarız.



KARAMÜRSEL 
PLAJLARI

Masmavi bir kaçamak 

Körfez şeridinde adeta mavi bir inci gibi parlayan Karamürsel sahili;  
Mavi Bayrak’lı plajları, billur gibi denizi ve her ihtiyaca cevap veren 

tesisleriyle Kocaelililere güney sahillerini aratmıyor
190 metre uzunluğunda ve 18 metre 
genişliğindeki plaj tertemiz kumu, billur 
gibi deniz suyu ve sosyal imkanlarıyla 
yazın sıcak günlerinde en popüler 
kaçış noktalarından biri. 
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Zümrüt yeşili doğası, billur gibi 
denizi, trekking parkurları ve ki-
lometrelerce uzunluktaki sahil 

şeridiyle, Kocaeli’de yaşayan herkes için 
‘huzurun başkenti’ olan Karamürsel; 
sahip olduğu doğal güzelliklerle kent in-
sanını dört mevsim kendisine çekmekle 
kalmıyor; yaz aylarında gerçek bir cazibe 
merkezine dönüşüyor. 
İzmit Körfezi’nin temizlenmesinin ar-
dından Karamürsel Belediye Başkanı İs-
mail Yıldırım ve ekibinin yürüttüğü yoğun 
çalışmalar sonunda hak ettiği değere ye-
niden kavuşan Karamürsel sahili, birbiri 
ardına açılan Mavi Bayraklı plajlarla Kör-
fez’in gözbebeği olma özelliğini koruyor. 
Özellikle sıcakların bunaltmaya başladığı 

şu günlerde, artık pek çok kişi tatil için 
Ege ve Akdeniz sahilleri yerine Karamür-
sel’i tercih ediyor; çok uzaklara gitmeden 
pırıl pırıl, masmavi bir denizde serinle-
mek isteyenler Karamürsel’in Mavi Bay-
raklı plajlarına akın ediyor. 

PLAJLAR YAZA HAZIR
Tertemiz denizi, kumsalları, fazla keşfe-
dilmemiş şirin koyları ve Mavi Bayrakların 
dalgalandığı plajlarıyla İzmit Körfezi’nin 
en ayrıcalıklı lokasyonlarından biri haline 
gelen Karamürsel, bu yaz da çevre il ve il-
çelerden gelen yüzlerce misafirini en ka-
liteli hizmetle ağırlamak için hazırlıklarını 
tamamladı.
İlimizin ilk Mavi Bayrağının sahibi olan 

Karamürsel Altınkemer Plajı, günübir-
lik deniz keyfi yapmak isteyenler için en 
ideal duraklardan biri. İsmail Yıldırım ve 
ekibinin yaptığı çalışmalarla Uluslararası 
Çevre Eğitim Vakfı’nın çevre ve turizm 
konusunda belirlediği 32 kriteri sağla-
yan ve 2012 yılında Mavi Bayrak almaya 
hak kazanan Altınkemer Plajı, 190 metre 
uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki 
kumsalıyla tatilcilerin en popüler kaçış 
noktalarından biri. 
Yaz aylarında her türlü konfora sahip olan 
Altınkemer Plajı’nı tercih eden vatandaş-
lar, hiçbir hijyen endişesi taşımadan ter-
temiz denizin tadını çıkarabiliyor; ailece 
keyifle zaman geçirebiliyor.
İskelesi ve mini amfitiyatrosuyla ziya-

Dereköy sahili irili ufaklı 
plajlarlal dolu.

Karamürsel plajları havadan 
böyle görünüyor.

Sahil kenarında oturanlar, evlerinin 
önünden denize girebiliyor.

Altınkemer Plajı yazın 
dolup taşıyor.

K A R A M Ü R S E L  P L A J L A R IK A R A M Ü R S E L  P L A J L A R I
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retçilerine eğlenceli bir deniz molasının 
kapılarını açan Altınkemer Plajı’nda can-
kurtaran ve ilkyardım ekipleri de her daim 
hazır bulunuyor. Plajda ayrıca 10 adet üstü 
kapalı piknik masası, 2 adet bay-bayan 
soyunma kabini, 2 adet duş alma yeri, bir 
adet bay-bayan tuvalet, bir adet plaj voley-
bolu sahası ve çocuk oyun alanı da bulu-

nuyor. Engelli vatandaşlarımızın da hiçbir 
zorluk çekmeden faydalanabileceği şekilde 
tasarlanan Altınkemer Plajı, yazın özellikle 
hafta sonlarında binlerce kişiyi ağırlıyor. 

DALIŞ DA YAPABILIRSINIZ
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıl-
dırım, sadece Altınkemer Plajı’nı hizmete 

açmakla kalmadı, ilçede denize girme-
ye uygun pek çok noktayı da plaj olarak 
düzenleyerek halkın kullanımına sundu. 
Bu kapsamda Dereköy sahili ve yeniden 
düzenlenen Ereğli Kumyalı Plajı da en az 
Altınkemer kadar ilgi görüyor, sıcak ha-
valarda serinlemek için denize giren her 
yaştan vatandaşlarımızla dolup taşıyor.
Denizle olan dostluğunu daha da derin-
leştirmek isteyenler, Karamürsel Sual-
tı Sporları Kulübü Derneği (KARSAD) 
sayesinde Körfez’in mavi sularında dalış 
yaparak, su altının büyülü dünyasıyla ta-
nışabiliyor.
Eğer siz de sıcak yaz aylarında güney sa-
hillerinde yapılacak uzun tatiller için vakit 
bulamayanlardaysanız, üzülmeyin. Ka-
ramürsel plajlarının sunduğu hizmetten 
ailece güvenle yararlanın; tatilinizi billur 
gibi sularında balıklarla yarışarak, tertemiz 
kumsallarında güneşlenerek ve plajlardaki 
sosyal imkanlardan faydalanarak geçirme-
nin keyfini Karamürsel’de yaşayın.

MAVI BAYRAK KRITERLERI
Mavi Bayraklı plajlarda sezon içerisinde 15 
gün ara ile deniz suyu analizleri yapılıyor. 
Ayrıca, plajı kullananların güvenliğini 
öngören cankurtaran bulunuyor. Sahillerde 
su sporları ile yüzme alanı ayrılarak, acil 
durum planı, çevre yönetimi ve engellilere 
modern hareket olanakları sağlanıyor. 
Plajlar için Mavi Bayrak kriterleri:
Kriter 1: Mavi Bayrak Programı ve diğer 
FEE eko-etiketi ile ilgili bilgiler plajda 
sergilenmelidir.
Kriter 2: Sezon süresince farklı 
kategorilerde en az beş çevre 
bilinçlendirme etkinliği gerçekleştirilmelidir.
Kriter 3: Yüzme suyu kalitesi bilgileri 
(deniz suyu analiz sonuçları) plajda 
sergilenmelidir.
Kriter 4: Plajı kullananlara, yörede yer 
alan kıyı alanları ekosistemi, hassas doğal 
alanlar ve çevresel özellikleri ile ilgili bilgiler 
verilmelidir
Kriter 5: Plajda bulunan donanımı ve 
olanakları gösteren bir harita Mavi Bayrak 
Panosu'nda sergilenmelidir.
Kriter 6: Yasalara göre hazırlanan plaj 
davranış kuralları panoda sergilenmeli 
ve plaj kullanımını düzenleyen yasalar 
istenildiğinde kolayca ulaşılabilecek bir 
yerde bulundurulmalıdır.

YÜZME SUYU KALITESI
Kriter 7: Plaj, numune alım yöntemi 
ve numune alma takvimi konusundaki 
şartlara tamamen uymalıdır.
Kriter 8: Plaj, alınan numunelerin analizi 
konusunda yüzme suyu kalitesi analiz 
standartları ve şartlarına tamamen uymak 
zorundadır.
Kriter 9: Sanayi ve kanalizasyon atıkları 
plaj alanını etkilememelidir.
Kriter 10: Yüzme suyu değerleri, 
mikrobiyolojik parametreler için verilen 
limitler içerisinde olmalıdır.
Kriter 11: Yüzme suyu fiziksel ve kimyasal 
parametreler için verilen limitler içerisinde 
olmalıdır.

ÇEVRE YÖNETIMI
Kriter 12: Plajın bağlı olduğu yerel 
yönetim/plaj yöneticisi plajlarda çevresel 
denetimleri ve kontrolleri yapmak ve bir 
çevre yönetim sistemini oturtmak amacıyla 
belde bazında Mavi Bayrak Plaj Yönetim 
Komitesi oluşturulmalıdır.
Kriter 13: Plaj, arazi kullanımı ve işletme 
açısından kıyı alanları kullanımını içeren 
tüm yasalara uymalıdır.
Kriter 14: Hassas alanların yönetiminde 
ilgili yönetmeliklere uyulmalıdır.
Kriter 15: Plaj temiz tutulmalıdır.
Kriter 16: Plaja gelen yosun ve diğer 
doğal bitki kalıntıları, kötü bir görüntü 
yaratmadığı sürece plajda bırakılmalıdır.
Kriter 17: Plajda yeterli sayıda çöp 
kutusu, atık konteyneri bulunmalı, düzenli 
olarak boşaltılmalı ve temiz tutulmalıdır.
Kriter 18: Plajda geri dönüştürülebilen 
atıkların ayrı ayrı toplanabilmesi için 
imkanlar olmalıdır.
Kriter 19: Yeterli sayıda sıhhi olanaklar 
(tuvalet-lavabo) bulunmalıdır.
Kriter 20: Sıhhi olanaklar temiz 
tutulmalıdır.
Kriter 21: Sıhhi olanaklar atıksu sistemine 
bağlı olmalıdır.
Kriter 22: Plajda izinsiz kamp, araç 
kullanımı ve herhangi bir atık boşaltımı 
yapılmamalıdır.

Kriter 23: Köpekler ve diğer evcil 
hayvanların plaja girişleri katı bir şekilde 
kontrol edilmelidir.
Kriter 24: Plajın bütün yapı ve 
ekipmanları bakımlı olmalıdır.
Kriter 25: Yörede deniz ve tatlısu hassas 
alanları varsa, buradaki doğal yaşamı 
izleme programı uygulanmalıdır.
Kriter 26: Plaj alanına ve belde içerisinde 
sürdürülebilir ulaşım araçları (toplu taşıma, 
bisiklet vb.) teşvik edilmelidir.

CAN GÜVENLIĞI VE HIZMETLER
Kriter 27: İhtiyaca cevap verebilecek 
sayıda cankurtaran ve gerekli tüm 
malzemeleri plajda bulundurulmalıdır.
Kriter 28: Plajda ilkyardım malzemeleri 
bulundurulmalıdır.
Kriter 29: Kirlilik kazaları ve riskleri ile 
mücadele edebilecek acil durum planları 
oluşturulmalıdır.
Kriter 30: Plajda farklı kullanımlar 
sonucu olabilecek kazalara karşı önlemler 
alınmalıdır.
Kriter 31: Plajda kullanıcıların güvenliği 
için gerekli önlemler alınmalıdır.
Kriter 32: Plajda içme suyu 
bulundurulmalıdır.
Kriter 33: Beldede en az bir Mavi 
Bayraklı plajda engelliler için tuvalet, erişim 
rampası gibi imkanlar bulunmalıdır.

MAVİ BAYRAK NEDİR?
Mavi Bayrak; deniz suyunun temiz olduğu, çevre yönetimine önem verildiği, çevre 
bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinliklerin yapıldığı, plaj veya marinayı 
kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güvenliğin sağlandığı plaj ve 
marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür.  Bir plajın Mavi Bayrak sahibi 
olabilmesi için uluslararası komisyonun belirlediği 32 kriteri sağlaması gerekir. 

İzmit Körfezi’nde kirliliğin önlenmesi için yapılan çalışmalar sonucunda 
Kocaeli’de ilk mavi bayrağı Karamürsel Altınkemer Plajı aldı. 

Plajlarda şezlong ve şemsiye hizmeti de veriliyor. 

Karamürsel sahilinde dalış da yapabilirsiniz.
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Osmanlı Devleti’nin ilk tersane-
sinin kurulduğu, ilk savaş ge-
misinin yapıldığı, ilk ‘kaptan-ı 

derya’ unvanına sahip denizcisi Kara 
Mürsel Alp Bey’in fethettiği Karamür-
sel’e, ‘Deniz Müzesi’ geliyor. Karamür-
sel Belediyesi’nin, Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi ile ortaklaşa yapacağı Deniz 
Müzesi, ilçemizin köklü tarihini gözler 
önüne serecek. 

YAŞAYAN MÜZE OLACAK
Karamürsel’de 10 bin metrekarelik alana 
inşa edilecek Deniz Müzesi’nde, Türk ve 
dünya denizciliğiyle ilgili interaktif, yaşa-
yan bir müze konsepti uygulanacak. Müze 
alanında kütüphane, su sporları eğitimi, 
balıkçılık ve avcılık atölyesi, model gemi 
üretimi, yeme-içme ve hediyelik eşya bö-
lümleri bulunacak.
Kara Mürsel Alp Bey’in fethinden gü-

nümüze denizcilik tarihimizin anlatıla-
cağı müze, ilçemizin turizmine de katkı 
sunacak. Tarihi kaynaklara göre; Kara 
Mürsel Alp Bey, Osmanlı Devleti’nde 
donanmanın gelişmesi için büyük gayret 
sarf etti. Kara Mürsel Alp Bey, Armutçuk 
limanında bir tersane kurup, donanmayı 
hazırladı. 

KARAMÜRSEL GEMISI
Hafif ve hızlı giden gemiler yaptırdı, bu 
gemi tipine da onun adına izafeten ‘Ka-
ramürsel’ denildi. Donanması ile Kocaeli 
cephesinin gerisine çıkarma yapan Kara 

Mürsel Alp Bey, Orhan Gazi’nin Bizans 
imparatoru Andronikos ile yaptığı Pele-
kanon Savaşı'nı kazanmasında büyük rol 
oynadı.

ADINI YAŞATACAK
Kara Mürsel Alp Bey’in kurduğu do-
nanma sayesinde Marmara Denizi’nde 
üstünlük Bizanslılar'dan, Osmanlılar'a 
geçti. Hatta Bizanslılar denize gemi çı-
karamaz hale geldi. Deniz Müzesi, bu 
büyük Türk komutanının adını yaşatmak, 
gelecek nesillere aktarmak açısından da 
büyük önem taşıyor.

KARAMÜRSEL’E 
DENİZ MÜZESİ

Deniz müzesi, 10 bin metrekarelik 
alana inşa edilecek.

Karamürsel Belediyesi’nin, 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
ile ortaklaşa yaptıracağı 
Deniz Müzesi, ilçemizin köklü 
tarihini gözler önüne serecek

Kara Mürsel Alp Bey
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RENKLİ ELLER’DE 
ÜRETİYOR

Karamürselliler

Kadın girişimci Sevim Şentürk’ün sahibi olduğu 
Renkli Eller Hobi Sanat Atölyesi, 7’den 70’e herkesin 
ürettiği; üretirken sabrı, saygıyı, sevgiyi öğrendiği 

rengarenk bir dünyanın kapılarını aralıyorRenkli Eller Hobi Sanat 
Atölyesi’nin sahibi 
Sevim Şentürk.
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Kadın elinin değdiği her iş gelişiyor, 
güzelleşiyor; kadınlar, gittikleri 
yere güzellik, zarafet, incelik, neşe, 

saygı ve sevgi götürüyor. Anne hassasiye-
tiyle, titizlikle, emek emek hayata geçirilen 
her ürünün değerinin bilincinde olan Ka-
ramürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım 
ise ilçesindeki kadın girişimcilere verdiği 
destekle tanınıyor. Başkan Yıldırım, sağ-
ladığı imkanlarla pek çok kadını kendi işi-
nin sahibi olma yolunda yüreklendiriyor, 
onların üretime katılması noktasında hiç-
bir fedakarlıktan kaçınmıyor. 
Renkli Eller Hobi Sanat Atölyesi’nin ku-
rucusu Sevim Şentürk de Başkan Yıldı-
rım’ın bu duruşundan cesaret alarak 3 yıl 
önce iş hayatına atılmış ve kendi işini kur-
muş başarılı bir isim.

4 Temmuz Mahallesi Selahattin Bey Cad-
desi Ferit Algüzey Sokak No:36 adresinde 
faaliyet gösteren atölyesinde; ahşap-se-
ramik boyama ve polyester dökme teknik-
lerini kullanarak eski eşyaları yeniden ta-
sarlayan Sevim Şentürk, becerikli elleriyle 
harikalar yaratıyor.

