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Sevgili Karamürselliler;
Güzel ilçemiz Karamürsel’i turizm cenneti yapmak amacıyla 
çıktığımız yolda önemli mesafeler kat ettik.
Kocaeli’nin en uzun sahil şeridine sahip ilçesi olan 
Karamürsel’de, işe sahil düzenleme çalışmalarıyla başladık. 
Sahilimizi kesintisiz hale getirirken, yaptığımız peyzaj 
çalışmalarıyla cazibe merkezine dönüştürdük. Sahillerimiz 
sadece Karamürsel halkının değil çevre ilçelerden ve 
illerden gelenlerin de nefes alabildiği, günün yorgunluğunu 
ve stresini atıp keyifli vakit geçirdiği alanlara dönüştü.
Kocaeli’de ilk mavi bayraklı plaja sahip olmanın mutluluğunu 
yaşarken, sahillerimiz boyunca açtığımız yeni kumsallar 
sayesinde sadece Karamürselliler’i değil, dışarıdan gelen 
halkı da denizle buluşturduk. Karamürsel artık deniz tatili 
yapmak isteyenlerin severek geldiği bir yere dönüştü.
‘Bacasız sanayi’ olarak adlandırılan turizmin ülkelerin, illerin, 
hatta bizim gibi potansiyeli olan ilçelerin kalkınmasında 
ne kadar önemli bir paya sahip olduğunu bildiğimizden 
yatırımlarımıza devam ettik.
Yüzme şampiyonalarına ve yelken yarışlarına ev sahipliği 
yaptık, su altı dalış sporunu canlandırmak için KARSAD’a 
gereken desteği verdik, vermeye de devam ediyoruz. 
Turizmi canlandırmak için atıl durumda olan Balık Adası’nı 
yeniden düzenleyerek bir cazibe merkezi haline getirdik, 
yeni yaptığımız Balıkçı Barınağı ile kent estetiğine katkı 
sağladık.
Bunlarla yetinmedik, tarihi yapılarımızın restore edilerek 
günümüze kazandırılması için girişimlerimizi sürdürdük. 
Gerek Ereğli evleri gerekse camilerimiz ve türbelerimizin 
restorasyonuna ağırlık vererek, tarih turizmini 
önemseyenleri de ilçemize çekmeye çalıştık.

★ ★ ★ 
Karamürsel, sadece deniz değil, doğa turizmi açısından 

da inanılmaz bir potansiyele sahip. Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’nin katkılarıyla yürüyüş parkurlarını belirleyerek, 
doğa turizminin önünü açtık.
Trekking parkurlarımız, Karamürselimizi doğa sporları 
turizminin merkezi haline getirme yolunda attığımız ilk 
adımlardan biridir. Su sporlarında elde ettiğimiz başarılar 
doğa sporlarında da artarak devam edecektir. Karamürsel, 
ileriki yıllarda su ve doğa turizminin merkezi haline 
gelecektir.
Öte yandan, bölgenin en güzel manzaralarından birine 
sahip olan, yıllardan beri değerlendirilmeyi bekleyen Oluklu 
Tepesi’ni yaptığımız yatırımlarla bambaşka bir hale getirdik. 
Dünyanın en büyük ikinci asma köprüsü manzaralı Oluklu 
Tepesi mesire alanı, Karamürsel ve Kocaeli’nin cazibe 
merkezlerinden biri haline gelmeye başladı bile.  
Gelişen ve her geçen gün gelişmeye devam eden 
Karamürsel’de geleceğe yönelik yatırımlar yapmaya devam 
edeceğiz. Körfez geçiş köprüsünün tamamlanmasıyla 
birlikte İstanbul’a daha yakın bir yaşam alanı olduk, 
nüfusumuz hızla artmaya başladı.
Karamürsel Belediyesi olarak bu gelişimi yakından takip 
ederek, geleceğe yönelik sağlam yatırımlar yapıyoruz.
Karamürsel, gerek su turizmi gerekse doğa turizmi ile 
Marmara Bölgesi’nde nefes alınacak, doğal bir yaşam 
merkezi haline geldi. 
Karamürsel’i turizm cenneti yapmaya kararlıyız, 
çalışmalarımızı bu yönde sürdüreceğiz.
İlçemizin kalkınması, halkımızın gelir ve refah seviyesinin 
yükselmesi, istihdamın artması için turizme ihtiyacımız var. 
Bu düşüncelerden hareketle ‘huzurun başkenti’ Karamürsel’I 
turizm cenneti yapma yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Sevgiyle kalın.

Balık Adası 
yeni yüzüyle 
hizmetinizde
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32 Pehlivanlar pehlivanı: Ahmet Taşçı 
Karamürsel’e sayısız altın kemer getiren, yağlı güreşlerin 
üstadı başpehlivan Ahmet Taşçı, Karamürsel’e yeni altın 
kemerler getirecek pehlivanlar yetiştiriyor.

36 Karamürsel’e 5 yıldızlı otel 
Karamürsel’e bağlı Fulacık Köyü’ne 5 yıldızlı bir otel yapılıyor. 
Feradis Group tarafından inşa edilen ‘ekolojik’ otelde 
tamamlayıcı tıp merkezi de bulunacak.

42 Lise öğrencilerinin ikinci evi: Akademi Lise 
Karamürselli lise öğrencilerinin akademik başarısını 
artırmak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 
kurulan Akademi Lise, gençlerin adeta ikinci evi oldu.

44 Balık Adası’nda buluşalım 
Karamürselliler, yenilenen Balık Adası’nda hem yeşille 
kucaklaşmanın hem de masmavi denizle buluşmanın keyfini 
yaşıyor.

48 Türk-İslam mimarisinin çağdaş sentezi:  
Karamürsel Akçakoca Camii 
Türk-İslam mimarisinin çağdaş bir sentezi olarak tasarlanan, 
2 bin 500 kişi aynı anda ibadet etmesine olanak 
sağlayacak Karamürsel Akçakoca Camii’nin inşaatına 
başlandı. 

50 Kızderbent 
Adını ‘kız’ların idare ettiği handan alan Kızderbent 
şimdilerde ‘emekli köyü’ olarak anılıyor.

54 Oğlak çevirmesiyle meşhur: Köfteci Nurettin 
Kızderbent’te bulunan Köfteci Nurettin’e sırf oğlak eti yemeye 
gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

56 Karamürselli kadınlar üretiyor  
Karamürselli kadınlar; el emeği, göz nuru ürünlerini 
Karamürsel Belediyesi El Sanatları Merkezi’nde satışa 
sunarak, aile bütçesine katkıda bulunuyor.

58 Karamürsel yeni okullara kavuşuyor 
Karamürsel’in sınavla öğrenci alan ilk eğitim kurumu Akçakoca 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, 
geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayacak 

60 Altın kulaçlar Karamürsel’de yarıştı 
Karamürsel’in mavi bayraklı halk plajı, Türkiye Açık Su 
Yüzme Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı, altın kulaçlar ipi 
göğüslemek için yarıştı.

62 Sünni Baba Mesire Alanı dolup taşıyor 
Karamürsel’in en büyük mesire alanı olan Sünni Baba, 
doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin akınına uğruyor.

64 Bir zamanlar Karamürsel 
Karamürsel’in eski halini merak ediyorsanız, bu fotoğraflara 
mutlaka bir göz atmalısınız...

66 Camiler yarıştı, gençler kazandı 
Karamürsel Belediyesi, çocukları spora teşvik edebilmek için 
her fırsatı değerlendiriyor. Bu doğrultuda düzenlenen Camiler 
Arası Futbol Turnuvası heyecanlı geçti.

ORDA BİR KÖY VAR UZAKTA: 
KIZDERBENT50PEHLİVANLAR PEHLİVANI: 

AHMET TAŞÇI32 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN  
İKİNCİ EVİ: AKADEMİ LİSE42

kbb41500 karamurselbel karamurselbelediyesi

6 Bunları biliyor musunuz? 
Karamürsel’in tarihteki adını hiç merak ettiniz mi? Peki, 
Karamürsel’deki okur-yazarlık oranını biliyor musunuz?

8 Vira bismillah… 
Ereğli’de, tatlı telaş başladı; balıkçılar bu yıl da 31 Ağustos 
gecesi ‘Vira bismillah’ diyerek denize açıldı. Görünen o ki bu yıl 
bol bol hamsi ve palamut yiyeceğiz.

14 Konuşan Karamürsel 
Balık sezonunun açılması, Ereğli’de düzenlenen keyifli 
bir festivalle kutlandı. Yüzlerce Karamürselli, balıkçıların 
heyecanına ortak olmak için Ereğli sahiline akın etti.

18 Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım:  
Karamürsel için daha çok projemiz var 
Karamürsel’de 15 yıl belediye başkanlığı yapan, hayata 
geçirdiği projelerle ilçede büyük bir değişim başlatan İsmail 
Yıldırım, ‘Daha yapılacak çok iş var’ diyerek yeni dönem için 
kolları sıvadı.

28 Kitapların dünyasına açılan kapı:  
Sahaf Kafe ve Kitap Kulübü 
Çayınızı yudumlarken en sevdiğiniz kitabı okuyabileceğiniz 
huzurlu ve şirin bir yer arıyorsanız, Sahaf Kafe ve Kitap Kulübü 
tam da size göre bir mekan.

30 Balıkçı Barınağı çok güzel oldu 
Dereköy sahiline yapılan Balıkçı Barınağı amatör balıkçıların 
hayatını kolaylaştırırken görüntüsüyle de ilçeye güzellik kattı.
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Karamürsel’in ilk adını…
Kocaeli’nin incisi Karamürsel’in tarihteki 

adını hiç merak ettiniz mi? Güzel ilçemizin 
tarihteki ilk adı ‘Pronectus’ olarak biliniyor. 
İlçe, Selçuklular ve Bizanslılar arasında sürekli 
el değiştirmiş, 1324 yılında Karasi Beyliği 
Komutanı Karamürsel Alp Bey, ilçeyi Osmanlı 
topraklarına dahil etmiş. Bu olayla birlikte adı 
‘Karamürsel’ olmuş. 1920 yılında İngilizler 
ve Yunanlılar tarafından işgal edilen ilçemiz, 
4 Temmuz 1921 tarihinde kurtarılmış. O 
tarihten beri 4 Temmuz, Karamürsel’in düşman 
işgalinden kurtuluş günü olarak kutlanıyor.