ÖNCE EĞITIM ALDI
Renkli Eller Hobi Sanat Atölyesi’nin ka-
pılarını üretmek isteyen herkese sonu-
na kadar açan Sevim Şentürk, düzen-
lediği atölye çalışmalarıyla bildiklerini 
Karamürselli diğer kadınlara öğretmeyi de 
ihmal etmiyor. Asıl mesleği stilistlik olan 
Sevim Hanım, aslen Karamürselli… Doğ-
duğu, büyüdüğü, evlendiği, ekmek yedi-
ği bu şirin ilçeyi çok seviyor. Renkli Eller 

Hobi Sanat Atölyesi’ni hayata geçirmeden 
önce sinema dünyasında görev yapan, bazı 
yabancı filmlerin kostümlerini tasarlayan 
hatta ünlü televizyon programcısı Derya 
Baykal’ı giydiren Sevim Şentürk, Kara-
mürsel Kız Meslek Lisesi mezunu. 
“Ben, orayı meslek lisesi olarak değer-
lendirmiyorum çünkü adeta bir akademi 
gibi çok kapsamlı bir eğitim aldım” diyen 
Sevim Hanım, stilistlikten el sanatları ala-
nına geçiş hikayesini ise şöyle anlatıyor:
“3 yıl önce eşimin iş yeri kapanınca ona, ‘7 
yıl sen çalıştın, şimdi sıra bende’ dedim. 
Bana hem gelir kapısı olacak hem de 
keyif alacağım bir iş yeri kurmak istedim. 
Atölyemi açmadan önce işi iyice öğren-
mem lazımdı. Bu nedenle, ahşap-sera-
mik boyama ve polyester dökme alanında 

iyi isimlerden özel dersler aldım, kendimi 
geliştirdim. Ardından da  öğrendiğim bu 
teknikleri Karamürsel halkıyla paylaşmak 
için kolları sıvadım.” 

TERAPI MERKEZI GIBI
Renkli Eller Hobi Sanat Atölyesi’nde şu 
anda 90’a yakın kursiyeri olduğunu söy-
leyen Sevim Hanım, “Atölyeye gelen ço-
cuklar ya da yetişkinlere ahşap ve seramik 
boyama tekniklerini, polyester dökme-
yi, elyaftan bebek yapmayı öğretiyorum. 
Atölyemde çocukların sağlığına zarar ve-
recek hiçbir ürün kullanmıyorum. Hepsi 
en kaliteli malzemelerden yapılmış, en 
kaliteli boyalar… Yetişkinler ilk etap-
ta buraya vakit geçirmeye geliyorlar ama 
sonrasında ürettikçe, bir şeyler yaptık-

ça psikolojik olarak rahatlıyorlar. Burası 
onlar için bir nevi terapi merkezi aslında. 
Keza çocuklar da öyle. Atölyeden çıkmayı 
hiç istemiyorlar” diyor.
Renkli Eller Hobi Sanat Atölyesi’ne gelen 
çocukların ve yetişkinlerin sabrı, kalite-
li iletişim kurmayı, saygıyı, sevgiyi ve en 
önemlisi kendini dinlemeyi öğrendikleri-
nin altını çizen Sevim Hanım, “İnsanlar 
ürettikçe mutlu oluyor. Onlar mutlu olun-
ca ben de gururlanıyorum” şeklinde ko-
nuşuyor. Atölyesinde eski eşyaları yeniden 
tasarlayıp geri dönüşümünü yaptıklarını 
da belirten Sevim Hanım, “Uyguladığı-
mız tekniklerle eskimiş sandalye, sehpa, 
gardırop, komodin ve vitrinleri tamir edi-
yor, boyuyor, adeta baştan yaratıyoruz. 
Çocuklar ve ebeveynler el birliğiyle evle-

rindeki eşyalara yeniden hayat vermekten 
büyük keyif alıyor” diyor.

7'DEN 70'E...
Çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmek iste-
yen anne-babalar başta olmak üzere 7’den 
70’e herkesin kendisine uygun bir aktivite 
bulabileceği Renkli Eller’de yakında ebru 
sanatı eğitimi de verilmeye başlanacak.  
Sevim Hanım’ın hedefi ise atölyesini daha 
da büyüterek, bir de kitap köşesi kurmak. 
Anneler kitap okurken çocukların el sanat-
larıyla uğraşıp kendi eserlerini yaratmasına 
imkan sağlayacak bir ortam oluşturmak. 
Kapılarını pazar günleri hariç, haftanın her 
günü saat 11.00’de açan ve 18.00’e kadar 
açık kalan Renkli Eller, üretmek ve kaliteli 
vakit geçirmek isteyen herkesi bekliyor. 

Sevim Şentürk; Renkli Eller Hobi Sanat 
Atölyesi’ne gelen çocukların ve yetişkinlerin 
sabrı, kaliteli iletişim kurmayı, saygıyı, sevgiyi 
ve kendini dinlemeyi öğrendiklerini söylüyor.

Renkli Eller Hobi Sanat Atölyesi’nde ahşap-seramik 
boyama ve polyester dökme teknikleri kullanılıyor.
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Çocuğunuzun tatil hakkını 
elinden almayın!
Uzman psikolog ve psikoterapist Dila Demir, okulların kapanmasının ardından anne-babalara 
önerilerde bulundu: Karnesi zayıf bile olsa çocuğunuzun tatil hakkını elinden almayın!

Bir eğitim-öğretim dönemi daha 
sona erdi. Karneler alındı, başarı 
veya başarısızlıkla yüzleşildi. Şüp-

hesiz ki her anne-baba çocuğunun iyi bir 
karne getirmesini ister ancak beklenme-
yen bir karne ile karşılaşmak da mümkün. 
Peki, o zaman ne yapmalı? Nasıl tepki 
vermeli, nasıl davranmalı? Başarılı bir 
karne getiren çocuk şımartılmalı mı? 
3 ay gibi uzun bir dönem çocuklarıyla baş 
başa kalacak olan ebeveynler bu süreyi 
nasıl değerlendirmeli? 
İşte tüm bu soruları uzman psikolog 
ve psikoterapist Dila Demir’e sorduk. 

Demir, yaz tatili boyunca sağlıklı bir ebe-
veyn-çocuk ilişkisinin nasıl olması gerek-
tiğini anlattı. Anne-babalar, bu röportajı 
mutlaka okuyun!
Öğrenciler uzun bir eğitim döneminin 
sonuna geldi. Kimi çocuklar başarılı bir 
karne, kimi çocuklar kırık notlar ge-
tirdi. Karnesi kötü olan çocuklara nasıl 
davranılmalı?
Her ebeveyn çocuklarının okulda başarılı 
olmasını yürekten ister, kırık notlarla dolu 
bir karne aileyi hayal kırıklığına uğratabi-
lir. Ancak ebeveyn unutmamalı ki çocuğun 
okul başarısının düşük olmasında pek çok 

etken vardır. Öğrenme güçlüğü, dikkat ek-
sikliği, davranış ve uyum bozuklukları, geli-
şimsel sorunlar, ailedeki iletişim sorunları, 
anne-babanın ayrı olması, aile içindeki 
huzursuzluklar, olumsuz yaşam koşulları 
gibi durumlar bu etkenlerden sayılabilir. 
Ailenin yüksek beklentisi ve ‘tembel, so-
rumsuz’ gibi çocuğa yaptığı etiketlemeler 
de çocuğun kendisine duyduğu özgüveni 
zayıflatır, başarısızlığı artırır. Ben buradan 
ailelere çocuğu suçlanmaktan kaçınma-
larını, okul başarısını etkileyen nedenleri 
çözmek için de ruh sağlığı uzmanlarından 
profesyonel destek almalarını öneriyorum. 

Bir de kötü karnede çocukların tatil hakları 
ellerinden alınmamalı. 
Peki, başarılı karne getiren çocuk şı-
martılmalı mı?
Böyle bir durumda çocuğun sınırsız ödül-
lendirilmesini önermiyorum. Anne ve ba-
balara, çocuklarının yaptığı işlerden ziya-
de davranışlarını övmelerini öneriyorum. 
Çocuğun kişiliğine övgü yapılmalı. Mesela 
çok güzel bir resim çizdi, ‘Sen harika bir 
çocuksun’ diyerek onun egosunu 
parlatmak yerine, ‘güzel bir resim 
yapmışsın, seni tebrik ederim’ 
diyerek kişiliğine gönderme ya-
pılması daha mantıklı. Çocuğa 
başarılılık duygusu ve özgüven 
duygusu yüklemek için yaptığı 
işlerin güzelliğine atıfta bulunul-
malı. 

KALITELI VAKIT GEÇIRIN
Çocuklar, 3 ay boyunca an-
ne-babalarıyla baş başa olacak-
lar. Bu süre zarfında ebeveynler 
çocuklarına nasıl davranmalı? 
Önerilerinizi alalım?
3 aylık yaz tatili boyunca kimi 
aileler, sanki okul varmış gibi 
çocuklarına ödev yaptırıp ders 
çalıştırırken, kimi aileler de ço-
cuğu başıboş bırakıp tatili gön-

lünce değerlendirmesini istiyor. Bunun 
bir ortası yok mu? Elbette var. Çocuk 
hem tatilini yapıp hem de dersini çalışa-
bilir. ‘Bu nasıl olacak?’ seslerini duyar 
gibiyim. Öncelikle anne-babalar, bu süre 
zarfında çocuklarına zaman ayırsın mut-
laka. Çalışan anne-babalar yaz tatilini iyi 
değerlendirebilir, daha önce ayıramadığı 
vakti ayırabilir. Çocuklarıyla aktivite ya-
pabilirler. Mesela; sofrayı beraber hazır-
layabilirler, yürüyüşe çıkabilirler, etkinlik 
planı yapabilirler; sinemaya, tiyatroya git-
mek gibi. Ayrıca küçük yaş grubu çocuk-
ları varsa onlarla oyun oynayabilir, resim 
yapabilirler. Çocukların ödev yapma gibi 
bir sorumluluğu olmayacağı için onlarla 
kaliteli vakit geçirmelerini öneririm. Ço-

cuğun ebeveyniyle çok vakit geçirmesin-
den ziyade kaliteli vakit geçirmesi önemli. 
24 saat çocukla aynı evde olup hiçbir şey 
yapmamak yerine yarım saat bile birlikte 
bir şeyler yapmaları iletişimi güçlendirir. 
Sofrayı hazırlarken tabakları götürmesini 
istemek, maç izlerken çocuğuyla birlikte 
oturmak önemli.  
Çocuk ödev psikolojisinden uzaklaşa-
cağı için sorumluluklarını unutabilir 

mi bu süreçte?
Çocukların hayatındaki en büyük stres 
faktörü akademik başarı ve dersleri. Ço-
cuklar yaz tatiline girdiği zaman ders ça-
lışma kaygısı daha azalacağı için stresleri 
de azalacak. Günlük, ufak planlamalar 
yapılarak çocuğun sorumluluklarını unut-
maması sağlanabilir. 
Ne gibi mesela?
Bahçeli bir evde oturuyorsanız çocuktan 
bahçeyi sulamasını isteyebilirsiniz. Akşam 
yüzme havuzuna beraber gidebilir, gün 
içerisinde beraberce okuma saati yapabi-
lirsiniz. Yaz tatili çocukların yeni bir şeyler 
keşfetmesi ve sosyal ilişkilerini güçlendir-
mesi için çok iyi bir fırsat. Çocuklarınızı 
yeni bir şeyler denemesi için destekleyin. 

Yüzme, tenis, basketbol, bale, piyano ve 
keman gibi sportif ve sanatsal faaliyetlere 
çocuklarını yönlendirebilirler. Bu saye-
de çocuk yeni arkadaşlıklar edinir, sosyal 
ilişkilerini geliştirme imkanı bulur. 

YARATICILIĞI ÖLÜYOR
Anne-babalar bazen ‘müzik aleti çal, 
spor yap’ diyerek çocuğu zorluyor. Bu 
doğru mu?

Kesinlikle doğru değil. Çocuğu 
zorlamamak lazım. ‘Bu tatili iyi 
geçirmelisin’ gibi bir mesajı ço-
cuğun bilinçaltına kazımamak 
lazım. Çocuk, okul döneminde 
sosyal aktivite yapma konusun-
da kendisine vakit ayıramazken, 
tatilde daha çok vakti olduğu için 
keyif alarak bunu yapar zaten. 
Günümüzde çocuklar tekno-
lojiyle fazla haşır neşir. Onla-
rı bilgisayardan, telefondan, 
tabletten ya da televizyondan 
koparmak zor oluyor. Böyle bir 
durumda ne yapmalı?
Burada en önemli nokta teknoloji 
erişimlerini sınırlamak olmalı. 
Hava sıcaksa ve yapacağı bir akti-
vite yoksa çocuk tablete, telefona, 
bilgisayara ya da televizyona sa-
rıyor. Bu da çocukların yaratıcı-

lıklarını öldürüyor. Küçük yaş dönemin-
deki çocuklarda bu durum dil gelişimini 
olumsuz   etkiliyor. Bunun için bilgisayar 
başında geçirilen zaman ile televizyon 
izleme saatleri belirlenmeli. Bu saatlerin 
akabinde aileyle birlikte yapabilecekleri 
aktiviteler tespit edilmeli. Çocuklara te-
levizyon izlemeyi ve bilgisayar oynamayı 
yasaklayan anne-baba da bu süre zarfın-
da televizyon ve bilgisayardan, telefondan 
kesinlikle uzak durmalı. Aksi halde çocuk 
bu tabloyu şöyle okuyor, ‘Kendime sınır-
lanan bir konuyu anne babam yapıyorken 
ben neden bu yasağa uyayım?’ Bu da ku-
ralları ihlal etme hakkını geliştirmelerine 
neden oluyor. Çocuk anne-babasını rol 
model alır, bu asla unutulmamalı. 

Çocuğun ebeveyniyle çok vakit geçirmesinden ziyade kaliteli vakit geçirmesi önemli

Uzman psikolog 
ve psikoterapist 

Dila Demir
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Havuzun tadını en çok
çocuklar çıkarıyor
Karamürsel Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri, genç-yaşlı, çoluk-çocuk 

her kesimden insanı ağırlıyor, havuzun tadını en çok çocuklar çıkarıyor

Karamürsel Belediyesi’nin, Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi’nin katkıla-
rıyla yaptırdığı Karamürsel Yüzme 

Havuzu ve Spor Tesisleri’nin tadını en çok 
çocuklar çıkarıyor. Karamürselli çocukla-
rın kimi yüzmeyi öğrenmek için havuzun 
yolunu tutuyor, kimisi de geleceğin şam-
piyonu olabilmek adına antrenmanları 
kaçırmıyor. Havuz neredeyse haftanın her 
günü dolup taşarken, hangi amaçla gelirse 
gelsin çocuklar hem eğlenceli hem de ke-
yifli vakit geçiriyor.

SPOR DA YAPIYORLAR
Çocuklarını havuza getiren Karamürselli 
anne-babalar ise ya tribün ve kafeteryada 
oturarak onları büyük bir keyifle izliyor ya 
da çocuklarını emin ellere teslim etmenin 
verdiği rahatlıkla soluğu spor salonunda 

Havuzda eğitim alan çocuklar ve gençler, geleceğin en iyi yüzücüleri 
olarak Karamürsel’in adını yüzme sporunda da duyuracak. 
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alıyor, sağlıklı yaşam için spor yapıyor. 
Karamürsel Yüzme Havuzu ve Spor Te-
sisleri’nin tadını çocuklar kadar gençler 
ve büyükler de çıkarıyor. Kadınlar ve er-
kekler belirli gün ve saatlerde spor yapmak 
veya yüzme öğrenmek için kendilerini ha-
vuza atıyor.

BAŞKAN'A TEŞEKKÜR
Karamürsel halkı havuzdan öylesine 
memnun ki ilçeye böylesine değerli bir 
tesis kazandırdığı için Karamürsel Bele-
diye Başkanı İsmail Yıldırım’a teşekkür 
üstüne teşekkür ediyor. Bilindiği gibi Ka-
ramürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldı-
rım, 2014 yerel seçimleri öncesinde ilçeye 
yarı olimpik kapalı yüzme havuzu kazan-
dırma sözü vermişti. Başkan Yıldırım, 
verdiği sözü tutmanın mutluluğunu ve gu-
rurunu yaşarken, ilçe halkı da kendilerine 
sunulan bu imkanın keyfini çıkarıyor.

557 ÖĞRENCI YARARLANIYOR
Karamürsellilere 4 mevsim yüzme imka-
nı sunan tesis, ağırlıklı olarak çocukların 
eğitimi üzerine faaliyet gösteriyor. Ha-
vuzda; hafta içi 4-12 yaş arası çocuklara, 
hafta sonu da ‘sporcu’ kategorisinde 7 yaş 

ve üzeri öğrencilere eğitim veriliyor. Haf-
tanın 4 günü (salı, çarşamba, perşembe, 
cuma) 17.00-20.00 saatleri arası eğitime 
ayrılıyor. Yarı olimpik yüzme havuzundan 
şimdilik 557 öğrenci yararlanıyor, ilerle-
yen günlerde bu sayının daha da artması 
bekleniyor.

AILE SEANSLARI DA VAR
Karamürsel Yüzme Havuzu ve Spor Te-
sisleri sadece çocuklara hizmet vermiyor. 
Havuzda, belirli gün ve saatlerde bay, 
bayan ve aileler için de seanslar düzen-
leniyor. Büyükler sabah 08.00’de gelip, 
akşam üzeri 16.00’ya kadar yüzebiliyor. 
Akşam da 20.00’den 23.30’a kadar ha-
vuzdan yararlanabiliyor. Havuzdan fay-
dalanabilmek için üye olmanız şart değil. 
1 ya da 3 aylık üyelikler var ama zorunluluk 
yok. Tek seferlik giriş yaparak da yüzebi-
lirsiniz.
Suyun dinlendirilmesi, havuzun genel ba-

kımı ve sterilizasyonunun yapılması için 
pazartesi günleri kapalı olan yarı olimpik 
yüzme havuzunda 8 eğitmen görev yapı-
yor. BESYO mezunu olan yüzme hocaları 
çocuklarla yakından ilgileniyor. Bunun 
yanı sıra tesiste 4 fitness salonu bulunu-
yor, bu salonlarda 3 fitness hocası görev 
yapıyor. Karamürselliler gerek hafta içi 
akşam saatlerinde gerekse hafta sonların-
da fitness salonlarında, hocalar eşliğinde 
spor yapmanın keyfine varıyor.

BÜYÜKLERE DE EĞITIM
Karamürsel Yüzme Havuzu ve Spor Tesis-
leri’nde yüzme bilmeyen anne ve babalar 
da eğitim alıyor. Şu anda 30 yaş ve üzeri 
57 kadın, 23 erkek yüzme öğreniyor. Top-
lamda 80 yetişkinin yüzme dersi aldığı te-
siste 50 kişilik bir de kafeterya bulunuyor. 
Yüzme dersine gelenler ya da çocuğunu 
getirenler bu kafeteryada buluşuyor, soh-
bet ediyor, arkadaşlık bağlarını güçlendiri-

yor. İlçenin sosyal hayatını da canlandıran 
tesisin 60 araçlık otoparkı mevcut.

TAM DONANIMLI TESIS
Kayacık Mahallesi’nde, 18.5 dönüm arazi 
içerisinde, 6.5 dönüm kullanım alanı-
na sahip tesiste yer alan havuz; 7 kulvar-
dan oluşuyor, 25x15 metre ebadında ve 2 
metre derinliğinde. Yarı olimpik havuzun 
hemen yanında 7x3 metre ebadında, 50 
santimetre derinliğinde bir de çocuk ha-
vuzu var. Hem erkekler hem de kadınlar 
için 68’er kişilik soyunma odaları, duş ve 
WC’ler mevcut. Fitness salonlarının so-
yunma kabinleri, duş ve WC’leri ise farklı. 
Tesisin içerisinde tam donanımlı 50 kişi-
lik seminer odası da bulunuyor. 
Karamürsel Yüzme Havuzu taşıdığı özel-
likler bakımından Türkiye’nin sayılı te-
sislerinden biri. Yapım aşamasındaki pek 
çok tesise örnek teşkil eden havuzda kloru 
kendi kendine dengeleyen bir sistem var. 

Su ayrıca UV’den geçirilerek tüm bak-
terilerden arındırılıyor. 24 saat aralıksız 
çalışan sistem sayesinde havuz suyu her 
zaman temiz kalıyor. Antibakteriyel fa-
yanslarla döşenmiş tesiste havuza ayrıca 
kimyasal madde atılmıyor. Bunun yanı sıra 
kurulan nem alma santrali, su ile ortam sı-
caklığını dengeliyor, gözü rahatsız edecek 
bir görüntü ve koku oluşmuyor. 

ŞAMPIYONLAR YETIŞECEK
Vatandaşların ihtiyaç duyacağı her türlü ay-
rıntı düşünülerek hazırlanan tam donanımlı 
havuz ve spor tesisi gerek fiziki özellikleri 
gerekse işlevselliği açısından göz kamaş-
tırıyor. Yarı olimpik havuz sayesinde hem 
Karamürsel’de yüzme bilmeyen kalmayacak 
hem de çocuklar ve gençler yüzme sporunun 
mucizevi etkilerinden faydalanmış olacak. 
Aynı zamanda geleceğin şampiyonlarının 
da yetiştirileceği havuzdan Karamürselliler 
yaz-kış diledikleri gibi yararlanabilecek. 

Yüzme dersini hepsi alanında uzman, 
BESYO mezunu eğitmenler veriyor.

50 kişilik bir kafeteryası bulunan 
tesisin bahçesi de 150 kişiyi 
ağırlayabilecek kapasitede.

Tesiste okuma salonu 
da bulunuyor. 

Havuzdan çocuklar kadar yetişkinler de yararlanıyor.

Yarı olimpik havuzda 
557 öğrenci ders alıyor.Minikler yüzme öğreniyor.
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YÜZME HAVUZU İÇİN NE DEDİLER?

Merve Perçin
BULUNMAZ BIR NIMET 
9 yaşındaki kızım Zeynep Beren Perçin yüzme eğitimi alıyor. Eşim, kızım 
ve ben sıklıkla buradayız. Kızım okuldayken biz de fitnesse geliyoruz. 
Havuzdan çok memnunuz. Bizim için bulunmaz bir nimet. Kızım yüzmeyi 
burada öğrendi ve gayet iyi yüzüyor. Ben de fitness salonunda sporumu 
yaptıktan sonra yarım saat yüzerek havuzun tadını çıkarıyorum.

Öznur Doğan
TESIS HIJYENIK, IÇIMIZ RAHAT
10 yaşındaki kızım Özge Melek’i getirdim. Daha önce 
de çeşitli yüzme kurslarına gitti ama buradan çok 
memnun. 2 aydır eğitme geliyor. Şimdi lisans almak ve 
yüzücü olmak istiyor. Haftada 4 gün buradayız. Buraya 
geldiğinde çok mutlu oluyor. Tesis çok hijyenik, içimiz 
rahat. Kızım internet oyunlarını severdi ama yüzmeye 
vakit ayırınca daha kaliteli vakit geçirmeye başladı. Bu 
da ebeveynleri olarak bizi mutlu ediyor. 

Yeliz Altınalan
HER GÜN GELMEK 
ISTIYORLAR
10 yaşındaki ikizlerim Zeynep 
ve Yusuf’u 3 aydır düzenli olarak 
havuza getiriyorum. Haftanın 4 
günü buradayız ama çocuklarım her 
gün gelmek istiyor, çok seviyorlar 
burayı. Çocuklarım yüzerken 
hem ruhsal hem fiziksel hem 
de zihinsel olarak çok rahatlıyor. 
Ben de onların televizyon ya da 
internet başında olmalarından 
ziyade havuza gelmelerini tercih 
ediyorum. Kızım Zeynep, burada 
aldığı eğitimden çok memnun ve 
yüzücü olmaya karar verdi, zaten 
havuzun kulübüne de üye oldu. Bu 
hizmetten çok memnunuz.

Aslı Terzioğlu
HAYALIM 
GERÇEK OLDU 
4 yaşındaki kızım Masal 
yüzmeye geliyor. Bir aydır yüzme 
eğitimi alıyor. Öğretmenlerden 
çok memnunuz. Hijyenik bir yer 
olduğu için gözümüz arkada 
kalmıyor. Karamürsel için çok 
güzel bir yatırım. Ben kızımın 
yüzmesini çok istiyordum, 
havuzun yapılmasıyla 
bu hayalim gerçek oldu. 
Profesyonel bir yüzücü olmasa 
da kendisi için güzel bir uğraş. 
Çok seviyor burayı, her gün 
‘Anne bugün yüzme var mı?’ 
diye soruyor. Haftada 2 gün 
buradayız. 

Fulya-Alper Erdönmez
ÇOK GÜZEL 
BIR TESIS 
4 yaşındaki kızımız 
Hatice Hüma yeni başladı 
havuza, yüzme dersi alıyor. 
Karamürsel'e çok güzel 
bir tesis kazandırıldı. Çok 
güzel bir yer burası. Hijyenik 
olmasının yanı sıra havuzda 
görevli yüzme hocaları güler 
yüzlü ve yardımsever. Kızım 
burada çok mutlu. Ders 
ücretleri de çok uygun. Tesis, 
ulaşılabilir bir noktada. Havuz 
suyunun son teknoloji ürünü 
makinelerle temizlendiğini de 
biliyoruz, o yüzden içimiz çok 
rahat. Olumsuz hiçbir şey yok. 

Yarı olimpik 
yüzme 

havuzunun 150 
kişilik tribünü 
var. Anne ve 

babalar burada 
hem yüzme 

dersi alan 
çocuklarını 

izliyor hem de 
sosyalleşiyor.
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Sıcaklar iyiden iyiye bastırdı. Yaz 
günlerinde hem sağlıklı beslenmek 
hem de fit kalmak istiyor ancak ne 

yapacağınızı bilemiyorsanız, Bahçeşehir 
Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bö-
lümü mezunu diyetisyen Seval Taşkan’a 
kulak verin. Karamürsel Kadın ve Çocuk 
Eğitim Merkezi’nde hizmet veren diyetis-
yen Taşkan, sağlıklı ve fit bir yaz geçirme-
nin tüyolarını bizlerle paylaşırken, ödem 
atıcı, hararet giderici tarifler de verdi. 
İşte röportajımız…
Seval Hanım, zinde bir beden için güne 
nasıl başlamalıyız?
Zinde bir gün için en önemli öğün kahval-
tıdır. Gece 6 ila 8 saat uyuyoruz ve o süre 
zarfında aç kalıyoruz. Sabah vücut aç uya-
nıyor. O yüzden vücudu enerjiye doyur-
mak için kahvaltı şart. Uyandığımız andan 
itibaren metabolizmamızın çalışması için 
2 bardak su içerek güne başlayalım.
Peki, kahvaltı menümüzde hangi besin-
ler olmalı?
En önemli gıdamız yumurta olmalı. Yu-
murta, anne sütünden sonra en kaliteli 

protein kaynağıdır. Yumurtayı illa haşla-
mak zorunda değiliz. Yağda da pişirebili-
riz ancak bunu şu şekilde yapmalıyız; ya-
pışmaz bir teflon tavaya çok az yağ döküp 
onu bir peçete ya da fırça yardımıyla 
azaltıp, yumurtayı o şekilde pişirmeliyiz. 
Burada amaç yumurtanın yapışmaması. 
İstersek içerisine peynir, dere otu, may-
danoz, nane, yeşil soğan ya da mantar da 
ekleyip daha leziz ve besleyici hale geti-

rebiliriz. Yumurtayı haftada 3 ya da 4 gün 
tüketmekte yarar var.
Söylemeden geçmeyelim, kolesterol soru-
nu olan kişiler yumurtanın sarısını tüke-
tirken çok dikkatli olmalı. Yine peynir ter-
cih ederken de lor peynirini öneriyorum 
çünkü lor peynirinin kalsiyum oranı çok 
yüksek, yağ oranı düşük. Özellikle spor-
cular için içeriğindeki kazein miktarından 
dolayı lor peyniri sıklıkla tercih edilmeli.
Zeytine gelince, sınırsız tüketilecek bir 
masumiyette olmadığını bilmeliyiz. Fay-
dalı yağ asitlerine sahip bir yiyecek ama 
dikkatli tüketilmeli. Günlük beslenme-
mizdeki lif içeriğini artırmak için salata 
da bolca tüketmeliyiz. Tabağımız ne kadar 
doluysa o kadar doyduğumuzu hissederiz 
ya kahvaltı tabağımızın 1/4’ünü yumurta 
ve peynir, 1/4’ünden fazlasını sebze grubu 
ve geri kalan kısmı tahıllı ekmek ve zeytin 
oluşturabilir. 

EKMEK MUTLAKA OLMALI
Ekmeği ne kadar tüketmeliyiz?
Tam tahıllı ve lif açısından zengin ekmeği 

her birey tüketmeli. Günlük aldığımız lif 
kaynağını artırmalıyız ki doygunluk hissi 
artsın. Lif açısından zengin ekmekler 
midemizin geç boşalmasını ve bağırsak 
dostu bakterilerimizin daha çok üremesi-
ni de sağlar. Günde birkaç dilim tam ta-
hıllı ekmek tüketmekte yarar var. Bu arada 
bazen değişiklik yaparak, mayasız ekmek 
tüketilebiliriz. Tam tahıllı lavaş yenilebilir 
mesela. 

Öğlen ve akşam yemeklerimiz nasıl ol-
malı?
Bağırsaklarımızın çalışması için mutlaka 
sebze tüketmeliyiz. Bu nedenle bir öğün-
de sebze, bir öğünde et grubu tüketilmesi 
taraftarıyım. Akşam yemeğini hafif yemek 
istiyorsanız, sebzeyi akşam yemeğine kay-
dırabiliriz, öğlen daha tok kalmak istiyor-
sak proteinli öğün olan et grubunu tüke-
tebiliriz. Biz genel olarak öğlen yemeğini 

atlamayı seviyoruz, akşam ise çok abar-
tıyoruz. Bu yanlış. Ben 3 öğün kesinlikle 
beslenilmesi taraftarıyım. Eşlik eden has-
talıklarla beraber ara öğünlerle de beslen-
me süreci desteklenebilir. 
Tabii eti pişirme tekniği de besin değeri 
açısından önemli değil mi? 
Elbette, pişirme teknikleri ve kullanılan 
yağ miktarı et için çok önemli. Eti pişi-
rirken buğulama yöntemini tercih edelim. 

Fırında da pişirebiliriz. Proteinlerin nöt-
ralize olmaması için ateşe temas etmeme-
li. Tavada kızartırken de yine yağı dam-
latıp bir peçete yardımıyla silip, kapağını 
kapatıp, öyle pişirebiliriz. Maksat et, ta-
vaya yapışmasın, kendi buharında pişsin. 
Bir de her öğünümüzün yanında salata 
mutlaka olsun.
Ara öğün olarak neler tüketebiliriz?
Ara öğün; bir bardak ayran, soda ya da 

kahve, meyve veya kuruyemiş olabilir. 
‘Kahveden ara öğün olur mu?’ diyenler 
çıkacaktır. Olur çünkü içeriğindeki ka-
fein nedeniyle doygunluk hissi verir. Ara 
öğünde bir şey yemek istemeyenler kahve 
içebilir. Hatta yaz aylarında serinlemek 
adına soğuk kahve bile tüketebilirler. 
Bir tarif verir misiniz?
Bir çay bardağı kadar sütün içerisine di-
lediğiniz kadar filtre kahve, metabolizma-

SAĞLIKLI VE FİT 
BİR YAZ İÇİN...
Sıcak yaz günlerinde sağlıklı beslenirken fit kalmak istiyorsanız, 
diyetisyen Seval Taşkan’ın önerilerine kulak verin  

Günde birkaç dilim tam tahıllı ekmek tüketmekte yarar var. 
Bazen değişiklik yaparak mayasız ekmek de tüketilebiliriz

Karamürsel Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi’nde 
görevli olan diyetisyen Seval Taşkan
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mızın hızlanmasına fayda sağlaması açı-
sından içine biraz Hindistan cevizi tozu, 
biraz tarçın tozu ve ferahlatması açısından 
buz koyup karıştırarak içebiliriz. Hem 
doygunluk hissi verir hem ferahlatır hem 
kan şekerini dengeleyen, 50-60 kalo-
rilik bir içecek hazırlamış oluruz. 
Yaz aylarında terle birlikte mineral 
kaybı da yaşıyoruz. Ne yapmalıyız?
Böyle bir durumda soda-ayran ikilisi 
çok güzel bir kurtarıcı. İkisini karıştı-
rarak içebilir, ara öğün bile yapabiliriz. 

SU TÜKETIMI ÇOK ÖNEMLI
Meyveyi ne zaman yemeliyiz?
Yaz aylarında çok lezzetli meyveler tü-
ketebiliyoruz. Öğlen ve akşam öğünü 
arasında meyve tüketmemiz en doğru-
su. Mesela bir üçgen dilim karpuz tü-
ketebiliriz. İnsülin direnci olan bireyler 
meyve tüketimini minimum düzeye in-
dirmeli. Karpuzun yanında kuruyemiş, 
badem, ceviz ya da peynir de yiyebiliriz. 
Böylece kan şekerinin hızlı yükselme-
sini önleriz. 
Günde kaç litre su içmeliyiz?
Her birey kilogram başına 30 mililitre 
su tüketmeli. Örneğin; 60 kilo bir insan 
2 ya da 2,5 litre su tüketmeli. Tabi attı-
ğımız ter ve idrarla bu miktar değişebi-
lir. Ben her öğünden 20 dakika sonra 2 
bardak su içilmesini öneriyorum. Ara-
lara da birer bardak koyarsak su tüketi-
mimiz düzene girmiş olur. Su, cildimiz 
için çok iyi bir nem kaynağıdır. Cilt gü-
zelliği için de su tüketimi artırılmalıdır. 

GECE MEYVE TÜKETMEYIN
Saat kaçtan sonra yemek yemeyi kesmek 
lazım?
Uykudan en az 4-5 saat önce ana öğün 
yemek tüketimini bitirmek lazım. Saat 
21.00-21.30 gibi bir soda-ayran, süt ya 
da kuruyemiş, yeşil çay tüketimi olabilir. 
Akşam meyve tüketimini tavsiye etmi-
yorum. Kan şekerimizi hızlı yükseltiyor 
ve sonra uyuyoruz, bu da yağ birikimine 
neden oluyor. 
Yaz aylarında özellikle geç saatlerde 
meyve tüketimi oluyor. Meyve neden 
gece tüketilmemeli?