Okur-yazarlık oranının 
çok yüksek olduğunu
Karamürsel, coğrafyası ve doğal güzellikleriyle metropol 

kentlerde yaşayanların ilgi odağı olmaya devam 
ederken ilçedeki eğitim kurumlarının git gide artması da 
okur-yazarlık oranını yükseltiyor. Karamürsel’de okur-
yazarlık oranının yüzde 99 olduğunu biliyor muydunuz? 
İlkokuldan ortaokula, liseye hatta üniversiteye kadar her 
eğitim kurumunu bünyesinde barındıran Karamürsel’de 
okur-yazarlık oranı yüzde 100’e ulaşsın diye Karamürsel 
Belediyesi eğitime tam destek veriyor.

Vasiyetinin yerine getirildiğini...
Osmanlıların ilk kaptan-ı deryası olan Karamürsel Alp Bey, Akçakoca’nın aşiretinden ve onun 

yetiştirdiği yiğitlerdendi. Gençliğinde güçlü bir donanmaya sahip olan Karasioğulları’nın hizmetine 
giren ve sonrasında Osmanlı’ya hizmet eden Karamürsel Alp Bey, Osmanlı Devleti donanmasının 
gelişmesi için büyük gayret sarf etmiş biridir. Donanması ile Kocaeli cephesinin gerisine çıkarma 
yapan Karamürsel Alp, Orhan Gazi’nin Bizans İmparatoru Andronikos ile yaptığı Pelekanon Savaşı’nı 
kazanmasında büyük rol oynamıştır. Ömrünü cihatla geçiren Karamürsel Bey, bir rivayete göre 

vasiyetinde; “Vefat edince beni öyle bir yere defnedin ki, sırtım dağlara dayansın, kucağıma deniz gelsin. 
Böylece daima donanmamı göreyim” demiştir. 1329 tarihinde vefat eden bu mücahit Türk komutanının 

kabri, isteği doğrultusunda oluşturulmuştur.

Depremde 164 kişinin hayatını kaybettiğini...
Tarihe ‘asrın felaketi’ olarak geçen 17 Ağustos 1999 

Marmara Depremi’nin üzerinden 19 yıl geçse de ne 
o kara gün ne da acılar unutulmadı. Depremin merkez 
üssü Gölcük olduğu için Kocaeli büyük bir yıkım ve kayıp 
yaşadı. Resmi rakamlara göre bölgemizde 18 bin kişi 
hayatını kaybetti. İlimizde yaşamını yitirenlerin 164’ünün 
Karamürselli olduğu da resmi verilere kaydedildi. 
Depremde 314 kişi de yaralanmıştı. Karamürsel 
Belediyesi, her 17 Ağustos’ta deprem şehitliğinde bir 
anma programı gerçekleştirerek hayatını kaybeden 
vatandaşlarımız için dualar okutuyor.

Ahmet Özhan’ın 
Karamürsel’de 
yaşadığını...
Şanlıurfa’dan gelip 

Karamürsel’e yerleşen 
emekli emniyet amiri Ali Nazmi 
Katıöz’ün oğlu olan Türk Tasavvuf 
ve Sanat Müziği’nin usta sesi 
Ahmet Özhan (Katıöz)’ın uzun 
yıllar Karamürsel’de yaşadığını 
biliyor muydunuz? Özhan, 
babasının tayini dolayısıyla 
geldiği Karamürsel’de ortaokulu 
tamamladıktan sonra Gölcük 
Barbaros Hayrettin Lisesi ile 
İzmit Sanat Okulu’nda tahsilini 
sürdürdü. O dönemler sanata 
ve müziğe olan ilgisiyle dikkat 
çeken Özhan, lise tahsilinden 
sonra İstanbul Belediyesi 
Konservatuarı’na girdi. Sanatsal 
faaliyetlerini Üsküdar Musiki 
Cemiyeti’nde de sürdüren 
Özhan, Türkiye’nin en ünlü 
sanatçılarından olmayı başardı. 

Yerel basının doğuşunu…
Yazılı ve görsel medyanın günümüzde ne kadar önemli olduğunu artık 

bilmeyen yok. Karamürsel’de de yerel basının ortaya çıkışı 1954 yılına 
dayanıyor. 19 Şubat 1954 yılında Fuat Balkan tarafından yayınlanmaya başlanan 
‘Karamürsel’ isimli haftalık gazete Karamürsellileri ilçede olan bitenden haberdar 
etmiştir. Gazetenin o dönemki yazı işleri müdürü de Tarık Bağdat olmuştur. 
Ardından ‘Karamürsel Ekspres’ isimli gazete 1 Haziran 1964 yılında yayın 
hayatına başlamış, 32 yıl aralıksız olarak günlük yayın yapmış ve 1996 yılında 
faaliyeti son bulmuştur. Zaman içerisinde Karamürsel’de pek çok gazete, internet 
haber sitesi, radyo yayın yapmıştır. 

Ereğli balık mezatının 
ne zaman açıldığını….
Kentimizde balıkçılık denilince akla ilk gelen 

yer Ereğli’dir. Hem tarihi bir değere sahip 
olan hem de balıkçılığın geliştiği Ereğli’de ilk 
balık mezatının 1950 yılında kurulduğunu biliyor 
muydunuz? Marmara Bölgesi’nin önemli balık 
satış merkezleri arasında bulunan Ereğli balık 
mezatının kurulmasını sağlayan kişiler Mehmet Ali Erdoğan ile Ömer-Faruk Kaldırımcı 
olmuştur. O dönem küçük bir sahil kasabası olan Ereğli’de denizde tuttukları balıkları 
mezata getiren balıkçılar, balıkları at ve eşek sırtında Karamürsel’in diğer köylerinde 
satarak geçimlerini sağlamıştır. Yine teknelerle İstanbul Hali’ne balık götürülmüştür. 
Böylece pek çok aile balıkçılık sayesinde varlık sahibi olmuştur. Şeftali’yi ilk kimin 

yetiştirdiğini...
Bugün bölgemizde bolca yetiştirilen 

şeftaliyi 1940 yılında Karamürsel’e 
getirip yetiştiren kişi Hacı Emin 
Gelibolu’dur. ‘Hale’ cinsi bu şeftali, 
İstanbul Hali’ne ulaştığında pek çok 
müşterinin ilgisini çekmiş ve yevmiyenin 
50 kuruş olduğu o devirde, şeftalinin 
kilosu 5 liradan satılmıştır. Şeftali, 
Karamürsel’in uygun toprak yapısı ve 
iklim koşulları nedeniyle bugün hala 
yetiştirilmekte ve lezzetiyle damakları 
çatlatmaktadır. 

Karamürsel’in manevi 
şahsiyetlerini…
Manevi şahsiyetlerin kültürümüzde ve dinimizde yeri 

ayrıdır. İnsanımız zaman zaman onların kabrini ziyaret 
ederek dua eder, içini döker. Karamürsel’in merkezi ve 
civarında da çok sayıda şeyh, mevlevi ve derviş mezarı 
mevcuttur. İlçede kabri bulunduğu tespit edilen manevi 
şahsiyetler şunlardır; Şeyh Hasan Dede, Şeyh Seyyid 
Muhammed Said, Şeyh Ali Derviş, Şeyh Peşin Dede, Şeyh 
Arap Dede ve Vasiye Nine, Sünni Baba, Seyid Abdülvehhap 
Gavsi, Akça Baba, Tekke-Karşı Baba, Sırrı Sultan Erenler.

İlk atlama kulesinin ne 
zaman kurulduğunu…
Karamürsel denilince akla ilk olarak güreş 

gelse de ilçede su sporları da geçmişten 
itibaren oldukça revaçta. Karamürsel İdmanyurdu 
Spor Kulübü’nün sporcu gençleri, yüzme sporuna 
olan ilgileri dolayısıyla ‘denizin çocukları’ olarak 
anılmaya başlamış ve su sporlarında başarı 
elde etmek için büyük çaba sarf etmişlerdir. 
İdmanyudu Spor Kulübü, kısa sürede rüştünü 
ispatlayınca ilk resmi yüzme takımını da 1932 
yılında kurulmuştur. Kulüp başarılı sporcular 
yetiştirirken Karamürsel’in su sporları için ilk 
atlama kulesi de 1932 yılında inşa edilmiştir. 
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F E S T İ V A L F E S T İ V A L

Vira bismillah
Ereğli’de tatlı telaş başladı. Balıkçılar bu yıl da  

31 Ağustos gecesi ‘Vira bismillah’ diyerek denize açıldı; 
deniz ana da ilk gün yüzleri güldürdü. Görünen o ki  

bu yıl bol bol hamsi ve palamut yiyeceğiz
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sağının bitmesini ve sezonun açılmasını 
sevinçle karşıladıklarını söyleyen Başkan 
İsmail Yıldırım, balık sezonunun bere-
ketli geçmesini temenni etti. 
Festivale gösterilen ilgiden memnun 
olduğunu da belirten Başkan Yıldırım, 
“Balık festivali, Ereğli mahallemiz için 
önemli bir etkinlik. Bu festival için şehir 
dışından gelen vatandaşlar var. Bu da bu 
şirin mahallemizin tanıtımı için güzel bir 
fırsat. Balıkçılarımızdan aldığımız bilgiye 
göre bu yıl balık bol olacak. Ekmeğini de-
nizden çıkaran balıkçılarımıza kolaylıklar 
diliyorum. Halkımıza da bol bol balık ye-
melerini tavsiye ediyorum” dedi. 
Başkanın konuşmasının ardından söz 
alan Ereğli Mahalle Muhtarı Feyzi Çıtak 
ise “Ereğli’nin belde belediyesi olduğu 

dönemde başlayan balık festivalinin ya-
şatılması mahallemiz için büyük anlam 
ifade ediyor. Ereğli’nin büyük bölümü 
balıkçılıkla geçiniyor. Denizin bu yıl be-
reketli olacağını görüyoruz. Balık festi-
vali sayesinde Ereğli tanınıyor. 

TÖRENLE DEMİR ALDILAR
Ereğli’mizde bugün gırgır dediğimiz 6 
büyük balıkçı teknesi var. Balıkçılarımız 
o teknelerle denize açılıyor ve Kocaeli ile 
İstanbul’un balık ihtiyacını karşılıyor. 
Gırgırların yanı sıra ufak teknelerle de 
denize açılan balıkçılarımız var. Her ne 
kadar balıkçılık eskisi kadar yoğun olma-

sa da hala bir gelenek yaşıyor” diyerek kış 
boyunca balığın sofralardan eksik edil-
memesini önerdi.
Konuşmaların ardından balık ekmek 
ikramıyla başlayan sezon açılışı, akşam 
da balıkçıların denize uğurlanmasıyla 
devam etti. 1 Eylül tarihi itibariyle kalkan 
av yasağı öncesinde hazırlıklarını ta-
mamlayan balıkçılar, Ereğli’den törenle 
demir aldı. Karamürsel Belediyesi’nin 
düzenlediği program, dualarla başladı. 
Başkan İsmail Yıldırım, balıkçılarla bir 
araya gelerek onlara hayırlı işler diledi. 
Duaların arından gırgır reislerine Türk 
Bayrağı ve baklavalar armağan edildi. 