Meyvenin içerisinde sadece karbonhid-
rat var. Biz yağı çok tükettiğimiz için değil, 
karbonhidratı çok tükettiğimiz için yağla-
nıyoruz. Meyvenin geç saatlerde değil, öğle 
ve akşam arasında yenilmesini öneriyorum. 

SPOR YAŞAM BIÇIMI OLMALI
Peki, genelde yaza girerken spor yapar, 
yazın sıcakların da artmasıyla sporu 
askıya alırız. Bu noktada ne önerirsi-
niz?
Vücudumuz kışın yağlanmaya daha me-
yillidir çünkü havalar da soğuk olduğu için 
hareketsiz bir yaşam biçimi benimseriz. 
Yazın ise metabolizmamızın çalışma hızı 
artar çünkü daha hareketliyizdir. Su kaybı 
da çok olduğu için bol su içeriz. Kışın kilo 
artar, yaz başında düşmeye başlar. Yaz 
sonunda daha hafiflemiş oluruz. Yazın fit 
kalmak için spor şart. Bunun yanında kas 
kütlemizi artırmak için de spora yönelme-

liyiz. Yaz kış demeden sporu hayatımızın 
bir parçası haline getirmek en doğrusu.
Spor yaparken nasıl beslenmeli, nelere 
dikkat etmeliyiz?
Öncelikle spordan 2 saat önce ana yemek 

işlemini kesmemiz lazım. Spor ya-
pacağımız zaman karbonhidrat 
bazlı beslenebiliriz. Spora gitme-
den yaklaşık bir saat önce de enerji 
vermesi için kahve içebiliriz. Spor 
yaptıktan sonra ise protein içeren 
kefir, yoğurt ya da ayran tüketelim. 
Tabii yiyeceğimiz besini yaptığımız 
sporun derecesine ve yoruculuğu-
na göre de belirlemeliyiz. Ağır spor 
yaptıysak, kasalara zarar verdiysek, 
spor sonrasına meyveyi de ekleye-
biliriz. Ağır sporlarda kasların yıkı-
mına başlandığı için karbonhidrata 
ihtiyacımız olacaktır.

DETOKS TARIFLERI
Okuyucular, muhakkak bir de-
toks tarifi bekliyordur sizden…
Tabii ki. Önce bir detoks çorbası 
tarifi vereyim. Mevsim sebzelerin-
den bir detoks çorbası öneririm. 
Kereviz sapı, ıspanak, brokoli, dere 
otu, kuş konmaz, maydanoz, engi-
narı kaynatıp, blandırdan geçirip, 
bir yemek kaşığı zeytin yağı ekleyip, 
öğlen-akşam içebiliriz. 
Detoks içecek?
Elma, tarçın, karanfil, elma sirkesi 
ve toz zencefili suda kaynatıp gün 
içinde tüketebiliriz. Ayrıca kiraz 

sapı, zencefil, mısır püskülü, karanfili 1,5 
litre suda demleyip, süzüp, içerisine bir 
çay kaşığı kadar elma sirkesi ekleyip tü-
ketmek de iyi olacaktır.
Yağ yakıcı bir kür öneriz var mı?
Benim tavsiyem kahvaltıdan 20 dakika 
önce bir bardak suyun içerisine 1 çay ka-
şığı elma sirkesi koyup içerseniz, etkisini 
görürüsünüz. Elma sirkesi yemek öncesi 
midenin asidik olmasını sağlıyor ve sindi-
rim için gerekli olan enzimlerin erken sal-
gılanmasına neden oluyor. Bu da sindirimi 
biraz daha kolaylaştırıyor ama unutulma-
malı ki kimse durduğu yerde yağ yakamaz 
mutlaka enerji harcanmalı. 

Karamürsel Kadın ve Çocuk 
Eğitim Merkezi’nde görevli 
olan diyetisyen Seval 
Taşkan, yaz için beslenme 
önerilerinde bulundu.
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3 BOYUTLU 
PASTALARIYLA

ÖDÜLLERİ 
TOPLUYOR

Engin Yılmaz

Karamürsel’in adını dünyaya duyuran Engin 
Yılmaz, yaptığı 3 boyutlu pastalar ile rakip 

tanımıyor, katıldığı yarışmalarda ödülleri topluyor

Katıldığı yarışmalarda Karamürsel’in 
adını tüm dünyaya duyuran şef 

Engin Yılmaz, İtalya’daki yarışma için 
kampa girecek.
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Büyük-küçük her yaştan insa-
nı mutlu eden en tatlı yiyecektir 
pasta... Bundan dolayı özel gün-

lerin olmazsa olmazı, organizasyonların 
vazgeçilmezidir. Bir pasta, insanın yü-
zünde kocaman gülümsemelere, tarifsiz 
mutluluklara neden olabilirken, bir kenti 
de gururlandırabilir. Tıpkı Karamürsel’de 
olduğu gibi.
Karamürsel’in adı son birkaç yıldır ‘pas-
tacılık’ yarışmalarında zirvede yer alıyor. 
Nasıl mı? Pasta şefi Engin Yılmaz saye-
sinde. Hamur ve krema ikilisi ile tabiri 
caizse sanat eserleri yaratan, uluslararası 
arenada önemli bir yeri olan ‘Master Of 
Cake’ yarışmalarında ödülleri toplayan 
Engin Yılmaz, Karamürsel’in adını dün-
yaya duyurdu.
Yaklaşık 17 yıldır pastacılık sektörünün 
içinde yer alan Engin Yılmaz, pastane iş-
letmeciliğinden pasta şefliğine uzanan, 
ödüller ve derecelerle dolu hayat hikayesi-
ni bizlerle paylaştı. Keyifle okuyacaksınız.
‘Aşk ile’ sloganıyla yola çıkan, işine aşık 
olan ve pasta yapmaktan büyük keyif aldı-

ğını söyleyen Engin Yılmaz, 17 yıllık meslek 
serüvenine nasıl başladığını şöyle anlatı-
yor: “İşletmecilik yaparak bu işe girdim, 
pasta şefliğine kadar yükseldim. 10 yıldır 
da Karamürsel şehir merkezinde bulunan 
‘Şef Engin Yılmaz’ isimli pastaneyi işleti-
yorum. 14 çalışanımla birlikte ilçemize ve 
pasta severlere hizmet veriyorum. Pasta-
nemizdeki pastaları 8 kişilik aşçı ekibimle 
birlikte hazırlıyoruz. En doğal, en taze, en 
kaliteli ve en lezzetli malzemeleri kullana-
rak daha önce kimsenin yemediği lezzette 
pastalar üretiyoruz.” 

DUAYENLERDEN EĞITIM ALDI
Pastacılık sektöründe yetişmiş insan ol-
madığını görünce pasta yapmaya başladı-
ğını ve bu alanda otorite olmuş isimlerden 
eğitim aldığını belirten şef Engin Yılmaz, 
“Bu işin duayenlerinden, milli takım 
kaptanlarından, branşının en iyilerinden 
çeşitli eğitimler aldım. Eğitim aldığım 
isimlerden biri de pastacılıkta dünya şam-
piyonu olan Tuğba Geçgil’di. Tuğba ho-
camız üç boyutlu ve büst pasta yapımında 

uzmandır. Onun bilgisini, tecrübem ve 
hırsımla harmanladım, uluslararası ya-
rışmalarda 3 boyutlu pastalarımla ödüller 
kazandım” diyor.
3 boyutlu pasta yapımında sınır tanıma-
dığını, hayal ettiği her pastayı gerçeğin-
den ayırt edilemeyecek şekilde yaptığını 
kaydeden şef Engin Yılmaz, “Ateşten bir 
gömlek bu çünkü çok zor ve meşakkatli bir 
iş. İnsanların senede bir kez yaşadıkları 
mutlulukların en büyük ortağıyız biz. Bu 
nedenle titizlikle yapıyorum işimi. Hatasız 
olması için özen gösteriyorum. Benden 3 
boyutlu pasta isteyenlere hayallerinden 
daha fazlasını verdiğimi düşünüyorum” 
diye konuşuyor. 

2 YILDA 25 ÖDÜL KAZANDI
3 boyutlu pasta konusundaki yeteneğini 
yarışmalara taşıyan şef Engin Yılmaz, 2 
yıldır ulusal ve uluslararası pastacılık ya-
rışmalarında aldığı ödülleri ise şöyle sıra-
lıyor: “2 yılda 25 ödül aldım. İlk ödülümü 
‘Kayıp Balık Nemo’ konseptli pastamızla 
almıştım. Dünyada çok az insanın yaptığı 

Hulk’un büst pastasını yaptım ve o pas-
tayla üst düzey ödüller aldım. Son ödülü-
mü ise yakın zamanda ‘Karayip Korsanla-
rı’ pastamla aldım. Pasta dışında muffin 
kek ve çikolata tasarım kategorilerinde de 
ödüllere sahibim. Bu konuda da işin du-
ayenlerinden aldığım eğitimlerle kendime 
özel lezzetler elde ettim. O lezzetleri, pas-
tanemde vatandaşla buluşturuyorum.”
3 boyutlu pasta yapmanın çok zaman alan 
bir şey olduğunu ve yarışmalara çok sıkı 
hazırlandığını kaydeden şef Engin Yılmaz, 
“Çok detaylı çalışıyorum. Yarışma için 
hazırladığım pastanın kusursuz olması 
gerekiyor çünkü bu yarışmalarda 140 ül-
keden, sektörün duayenlerinden yüzler-
ce rakibim oluyor” diyerek işine verdiği 
önemi ifade ediyor. Şef Yılmaz, görsel ve 
lezzet açısından muhteşem pastalarını ise 
50 metrekarelik imalathanesinde yaptığı-
nı da özellikle vurguluyor.
Pastalarında hazır tozlar, hazır miksler, 
hazır kremalar kullanmak yerine her şeyi 
kendisinin yaptığını belirten şef Engin 
Yılmaz, “Yarışmalar için yaptığım 3 bo-

yutlu pastaların hepsi yüzde yüz yenile-
bilir” diyor. Kasım ayında İtalya’da yapı-
lacak pastacılık yarışmasına katılacağını 
söyleyen şef Engin Yılmaz, bu yarışma için 
yakın zamanda kampa gireceğini ve tüm 
dünyanın konuşacağı çok özel bir pasta 
hazırlayacağını ifade ediyor. Türkiye’de 
ünlü isimlere pasta yaptığını da dile ge-
tiren şef Engin Yılmaz “Manuş Baba bu 
isimlerden biri. Büst pasta konusunda da 
iyi olduğum için büstünü yaptıranlar var” 
diyerek pastacılık sanatında geldiği nok-
tayı bizlerle paylaşıyor. 

YENI ISIMLER YETIŞTIRIYOR
Şef Engin Yılmaz sektöre yeni bir isim 
yetiştirdiğini de belirterek, şöyle devam 
ediyor: “Benim hocalarım ‘Usta olabilmek 
için kendini geçebilecek adamlar yetiş-
tirdiğinde ustasın’ der. Ben de 18 yaşın-
daki Enes Altınsuyu'yu yetiştiriyorum. Bu 
yıl benimle birlikte yarışmaya da girdi ve 
güzel derece elde etti. ‘Ben bu işi yapaca-
ğım’ dedi. Biz de ona inandık. Karamür-
sel’in evladı. İlk girdiği yarışmada ikincilik 

ve üçüncülükler aldı. İnşallah sektörün iyi 
isimlerinden biri olacak. Ben de bundan 
ancak gurur duyarım.” 

BAŞKANA TEŞEKKÜR
Şef Engin Yılmaz, sözlerine son verirken, 
kendisine her zaman moral-motivasyon 
desteği veren Karamürsel Belediye Baş-
kanı İsmail Yıldırım ve Karamürsel hal-
kına da teşekkür ederek, “Başkanımız, 
bizim ağabeyimiz. Bizim için çok değerli. 
Bugüne kadar ne istediysek iki etmedi, 
desteğini her zaman gösterdi. Karamürsel 
halkı da bizi çok destekledi. İlçemize daha 
çok başarı getireceğiz. Yeter ki destekle-
rini esirgemesinler” ifadelerini kullandı.
İzmit’te ünlü pastanelere, kafelere, res-
toranlara, iş yerlerine, fabrikalara, eğitim 
kurumlarına bir dönem pasta yaptığını be-
lirten Engin Yılmaz, Karamürsel dışında ilk 
şubesini Yalova’da açıyor. Pastacılık konu-
sunda Yalova’daki eksikliği gidermek için 
böyle bir adım attığını belirten şef Engin 
Yılmaz, franchising vermek için de çalış-
malara başlayacağını sözlerine ekliyor.

Şef Engin Yılmaz son iki yılda girdiği hiçbir 
yarışmadan eli boş dönmedi, 25 ödül kazandı.

Şef Engin Yılmaz, 
sektöre yeni isimler de 
kazandırıyor. Bunlardan 
biri de 18 yaşındaki Enes 
Altınsuyu ve Şakir Çiftçi 

Üç boyutlu pasta 
yapımında çok 
iddialı olan şef Engin 
Yılmaz, ‘Gerçeğinden 
ayırt etmeniz 
mümkün değil’ diyor.
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KORKMAYI DEĞİL 
SEVMEYİ ÖĞRET!

Kocaeli Hayvan Hakları Derneği, ‘Korkmayı değil sevmeyi öğret’ 
sloganı ile çocuklara hayvan sevgisini kazandırmaya çalışıyor

Ceylin Nil Demir, çok küçük yaşlardan 
itibaren kedi ve köpeklerle iç içe 
büyümüş, hayvanları çok seviyor. 
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Kocaeli Hayvan Hakları Derneği, 
sokak hayvanlarına yardımcı ola-
bilmek amacıyla 2015 yılında Ka-

ramürsel’de kuruldu. Derneğin kurucu 
başkanı Selma Platin Pek. Sokak hayvan-
larıyla ilgilenmeye 10 yıl önce başladığını 
söyleyen Selma Hanım, “O zamanlar Ka-
ramürsel halkı duyarlı değildi ama şimdi 
herkes sokak hayvanlarına bakıyor, yar-
dım ediyor” diyor.  Selma Hanım, hayatı 
birlikte paylaştığımız sevimli dostlarımız 
için herkesin elini taşın altına koyması-
nı isterken, gerçek bir hayvan dostu olan 
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıl-
dırım’a da teşekkür ediyor. 
Başkan Yıldırım’ın kendilerine her zaman 
destek olduğunu söyleyen Selma Hanım, 
“Başkanımız kediler için bir kedi evi yap-
tırarak sorumluluğunu bize verdi. İlçe-
mize bir de ‘sokak hayvanları bakım evi’ 
kazandıracak. Bizden desteğini ve yar-
dımlarını esirgemeyen başkanımıza te-
şekkür ediyoruz” diye konuşuyor. 
Selma Hanım, neden bir dernek kurma 
ihtiyacı duydunuz?
Eşim ile hayalimiz emekliliğimizi bir sahil 
kasabasında geçirmekti. Yer arayışında 
olduğumuz dönem halam Karamürsel’in 
çok güzel bir ilçe olduğunu söyleyince, biz 
de geldik, buraya yerleştik. Karamürsel’e 
geldiğimizde sokaklarda hayvanları gör-
dükçe içim parçalandı. Ben iyi bir hayvan 
severdim ve onların öyle başıboş, çaresiz 
olmasına dayanamadım, Hayvan Hakları 
Federasyonu (HAYTAP)’na üye oldum, 
sahada görevli olarak çalışmaya başladım. 
2015 yılında ise kendi derneğimizi kurmak 

için ayrıldım. Filiz Yılmaz Demir, Musta-
fa Demir, Minel Gizem Pek, Hatice De-
mircioğlu ve ben, Kocaeli Hayvan Hakları 
Derneği’ni kurduk. O günden bugüne fa-
aliyetlerimize devam ediyoruz.
Dernek olarak neler yapıyorsunuz?
Kimi dernekler vardır, büroda çalışır ama 
biz büro elemanı değiliz, hepimiz sahada 
çalışırız. Bütün derdimiz sokaktaki hay-
vanlarımızın karınlarını doyurmak, sağ-
lıklarıyla ilgilenmek, gerektiğinde tedavi-
lerini yaptırmak. Biz sokaktaki hayvanların 
refah içinde yaşamaları için çalışıyoruz. 
Sadece Karamürsel’de değil, Kocaeli’nin 
ve hatta Türkiye’nin her yerindeki sokak 
hayvanlarına yardım ediyoruz.
Peki; yaralı, hasta ve yardımca muhtaç 
hayvanlara nasıl ulaşıyorsunuz? 