Huzurun başkenti Karamürsel, 
ülkemizin en önemli balıkçılık 
merkezlerinden biri. Karamür-

sel’in en güzel mahallelerinden biri olan, 
bir zamanlar Yeşilçam filmlerinin de çe-
kildiği, tarihi evleriyle ünlü Ereğli de çok 
uzun yıllardır bölgemizde balıkçılığın 
kalbinin attığı yer. Yerleşimin başladığı 
andan itibaren ekmeğini denizden çıka-
ran Ereğli halkı, Kocaeli ve İstanbul’un 
balık ihtiyacının büyük bir bölümünü 
karşılıyor. Bu iki metropol kent, Ereğli-
li balıkçılar sayesinde bahar ve kış ayları 
boyunca en taze balıkları yeme şansına 
sahip oluyor. Deniz canlılarının çeşitlili-
ğinin artması için nisan ayında başlayan 
av yasağı, sonbaharın en güzel ayı eylülün 
gelmesiyle beraber son buldu. Yaklaşık 

4,5 aydır teknelerinin bakımını, ağlarının 
onarımını yapmakla meşgul olan balık-
çılar, 31 Ağustos gecesi ‘Vira bismillah’ 
diyerek yeniden denize açıldı, ağ attı. 
Balıkçı kenti Ereğli’de balık sezonu her 
yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla başladı, 
‘Ereğli Balık Festivali’ ile taçlandı. 

BALIKLAR BAŞKANDAN
Karamürsel Belediyesi, 1989 yılında 
Ereğli’nin belde belediyesi olduğu dö-
nemde başlayan balık festivalini geliş-
tirerek sürdürmenin gururunu yaşıyor. 
Belde belediyeleri kapatıldıktan sonra 
gelenekleri yaşatma noktasında üzeri-
ne düşeni yapan Karamürsel Belediyesi, 
Ereğli Balık Festivali’ni bir kez daha ger-
çekleştirdi. Festival, Başkan İsmail Yıl-

dırım’ın katılımıyla daha da keyifli hale 
geldi.
Ereğli sahilinde gerçekleşen festivalde, 
7 bin kişiye balık ekmek ikram edildi. 
Vatandaşlar, hem bu ambiyansı yaşamak 
hem de balık ekmek yemek için sahile 
akın ederken, ızgara yapılan mangalların 
başında uzun kuyruklar oluştu. 
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıl-
dırım, mangalların başına geçerek hem 
balık pişirdi hem de vatandaşa ikram etti. 
Festival programı kapsamında Karamür-
sel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a; 
Karamürsel Belediyesi Meclis Üyele-
ri, Ereğli Mahalle Muhtarı Feyzi Çıtak, 
daire müdürleri, çok sayıda Ereğli ve Ka-
ramürsel halkı eşlik etti.
Festivalde bir konuşma yaparak av ya-

F E S T İ V A L

Ereğli sahilinde gerçekleşen festivalde, 7 bin kişiye balık ekmek 
ikram edildi. Vatandaşlar, balıkları afiyetle yedi

Ereğli Mahalle Muhtarı Feyzi Çıtak, 
balık festivalinin Ereğli’nin tanıtımı için 
önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

Ereğli Balık Festivali’nde 
çocuklar balığa doydu.

Balık ekmek dağıtımına 
vatandaşın ilgiisi büyüktü.

Başkan İsmail Yıldırım, 
mangalların başına geçerek 
balık ekmek dağıttı.

Balıkçıları kalabalık bir topluluk uğurladı.

Balıkçılar havai fişek 
gösterisi eşliğinde uğurlandı.
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lediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti 
eski milletvekili Zeki Aygün, ilçe müftü-
sü Mehmet Vefa Özdemir, Kocaeli Bü-
yükşehir Belediyesi Hal Müdürü Ayhan 
Acar, belediye meclis üyeleri, esnaflar ve 
çok sayıda Karamürselli vatandaş katıldı.
İlçe müftüsü Mehmet Vefa Özdemir’in 
okuduğu duanın ardından eski başbakan 
yardımcısı ve milletvekili Fikri Işık, balık 
sezonunun hayırlı ve bol kazançlı olmasını 
dileyip, Karamürsel Ereğli balık mezatının 
geleneksel düdüğünü çalarak mezatı baş-
lattı. Verilen startın ardından balıklar ka-
salar halinde açık artırmayla satıldı. Ereğli 
balık mezatı her gün sabahın ilk ışıklarıyla 
birlikte hareketleniyor ve taptaze derya 
kuzuları kısa sürede satılıyor. Ereğli-
li balıkçılar yaklaşık 7,5 ay boyunca deniz 
ananın koynundan çıkardıkları balıkları 
Kocaeli halkına ulaştırmak için alın teri 
dökecek. Bu sezon hem balıkçıların hem 
de vatandaşın yüzü balıktan yana gülecek.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Limandan sırayla çıkan gırgırlar sahil 
kıyılarında bir tur atarak halkı selamla-
mayı ihmal etmedi. Eşlerini, babalarını, 
evlatlarını, ağabeylerini, kardeşlerini 
uğurlayan Ereğli halkı, hem hüzün-
lü hem de mutluydu. Duygusal anların 
yaşandığı gecede aileleri teselli etmek 
de Karamürsel Belediye Başkanı İsmail 
Yıldırım’a düştü. Yıldırım, yeni av sezo-
nunun bereketli olmasını dileyerek her 

zaman Ereğli halkının yanında olduğunu 
belirtti.
Balık sezonunun açılış töreni bu kadar-
la sınırlı kalmadı. Gece denize uğurla-
nan balıkçıların avladığı balıklar, sabah 
Ereğli Balık Hali’ndeki mezatta satıldı. 
2004 yılında o dönem başbakan olan 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan’ın katılımıyla açılan ve bölgenin 
balık ihtiyacını karşılayan Ereğli Balık 
Hali’nde, ilk gün heyecan doruktaydı. 

MEZAT AÇILIŞINA BÜYÜK İLGİ
İlk balıkların hale gelmesiyle birlik-
te Ereğli balık mezatı da başlamış oldu. 
Balık satışlarının merkezi olan Ereğli’de 
sabah namazının arından başlayan ilk 
mezatın açılışına; Kocaeli Vali Yardımcı-
sı Dursun Balaban, Karamürsel Kayma-
kamı Ahmet Narinoğlu, AK Parti Kocaeli 
Milletvekilleri Fikri Işık ve İlyas Şeker, 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan-
vekili Zekeriya Özak, Karamürsel Be-

F E S T İ V A L F E S T İ V A L

Başkan İsmail Yıldırım, denize açılan 
balıkçılara baklava ikram etti.

Ereğlili balıkçılar, ilk gün kasa 
kasa hamsi ve palamut getirdi.

Büyük ilgi gören Ereğli balık mezatı, 
dualar eşliğinde başladı.

Ereğlili balıkçılar, sevdiklerinin 
duaları eşliğinde denize açıldı
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Albina İlayda İncegün-Aybüke Melisa Gülen:

İLK KEZ BALIK FESTİVALİNE GELDİK
İstanbul’dan tatil için Karamürsel’e geldik. 2 yıldır tatil için Karamürsel’e 

geliyoruz ve burayı çok sevdik. İlk kez balık festivaline katılıyoruz. Çok 
güzel bir etkinlik olmuş. Balıklar da çok lezzetli, bundan sonra her yıl 
Ereğli’ye balık festivaline gelip, balık yiyeceğiz. 
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Ersan Balıkçılık-Şahin Ersan:

HAMSİ VE PALAMUT BOL
Balıkçılarımız ilk gün avlanacakları alanı tanıdı. Fena sonuçlar 

almadık. Hamsi ve palamudun bol olacağı bir sezon 
yaşayacağız. Zaten her ikisi de en çok istenen ve tüketilen balıklar. 
Vatandaşın ucuz balık yiyeceği bir sezon açtık. Bereketli olsun, 
vatandaşımızın balığı bolca tükettiği bir sezon olsun istiyoruz. 
Umarız deniz daha bereketli olur ve balık daha da ucuzlar. Yasak 
avlanmalara karşı daha temkinli olunmalı diye düşünüyorum. 

Boralar Teknesi-Bekir Bora:

14 NİSAN’A KADAR DENİZDEYİZ
41 yıldır balıkçılık yapıyorum. Doğma büyüme Ereğliliyim. 

Ereğli, Osmanlı’dan beri balıkçı köyü. Babam, amcam 
balıkçılık yapıyordu, şimdi ben yapıyorum. Yanımda 18 kişi 
çalışıyor, yılın 7,5 ayını aralıklarla denizde geçiriyoruz. Diğer 
zamanlarda da teknenin bakımı ve ağ onarımlarıyla meşgulüz. 
Sanayi, fabrikalar, trol avcılığı, iklim değişikliği derken son 
15-20 yıldır denizde verim düştü. Eskiden deniz sıcaklığı 21 
derece idi şimdi iklim değişikliğinden 26 derecelere çıktı. Balık 
bu sıcaklıktaki Marmara Denizi’nde durmuyor, konaklamadan 
gidiyor. Bu da çeşitliliği ve verimi azaltıyor.  
Bunun yanında trol avcılığı da verimi düşürüyor. Ereğlili 
balıkçılar gırgırla avlanır, biz de trol avcılığı kesinlikle 
olmaz. Devletimizin denetimleri artırması ve trol avcılığını 
sonlandırması gerekiyor. Anlayacağınız, balık işi meşakkatli 
ama çok güzel bir iş. Her şeye rağmen bu sezon hamsi, 
palamut ve çinekop bolluğu olacak, istavrit ise az olacak 
gibi. 14 Nisan 2019’a kadar avlanacağız, sonra yasaklar 
başlayacak. O tarihe kadar hem Kocaeli hem de İstanbullular 
balık yesin diye ağlarımızı denize atacağız.

Murat Alptekin - Has Balıkçılık:

DENİZDEN UMUTLUYUZ
Bu yıl denizden umutluyuz. İlk gün daha 

çok palamut aldık. Palamut ve hamsiye 
doyacağız diyebilirim. Geçen yıla göre iyi bir 
sezon olacak. 12 yıldır balıkçılık yapıyoruz, en 
kötü dönem 2007 ve 2015 oldu. Bu yıl güzel 
bir sezon olacak. Şimdiden vatandaşlarımıza bol 
balık yemelerini tavsiye ediyorum. 