Aslında sokak hayvanları için çalışmaya 
başladığım zaman insanlar çok duyar-
lı değildi. Biz; yaralı, aç ya da yardıma 
muhtaç bir hayvan görürsek, müdahale 
ediyorduk. Ama artık Karamürsel halkı bu 
konuda bilinçlendi. Çalışmalarımız halka 
örnek oldu. İnsanlar, hayvanlara yardım 
etmenin, onları korumanın bir sosyal so-
rumluluk olduğunu anladı. Örneğin yaralı 
bir hayvan bulan önce belediyeye baş-
vuruyor. Belediye de bize yönlendiriyor. 
Yakın olan arkadaşımız bakımını yapıyor 
ya da veterinere götürüyor. Dernek ku-
rucumuz Mustafa Demir veteriner hekim 
zaten. Bir olay olduğunda hemen müda-
hale edebiliyoruz. 
Bunları hangi bütçeyle yapıyorsunuz?
Belediye başkanımız İsmail Yıldırım sokak 

hayvanları konusunda çok duyarlı, her 
türlü desteği veriyor. Kendisine çok te-
şekkür ediyorum. Türkiye’de mama des-
teği veren sayılı belediyelerden biri oldu. 
Ne zaman kendisini telefonla arasam 
yardımcı oluyor, ekibini yönlendiriyor. 
Ayrıca Karamürsel Belediyesi ile sokak 
hayvanları konusunda bir protokol yaptık. 
Yaptığımız protokole göre hayvanları kı-
sırlaştırmak için ya da ameliyat gerektiren 
durumlarda Kandıra’daki hayvan bakım 
evine götürüyoruz. Yine bize destek olan 

üç sponsorumuz var. Çok acil durumlarda 
onlardan yardım istiyoruz. Hayvan sever 
esnaflarımızda yardım kumbaralarımız 
var, o kumbaralar doldukça makbuz kar-
şılığında alıyor ve sokak hayvanlarının ya-
rarına harcıyoruz. 
Karamürsel Belediyesi sokak kedileri 
için bir kedi evi yaparak size devretmiş. 
Biraz bahseder misiniz?
Evet, belediye başkanımız İsmail Yıldırım, 
Kayacık Mahallesi’nde bir kedi evi yaptı-
rarak sorumluluğunu derneğimize verdi. 
Burada hasta ya da hamile olan, doğum 
yapmış kediler ile yavrularına bakıyoruz. 
Şunu söylemek istiyorum; kimse haber 
vermeden  buraya kedi bırakmasın. Evin-
de kedisine bakamayan buraya getiriyor. 
Yavru kedileri de bırakıp gidiyorlar. Kedi 
evinin sorumlusu Bahar Gök, akşama 
doğru kedi evine gelip, kedileri besliyor. 
Gece bırakılan kediler ne yazık ki sabaha 

kalmıyor, yaşamlarını yitiriyor. Lütfen  bu 
konuda duyarlı olalım. 
Karamürsel’de sokak hayvanlarının sa-
yısı çok mu?
Ben sokak hayvanlarının bakımıyla 10 yıl-
dan beri ilgileniyorum. Eğer İstanbul’dan, 
Yalova’dan, Sakarya’dan getirip buraya 
hayvan bırakılmasaydı, Karamürsel’de 
sokak hayvanları sorunumuz olmayacaktı. 
Biz yeterli düzeyde kısırlaştırma yapıyor-
duk ancak büyük şehirlerden sokak hay-
vanları bırakılmaya başlanınca, sayıları 

arttı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 
mobil kısırlaştırma aracı 10 günde bir il-
çemize geliyor buna rağmen sorun orta-
dan kalkmıyor. 

KORKUYLA DEĞIL  
SEVGIYLE BÜYÜTÜN
Çok güzel bir sloganınız var; ‘Korkmayı 
değil sevmeyi öğret.’ Neden bu sloganı 
tercih ettiniz?
Bu sloganla yola çıkmamızın amacı; ebe-
veynlerin çocuklarını hayvan korkusuyla 
büyütmelerinin önüne geçmek. Çocuklara 
küçük yaşta hayvan sevgisi aşılamak, mer-
hametli ve sevgi dolu bireyler yetişmesin-
de önemli bir etkendir. Bu yüzden ‘Kork-
mayı değil sevmeyi öğret’ diyoruz. Başarılı 
olduğumuzu da düşünüyoruz. 
Bundan sonraki süreçte sokak hayvan-
ları için bir projeniz var mı?
Evet, güzel bir projemiz var. Başkanımız 

İsmail Bey’den söz aldık, sokak hayvanları 
için Karamürsel’e bakım evi kazandıraca-
ğız, bunun heyecanı içerisindeyiz.

SAHIPLENDIRIYORUZ AMA…
Sahiplendirme yapıyor musunuz?
Evet, yapıyoruz ama bir sıkıntımız var. 
Nedir?
İnsanlarda bir cins kedi merakıdır almış 
gidiyor. Sipariş veriyorlar adeta, ‘Eliniz-
de şu cins kedinin beyazı var mı?’ gibi 
isteklerle yaklaşıyorlar bize. Cins bir kedi 

yerine sokak kedisi sahiplenmeleri, bir 
hayvanın hayatını kurtarıyor. Bunu hiçbir 
zaman unutmasınlar. 
Karamürsel halkına son olarak bir me-
sajınız var mı?
Olmaz mı. Kedi veya köpekler insanla-
rın eğlence aracı ya da hediye malzemesi 
değil. Onları evlatlarımız gibi düşünme-
liyiz. Bir hayvan; karne hediyesi, sevgililer 
günü ya da doğum günü hediyesi olamaz. 
Bir insan, hayvan bakamayacaksa kesin-
likle ona kedi ya da köpek hediye etmeyin. 
Sonra o hayvanlar sokağa atılıyor, dep-
resyona giriyor ve kimisi ölüyor, kimisi 
mutsuz yaşıyor. Biz o hayvanları sokak-
tan topluyoruz. Onlar da bir canlı, kimse 
bunu unutmasın. Peygamber Efendimizin 
bir sözü var, ‘Sen yerdekilere merhamet et 
ki yukardaki de sana merhamet etsin.’ Ben 
bu sözü kendime rehber edindim, Kocae-
lililer de rehber edinsin. 

Çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisi aşılamak, merhametli ve sevgi dolu bireyler yetişmesinde 
önemli bir etkendir. Bu yüzden ‘Korkmayı değil sevmeyi öğret’ diyoruz

Dernek başkanı Selma Platin Pek, 
Karamürsel ilçe temsilcisi Selda Çitci, saha 

koordinatörü ve basın sorumlusu Bahar 
Gök, üye Şerife Işıkyol, halkla ilişkilerden 

sorumlu başkan yardımcısı Filiz Yılmaz 
Demir, denetim kurulu başkanı Mustafa 

Demir ve küçük üye Ceylin Nil Demir.

Dernek başkanı Selma 
Pilatin Pek, hayvan 
severlere “Satın almayın, 
sahiplenin” diye seslendi. 

Karamürsel Belediyesi Kedi Evi’nin 
sorumluluğunu alan Kocaeli Hayvan 
Hakları Derneği, hasta ve bakıma 
muhtaç kedilere burada bakıyor ve 
sağlıklarına kavuşmalarını sağlıyor.
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AKPINAR KÖYÜ
Şifalı suyuyla çok ünlü

Karamürsel’e bağlı Akpınar Köyü; tabiatıyla olduğu kadar her derde deva 
şifalı suyuyla da ünlü. Akpınar Suyu’nun şifasından faydalanmak isteyen 

vatandaşlar, civar il ve ilçelerden köye akın ediyor

Geçmişte 150 haneli 
kalabalık bir yerleşim yeri 
olan Akpınar Köyü’nde 
şu an 69 hane var.
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Karamürsel’in bereketli toprakla-
rında, cennet gibi bir köyde, Ak-
pınar’dayız… ‘Mide suyu’ olarak 

bilenen, halk arasında da memba suyu 
(içinde erimiş mineraller bulunan, içme 
suyu olarak veya tedavi amacıyla kullanılan 
su) denilen Akpınar Suyu’nun anavatanı, 
burası. Doğal güzelliği, temiz havası ve lez-
zetli suyuyla ünlü bir köy, Akpınar. Meşe ve 
gürgen ağaçlarının gölgesindeki asfalt yol-
lardan süzülerek ulaşıyorsunuz köye. 
Köyün, Akpınar Suyu kadar önemli bir 
başka özelliği ise Kocaeli Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın dede-
sinin köyü olması. Başkan Büyükakın’ın 
dedesi ‘Tahir Çavuşlar’ burada yaşamış. 
Akpınar, 69 haneli bir köy. 150 yıl önce 
yaşanan bir heyelan felaketiyle, o dönem 
bulunduğu yerden epeyce kaymış ve bu-
günkü mevkiine ulaşmış. Geçmişte 150 
haneli kalabalık bir yerleşim yeriymiş ama 
gençler iş imkanları nedeniyle şehirlere 
gidince; Akpınar’da sadece yaşlılar kal-
mış, bir de köy hayatını sevenler… Se-

vindirici olan ise şu sıralar köye dönüşün 
yeniden başlamış olması.

ŞEHIR DIŞINDAN GELIYORLAR
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıl-
dırım’ın; ilçesindeki köylerde sosyal ya-
şamın yeniden canlanması için köye dö-
nüşleri teşvik eden projeleri bir bir hayata 
geçirmesi, Akpınar Köyü’nü de hareket-
lendirmiş. Köye yerleşip çiftçilik yapmak 
isteyenlere cazip fırsatlar sunan; babadan 

dededen kalma arsasına ev yapıp köyü-
ne dönmek isteyenlerden harç ve ruhsat 
ücreti talep etmeyen Başkan Yıldırım, 
pek çok kişiyi bu bereketli topraklara geri 
döndürmeyi başarmış.  
Akpınar’da, küçük ve büyükbaş hayvan-
cılıkla geçimini sağlayanların sayısı bir 
hayli fazla, arıcılık yapanlar da var. Köyün 
iklimi tarıma pek elverişli değilse de ba-

ğını bahçesini ekip sebzecilik ve meyve-
cilik yapanlar da mevcut ama sayıları az. 
Köyde kadınlar bahçede vakit geçirirken, 
erkekler ise Akpınar Köyü Yardımlaşma 
Derneği Lokali’nde sohbet ediyor, çayını 
kahvesini yudumluyor. 
Köyün muhtarı Yavuz Karaca’nın köyü için 
güzel hayalleri var. Bu hayalleri gerçekleş-
tirmek için Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Büyükakın ve Başkan İsmail Yıldı-
rım’ın kapısını sıkça çalacağını söylüyor 

ve ekliyor: “Başkanımız İsmail Yıldırım 
ağabeyim gibidir. Çalışkan, güler yüzlü, 
büyüklerinin kardeşi, küçüklerinin ağabe-
yidir o. Görev süresi boyunca köylerden hiç 
hizmet esirgemedi, her zaman köylere dö-
nüşü teşvik etti. Bu dönem de bizlerin ya-
nında olacaktır. Bu göreve gelirken ‘seçil-
mek önemli değil, hizmet önemli’ demişti. 
Ben de hizmet etmek için çabalayacağım.” 

Akpınar; doğal güzelliği ve temiz havasıyla olduğu kadar her 
derde deva şifalı suyuyla da ünlü bir köyümüz

Akpınar Köyü, yemyeşil doğasıyla adeta bir cennet.

Köyün en yaşlı 
ismi Remzi 
Küçükaydın 
ile eşi Fatma 
Küçükaydın. 

Köyde yaşayan Mehmet Karaca ve Musa Demir, köy 
yolculuğumuzda bize eşlik eden isimlerden oldu.

Köyün iklimi arıcılık yapmak için çok uygun.
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Akpınar Suyu’nun köy için bir nimet ol-
duğunu belirten Muhtar Yavuz Karaca, 
her gün onlarca insanın Akpınar Suyu için 
köye geldiğini söylüyor. Karamürsel ilçe 
merkezine 15 kilometre mesafede bulu-
nan Akpınar Suyu’na köyün içerisinden, 
asfaltsız patika yollardan geçerek ulaşı-
yorsunuz. Meşe ve gürgen ağaçları burada 
da size eşlik ediyor. Bol oksijeni ciğerle-
rinize çeke çeke ulaşıyorsunuz suya. Pek 
çok Kocaelilinin bilmediği Akpınar Suyu 
için şehir dışından gelenlerin sayısının ol-
dukça fazla olduğu biliniyor. 

HASTALIĞINA ŞIFA BULDU
Suyun hikayesi ilginç… Eskiden, çok es-
kiden o dönemin amansız hastalığı olan 
vereme yakalanan bir vatandaş keşfetmiş 
suyu. Anlatılan odur ki hasta olan ancak 
hastalığının ne olduğunu bilmeyen bu kişi, 
bir hekime başvurmuş. Hekim, yaptığı 
tetkiklerde verem teşhisi koymuş ve ek-
lemiş: ‘Ömrün çok kısa, 6 ay ya yaşarsın 
ya yaşamazsın. Gez dolaş, tadını çıkar.’ 
Bunun üzerine, temiz hava ve bol oksijen 
almak için kendisini dağlara vuran bu kişi; 
bir gün ağaçların altında, yanında getirdiği 

soğan-ekmeği yerken susuyor. Çevresine 
bakıyor ki her yer su. Bir pınarın yanına 
gitmektense eliyle toprağı kazıyor, çıkan 
berrak suyu içiyor.
Her gün aynı ritüeli gerçekleştiren vatan-
daş, zaman içinde kendisini daha iyi his-
setmeye başladığını fark ediyor. Hastalı-
ğının ne durumda olduğunu merak edip 
tekrar aynı doktora gittiğinde ise kont-
rollerinde anlaşılıyor ki hastalığından eser 
kalmamış. Vatandaşın, ne yapıp da iyileş-
tiğini merak eden doktor, hikayeyi dinle-

dikten sonra suyu incelemesi için bölgeye 
bir ekip gönderiyor. Sudan alınan örnek-
lerle yapılan incelemelerde ise Akpınar 
Suyu’nun şifalı olduğu anlaşılıyor. 
Mideye, ciğerlere, böbrek taşlarına iyi 
geldiği, şifa verdiği, vücudu yenilediği 
tespit edilince bölge halkı ve şifa arayan 
hastalar; eşekler, atlar ve katırlarla suyu 
taşıyıp içmeye başlıyor. 

KIZININ ANISINA YAPTIRDI
Elbette, eski yöntemler geride kaldı. Artık 
suyu taşımak için yük hayvanlarına ihti-
yacımız yok çünkü Almanya’da yaşayan 
ancak köyde arazisi bulunan hayırsever 
iş adamı Ahmet Uçar yaptırdığı çeşme ile 
isteyen herkesin suya ulaşmasını sağlamış. 
Genç yaşta yakalandığı hastalık nedeniyle 
vefat eden kızı Filiz Melek Uçar’ın hayrına 
bir tesis kuran Uçar’ın açtırdığı çeşmeden 
bidon bidon su alan vatandaşlar, bu suyu 
şifa arayan yakınlarına ulaştırabiliyor.   
Eğer siz de Akpınar Suyu’nun şifasından 
faydalanmak isterseniz, tesise ulaşmak 
için köyün içindeki patika yoldan tabela-
ları takip ederek dağlara tırmanmanız ve 
uzun süre yol almanız gerekiyor.

Akpınar Köyü Camii 
İmamı Şükrü Koç, 
“Köyümüz cennet 
gibi bir yer” diyor.

Köyün ana geçim kaynağı hayvancılık.

Akpınar Suyu’nun müdavimleri 
arasında, çeşmeyi yaptıran Ahmet 
Uçar’ın kız kardeşi Haskız Uçar 
Çilingir ve eşi Şefik Çilingir de var. 

Akpınar Köyü 
yeşillikler 
içinde...

Akpınar Suyu 
şifa dağıtıyor.
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Karamürsel, sahip olduğu doğal 
güzellikler kadar sanata verdi-
ği değerle de tanınan bir ilçemiz. 

Bağrından ülke hatta dünya çapında ün 
yapmış Tarkan, Ahmet Özhan, Muzaffer 
Akgün gibi pek çok büyük sanatçı çıkaran 
Karamürsel’de, yeni müzisyenler yetiştir-
mek için yapılan çalışmalar da hız kesme-
den devam ediyor. Bundan tam 32 yıl önce 
kurulan Karamürsel İleri Musiki Derneği 
ise bu alanda gösterdiği başarıyla adından 
en çok bahsedilen kurum.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıl-
dırım’ın da desteğini esirgemediği Ka-
ramürsel İleri Musiki Derneği; Türk halk 
müziği ve Türk sanat müziği dallarında 
müzik ile enstrüman eğitimi veriyor. 1987 
yılında Türk halk müziği ve Türk sanat 
müziğini genç nesillere aktarmak; Kara-
mürsel insanına, kültürüne ve dokusuna 
katkıda bulunmak amacıyla kurulan Kara-
mürsel İleri Musiki Derneği, yeni sanat-
çılar yetiştirmeye ve ilçe halkını müzikle 
buluşturmaya devam ediyor. 

Bugüne dek yüzlerce müzik aşığı gencin 
eğitimine katkıda bulunan derneğin ku-
ruluş amacını, çalışmalarını ve hedeflerini 
dernek başkanı, müziksever ve korist Sip-
kat Kale’den dinledik.
Sipkat Bey, Karamürsel İleri Musiki 
Derneği’nin kuruluş amacı nedir?
Derneğimiz 1987 yılında, Türk halk müziği 
ve Türk sanat müziğini genç nesillere ak-
tarmak; Karamürsel insanına, kültürüne 
ve dokusuna katkıda bulunmak amacıyla 
Sayın Ferhan Bal başkanlığında Nurten 

Oral, İbrahim Akbaba, Tamer Yalçın, 
Hüseyin Akbaba, Adil Ödenoğlu ve İlknur 
Vanioğlu tarafından kurulmuştur. Tama-
men amatör ruh ve ilmi eğitim sistemiyle; 
ses ve yaş farkı gözetmeksizin enstrüman 
eğitim veren bir dernektir. Misyonumuz; 
derneğimizin adından da anlaşılacağı gibi 
ileri seviyede programlar hazırlamak, kül-
türel birikimin özünden kopmadan çalış-
malar yapmak, kültür ve sanatın gelişme-
sine katkı sağlamaktır.
Şu an kaç üyeniz var?
Aralarında hukukçuların, sağlıkçıların, 
memurların, öğretmenlerin, mühendisle-
rin bulunduğu 94 üyemiz var. Bu sayı mü-
zikseverler sayesinde artacaktır. 
Pek çok Karamürsel türküsünü derledi-
ğinizi biliyoruz.
Derneğimizin kurucu üyelerinden İbra-
him Akbaba; 1987 yılında ‘Cezayirli Meh-
met’in Türküsü’ ve ‘Anne Desem Annem 
Yok’ türkülerini, 2005 yılında da ‘Pazar-
köy Kına Türküsü’nü derlemiştir. Dernek 

üyemiz Nikriz Kocaman tarafından bes-
telenen ‘Ey Güzel Karamürsel’ isimli şarkı 
da repertuvarımıza eklenmiştir. Dernek 
olarak, bölgemizde araştırmalar yaparak 
unutulmak üzere olan türkülerimizi der-
liyor, yaygınlaşmasını sağlıyor, şarkı for-
munda eserlerin bestelenmesi için teşvik 
edici faaliyetlerde bulunuyoruz. Yapılan 

çalışmaların ve eğitim sonuçlarının halkla 
bütünleşmesini sağlamak için halk kon-
serleri de düzenliyoruz. Türkiye sınırları 
içerisinde yer alan 7 bölgeden her eseri 
seslendiriyoruz. Herhangi bir alanda kalıcı 
olmanın gün geçtikçe zorlaştığı çağımızda, 
derneğimizin kalıcı ve başarılı olmasının 
altında kültür ve sanat sevgisi yatmakta.

KARAMÜRSEL İLERİ 
MUSİKİ DERNEĞİ 

Büyük sanatçılar burada yetişiyor:

Dünyaca ünlü mega starımız Tarkan’ın da bünyesinde müzik eğitimi aldığı,büyük sanatçıların 
yetiştiği Karamürsel İleri Musiki Derneği, her yaştan müzik tutkununa eğitim vermeye devam ediyor

Dernek başkanı Sipkat Kale, koro şefi eğitmen 
Muzaffer Ayber ve eğitmen Nahit Öztürk.

Karamürsel İleri Musiki Derneği’nin amacı; Türk halk müziği 
ve Türk sanat müziğini genç nesillere aktarmak; Karamürsel 
insanına, kültürüne ve dokusuna katkıda bulunmak.
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TARKAN ILE GURUR 
DUYUYORUZ
Karamürsel İleri Musiki Derneği de-
nilince akla gelen ilk isim, mega star 
Tarkan. Tarkan’ın eğitim aldığı, sahne 
deneyimi yaşadığı bir derneğin başkanı 
olarak düşüncelerinizi alalım…
Tabii ki bu gurur verici bir durum. Tar-
kan’ın derneğimizde eğitim alması ve 
dünyaya mal olması bizi onurlandırı-
yor. Kendisini yakından takip ediyoruz. 
1987’deki Tarkan neyse şu andaki Tarkan 
da odur. İçi dışı bir, temiz, dürüst bir sa-
natçı. En son 1989’da, Üsküdar’dan bu-
raya bir konserimize gelmişti. Daha sonra 
yıldızı parladı. 
Bir de Türk sanat müziğinin tanınmış 
ismi Ahmet Özhan var…

Ahmet Özhan Karamürsel’in çok önemli 
bir değeridir ancak bizim derneğimizden 
yetişmedi. 1965 yılında derneğin kuru-
cularıyla birlikte çalışmış bir isim. Ahmet 
Özhan’ın yanı sıra ülkemizin en büyük 
ve güçlü seslerinden merhum Muzaffer 
Akgün de derneğimize üyeydi. Böylesi 
isimlerin derneğimizin kapısından içeri 
girmiş olması bizi her zaman mutlu etmiş-
tir. Muzaffer Hanım’ın derneğimize çok 
emeği oldu, Allah rahmet eylesin. 
Gelelim, eğitimlerinize. Ses eğitimleri-
nin yanında enstrüman eğitimi de ver-
diğinizi söylediniz. Hangi enstrüman-
ların eğitimini veriyorsunuz?
Bağlama, gitar, kabak kemane kurslarımız 

var. Bu kurslarımızın yanında halk müziği 
repertuvar çalışmalarımız da devam edi-
yor. Eğitime nota, solfej ve nazari dersleri 
vererek başlıyoruz.
Eğitimler haftada kaç gün?
Haftada iki gün bağlama derslerimiz olu-
yor. Koro şefimiz olan Muzaffer Ayber 
bağlama, nota, solfej ve nazari dersleri 
veriyor. Haftanın bir günü 
Nahit Öztürk hocamız 
kabak kemane dersleri 
veriyor. Haftanın bir günü 
de Çağdaş Ayber hocamız 
eşliğinde gitar derslerimiz 
oluyor. Üç hocamız da 
gönüllülük esasıyla yıllar-
dır ders veriyor. Bunun 
dışında haftanın bir günü 

Türk halk müziği, bir 
günü de Türk sanat 
müziği derslerimiz var. 
Haftanın bir gününü 
ise serbest gün yaptık. 
O gün herkes dernekte 
oluyor, sanatsal faali-
yetlerde bulunuyor.

BAŞKAN DA ŞARKI SÖYLÜYOR
Yılda kaç konser veriyorsunuz?
Dernek olarak aylık giderlerimiz oluyor. 
Bunu karşılamak için senede bir kez daya-
nışma yemeği formatında bir konser veri-
yoruz. Konser dışında aylık 10 TL gibi cüzi 
bir üye aidatımız var. Tüm giderlerimizi 

böyle karşılıyoruz. Hocalarımız ise eği-
timleri gönüllü olarak veriyor. Tabii Ka-
ramürsel Belediyesi’nin de manevi desteği 
büyük. İsmail Başkan bize elinden gelen 
desteği veriyor. Bütün konserlerimize ge-
liyor. Hatta konserlerimizde onu sahneye 
davet edip şarkı dahi söyletiyoruz. 
Derneğinize üye olup konservatuvara 

hazırlananlar var mı?
Elbette var. Bizim ku-
ruluş amacımız, eğitim 
zaten. Şu anda 2 öğ-
rencimiz konservatu-
vara hazırlanıyor. Göl-
cük’ten Yalova’ya kadar 
müzik alanında ekmek 
yiyen insanların yüzde 
70’i buradan yetişiyor. 
Bu çevrede böyle başka 
dernek yok. 

Dernek olarak ilçe halkından beklenti-
niz nedir?
Öncelikle şu bilinmeli ki 32 yıllık süre 
zarfında bünyesinde nice solistler, ko-
ristler ve sazendeler barındırmış ve yetiş-
tirmiş olan derneğimiz, tamamen eğitim 
hizmeti veriyor. Faaliyetlerimiz ticari bir 
amaç taşımıyor ve tüm müzik eğitimleri-
ni bedelsiz olarak veriyoruz. Dolayısıyla 
bütün halkımızı ve özellikle gençlerimizi, 
çocuklarımızı derneğimize davet ediyo-

rum. Çocuklar, genç-
ler gelsin; onlara ens-
trüman ve ses eğitimi 
verelim. Sunduğumuz 
imkanlardan faydala-
narak müziğin ve müzik 
eğitiminin engin dün-
yasına dahil olsunlar. 
Buraya gelen çocukla-
rımız geçmişini öğreni-
yor, özgüven kazanıyor; 
sokağın kötülüklerin-
den, teknolojinin zararlı 

yönlerinden etkilenmiyor. Derneğimiz 
güzel Karamürsel’imizde güzellikleri pay-
laşmaya, kültür ve sanatı yaşamaya ve ya-
şatmaya katkı sağlamaya devam edecektir. 
Bu yolda ilçe halkının desteğini hissetmek, 
onlarla beraber olmak, Karamürsellileri 
aramızda görmek bizlere güç veriyor.

Karamürsel İleri Musiki Derneği, sık sık verdiği 
konserlerle ilçe halkını sanatla buluşturuyor.

Muzaffer Akgün 

Ahmet Özhan

Mega star Tarkan, Karamürsel 
İleri Musiki Derneği'nde yetişti.

4 8  •  K A R A M Ü R S E L  •  YA Z  2 0 19

M Ü Z İ KM Ü Z İ K

4 9  •  K A R A M Ü R S E L  •  YA Z  2 0 19



1992-1998 yıllarında 3. Lig’de oynayan 
ancak sonrasında ligden düşerek zor 
günler geçiren Karamürselspor, 20 

yılın ardından şampiyon oldu, hem de iki 
yıl üst üste. Geçtiğimiz yıl Süper Amatör 
Küme’ye, bu yıl da Bölgesel Amatör Lig’e 
(BAL) yükselen Karamürselspor, ilçe hal-
kına da büyük mutluluk yaşattı.
İki kez üst üste şampiyon olmanın kendi-
lerine, futbolculara ve Karamürsel halkına 
büyük moral verdiğini söyleyen kulüp baş-
kanı Ali Yılmaz, şampiyonlukta 
en büyük payın ise Karamürsel 
Belediye Başkanı İsmail Yıldı-
rım’a ait olduğunu belirtti. 
“Başkanımız İsmail Yıldırım, 
elini taşın altına koydu ve ‘Ne 
olursa olsun hedefimiz şampi-
yonluk’ diyerek, maddi ve ma-
nevi yanımızda yer aldı, bizden 
desteğini hiç esirgemedi,” 
diyen Ali Yılmaz, hedeflerini 
de açıkladı: 3. Lig’e çıkmak. 
Ali Yılmaz ile şampiyonluk sü-
recini, hedefleri ve beklentileri 
konuştuk.
Ali Bey sizi tanıyabilir miyiz?
1970 yılında Karamürsel’de 
doğdum. 40 yıldır sporun 
içerisindeyim. Karamürsel 
İdman Yurdu ve Karamürselspor’da oy-
nadım, iki yıldır kulüp başkanıyım. 

KARAMÜRSEL’E 
3. LİG YAKIŞIR

Karamürselspor Kulüp Başkanı Ali Yılmaz:

Son 2 yıl içerisinde üst üste 2 kez 
şampiyon olarak ilçe halkına 
büyük bir mutluluk yaşatan 
Karamürselspor’un başkanı Ali 
Yılmaz, “Karamürsel’e 3. Lig 
yakışır” diyerek profesyonel lige 
göz kırptı
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Kulüp başkanı 
Ali Yılmaz.

Futbolcular, şampiyonluk sevincini böyle yaşadı.



Göreve gelir gelmez Karamürselli genç-
leri toparlamışsınız…
Evet, görevi devralınca il dışında olan ve 
başka takımlarda oynayan Karamürselli 
futbolcuları toparladık. Ve ardından şanslı 
bir dönem geçirdik, 2 yılda iki şampiyon-
luk yaşadık. Önce Süper Amatör’e, bu yıl 
da Allah nasip etti BAL’a yükseldik. Kulüp 
yöneticilerimizin hepsi futbol oynamış, 
yerelde çalışmış isimler. Örneğin hocamız 
Cem Baki yıllarca İstanbul Büyükşehir, 
Altayspor, Göztepe, Rizespor’da oynamış 
bir isim. Aslen Karamürselli. Spor mü-
dürümüz Cihan Yardım da öyle, desteği 
büyük. Tüm Karamürselliler bir araya ge-
lince, başarı da kaçınılmaz oldu. 
Karamürselspor ne kadar aradan sonra 
şampiyonluğu tattı?
Karamürselspor 1998 yılında 3. Lig’den 
düştü ve o son 2 yıla kadar şampiyonlu-
ğu hiç tatmadı. Kulüp, profesyonel ligden 
düştükten sonra bir süre bocaladı. Ben 2 
yıl önce kulüp başkanı seçilince, yönetim 
kurulu üyesi arkadaşlarım, belediye baş-
kanımız İsmail Yıldırım ve Karamürsel 
halkı ile el ele vererek, kulübü ayağa kal-
dırdık. Bunun mükafatını da şampiyon-
lukla aldık.
Kulüp ekonomik olarak nasıl?
Ekonomik durumumuz fena değil. Bele-
diyemiz, biz ve taraftarımızın katkılarıyla 
orta halli bir bütçemiz var. Kulübümüze 
maddi olarak en büyük desteği Karamür-
sel Belediyesi sağlıyor. Başkanımıza te-
şekkür ediyoruz.

HEPSI KARAMÜRSELLI
Kulübün en büyük özelliklerinden biri 
futbolcuların hepsinin Karamürselli 
olması, öyle değil mi?
Evet, 23 kişilik kadromuzun 22’si Ka-
ramürselli. Bir tek kalecimiz Gölcük’ten 
geliyor. Karamürsel İdman Yurdu, Çam-
çukurspor ve Barbarosspor’da oynayan 
gençler takımımızda.  

Futbolcular altyapıdan yetişiyor sanırım.
Evet. Altyapı takımımız Karamürsel 
İdman Yurdu’nda çocukları yetiştiriyo-
ruz. Örneğin Fenerbahçe, Alcanenense, 
Sporting Lizbon, Alanyaspor ve son olarak 
Sassuolo’da oynayan Merih Demiral biz-
den yetişti. Kendisi Karamürselli ve başa-
rısıyla göğsümüzü kabartıyor. İyi bir kaleci 
olan Hakan Arıkan da Karamürsel İdman 
Yurdu’ndan yetişti. Altyapı takımımızda 
oynayıp büyük kulüplere giden futbolcu-
larımız var. Bu bizim için onur kaynağı.
Bölgesel Amatör Lig maçları için hazır-
lık başladı mı?
Maçlar eylül ayında başlayacak. Futbolcu-
larımız şu an dinleniyor. Başkanımız İsmail 
Yıldırım, şampiyonluk primi olarak futbol-
cularımızı Bodrum Gümbet’e tatile gönder-
di. Oyuncularımız şu an moral depoluyor. 

STADIMIZ BAL IÇIN YETERLI
Sahanız belediye tarafından yenilendi. 
BAL için yeterli mi?
Stat yenilendi, şubat ayında oynamaya 
başladık. Maçlarımızı burada yapıyo-

ruz. 4-5 bin kişilik bir stat oldu. Bölgesel 
Amatör Lig maçları için de yeterli bir stat. 
Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. 
Gördüğümüz kadarıyla Karamürsel 
halkı da her daim yanınızda.
Karamürsel halkının bize verdiği destek 
büyük. Taraftar grubumuz Korsanlar, bizi 
hiç yalnız bırakmıyor. Çok iyi, çok büyük 
bir taraftar grubumuz var, sağ olsunlar 

desteklerini her daim hissediyoruz. İnsan-
lar 20 yıldır profesyonel lige aç ve maçla-
rımızı 4-5 bin kişiye oynuyoruz. Bir ilçe 
takımı için büyük bir sayı bu. Karamürsel 
halkından beklentimiz maddi olarak des-
teklerini esirgemesinler. Ayrıca futbol 
seven bayanları daha çok tribünlerde gör-
mek istiyoruz. Kadın taraftarımız var fakat 
sayısının artmasını umut ediyoruz. 
Transfer düşünüyor musunuz?
Federasyon BAL’da yabancı oyuncu 
transferini yasakladı. Bizim hedefimiz 

şu; Karamürsel’in evlatlarıyla başarıyı 
yakalamak. Zaten başkanımız İsmail Yıl-
dırım da bunu istiyor. Belki profesyonel 
ligde birkaç yabancı transferi olur ama 
ağırlık her zaman Karamürsel’in gençle-
rinde olacak.
Karamürselspor Kulübü’nün kongre 
tarihi yakın sanırız…
Evet, yakın zamanda arkadaşlarla toplan-

tı yapıp kongre kararı alacağız. Ben her 
zaman kulübümün, takımımın yanında 
olacağım.

BAŞKANIMIZ SAYESINDE...
Peki, Karamürselspor ile ilgili hedefler 
nelerdir? 
Bölgesel Amatör Lig, profesyonel ligin alt 
yapısıdır. Yorucu ve zor bir dönem bizi 
bekliyor. Hedefimiz her zaman profesyo-
nel ligdir. Karamürselspor, 1992 yılından 
1998’e kadar profesyonel ligde oynadı. 