Sezai Atakan-Gülten Sezer Atakan:

HER YIL GELECEĞİZ
Karamürsel’de yazlığımız var, İstanbul’dan her yaz 

yazlığa geliyoruz. Ereğli Balık Festivali’ne ilk kez 
geldik. Çok hoşumuza gitti. Bundan sonra her yaz 
tatillerimi festivale denk getireceğim. Belediye başkanı 
İsmail Yıldırım’a bu güzel etkinlik için teşekkür ediyoruz.

Gökalp Doğan-Yeliz Doğan-Deniz Pala:

BURADA YAŞAYANLAR ŞANSLI
Sakarya’dan geliyoruz Karamürsel’e. Kumyalı’da yazlığımız var. 

Gelmişken de festivale katılmak istedik. İyi ki de gelmişiz. 
Çok güzel bir gelenek. Balıklar çok lezzetli ama eğlence olursa 
daha güzel olur. Ereğli güzel bir yer. Burada yaşayanlar çok şanslı. 

B A L I K  S E Z O N U  İ Ç İ N  N E  D E D İ L E R ?B A L I K  S E Z O N U  İ Ç İ N  N E  D E D İ L E R ?

Safiye Kapıcıoğlu:

ÇOK 
HOŞUMA 
GİTTİ
Karamürsel’de 

oyuncak mağazam 
var ancak ilk kez balık 
festivaline geliyorum. 
Güzel bir etkinlik. 
Çok hoşuma gitti. Bir 
esnaf olarak böylesi 
etkinliklerin artırılması 
gerektiğini düşünüyorum. 

Saim Çetintaş:

BAŞKANIMIZA DESTEK 
İÇİN BURADAYIZ
Karamürsel’de mobilya işi yapıyorum. 

Deniz kenarı çocuğuyum ben. Bu 
etkinlikler Karamürselimize yakışıyor. Birlik 
beraberliğimiz artıyor, buluşamayanlar bir 
araya geliyor. Belediye başkanımızı seviyoruz. 
Ona destek olmak için bu etkinliğe katıldım. 
İşi gücü bırakıp geldim buraya. 
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B A L I K  S E Z O N U  İ Ç İ N  N E  D E D İ L E R ?B A L I K  S E Z O N U  İ Ç İ N  N E  D E D İ L E R ?

Balıkçı Hamdi-Hamdi Bineklioğlu:

DENİZ BİZİ MUTLU ETTİ
Her sabah Ereğli Balık Hali’ne gelerek taze balık alıyorum. 

Balıkta bir verim var. Marmara Denizi hamsi, istavrit, 
palamut verecek; Karadeniz’den de daha çok palamut gelecek 
gibi. Bizim milli balığımız hamsi ve palamut ancak ekim sonrası 
çinekop yiyeceğiz. Denizin ne vereceği belli olmaz ancak ilk 
andan itibaren bizi mutlu etti diyebilirim.

Tuana Hamide Gezici-Sude Naz Gemici:

GÜZEL BİR FESTİVAL
Biz kuzeniz, ailelerimizle Ulaşlı ve Ereğli’de oturuyoruz. 

Mümkün olduğunca her yıl festivale geliyoruz. Güzel 
bir festival, eğleniyoruz. Balığı da sevdiğimiz için bolca balık 
yeme fırsatımız oluyor. 

Zehra Tekin:

BALIKLAR ÇOK LEZZETLİ
Her yıl Ereğli Balık Festivali’ne katılıyorum. Çok güzel bir 

etkinlik. Ereğli’ye gelen balıklar da çok lezzetli. Benim 
rahmetli babam da balıkçıydı. O yüzden balığı çok severim. Bu 
festivali başlatanlardan ve sürdürenlerden Allah razı olsun. 

Cemil Öztürk:

GELENEKLERİMİZ 
YAŞATILIYOR
Aslen Karamürselliyim ama yurt dışında yaşıyorum. Balık 

festivaline her yıl geliyorum. Burada geleneklerimiz 
yaşatılıyor, görmediğimiz insanları görüyoruz, dostluklar 
pekişiyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, belediyemiz 
geleneklerimizi yaşatıyor, yaşatmaya da devam etsin. 

Saadet Hümel:

BALIĞI SEVDİREN FESTİVAL
İstanbul’da oturuyorum. Karamürsel’de yazlığım var, her yaz 

buradayım. Ereğli Balık Festivali’ne de her yıl geliyorum. Çok 
güzel bir etkinlik. Balık sevmeyenler bu festivalle balığı sevebilir. 
Bu fırsatı verenlere teşekkür ediyorum. 

Umut Aytaş-Kocamanlar Balıkçılık:

BEREKETLİ BİR SEZON
Ereğli Balık Hali’nde yeni işe başladık. Bu sezon ilk yılımız 

olacak. Bursa’da balık işi yapıyoruz, İzmit Balık Pazarı’nda da 
yerimiz var. Bu yıl hamsi ve palamut çok görünüyor. Geçen yıla 
göre daha bereketli bir sezon olacak. Geçen yıl balıkçılar için de 
vatandaş için de kötü bir yıl oldu. Bunda uygulanan yasakların 
da payı var. Yaptırımlar olsun ancak balıkçılara zarar vermesin. 

Ali Çalık - Marmara Balıkçılık:

BOL BOL HAMSİ YİYECEĞİZ
50 yıldır balıkçılık yapıyoruz. Denizin ne vereceği belli 

olmaz. “Vira bismillah” deyip, açıldık denize. Bu yıl 
aldığımız ilk izlenim, hamsi ve palamutun çok olacağı 
yönünde. Bu da gösteriyor ki ilerleyen zamanda çinekop 
ve lüfer de çok olacak. Denizin anı anına uymaz, o yüzden 
“Deniz çok bereketli olacak” demek imkânsız ama illa ki 
güzel verim alacağız. Hamsi sezonda ucuz olacak gibi 
görünüyor. Geçen yıl pahalıydı bu yıl bol bol hamsi yiyeceğiz. 

Pervin Özmen:

EREĞLİ’YE 
DEĞER 
KATIYOR
Her yıl festivale 

geliyorum. 
Ereğlimize değer katan 
güzel bir etkinlik. Daha 
da geliştirilmeli diye 
düşünüyorum. Şehir 
dışından daha çok insan 
gelsin, Karamürselimizi 
görsün; inanıyorum ki 
çok sevecekler. 
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KARAMÜRSEL  
IÇIN DAHA ÇOK 
PROJEMIZ VAR

KARAMÜRSEL BELEDIYE 
BAŞKANI ISMAIL YILDIRIM:

Karamürsel’de 15 yıl belediye başkanlığı yapan, hayata geçirdiği projelerle ilçede  
büyük bir değişim başlatan İsmail Yıldırım, ‘Daha yapılacak çok iş var’ diyerek, 

yeni dönem için hazırlıklara şimdiden başladı

Başkan Yıldırım’ın, 
Karamürsel için 
benimsediği 
sloganlardan biri de 
‘Huzurun başkenti’.

Karamürsel Belediye Başka-
nı İsmail Yıldırım her yönüyle 
farklı bir belediye başkanı. 
Bundan 15 yıl önce Karamür-

sel Belediye Başkanlığı’na aday olurken 
hiçbir vaatte bulunmayan, ‘sevgi kaza-
nacak’ diyerek yola çıkan, halkı sevgiyle 
kucaklayarak başkanlık koltuğuna otu-
ran, görev yaptığı süre içinde de hizmet 
politikasını sevgi üzerine kuran, Kara-
mürsel’e sevdalı bir belediye başkanı o...
Siyasi çekişmelerden dolayı hizmet et-
mekte zorlansa da samimiyeti, dürüstlü-
ğü, şeffaflığı ve açık yürekliliği sayesinde 
halkın gönlünde taht kuran, her daim va-
tandaşının desteğini almayı başaran bir 
belediye başkanı o...
Büyükşehir ile el ele verdikten sonra 
Karamürsel’de çok büyük bir değişim 
başlatan, önemli projeleri hayata geçi-
rirken Karamürsellilik ruhunu koruyan, 
kentlilik bilincini oluşturan bir belediye 
başkanı o...
Bu topraklar üzerinde, birlik ve beraber-

lik içerisinde yaşamak isteyen herkese 
kucak açan, belediye olarak hizmet de 
götüren ama en ufak bir ihaneti dahi af-
fetmeyen bir belediye başkanı o...
15 yıldır belediye başkanlığı yapan biri 
olarak Karamürsel’in çarşısında tek ba-
şına yürüyebilen, her adım başında hal-
kın teveccühüyle karşılaşsa da önümüz-
deki dönem için ‘kısmet’ diyecek kadar 
mütevazi bir belediye başkanı o...
Sayın İsmail Yıldırım, göreve geldi-
ğiniz günden bu güne Karamürsel’de 
yaşanan değişimi bize özetler misiniz?
2004 yılında belediye başkanı seçildi-
ğimde Karamürsel hala 1999 depremi-
nin etkisi altındaydı. İlçede yapılaşmanın 
tamamen durduğu, insanların binalara 
güvenmediği bir dönemdi. Deprem son-
rasında merkezi yönetimin başlattığı alt 
yapı yenileme çalışmaları devam ediyordu 
ancak çok büyük eksiklikler vardı. Yaşadı-
ğımız büyük felaketin insanlar üzerindeki 
etkisi de sürüyordu. İnsanlarımız mut-
suzdu. Biz o dönem iktidar partisine rağ-
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men seçimi kazandık. Karamürsel halkı-
nın 2004 seçimlerinde bize oy vermesinin 
tek sebebi, sloganımızdı. ‘Sevgi kazansın’ 
sloganıyla yola çıkmıştık çünkü o dönem 
insanların en çok sevgiye ihtiyacı vardı. 
Sloganınız çok etkileyiciydi, peki ya 
vaatleriniz?
Biz seçime girdiğimiz zaman hiçbir va-
atte bulunmadık. Sadece ‘sevgi kazansın’ 
dedik. İnsanların en büyük ihtiyacının 
sevgi olduğunu da gördük. Tabii kafa-
mızda Karamürsel’in gelişimiyle ilgili 
projeler vardı. Mesela, başkan seçildik-
ten bir ay sonra bugünkü Yelken Kulü-
bü’nün olduğu yere bir büfe koydum. 
Hemen dedikodu kazanı kaynamaya 
başladı. Bu alanı akrabalarımdan birine 
peşkeş çekeceğimi iddia edenler oldu. 
Oysa ben Yelken Kulübü’nü ve Marina 
olarak düzenlediğimiz alanı hayal ederek 
o büfeyi koymuştum. Büyükşehir Be-
lediye Başkanımız sayesinde hayalimizi 
gerçekleştirdik. Daha o günlerde Balık 
Adası’nda değişiklik yapmayı, Balıkçı 
Barınağı’nı ileriye almayı, balıkçılarımıza 
daha rahat bir ortam sağlamayı kafamıza 
koymuştuk. Terminalin yerinin yanlış ol-
duğunu biliyorduk, başka bir yere taşın-
ması için gerekli planlamayı yapmıştık. 
Ancak iş başına geldiğimiz yıl büyükşehir 
belediye kanunu çıktı, Karamürsel Bele-
diyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne 
bağlandı ve yetkilerimiz kısıtlandı.

KÖYLERİN HEPSİNE 
DOĞALGAZ GİDECEK
Buna rağmen boş durmadınız ama...
Göreve geldiğimiz ilk yıl Karamürsel’e 
doğalgazı getirmek bize nasip oldu. Ar-
magaz ile çok uyumlu bir çalışma yap-
tık, abonelerine en hızlı gaz getiren ilçe 
olduk. Bugün doğalgaz konusunda o 

zamanlar hayal bile edemeyeceğimiz 
noktalara geldik. Şu anda Pazarköy ve 
Çamçukur köylerine doğalgaz çıkartıyo-
ruz. Önümüzdeki dönem ise Karapınar, 
Oluklu, Karaahmetli, İhsaniye ve İne-

beyli gibi Karamürsel’in bütün köylerine 
doğalgaz götürmüş olacağız, bunun için 
çalışıyoruz.

Yetkileriniz kısıtlanınca vatandaşa 
hizmet götürme noktasında zorlan-
madınız mı?
2004-2009 döneminde siyasetin getir-
diği çekişmelerden dolayı maalesef bir 

takım şansları kaçırdık. 2009’da halkımız 
bize yeniden teveccüh gösterdi. Bu da şu 
anlama geliyor; Sadece iş yaparak halkın 
gözüne giremez, gönlünde taht kura-
mazsınız. Halkın kalbine girmenin başka 
yolları da var. Siz samimiyetinizi orta-
ya koyarsanız, dürüst davranırsanız, her 
şeyi vatandaşla paylaşırsanız, olayları net 
bir şekilde onlara anlatırsanız, vatandaş 
sizi anlar ve destek olur. O dönem bize 
yapılan operasyonları vatandaş gördü ve 
2009’da çok net bir mesaj verdi. 

DEĞİŞİMİ BAŞLATTIK
2009 seçimlerinden sonra nasıl bir yol 
izlediniz?
2009 seçimleri sonrasında yeni projelerle 
yola çıktık ancak 2010 senesinde, içinde 
bulunduğum Demokrat Parti’nin genel 
başkanının anayasa değişikliği referan-
dumuna ‘hayır’ demesini kabulleneme-
diğim için bugünkü başkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 
Ak Parti’ye geçtim. Ak Parti’ye geçmemle 
birlikte aradaki parazitleri kaldırdık, Bü-

yükşehir ile ortak çalışma imkanı bulduk. 
İbrahim başkanla zaten abi-kardeş iliş-
kimiz vardı ama farklı siyasi düşüncelerde 
olduğunuz zaman araya sinyal bozucular 
girebiliyordu. Biz onları ortadan kal-
dırdık. Direkt temasa geçtiğimiz andan 
itibaren Karamürsel’de hakikaten çok 
büyük bir değişim başlattık.
Nasıl bir değişim?
Bugün mavi bayraklı Altınkemer Plajı 
bizden önceki dönemde 1999 depremi 
atıklarının döküldüğü alandı. Belediye 

olarak bu alanın temizliğine başladık. 
Büyükşehir Belediyesi’nin de gücüy-
le alanı tamamen temizledik ve bugün 
Marmara’da sayılı, İzmit Körfezi’nde ilk 
mavi bayraklı plaj haline getirdik. Bu bir 
hayaldi, gerçekleştirdik. Plajın hemen 
yanı başında bulunan, rahmetli Özcan 
Özalgın zamanında yapılmış Altınkemer 
tesisimiz vardı ama köhneydi, işlevini yi-
tirmişti. İbrahim başkanla el ele verdik, 
arazisi bizde kalmak kaydıyla oraya çok 
güzel bir tesis yapıldı. O gün sahil bandı-

‘Sevgi kazansın’ sloganıyla yola çıkmıştık çünkü  
o dönem insanların en çok sevgiye ihtiyacı vardı.

Başkan Yıldırım’ın, 
Dereköy Sahili’nde 
yaptırdığı Balıkçı 
Barınağı, ilçeye 
estetik kattı.
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tedim. Hamdolsun ki bunu İbrahim baş-
kanla birlikte başardık.

BÖYLESİNE BÜYÜK 
KENT MEYDANI YOK
Belediye binasıyla birlikte kent mey-
danını da oluşturdunuz.
Evet, aynı zamanda kent meydanını oluş-
turduk. Dal-Çık projesi tamamlandığın-
da kent meydanımız daha da büyüyecek. 
Dal-Çık projesinin bize kazandıracağı 
yere terminalin kalkmasıyla birlikte ka-
zanacağımız yer de eklenince, 15-20 dö-

nüme yakın bir alan kent meydanına dö-
nüşecek. İddia ediyorum, bugün büyük 
kentlerde bile böylesine büyük bir kent 
meydanı yok. Karamürsel için kent mey-
danı çok önemliydi. Bizim için çok büyük 
bir başarı. 
Eğitim alanındaki değişimden de biraz 
bahseder misiniz?
Biz sadece belediyecilik alanında değil 
bütün alanlarda milletimize hizmet et-
meye çalıştık. Mesela eğitim alanında. 

Şu anda imam hatip ortaokulunun inşaatı 
devam ediyor. Bu alanın kamulaştırma-
sını sağ olsun bizi kırmadı, Büyükşehir 
Belediye Başkanımız İbrahim Karaos-
manoğlu yaptı. 4 Temmuz Hüseyin Gül-
dal İlköğretim Okulu da yine Büyükşe-
hir Belediyemize yaptırdığımız bir okul. 
Okul bahçelerine spor salonları yaptık. 
Bunlardan biri 100. Yıl Meslek Lisesi’ne, 
Ahmet Taşçı Spor Salonu adıyla yaptığı-
mız salondur. Hem eğitim hem spor ala-
nında belediye olarak üzerimize düşeni 
her zaman yerine getirdik. Aynı zamanda 

gençlerimize yönelik çalışmalar da ger-
çekleştirdik. Büyükşehir ile beraber Aka-
demi Lise açtık. Eski öğretmenevi olarak 
bilinen yapıyı yıkıp, oraya bir yurt yaptık. 
Burada ortaokul çağındaki çocukları-
mızın ücretsiz ders alabileceği alanlar 
kurduk. Şimdi yeni bir projemiz daha 
var. Belediye binamızın yanındaki alanı 
gençlik merkezi yapıyoruz. Ayrıca öğret-
menlerimize yakışmayan bir öğretmene-
vimiz vardı. Sahilde, devlete ait bir alanın 

üzerine, bugünkü rakamlarla 2-3 milyon 
lira harcayarak yeni öğretmenevi yaptık. 
Öğretmenevimiz konumuyla, manzara-
sıyla Kocaeli’de örnek alınacak yerlerden 
biri. Hamdolsun bu da nasip oldu. 
Sağlık alanındaki yatırımlara gelir-
sek...
Devlet hastanemiz eskiden merkezdeydi, 
eski binayı yıkıp, yerine sağlık ocağı po-
zisyonunda bir yer yaptık. Şimdi ilçe sağ-
lık müdürlüğü ve halk sağlığı merkezi ola-
rak kullanılıyor. Yeni devlet hastanemiz 
iddia ediyorum sadece Kocaeli’nin değil, 
Marmara’nın değil, Türkiye’nin sayılı 
hastanelerinden biri oldu. Belki doktor 
olarak eksiğimiz olabilir ancak fiziki ko-
şullara bakıldığında özel hastanelerden 
hiçbir farkı yok. Özellikle palyatif, yoğun 
bakım ve hasta odalarına baktığınızda, 
özel hastanelerden farksız olduğunu gö-
rürsünüz. Buradaki yatırımı Karamürsel 
Belediyesi olarak biz yaptık. Tek amacım 
vatandaşlarımızın kaliteli hizmet alma-
sıydı, başhekimimiz ile uyumlu çalıştık, 
hamdolsun başardık. 
Gördüğümüz kadarıyla Karamürsel’de 
devletin bütün birimleri çok uyumlu 
çalışıyor.
Bizim şöyle bir anlayışımız var; dev-
let bir bütündür. Belediye olarak biz 
de devletin bir unsuruyuz ve vatandaşa 
hizmet etmek için varız. Aynı şekilde 
devletin diğer birimleri de vatandaşa 
hizmet etmek zorunda. Ben elimdeki 
kaynakları devletin diğer kurumların-
dan esirgeyerek vatandaşa hizmet ede-

mem. Ben, belediyenin bütün kaynakla-
rını, devletin bütün kurumlarına açtım. 
Kimseden esirgemedim. Mesela, ka-
rakolumuzun yerini de biz tahsis ettik. 
Polis ve jandarmanın her daim yanında 
olduk. Sadece bu dönem değil, daha 
önceki dönemlerde de kaymakamları-
mızla çok uyumlu çalıştık. Karamür-
sel’de kamu kurum ve kuruluşları, der-
nekler, odalar, sivil toplum örgütleri 
arasındaki irtibat başka hiçbir yerde 

nı vatandaşlara açmaya karar verdik. 
Ve açtınız da...
Karamürsel-Dereköy arasındaki 4-4.5 
kilometrelik alanı vatandaşlara açarken, 
Balık Adası’nı yeniledik, Balıkçı Barına-
ğı’nı yeni yerine taşıyarak balıkçılarımı-
zın koşullarını iyileştirdik. Aynı zaman-
da Karamürsel’in girişinden çıkışına 
kadar 11 bin 700 metrekarelik bir alanda 
yürüyüş ve bisiklet yolu yaptık. Bunlar 

kolay olmadı tabii ki. O dönem yine ha-
yalini kurduğumuz, gençliğimizde sev-
dalarımızı, mutluluğumuzu, acılarımızı 
ve üzüntülerimizi paylaştığımız, halk 
arasında ‘Oluklu Tepesi’ olarak bilinen 
alanı Orman Bakanlığı’ndan kiralaya-
rak, bugün bilinen adıyla Aşıklar Tepe-
si’ne dönüştürdük. Burayı sadece bizim 
bölgemizden değil Türkiye’nin birçok 
yerinden insanların gelip ziyaret ettiği 
bir alan haline getirdik. Şehrin merke-
zinde değişiklik yapmak çok kolay ol-
masa da elimizdeki tarihi eserlere sahip 
çıktık.