Biz olalım ya da olmayalım tek hedef pro-
fesyonel lig, yani 3. Lig’dir. Karamürsel’e, 
3. Lig yakışır. Bu yolda büyük fedakarlık 
gösteren kulüp yönetimime, taraftarları-
mıza ve tüm Karamürsel halkına teşekkür 
etmeden geçemeyeceğim.
Spora ve sporcuya desteğini esirgeme-
yen Başkan İsmail Yıldırım ile ilgili söy-
lemek istediğiniz bir şey var mı?

Başkanımız İsmail Yıldırım kulübümü-
zün onursal başkanı.  2 yıldır kulübümüze 
büyük destek verdi, bu destek sayesinde 
iyi bir yere geldik. Kendisine çok teşek-
kür ediyoruz. Şampiyonlukta en büyük 
katkı onun. Maddi-manevi sorunlarımıza 
hemen çözüm buldu. Türkiye’nin gerçeği 
şu ki belediyeler takımlarına yardım et-
mezse, o takımlar yaşayamaz. Başkanımız 
elini taşın altına koydu ve ‘Anca beraber 
kanca beraber’ dedi. Kendisine bu desteği 
için çok teşekkür ediyoruz.

Başkanımız İsmail Yıldırım kulübümüzün onursal başkanı. Şampiyonlukta 
en büyük katkı onun. Kendisine desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz
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Teknik direktör Cem Baki, kulüp 
başkanı Ali Yılmaz ve spor müdürü/
genel menajer Cihan Yardım. 

Futbolcular, Karamürsel'in gururu oldu.

Şampiyonlukta en büyük payın Başkan 
Yıldırım'a ait olduğunu söyleyen kulüp yönetimi, 

kupayı kendisine takdim etti.



Körfezin incisi, huzurun başken-
ti Karamürsel, yazın bir başka 
güzel… Plajları, yemyeşil doğa-

sı, sosyal donatı alanları, yürüyüş par-
kurları ve sahil şeridiyle; keyifli zaman 
geçirmek isteyenlere sonsuz alternatif 
sunan bu şirin ilçe, sadece Karamür-

sellilerin değil çevre il ve ilçelerden ge-
lenlerin de göz bebeği. Özellikle yaz 
döneminde hem yazlıkçıların hem de 
Karamürsel’in Mavi Bayraklı plajların-
dan günübirlik faydalanmak isteyen-
lerin akınına uğrayan Karamürsel’de 
günün her saati yapacak bir şeyler var.  

Peki, bu hareketliliği kış aylarında da 
devam ettirmek, sosyal hayatı biraz daha 
canlandırabilmek, Karamürsel’in güzel-
liklerini 4 mevsim doyasıya yaşamak için 
neler yapılabilir? 
Bu soruyu ilçede yaşayan vatandaşlara 
sorduk. İşte aldığımız cevaplar…

SOSYAL HAYATI NASIL 
CANLANDIRABİLİRİZ?
Yaz döneminde yazlıkçıların ve plajlardan günübirlik faydalanmak isteyenlerin akınına uğrayan 
Karamürsel’de, bu hareketliliğin 4 mevsim yaşanabilmesi için neler yapılabileceğini ilçe halkına sorduk

Uğur Altundiş (Fotoğrafçı)

GENÇLER IÇIN BAHAR 
FESTIVALLERI
Karamürsel küçük olmasına rağmen sosyal 
etkinlikleriyle canlı bir ilçe. Sinemamız 
yoktu, artık var. Havuzumuz var, bir de 
tiyatromuz olursa eksiğimiz kalmaz. Bunun 
yanında bowling ve eğlence salonları da 
yapılırsa gençler ilçe dışına çıkmadan 
Karamürsel’de vakit geçirebilir. Ayrıca ilçeyi 
hareketlendirmek için üniversite öğrencilerini 
şehre alıştırmak lazım. Bahar festivalleri 
tadında, öğrencileri Karamürsel’e çekecek 
festivaller yapılabilir, sanatçılar getirilebilir. 
Böylece ilçe hareketlenir.

Gülten Çinici (Gıda mühendisi)

ÇOCUKLAR IÇIN TIYATRO 
SALONU ISTIYORUM
1 yıl önce İstanbul’dan Karamürsel’e geldim ve çok sevdim 
burayı. Sahil kenti olması nedeniyle Karamürsel’de yaşamak 
çok güzel. 2 küçük çocuğum var, özellikle onlar için çok 
rahat bir şehir. Bir anne olarak, gördüğüm en büyük eksiklik 
çocuk tiyatrosunun olmayışı. Çocuklara yönelik tiyatro 
etkinlikleri için güzel bir tiyatro salonu yapılabilir. Çocuklarım 
için İzmit’e gitmek bana zor geliyor. Belediyenin bu projeyi 
hayata geçirmesini çok isterim. 

Ümit Çimen (Sigortacı)

BAŞKANIMIZIN ARKASINDAYIZ
İlçemizin sosyal ve kültürel hayatının canlanması için bahar 
şenlikleri düzenlenebilir. Yılın belirli zamanlarında yerel ve ünlü 
sanatçıların sahne aldığı konser organizasyonları yapılabilir. 
Açık hava sineması gibi açık hava tiyatrosu da sosyal hayatı 
canlandıracaktır. Gençlere yönelik projeler hızla hayata geçtiği 
takdirde de Karamürsel tadından yenmez. Başkanımız İsmail 
Yıldırım’ın hayata geçirdiği projelerden çok memnunuz. Başkanımızı 
seviyoruz ve her zaman arkasındayız.
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Emel Özkan (Optisyen)

TIYATRO OYUNLARI 
ILÇEMIZE GELSIN
Ben bir Karamürsel aşığıyım. Yaşadığım kenti çok 
seviyorum, her şeyi burada yapıyorum. Kış aylarında 
sıkça sinemaya gittim, ilçemiz için çok güzel bir 
proje oldu. Özellikle kış aylarında insanlar yapacak 
bir şey bulamıyordu ama İsmail Başkan’ın ilçemize 
kazandırdığı sinema salonu kış aylarında eğlencemiz 
oldu. Başkanımıza bu proje için çok teşekkür ediyorum. 
İlçenin sanat hayatını canlandırmak için bir de tiyatro 
salonu yapılabilir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu’nun oyunları Karamürsel’de de sahnelenebilir. 
Bunun yanında yıl içerisinde çeşitli festivaller, şenlikler 
yapılarak ilçemizde yaşayan gençler, vatandaşlar için 
kültürel bir bağlılık yaratılabilir. 

Serap Oya Arpapay (Esnaf)

KÜLTÜREL 
ŞENLIKLER 
YAPILABILIR
İstanbul’dan geleli 30 yıl oldu. Karamürsel’i 
çok seviyorum, burada yaşamak bir 
ayrıcalık. İlçemizin sosyal hayatı güzel ama 
kültürel şenlikler yapılması gerektiğini 
düşünüyorum. Kültürel şenlikler sayesinde 
diğer ilçelerden, komşu illerden insanlar 
Karamürsel’e gelir ve bu sayede ilçe 
ekonomisi canlanır. Başkanımız İsmail 
Yıldırım’ı çok seviyoruz, inanıyoruz 
ki bu dönem ilçemize güzel projeler 
kazandıracak.

Binnaz Çakmakoğlu Yılmaz 
(Esnaf)

SAHILDEKI 
ETKINLIKLER 
ARTIRILSIN
Ben çocuklarımızın, gençlerimizin kültürel 
anlamda kendilerini geliştirebileceği 
projeler yapılsın istiyorum. Örneğin tiyatro 
salonu yapılabilir. Bizler de tiyatroya ihtiyaç 
duyuyoruz. Bunun yanında yaz döneminde 
sahildeki etkinlikler artırılabilir. Hem tatilciler 
de yaz dönemi yazlıklarına geliyorlar, ilçenin 
ekonomisi canlanır. 

Necmi Altındeğer (Esnaf)

ESNAFIN YENI 
INSANLARA 
IHTIYACI VAR
Karamürsel’in sosyal hayatının 
canlanması için festivallerin sayısı 
artırılabilir. Örneğin erik, kiraz ve 
zeytin festivali yapılabilir. Böylece 
dışarıdan ilçemize gelenler 
sayesinde ekonomi canlanır. 
Esnafın yeni insanlara ihtiyacı var. 
Yerli ve yabancı turistleri ilçemize 
çekmek gerekiyor.

Rezzak Bağdat (Esnaf)

ILÇE MERKEZINDE  
FESTIVAL YAPILSIN
Sanat Sokağı’nda yıllardır esnaflık yapıyorum. Bir esnaf 
olarak ilçemizdeki festival sayısının daha da artırılmasını 
istiyorum. Bizim çocukluğumuzda 4 Temmuz festivallerinin 
yanı sıra şeftali festivali gibi ilçemizin simgesi olan etkinlikler 
vardı, bunlar yeniden hayata geçirilebilir. Belirli dönemlerde 
festivaller yapılarak ilçe hareketlendirilebilir. Karamürsel’de 
festivaller genelde mesire alanlarında yapılıyor. İlçemize 
Araplar gelmeye başladı, onlara da hitap etmek gerekiyor. 
Şehir merkezine uygun şenlik, festival, panayırlarla daha çok 
turist çekilebilir, ilçemize dışarıdan gelenler alışveriş yapar, 
esnafımız nefes alır diye düşünüyorum. 

Kenan Açık (Merkez Taksi esnafı)

TIYATRO SALONU 
KAZANDIRILABILIR
Karamürsel bir sahil kenti olduğu için sosyal hayatı zaten iyi 
durumda. Başkanımız İsmail Yıldırım, Büyükşehir ile birlikte 
ilçemize çok güzel spor tesisleri kazandırdı. Sinemamızın ve yüzme 
havuzumuzun da yapılması, sosyal hayatın hareketlenmesinde çok 
faydalı oldu. Yazın herkes havuzda. Çocuklarımız havuz projesi 
sayesinde evlere kapanmıyor, internet başında vakit geçirmiyor. 
Belki bunlara ek olarak, ilçemize bir tiyatro salonu da kazandırılabilir. 
Tiyatro için İzmit’e ya da şehir dışına gitmeye gerek kalmaz. 
Ayrıca ilçemizdeki şenlikler artırılabilir. Sahilde yılda birkaç kez 
yapılabilecek, bir hafta süren şenlikler esnafı da rahatlatacaktır. 
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Melike Çakıcı-Sibel Übey-Şule 
Yücebağ (Esnaf)

ALIŞVERIŞ PANAYIRI 
DÜZENLENSIN
Esnaf olarak başkanımızdan talebimiz, 
sezon sonlarında panayırlar düzenlenmesidir. 
Örneğin, bahar aylarında panayırlar yapılabilir.  
Böylece ilçe halkı İzmit’e gitmeye gerek 
duymaz, esnaf da rahat bir nefes alır.  Bir de 
gençlere yönelik projelerin hayata geçmesini 
arzu ediyoruz. Başkanımızın paintball 
tesisi ve kaykay pisti projelerinin ivedilikle 
yapılmasını bekliyoruz. Çocuklara yönelik de 
öğretici oyun parkları yapılabilir. Başkanımıza 
yeni dönemde başarılar diliyoruz.

Aykut Uğur Tunca (Esnaf)

YELKEN YARIŞLARININ 
KAPASITESI ARTIRILSIN
2009 yılından beri Karamürsel’de yaşıyorum. İlçe 
esnafının ekonomik olarak kalkınması için projeler 
yapılabilir. Örneğin, yelken yarışlarının kapasitesi 
artırılabilir. Daha büyük yarışlar demek, daha çok 
insanın ilçemize gelmesi ve esnaftan alışveriş 
yapması demektir. Yine bisiklet turları, dağ yürüyüşleri 
düzenlenerek doğa turizmi canlandırılabilir; 
panayırlar organize edilerek esnafın ekonomik 
olarak rahatlaması sağlanabilir. Belediyemizin ev 
sahipliğinde ‘yaza merhaba’, ‘bahara merhaba’ gibi 
festivaller organize edilerek ilçenin sosyal hayatına 
canlılık getirilebilir. İsmail Başkanımız ufku geniş bir 
yönetici, bu tür projeler yapacağından şüphemiz yok.

Yusuf Doğan (Esnaf)

YÖRESEL KÜLTÜRLER 
FESTIVALI YAPILSIN
İlçemizde yöresel kültürler festivali yapılabilir. Böylece 
kültürel olarak herkes birbirini tanır, farklı kültürleri 
yaşayarak bilgi sahibi oluruz. Örneğin Boşnaklar günü, 
Lazlar günü, Yozgatlılar günü gibi festivaller yapılabilir. 
Bu tür etkinlikler ilçe dışından ve komşu illerden 
insanları da Karamürsel’e çeker. Ayrıca çocuklarımızı 
internet başından kaldırmak için ilçemize lunapark 
yapılmasını istiyorum. Karamürsel’in popülaritesini 
artırmak için bu tür projelere, farklı etkinliklere ihtiyaç 
var. Başkanımız ilçemiz için güzel projeler yaptı ve 
yapmaya devam edecek. Bu dönem kültürel-sosyal 
projelere ağırlık vereceğini düşünüyoruz.

Adem Öksüz (Berber)

GENÇLERE YÖNELIK 
PROJELER OLMALI
Gençler için projeler yapılsın isterim. Örneğin 
bowling salonları, paintball sahaları gibi projelerle 
gençlerin ilçede vakit geçirmesi sağlanabilir.  
Başkanımız İsmail Yıldırım’ın yeni dönem vaatleri 
arasında paintball tesis projesi vardı, onun hızlıca 
hayata geçirilmesini bekliyoruz.  Gençlerimiz 
kafelerde boş vakit geçireceğine böyle yerlerde 
eğlensin. 4 Temmuz şenliklerinin haricinde 
de festivaller, şenlikler yapılmasını; ilçemize 
sanatçıların getirilmesini isterim. Böylece ilçedeki 
kültürel hayat da canlanır. Sanatsal anlamda da bir 
tiyatro salonu ilçemize kazandırılabilir. 

Mehmet Alkaman (Esnaf)

UZUN SÜRELI ŞENLIKLER 
YAPILSIN ISTERIM
İlçemizdeki şenliklerin sayısını az buluyorum. Bence 
haziranda başlayıp, Karamürsel’in düşman işgalinden 
kurtuluşunun yıl dönümü olan 4 Temmuz etkinlikleriyle 
birleştirilen uzun bir şenlik yapılabilir. Sanatçıların sahne 
aldığı, esnafın ürünlerini sattığı güzel bir organizasyon 
yapılabilir. Hem ilçeye turist çekilir hem de esnafı 
hareketlendirir. Karamürsel ekonomisi canlanınca belediye 
de esnaf da kazanmış olur.

Arzu Başkır (Pazar esnafı)

ALIŞVERIŞ MERKEZI YAPILSIN
İlçemize bir alışveriş merkezi yapılmasını çok isterim. Karamürsel’de 
büyük markalar yok. Bu markalar gelirse gençlerimiz alışveriş 
yapmak ya da eğlenmek için ilçe dışına çıkmaz. Bir de başkanımız 
sağ olsun ilçemize sinema kazandırdı, bir de tiyatro salonu 
kazandırırsa çok mutlu oluruz.

5 8  •  K A R A M Ü R S E L  •  YA Z  2 0 19 5 9  •  K A R A M Ü R S E L  •  YA Z  2 0 19

K O N U Ş A N  K A R A M Ü R S E LK O N U Ş A N  K A R A M Ü R S E L



Karamürsel; Osmanlı Devleti’nin 
ilk kaptan-ı deryası Kara Mürsel 
Alp başta olmak üzere çok başarılı 

devlet adamları, sanatçılar, sporcular ye-
tiştirmiş; tarihten günümüze sayısız ilke 
imza atmış ve önemini her dönemde ko-
rumayı başarmış bir ilçemiz. Sahip olduğu 
doğal ve tarihi değerlerle her zaman ayrı-
calıklı bir yere sahip olan Karamürsel’in, 
Osmanlı Devleti döneminde, sanayi ala-

nında da etkin rol oynadığını biliyor muy-
dunuz? Peki, tarihimizin ilk özel kumaş 
fabrikasının Karamürsel’de kurulduğunu 
duymuş muydunuz? İsterseniz gelin, ta-
rihimizin ilk özel kumaş fabrikası olarak 
1890 yılında kurulan Karamürsel Mensu-
cat Fabrikası’nın başarılarla dolu hikaye-
sini bir kez daha hatırlayalım…
Bilindiği gibi, Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun en fazla gelişen sanayi kolu doku-

macılıktı. İmparatorluk genelinde pek çok 
bölgede pamuklu, yünlü ve ipekli kumaşlar 
üretiliyordu. Özellikle Bursa ve Bilecik, 
ipekli ve kadife dokumanın merkeziydi ki 
17. Yüzyıl’da Osmanlı’daki kadife kumaş-
ların İtalyan kadifelerinden üstün olduğu 
biliniyordu. Pamuklu ve yünlü kumaşlar 
ise daha ziyade fakir ve orta kesimin giyim 
eşyalarında kullanılıyor, oldukça bol ve 
ucuz olduğundan dolayı yurt dışına da sa-

tılıyordu. 
Ancak, 18. Yüzyıl’ın ikinci yarısından iti-
baren baş gösteren ekonomik gerileme, 
bütün sektörlerde üretimin azalmasına 
neden oldu. Tanzimat döneminden sonra 
ülkede ‘Fabrika-i Hümayun’ olarak ad-
landırılan ve devlet tarafından destekle-
nen büyük fabrikalar kurulmaya başlandı. 
Yeni kurulan fabrikaların başında da İs-
tanbul’da faaliyete geçen fes ve yünlü 

kumaş fabrikası ‘Feshâne’ geliyordu. Ku-
ruluş amacı, o dönemde ordunun kullan-
dığı ve halk arasında da hızla yaygınlaşan 
fesleri üretmek olan Feshane, daha sonra 
eklenen ikinci bir üretim tesisiyle çuha 
imal etmeye de başladı. 
Feshane, aynı tarihlerde yine devlet des-
teğiyle kurulan İslimiye ve İzmit Çuha 
Fabrikaları, Bakırköy Veliefendi Basma 
Fabrikası, Hereke Kumaş Fabrikası ve 

Bursa İpek Fabrikası gibi kuruluşlarla 
birlikte yerli dokuma sanayiinin çekirde-
ğini oluşturacaktı.