HALKA AÇIK BELEDİYE BİNASI
Çok sayıda tarihi eseri restore ettiniz, 
öyle değil mi?
1999 depreminde hasar gören ve atıl 
durumda kalan eski belediye binamı-
zı büyük uğraşlar sonunda restore ettik, 
Ahmet Taşçı Müzesi’ne dönüştürdük. 
Yine ‘Eski Hamam’ olarak adlandırdı-
ğımız hamamımızı restore ettik. Bugün 
onun yanındaki Karabali Camii res-

tore ediliyor. Belediye başkanı olarak 
bazı şeylere karar vermek kolay değildir. 
Cesaretli davrandık, cami ve hamamın 
yakınındaki binaları kamulaştırma ka-
rarı aldık. Allah nasip ederse bu dönem 
kamulaştırdığımız binaların tamamını 
yıkıp, orayı tarihi bir alan haline geti-
receğiz. Bundan sonraki dönemde en 
büyük hedefim; Karamürsel Kaymakam-
lığı’nın da içinde bulunduğu Hükümet 
Konağı’nı yıkıp, yerine tarihin bize miras 
olarak bıraktığı ancak büyük bir hata so-
nucu yıkılan Hükümet Konağı’nın aynı-
sını yapmak. 

Karamürsel için hayati önem taşıyan 
Dal-Çık projesine de başladınız.
Dal-Çık projesi, 2014 senesinde İbra-
him başkanla birlikte ortaya koyduğumuz 
bir projeydi, Allah’a hamdolsun ki baş-
ladı. Bu proje, Karamürsel’in en büyük 
projelerinden biri. Fakat ondan önce 
2009 senesinde projelendirmeye baş-
ladığımız, şu anda içinde oturduğumuz 
belediye binası var. 5 dönüm alan üzeri-

ne kurulan, yaklaşık 350 araçlık otoparkı 
olan, sinema salonlarının dahi bulundu-
ğu bir hizmet binası yaptık. Devlet daire-
si mantığının dışına çıktığımız için çoğu 
insan kabullenmekte zorlandı. Açıkçası 
ben bu binanın devlet dairesi olmasını 
istemedim. İnsanların rahatça girip çı-
kabileceği, kendilerini ait hissedebile-
cekleri bir bina olsun istedim. Mesela, 
Karamürselli bir insanın hiçbir işi olma-
sa da yazın sıcaktan bunaldığında ya da 
kışın üşüdüğünde ‘Ben belediyeye gide-
yim de biraz soluklanayım, bir çay-kahve 
içeyim’ diyebildiği bir bina olmasını is-

İddia ediyorum, bugün büyük kentlerde bile böylesine büyük bir kent meydanı yok. 
Karamürsel için kent meydanı çok önemliydi. Bizim için çok büyük bir başarı. 

Sadece iş yaparak halkın gözüne giremez, gönlünde taht kuramazsınız.  
Halkın kalbine girmenin başka yolları da var.

Kendisi de profesyonel bir dalgıç olan Başkan Yıldırım, KARSAD üyeleriyle birlikte.
Başkan Yıldırım, Dereköy sahilinde 
yaptırdığı Şirin Mescit’in önünde.
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KARAMÜRSEL’İN ANAYASASI
Anayasanızda neler var?
Anayasada sevgi var, hoşgörü var. Ken-
disi gibi düşünmeyen insanlara saygı var, 
hürmet var. Anayasamızda yardımlaşma 
var, Karamürsel’i sevmek var. Fabrika 
ayarlarıyla oynanan bir sistemin içinde 
yoğrulduğumuz için değerlerimizden, 
örf ve adetlerimizden uzaklaşmışız. Biz 
aslında Karamürsel’i fabrika ayarları-
na geri döndürmeye çalışıyoruz. Son 
yıllarda sosyal medya hayatımızı altüst 

etti. İnsanları birbirinden uzaklaştıran, 
koparan, birbirine düşman eden, mu-
habbeti ortadan kaldıran, karı-koca-
nın evde sohbet etmediği, çocuklarının 
yüzüne bakmadığı, evin içinde sosyal 
medya aracılığıyla haberleştiğimiz bir 
dönemden geçiyoruz. Bunlar tehlikeli 
şeyler. Bizim birbirimize dokunmamız 
lazım. İyi günümüzde, kötü günümüzde 
birbirimizin yanında olmamız lazım. 
Belediye başkanlığı yaparken risk al-
dığınız dönemler oldu mu?
2004’te göreve geldiğimizde yapılaşma-
ya tamamen kapalı bir Karamürsel vardı. 
Kira fiyatları neredeyse bugünkü ile ay-
nıydı. 2008’de, Kocaeli’de hiçbir bele-
diye başkanının alamayacağı riski alarak, 
imarın önünü açtık. Bunu o dönemde 
nasıl yaptığımızı hala sorarlar. Çünkü 
iktidar partisine bile mensup değil-
dim. Biz o gün aslında kentsel dönüşü-
mü başlattık. Bugün ‘kentsel dönüşüm’ 
diyorlar ya Karamürsel’de 2008’den 
beri kayda geçmemiş ama muazzam bir 
kentsel dönüşüm var. İddia ediyorum 
şu anda Kocaeli’deki bütün kentsel dö-
nüşüm projelerinden daha fazla bina 
Karamürsel’de yıkılıp yerine yenileri 
yapılmıştır. Bu sadece bizim ortaya koy-
duğumuz bir vizyondu. Bunları yaparken 
Karamürsel’in sanayi bölgesinin dışında 
kalmasının avantajını çok kullandık. 
Peki, sanayi bölgesi için hiç baskı gör-
mediniz mi?
Çok baskı yapıldı, kabul etmedik, bun-

dan sonra da etmeyeceğiz. Bizden son-
raki nesillerin de bunu kabul etmemesi 
için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim 
hedefimiz; sanayi bölgesi olan Kocaeli’de 
ve Yalova’da insanların nefes alabileceği 
bir alan oluşturmaktı. Hamdolsun bunu 
başardık. Sahillerimizle, plajlarımızla, 
trekking parkurlarımızla, Aşıklar Tepesi, 
Başdeğirmen, Bağdat Restoran, Fula-
cık’ta yapımı devam eden otelimizle hem 
günübirlik hem hafta sonu yatılı turizm-
de çok önemli yol aldık. Çamçukur’da 

butik oteller açılmaya başladı. Ben bunu 
7-8 sene önce insanlara anlatıyordum. 
Önümüzdeki dönem insanlar buralarda 
odalarını kiralamaya başlayacaklar. Ereğ-
li’deki tarihi evleri onarıyoruz, onları butik 
oteller olarak değerlendireceğiz. Bunları 
yaparken önümüzü kesmeye çalışanlar 
çok oldu. Konusu geldiği için söylüyorum, 
‘Balık Ereğli’de yenir’ diye bir sloganımız 
var. Ereğli’de iki tane balıkçı restoranı-
mız var, üçüncüsünü açmak için girişimde 
bulunduğumuzda siyasi olarak önümüzü 
kesmek istediler. Bizim önümüzü kes-
mek adına Ereğli’nin geleceğiyle oynayan 
insanlar var. Ama bunlar bizleri durdura-
maz. Çünkü biz bunları çok gördük. 
Sahildeki çay bahçelerinde de köklü bir 
değişiklik yaptınız, zincirleri kırmak 
zor olmadı mı?
Biz göreve geldiğimizde Karamürsel 
sahilinde sadece 3 ay iş yapan çay bah-
çeleri vardı ve hepsi köhneydi. Çay bah-
çelerinin sahipleriyle kavga etmeyi göze 
aldık, sıkıntılara göğüs gererek onlara 
tesisler yaptırdık. Şimdi 12 ay çalışıyor-
lar ve hepsi bize teşekkür ediyor. Artık 
biz bir şey demeden kendi kendilerini 
yeniliyorlar. Bu bir zihniyet devrimidir. 
Bunlar kolay olmadı tabi. Sadece benim 
başarım da değil, bu bir ekip işi. Benimle 
beraber siyaset yolunda yürüyen, bele-
diyede hizmet veren arkadaşlarımın çok 
büyük emekleri ve başarıları var. Bura-
da ortaya koyduğumuz sadece duruştur. 
Biz, iyi bir duruş sergiledik. 

ALNIM AK, BAŞIM DİK
Bedel ödediğiniz de olmuştur.
Daha önce olduğu gibi özellikle seçime 
yakın dönemlerde hakkımızda birçok 
iftiranın atılacağını, yalan yanlış beyan-
ların olacağını biliyorum. Şunu da bili-
yorum; 15 senedir belediye başkanlığı 
yapan bir insan olarak bugün Karamür-
sel’in çarşısında tek başıma yürüyebili-
yorsam, yüzümü kızartacak, başımı öne 
eğdirecek en ufak bir hareketim olmadı-
ğı içindir. Ben 2010 senesinde Ak Par-

yoktur. Karamürsel’de siyasi partileri-
mizin birbirlerine gösterdikleri nezaket 
ve anlayış, Türkiye’ye örnek olabilecek 
düzeydedir. Seçim zamanı, son birkaç 
haftanın dışında, siyasi çekişmelerin 
insanların sosyal hayatını etkilemediği, 
arkadaşlıklarını ve akrabalıklarını boz-
madığı, sevgi ve saygıyı tüketmediği bir 
yer burası. 

KENTLİLİK BİLİNCİ OLUŞTU
Karamürsel için ‘huzurun başkenti’ 
diye bir sloganınız da var.
Karamürsel, zaten huzurlu bir kentti, 
şimdi huzurun başkenti oldu. Bugün Ka-

ramürsel’deki asayiş olaylarına baktığı-
mızda çok büyük düşüş var. Karamürsel’e 
‘huzurun başkenti’ derken aslında sade-
ce bir slogan olsun diye söylemiyoruz. 
Bizler bir şeyi zorla yapmıyoruz. Biz, var 
olan şeylerin isimlerini koyuyoruz. Bazı 
arkadaşlar zorlayarak bazı şeyleri varmış 
gibi gösterebiliyor. Bizim öyle bir derdi-
miz yok. Şunu da her yerden söyledim; 
Yaptığımız bu yapıların tamamı bir gün 
yok olacak, yerine daha iyileri yapılacak 
ama yarattığınız atmosfer kaybolmaya-
cak. Karamürsellilik ruhu yok olmayacak. 
Karamürsel’de yaşayan her kesimden 
insanın birbirine karşı anlayışı, sevgisi, 

hürmeti, muhabbeti kaybolmayacak. Biz 
burada bir kentlilik bilinci oluşturduk. 
Ülkenin neresinden gelirse gelsin in-
sanlar Karamürsel’de Karamürselli olu-
yor. Biz, milliyetçiliğin olmadığı, inanç 
birlikteliğinin kardeşliği oluşturduğu bir 
yerde yaşıyoruz. Karamürsel’de yaşayan 
herkes Karamürsellidir. Halkımızdan tek 
ricam, değerlerimize sahip çıkalım. Ka-
ramürsel’in yazılmamış kuralları, anaya-
sası vardır. Bu kurallara uyan herkes bu-
rada huzur içinde yaşayabilir ama şunu 
açıkça ifade edeyim ki anayasamıza karşı 
çıkan, değiştirmek için çabalayan günün 
birinde buradan uzaklaşır. 

Biz burada bir kentlilik bilinci oluşturduk. Ülkenin neresinden gelirse  
gelsin insanlar Karamürsel’de Karamürselli oluyor. 

Karamürsel Balık Adası, yenilenen 
yüzüyle sahile çok yakıştı.

R Ö P O R T A J
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Türkiye’deki belediye başkanlığı anlayı-
şı şu: Bir binada yangın çıkacak, görü-
yorsunuz ama müdahale etmiyorsunuz. 
Yangın çıkıyor ve bina yanmaya başlıyor. 
‘Yangın var’ diye bağırıyorsunuz. Millet, 
‘Başkan yangın var diye bağırıyor’ diyor. 

Sonra itfaiye ile yangını söndürüyorsu-
nuz, ‘Başkan yangını söndürdü’ diyor. 
Sonra binayı yıkıp, yenisini yapıyorsu-
nuz, ‘Başkan yeni bina yaptı oluyor. Kah-
raman başkan... Yangını gören, söndü-
ren, binayı yıkıp yeniden yapan, her şeyi 
düzelten başkan. Benim belediyecilik 
anlayışım bu değil. Ben, yangın çıkmadan 
önce o binayı kurtaracak her türlü önle-

mi alır, yangın çıkmaya yakın müdahale 
eder, kimsenin haberi olmadan ve baş-
lamadan o yangını söndüren bir belediye 
başkanıyım. O yüzden de hiçbir zaman 
kahraman olamadım.
Denizde boğulmak üzere olan birini 

kurtardınız ama...
Ben profesyonel dalgıcım. 1 Mart olay-
larında Karamürsel’de yaşanan talihsiz 
olaya müdahale ettim. Tüm samimiyetim-
le söylüyorum, o esnada orada 500 kişi 
varsa, müdahale edebilecek profesyonel 
iki kişiden biri bendim. Tamamen insani 
bir güdüyle ve gerçekten bunu yaşamış, 
bilen, doğru müdahale edebilecek biri 

olarak denize atlayıp bir bayanı kurtar-
mam bile speküle edildi. ‘Belediye başkanı 
bu olayı filmledi oldu. Ama vatandaşımıza 
da kızmıyorum. Demek ki birileri bir şey-
leri filmliyor. Fakat bu benim tarzım değil. 
Ben bugüne kadar hiçbir şeyi filmleme-
dim, ihtiyaç da duymadım. Benim beledi-
yecilik anlayışım, kötü bir şey başlamadan 
önce durdurmak ve bunu vatandaşın ha-
beri olmadan yapmak. 

YAPACAK DAHA ÇOK İŞ VAR
Önümüzdeki döneme dair planları-
nız, projeleriniz vardır mutlaka. Biraz 
bahseder misiniz?
Karamürsel’de yapılacak daha çok iş var. 
Birincisi; Karamürsel asla ve asla sanayi 
şehri olmayacak. Sanayi şehrinin orta-
sında yeşermiş bir vaha gibi, insanların 
nefes alabileceği, rahatlayabileceği bir 
alan olacak. Bununla ilgili çalışmaları-
mız sürüyor. KARSAD Sualtı Sporları 
Derneği’ni, Yelken Kulübümüzü, trek-
king parkurlarımızı geliştireceğiz. Dal-
Çık projesiyle Karamürsel’in iki yakasını 
birleştireceğiz. Kapalı pazar mantığına 
karşı olan belediye başkanlarından biri-
yim. Pazar dediğiniz açık alanlarda gü-
nübirlik kurulan, insanların taze ve ucuz 
mal alabileceği yerlerdir. Biz, pazarımızı 
ıslah edeceğiz. Pazardaki tezgahlarımızı, 
şemsiyelerimizi, pazarcılarımızın tavrını, 
duruşunu, giyimini... İddia ediyorum, bu 
haliyle bile en disiplinli pazarlardan biri 
Karamürsel pazarıdır. Bu bile bir başarı-
dır. Çünkü bu disiplini sağlayamamış bir 
çok yer görüyorum. Önümüzdeki dönem 
için daha çok projemiz var. Mesela; Ka-

ramürsel’i bir turizm cenneti yapmaya 
kararlıyız. İlçemizin kalkınması, halkı-
mızın gelir ve refah seviyesinin yüksel-
mesi, istihdamın artması için turizme 
ihtiyaç var. Bu düşüncelerden hareketle 
‘huzurun başkenti’ Karamürsel’i turizm 
cenneti yapma yolunda çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. Bundan sonra mevlam ne 
eyler, ne eylerse güzel eyler.

ti’ye geçtiğimde 3 milyon TL aldığımı 
iddia edenler oldu, böylesine çirkin bir 
iftiraya uğradım. Benim paraya tamah 
etmediğimi herkes bilir. Hamdolsun, 
ailemden bana kalan bir miras vardı. 
Ben, 2004 yılında İsmail Yıldırım ola-
rak seçimi kazanmadım. Postacı Yusuf 
Yıldırım’ın torunu, kitapçı Taci’nin oğlu 
olarak kazandım. 2014’te kendi ismimizi 
ortaya koyduk, onlardan aldığımız ema-
neti bugünlere kadar getirdik. 
Hiç, pişmanlık duyduğunuz oldu mu? 
‘Keşke belediye başkanı olmasaydım’ 
dediğiniz...
Ben bu ilçeyi çok seviyorum. Karamür-
sel’in hem güzel hem huzurlu bir ilçe 
olması için çok bedel ödedim, ödemeye 
de hazırım. Hiçbir şeyden pişman deği-
lim. Eksik yapmış olabilirim ya da ‘Keşke 
bunu yapmasaydım’ dediğim zamanlar 
olmuştur elbet. Ama bilerek ve isteye-
rek kimsenin hakkını yemedim, bilinçli 
bir şekilde hata yapmadım. Hamdolsun 
bugün gönül rahatlığıyla çarşıda geze-
biliyorum. İnsanların çok büyük tevec-
cühünü ve desteğini görüyorum. Beni 
en çok da bu mutlu ediyor. Dile kolay, 15 
sene... Çok büyük bir hayat tecrübesinin 
içinden geçiyorsunuz. ‘Hamdım, piştim, 
oldum’ derler ya. Olmak haddimiz değil 
ama piştiğimiz de bir gerçek. 15 yıl önce-
sine bakarsak bazı konularda yumuşadık 
ama bazı konularda daha da sertleştik. 
Mesela, hangi konularda?
Ben, birlik ve beraberliğimizi bozanlara, 
bu vatana ihanet edenlere karşı çok daha 
sertleşmiş görüyorum kendimi. Bu vatan 
toprağında, birlik ve beraberlik içerisin-

de yaşamak isteyen herkese kucak aça-
rız, hizmet de götürürüz ama en ufak bir 
ihaneti affetmeyiz. Bunu 15 Temmuz’da 
net bir şekilde gösterdik. Kayıtlarda da 
var, gecenin saat 23.00’ünde 20-25 bin 
kişiyi alanda toplayıp, ihanet şebekesine 
karşı direniş gösteren başka bir beledi-
ye başkanı var mıdır, merak ediyorum. 
Karamürsel’de görülmemiş bir kalabalı-

ğı daha o gece toplayabilen ve duruşunu 
gösteren bir düşüncenin temsilcisiyiz. 
Bunu ben tek başıma yapmadım. Bana bu 
cesareti halk verdi. Ben de onların lide-
riyim. Biz, ihanet çemberinin içinde hiç 
olmadık. Bu aziz milleti birilerinin ma-

sasına yatırıp peşkeş çekmeye çalışanları 
Allah’a havale ediyorum. 
Bana ‘İsmail nasıl bu kadar rahatsın?’ 
diye soruyorlar. Bir kere kadere çok ina-
nıyorum. Allah bana bir şeyi nasip ede-
cekse, onu benden kimse alamaz. Allah 
bana bir şeyi nasip etmeyecekse, onu 
kimse bana veremez. Bazen önümüzdeki 
dönemle alakalı ne düşündüğümü soru-

yorlar, ‘Nasip’ diyorum. Arzu ediyorum, 
istiyorum, kaderimde varsa bunu zaten 
yaşayacağım. Bu halk beni 3 defa belediye 
başkanı yaptı. Benim halkıma çok borcum 
var. Bu insanlara karşı kendimi sorumlu 
hissediyorum. 

BENİM BELEDİYECİLİK 
ANLAYIŞIM FARKLI
Sayın İsmail Yıldırım çok farklı bir be-
lediyecilik anlayışınız var. Sizi, diğer-
lerinden ayıran nedir?
Tavuğun görevidir yumurtlamak. Yu-
murtladım diye bütün gün bağırması 
kadar rahatsız edici bir şey var mıdır? 
Bizim görevimiz de çalışmak. Maalesef 

Bu halk beni 3 defa belediye başkanı yaptı. Benim halkıma çok borcum var. 
Bu insanlara karşı kendimi sorumlu hissediyorum. 

Karamürsel’in hem güzel hem huzurlu bir ilçe olması için çok bedel ödedim, 
ödemeye de hazırım. Hiçbir şeyden pişman değilim.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail 
Yıldırım ilçede büyük bir değişim başlattı.
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Eğer siz de günlük yaşamın stresin-
den uzaklaşıp bir kitabın sayfaları 
arasında kaybolmak; kitapların 

sessiz, derin ve anlamlı dünyasını huzur-
lu ve sempatik bir mekanda, bir bardak 
taze çay eşliğinde keşfetmek isteyen-
lerdenseniz, bunun için en uygun yer 
kuşkusuz kitap kafeler. Pek çok insanın 
sosyalleşmek, sakin bir ortamda kitap 
okuyabilmek ve istediği pek çok kita-
ba ulaşabilmek için kaçış noktası olarak 
gördüğü kitap kafelerin sayısı hızlaar-
tıyor. Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 
Halil Kaygun Sokak Yamşi Pasajı’nda 
hizmet veren Sahaf Kafe ve Kitap Kulübü 
de bu sempatik mekanlardan biri. Aysel 
Akkanat ile Esma Kazdal Çimen’in omuz 
omuza vererek hizmete açtığı Sahaf Kafe 
ve Kitap Kulübü’nün kuruluş amacı; in-
sanlara kitabı sevdirmek ve okuma alış-
kanlığını artırmak. Karamürsel halkının 
büyük ilgi gösterdiği mekan, her gün 
hem sosyalleşmek hem de arzu ettiği ki-
taba ulaşabilmek isteyen onlarca insanın 
uğrak noktası.