1890 YILINDA KURULDU
Osmanlı Devleti, özellikle dokuma sana-
yisini yeniden kalkındırmak için yoğun bir 
çaba sarf ederken; bir yandan fabrika-i 
hümayunlar tesis ediyor, diğer yandan 
şahsi fabrikalara muafiyetler tanıyarak 

KARAMÜRSEL  
MENSUCAT

Tarihimizin ilk özel kumaş fabrikası

Karamürsel’in, Osmanlı Devleti döneminde de sanayi alanında  etkin 
rol oynadığını biliyor muydunuz? Peki, tarihimizin ilk özel kumaş 
fabrikasının Karamürsel’de kurulduğunu duymuş muydunuz?

Tanzimat döneminden sonra ülkede ‘Fabrika-i Hümayun’ olarak adlandırılan ve devlet 
tarafından desteklenen büyük fabrikalar kurulmaya başlandı
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Karamürsel Mensucat fabrikası, 
1890 yılında kuruldu. Yerli dokuma sanayinin 

lokomotifi oldu



yerli özel sektörü teşvik ediyordu. İşte bu 
dönemde, Osmanlı Devleti içinde Müslü-
manlar tarafından kurulan özel teşebbüs 
fabrikalarından ilki ve en önemlisi Kara-
mürsel Mensucat Fabrikası oldu.
Karamürsel Mensucat Fabrikası; ‘Ka-
ramürsel Fes, Çuha ve Şayak Fabrikası’ 
adıyla İzmit Sancağı dahilinde bulunan 
Karamürsel kasabasında; Dersaadet tüc-
carlarından Bosnalı Çengiç Mustafa Bey ile 
Saray-ı Hümayun Şayak ve Çuhacıbaşılığı 
unvanına sahip Volçitrinli Yusuf Efendiler 
tarafından, 1890 yılında kuruldu. 
Her türlü yün mensucatın üretilmesi ve 
özellikle de fes imal olunması için kuru-
lan buharlı fabrikanın ruhsatının alınması 
ile ilgili müracaat, 1892 yılından yapıldı. 
Yusuf ve Mustafa Efendilerin talebiy-
le; fabrikanın kuruluşu için gereken her 
türlü alet, makine ve malzemenin Avru-

pa’dan gümrük vergisinden muaf olarak 
getirilmesi Şura-ı Devlet tarafından kabul 
edildi. Bu suretle Karamürsel’de sadece 
çuha ve şayak üretimi değil aynı zamanda 
fes, fanila ve çorap imalatı da yapabilecek 
düzeyde bir fabrika kurulmuş oluyordu. 
Bundan sonraki süreçte de devlet, Kara-
mürsel Mensucat Fabrikası’na her türlü 
yardım ve kolaylığın gösterilmesini sağla-
yacaktı. 

ÇOK SAYIDA ŞUBE AÇTI
Fabrikanın kuruluşunun ardından Yusuf 
Efendi, 1893 yılında dönemin padişahın-
dan fabrikanın genişletilmesi için kredi 
talep etti. Bu talep kabul edilince, Kara-
mürsel Mensucat Fabrikası açılışından 
çok kısa bir süre sonra yurdun farklı şe-
hirlerinde şubeler açmaya başladı. Baş-
langıçta Hüdavendigar, Selanik, Edirne, 

İzmir ve Eskişehir’de açılan şubeleri di-
ğerleri takip edecekti. Bu suretle Kara-
mürsel Mensucat Fabrikası İstanbul’un 
dışında Trabzon, Bursa, İzmit, Adapazarı, 
Selanik, Eskişehir, Afyon, Kütahya, Biga 
ve İnegöl’de bulunan bayileri aracılığıyla 
geniş bir müşteri kitlesine ulaştı. Fabrika 
fes, çuha ve şayak gibi kumaşlar ile yünlü 
mensucat çeşitleri üretiminde birinci sı-
rada yer aldı.
Karamürsel Mensucat Fabrikası’nın ordu 
için ürettiği kumaşlar özellikle merke-
zi Selanik’te bulunan Üçüncü Ordu’ya 
mensup asker ve subayların kıyafetlerinin 
dikimi için tercih edildi. 1903 yılından II. 
Meşrutiyet’in ilanına kadar Vilayât-ı Se-
lase yani Kosova-Manastır-Selanik’te-
ki askerin giyeceği kıyafetlerin dikildiği 
şayak isimli kumaş, Karamürsel Mensucat 
Fabrikası’ndan temin edildi. 

MADALYALARLA 
ÖDÜLLENDIRILDI
Fabrika, bunun yanı sıra polis ve komiser-
ler için dikilecek elbise ve kaputların ku-
maşlarını da imal ediyordu. Ayrıca posta 
ve telgraf müvezzi ve çavuşlarından bir 
kısmı için gerekli olan pelerinler ile mu-
rahhaslık odacıları için diktirilecek takım 
elbise ve manto kumaşlarına ait siparişleri 
de karşılıyordu. 
Başarılarıyla örnek olan fabrika, 1917 yı-
lında sermayesinin 100 bin liraya yüksel-
tilmesiyle yoluna ‘Karamürsel Mensucat 
ve Ticaret Anonim Şirketi’ olarak devam 
etti. Ürettiği kumaşlar, Avrupalı rakip-
lerinin ürünleriyle yarışabilecek seviye-
deydi. Üstelik sadece asker ve polis kı-
yafetleri için kumaş üretmekle kalmıyor; 
halkın da giyim ihtiyacını karşılıyordu. 
Erkek, kadın ve çocuklar için yazlık ve 
kışlık hazır elbiseler; pardösü, palto ve 
pantolonluk kumaşların birçok rengi; 
yünlü mensucat çeşitleri, fes ve şayak 
üreten Karamürsel Mensucat Fabrikası, 
dönemin gazetelerine verdiği reklamlar-
la adını her gün biraz daha duyuruyordu. 
Karamürsel Mensucat Fabrikası, faali-
yete geçtiği andan itibaren hem devletten 
çeşitli vergi muafiyetleri aldı hem de ba-
şarılarından dolayı çeşitli nişan 
ve madalyalarda ödüllendirildi. 
Başta fabrikanın kurucu, üst 
düzey yönetici ve azaları olmak 
üzere, usta ve çalışanları da 
dönemin padişahı II. 
Abdülhamit tarafın-
dan taltif edilmişler-
di. Ancak, başarılarla 
dolu bu ticari geçmiş, 
yaklaşan dramatik 
sonu engellemeye yet-
meyecekti.

IŞGAL SIRASINDA YAKILDI
Karamürsel Mensucat Fabrikası üreti-
mine hız kesmeden devam ederken, İtilaf 
Devletleri de Osmanlı toprakları üzerin-
deki planlarını gerçekleştirmek amacıy-
la Anadolu’yu işgale başlamışlardı. İşgal 
kuvvetleri İstanbul’a yerleştikten sonra 
çevreyi kontrol altında tutmak maksadıyla 

48 parça harp gemisini İzmit Körfezi’ne 
gönderdi. Karamürsel, önce 25 Haziran 
1920 tarihinde İngiliz Deniz Kuvvetleri 
tarafından; ardından 11 Temmuz’da kara, 
18 Temmuz’da ise deniz yoluyla Yunanlı-
lar tarafından işgal edildi.
Yunanlıların Karamürsel’i işgali sırasında, 
kara ve denizden yapılan top ateşleriyle 
birçok köy yerle bir edilirken, Karamürsel 
Mensucat Fabrikası ve fabrikanın baca-
sı da büyük hasar gördü. 6 Ağustos 1920 
tarihinde ilçeye tekrar çıkarma yapan Yu-
nanlılar, Karamürsel’i bir kez daha işgal 

etti. Kasaba 11 Ağustos’ta geri alındı ancak 
25 Ekim’de yeniden işgale uğradı.
İlçe, son kurtarılışı olan 4 Temmuz 1921’e 
kadar birkaç kez daha el değiştirecekti. 
Yunanlılar, bölgeyi talan edip halkı katlet-
tikten sonra geri çekilirken, Karamürsel 
Mensucat Fabrikası yakılmış, Karamür-
sel’den geriye bir harabe kalmıştı.

VARLIĞINI SÜRDÜREMEDI
İlçe yaralarını sarmaya ve yeniden yapı-
lanmaya çalışırken; dönemin İzmit mil-
letvekilleri, Karamürsel Mensucat Fab-
rikası’nın yeniden canlanması ve üretime 
başlaması için büyük çaba göstermiş olsa 
da bir sonuç alınamadı. Fabrika, kuruldu-
ğu ve 30 yılı aşkın faaliyet gösterdiği Kara-
mürsel’den, İstanbul Vefa’ya ‘Süleymani-
ye Kirazlı Mescit Sokak, No:31’ adresine 
taşındı.
Ancak Karamürsel Mensucat Fabrika-
sı’nın kaderini bu kez de 1955 yılı sonunda 

çıkan bir yangın değiştirdi. Sul-
tanhamam’da bir makaracı dük-
kânında çıkan yangın, Karamürsel 
Mensucat’ın mağazasına da sıç-
radı. Bu yangın, zaten makineleri 
eskimiş ve bazı sıkıntıları olan fir-
mayı daha da zor durumda bıraktı. 
Karamürsel Mensucat Fabrikası, 
1957 yılında tasfiye kararı aldı ve 
fabrikanın makineleri parça parça 
satıldı. 
Karamürsel’in apre fabrikası-
nı Sultanhamam tüccarlarından 
Ömer Avni Yel aldı; perakende 
mağazası da Nuri Güven’e intikal 
etti. Büyük savaşlar ve çok sayıda 
kriz atlatan Karamürsel Mensucat 
Fabrikası, böylece ticaret hayatı-

na son vermiş oldu. Nuri 
Güven, perakende mağa-
zasını aldığı zaman başı-
na ‘Yeni’ kelimesini ilave 
ederek Yeni Karamür-
sel Mağazası’nı (YKM) 
kurdu. Türkiye’de pek 
çok sosyal, kültürel, eko-
nomik değişime tanıklık 
eden, perakende sektö-
rünün gelişmesine katkı-
da bulunan ve pek çok ilke 

imza atan Yeni Karamürsel Mağazaları, 
uzun yıllar Karamürsel Mensucat’ın adını 
yaşattı ancak 2013 yılı itibariyle satıldı. 
Ne yazık ki Türk tekstil sanayi tarihinin en 
eski özel sektör kuruluşu olan Karamürsel 
Mensucat, yüzyılı aşan bilgi ve tecrübesi 
sayesinde sanayinin bir emektarı olarak 
varlığını sürdürmeyi başaramadı.

Karamürsel Mensucat Fabrikası’nın ordu için ürettiği kumaşlar, özellikle merkezi Selanik’te 
bulunan Üçüncü Ordu’ya mensup asker ve subayların kıyafetlerinin dikimi için tercih edildi

Karamürsel Mensucat fabrikasının 
bacası hala duruyor.

?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? 
?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ?
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Fabrika başarılarından dolayı çeşitli madalya ve nişanlarla ödüllendirilmişti.



KARMEK’ten yıl sonu sergisi
Karamürsel Belediyesi’nin açtığı kurslara katılanlar, el emeği göz nuru çalışmalarını görücüye çıkardı

Karamürsel Belediyesi tarafından 
açılan meslek edindirme kursla-
rına devam eden kursiyerler, bir 

yıl boyunca yaptıkları el emeği göz nuru 
çalışmaları yıl sonu genel sergisinde gö-
rücüye çıkardı. Karamürsel Belediyesi 
Kültür Merkezi’ndeki serginin açılışına 
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıl-
dırım, Karamürsel Kaymakamı Ahmet 
Narinoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Murat Çakır, İlçe Halk Eğitim Müdürü 
Mustafa Yazıcı, belediye meclis üyeleri, 
STK’ların temsilcileri ve çok sayıda va-
tandaş katıldı. 

BAŞKANDAN TEŞEKKÜR
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okun-
masıyla başlayan programda bir konuşma 
yapan Karamürsel Belediye Başkanı İs-
mail Yıldırım, serginin hazırlanmasında 

emeği geçen herkese teşekkür etti. Baş-
kan Yıldırım, “Sezonun başından beri 
bizimle beraber yol alan, bu işe gönlünü 
koyan, katkı sağlayan tüm öğreticilerimi-
ze teşekkür ediyorum. Bu kurslara katılıp 
kendilerini geliştiren hanımefendilere de 
sonsuz saygılar sunuyorum” dedi. Baş-
kan İsmail  Yıldırım açılış sonrasında 
sergiyi gezdi, kursiyerlerin yaptığı çalış-
malar hakkında bilgi aldı.

S E R G İS E R G İ



Bin yıllar boyunca medeniyetlerin 
beşiği olmuş, pek çok kültür ve 
inanışa ev sahipliği yapmış, bağ-

rından sayısız kadın-erkek kahraman 
yetiştirmiş olan Anadolu; aynı zamanda 
bir evliyalar diyarı. Allah dostlarının gü-
nümüze dek ulaşan hikayelerinin için-
de, kadın evliyalar da çok önemli bir yere 
sahip. Yaşadıkları bölgede sabır, iyilik, 
fedakarlık ve sevgiyle yarattıkları mucize-
lerle pek çok insanın yaşamına dokunan 
kadın evliyalar, hala her yörede büyük bir 
sevgi, saygı ve hürmetle anılıyor. 
Türbesi, Karamürsel Camiatık Mahalle-

si Park Caddesi’nde 
bulunan Vasiye Nine 
de manevi gücü ile ismi sadece ilimizde 
değil, Anadolu’da bilinen önemli kadın 
evliyalarımızdan birisi. Rivayete göre Va-
siye Nine, yaşadığı dönemde denizlerde 
sıkıntıya düşenlere ve deniz felaketlerin-
de zor durumda kalanlara hayır dualarıyla 
yardımcı olan bir ermiş kişi. Mucizeleriy-
le pek çok denizcinin yaşamını kurtarmış 
ancak sırrı açık edildiği ve evliya olduğu 
anlaşıldığı an Hak’ın rahmetine kavuş-
muş. Bir daha Vasiye Nine’yi gören olma-
mış ama ismi günümüze kadar yaşatılmış.

Karamürsel’in Osmanlı’nın ilk tersane-
sinin kurulduğu bölge olması ve ilçedeki 
yoğun denizcilik faaliyetleri nedeniyle; 
Vasiye Nine’nin 14. Yüzyıl’da Kara Mür-
sel Alp’in bölgeyi fethetmesi ve bir yerle-
şim yeri haline getirmesinden sonra ilçeye 
geldiği tahmin ediliyor. Vasiye Nine’nin 
Park Caddesi’nde bulunan türbesi, bir 
süre önce Karamürsel Belediyesi tara-
fından onarıldı ve yeniden ziyarete açıldı. 
Vasiye Nine Türbesi, hala ilçenin en fazla 
ziyaretçi çeken noktalarından biri. 

VASİYE NİNE
Karamürsel’in kadın evliyası

Rivayete göre yaşadığı dönemde sıkıntıya 
düşen denizcilere hayır dualarıyla yardımcı 
olan Vasiye Nine’nin türbesi, hala ilçenin 
en fazla ziyaretçi çeken noktalarından biri

Yeni dönemde Dereköy’de inşa edeceğimiz spor kompleksinde çocuklarımız ve 
gençlerimiz diledikleri sporu yapma imkanı bulacak. İsteyen ata sporumuz güreşle 

ilgilenecek, isteyen futbol oynayacak, isteyen fitness yapacak. Sporcuların her türlü 
ihtiyacını karşılayacak şekilde projelendirilen kompleks, sosyal donatılarıyla da dikkat 
çekecek. Kompleksimizde dışardan gelecek takımlar da kamp yapma imkanı bulacak.

DEREKÖY SPOR 
KOMPLEKSİ

İÇİN ÇALIŞIYORUZ

MUTLU
KARAMÜRSEL 6 6  •  K A R A M Ü R S E L  •  YA Z  2 0 19

E V L İ Y A L A R I M I Z



#MutluKaramürsel