OKUMA ETKİNLİKLERİ
Okumayı çok seven ve kitapları en iyi 
arkadaşı olarak gören iki kadının giri-
şimleriyle açılan Sahaf Kafe’nin oldukça 
ciddi bir müdavim kitlesi var. Kitapse-
verler, bu kafede ayda bir defa bir araya 
geliyor, okuma etkinlikleri düzenliyor, 
kitaplar üzerine sohbet ediyor. Kafe-
nin kuruluş amacının da kitap okumayı 
sevdirmek olduğunu söyleyen işletmeci 
Aysel Akkanat, “Biz bu kafeyi ilk etapta 
kendi evlerimizdeki kitapları değerlen-
dirmek için açtık ancak müşterilerimizin 
talepleri doğrultusunda okuma etkinlik-
leri yapmaya başladık. 
Bazen 12, bazen 25 kişinin katıldığı 
okuma günlerimiz oluyor. Bu tablo gös-
teriyor ki bu alanda bir açık varmış ve biz 
bu açığı kapatıyoruz. Bizim gibi okuma-
yı seven insanları buluşturduğumuz için 
mutluyuz. Her ay bir yazar belirliyor, o 
yazarın bir kitabını seçiyor ve kitapse-
verlerle birlikte okuyoruz. Ay sonunda 
kafemizde buluşarak kitap üzerine soh-
betler gerçekleştiriyoruz. Bu da hepimize 

yeni bakış açıları edindiriyor. Kitap her 
zaman aydınlatır. Biz burada o aydınlığı 
yaşıyoruz” diyor.

KİRALAMA SİSTEMİ
Sahaf Kafe’de sadece kitap değil, dergi 
okumalarının ve şiir dinletilerinin de 
gerçekleştirildiğini belirten Aysel Hanım 
sözlerine, “Karamürsel’e sanatsal ve 
edebi aktivitelerin yapılabileceği bir 
mekan kazandırdığımız için sevinçliyiz. 
Sahaf Kafe her yaş grubuna hitap etse de 
müdavimlerimiz daha çok üniversite öğ-
rencileri. Burası ayrıca bir kitap kulübü. 
Kitabını evde okumak isteyenlere ‘kira-
lama’ yöntemi de uyguluyoruz. Kafemize 
gelenler bazen okuduğu kitabı eve götür-

mek istiyor. O zaman 2 TL gibi cüz-i bir 
miktar ödeyerek kitabı kiralıyor ve bitir-
diği zaman bize geri getiriyor. 
Böylece bir aidiyet duygusu da gelişiyor. 
Çocuklara kitapları ücretsiz veriyoruz, 
diledikleri zaman da kitabı bitirip bize 
teslim ediyorlar” diyerek devam ediyor. 
Aynı zamanda anlayarak hızlı okuma 
eğitmeni olan Aysel Hanım, yetişkin gru-
bunda başlattıkları okuma etkinliklerini, 
çocuk grubunda da yapacaklarını ifade 
ediyor ve ekliyor: “Şu an çocuklara ka-
femizde ücretsiz olarak anlayarak hızlı 
okuma eğitimleri veriyoruz. Yetişkin 
grubunda da bu eğitimlere başlayacağız. 
Bu projeleri müşterilerimizin talepleri 
doğrultusunda hayata geçirdik.

Gördüğümüz ilgiden dolayı kulüpleş-
me kararı aldık. Kafe olarak yola çıktık 
ancak bugün Sahaf Kafe ve Kitap Kulübü 
olarak yolumuza devam ediyoruz. Kulü-
bümüze üye kaydı yapacağız. Amacımız 
kitapsız olan okullara, köylere kitap 
ulaştırmak. Duyarlı vatandaşlarımızın 
bize getirdikleri kitapları ihtiyaç sahibi 
okullara gönderiyoruz, bir kısmını da 
okunmak üzere kafemizin raflarına ko-
yuyoruz. Sadece Karamürsel ya da Ko-
caeli genelinden değil Türkiye’nin dört 
bir yanından kitap desteği isteyen okul-
lar sosyal medya hesaplarımız sayesinde 
bizlere ulaşıyor. 
Buradan çağrım şudur; evinizde kullan-
madığınız ders kitapları ya da çözülme-

miş test kitapları varsa bize getirin. O ki-
tapları doğu ve güneydoğuda ihtiyacı olan 
öğrencilere ulaştıralım.” Sahaf Kafe’de 
imza günleri düzenlemeyi planladıkları-
nı da kaydeden Aysel Hanım, “İlerleyen 
zamanlarda yazarları da kafemize getirip, 
söyleşi ve imza günleri düzenlemek isti-
yoruz. Ayrıca burada zaman zaman resim 
sergisi de düzenliyoruz. Kitaba ve sanata 
ilgi duyan Karamürsellileri Sahaf Kafe ve 
Kitap Kulübü’ne bekliyoruz” diyor.

İLETİŞİM
Adres: Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 
Halil Kaygun Sokak Yamşi Pasajı.
Instagram: @sahafkafe41
Facebook: Karamürsel Sahaf Kafe

K İ T A P

SAHAF KAFE VE 
KITAP KULÜBÜ

Kitapların dünyasına açılan kapı

Bir yandan çayınızı yudumlarken diğer yandan en sevdiğiniz kitabı okuyabileceğiniz; huzurlu 
ve şirin bir yer arıyorsanız, Sahaf Kafe ve Kitap Kulübü tam da size göre bir mekan

Sahaf Kafe ve Kitap 
Kulübü’nde her ay 

kitap okuma etkinlikleri 
düzenleniyor.

Aysel Akkanat, 
kitap okumayı seven 

herkesi bu şirin 
mekana bekliyor. 
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destek açısından büyük önem taşıyor.

HALKA AÇIK ÇAY BAHÇESİ
Karamürsel Su Ürünleri Kooperati-
fi Başkanı Mustafa Yılmaz Hardalioğlu, 
başkan yardımcısı Ferhan Aksoy, mu-
hasip Erol İmren, üyeler Ayhan Erbay ve 
Suat Yardım yönetimindeki ekip, Balıkçı 

Barınağı’nda amatör balıkçıların yanı 
sıra Karamürsel halkına da hizmet veri-
yor.
Balıkçı Barınağı bünyesinde bulunan 
sosyal tesiste üyeler boş zamanlarını en 
iyi şekilde değerlendiriyor, hemen ya-
nındaki halka açık çay bahçesinde ise 
Karamürselliler keyifli vakit geçiriyor. 
Denize sıfır çay bahçesi; düğün, nişan, 

kına gibi organizasyonlara da ev sahipliği 
yapıyor.
Balıkçı Barınağı’nda önümüzde yıl balık 
satışına da başlanacak. Gerek olta ba-
lıkçılığı yapan gerekse ağla avlanan üye-
ler her gün tuttukları balıkları burada 
satışa sunacak. Bu sayede Karamürsel 
halkı en tazesinden balık yiyebilecek. 

Kooperatif yönetimi, balık satışının yanı 
sıra üyelerinin tuttuğu balıkları burada 
pişirip halka ikram da edecek. Bu arada 
balık-ekmek sevenler de unutulmadı. 
Önümüzdeki yılın projeleri arasında ba-
lık-ekmek satışı da var.

ÖNEMLİ BİR PROJE
Yılın 12 ayı denize açılan, hava şartları 

elverdiği sürece her gün ava çıkan, ya-
kaladıkları istavrit, mezgit, tekir, us-
kumru, palamut, hamsi, zargana gibi 
balıkları Ereğli Balık Hali’ne götüre-
rek ekmek parası kazanmaya çalışan 
amatör balıkçılar, yeni yerlerinden 
memnun. 
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail 

Yıldırım da hem verdiği sözü tutmanın 
hem de Karamürsel için çok önemli bir 
proje olan Balıkçı Barınağı’nı hayata ge-
çirmenin mutluluğunu yaşıyor. Başkan 
Yıldırım, “Karamürsel’i turizm cenneti 
yapmak için güzel projeler üretiyoruz. 
İnşallah bu projelerin meyvesini en kısa 
zamanda alarak hedefimize ulaşmayı 
planlıyoruz” diyor.

Karamürsel Belediye Başkanı İs-
mail Yıldırım, yerel seçimlerden 
önce açıkladığı projeleri bir bir 

hayata geçirmeye devam ediyor. Dereköy 
sahili düzenleme çalışmalarını tamamla-
yan Karamürsel Belediyesi, Balıkçı Barı-
nağı’nı da bitirerek amatör balıkçıların 
hizmetine sundu. 
Dereköy sahiline çok yakışan, yapılan 
ışıklandırma çalışmalarıyla Karamür-
sel’e ayrı bir estetik görünüm kazandıran 
proje, 76 adet balıkçı barınağının yanı 
sıra balıkçı kayıkları için çekek yerleri, 
tekne bakım yerleri ve sosyal tesis bina-
sından oluşuyor.
Karamürsel Su Ürünleri Kooperatifi’ne 
bağlı 36’sı profesyonel balıkçı olmak 
üzere 92 üyenin yararlandığı Balıkçı Ba-
rınağı hem İzmit Körfezi’nin güzelliğine 
güzellik katan kayıkların korunması sağ-
lıyor hem de amatör balıkçılara verilen 

P R O J E

Balıkçı Barınağı 
çok güzel oldu
Dereköy sahiline yapılan Balıkçı Barınağı amatör 
balıkçıların hayatını kolaylaştırırken estetik 
görüntüsüyle de ilçeye ayrı bir güzellik kattı

Balıkçı Barınağı bünyesinde bulunan sosyal tesiste üyeler boş zamanlarını en iyi şekilde 
değerlendiriyor, halka açık çay bahçesinde ise Karamürselliler keyifli vakit geçiriyor

Balıkçı Barınağı’nın hemen 
yanında yer alan halka 
açık çay bahçesinden 

tüm Karamürselliler 
yararlanabiliyor.

Balıkçılar, teknelerinin 
bakımını da burada yapıyor.

Kooperatif üyeleri boş zamanlarını 
Balıkçı Barınağı bünyesindeki sosyal 

tesiste değerlendiriyor.
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AHMET TAŞÇI
Karamürsel’in altın kemerli başpehlivanı

Karamürsel’e sayısız altın kemer getiren, yağlı güreşlerin üstadı başpehlivan Ahmet Taşçı,  
artık güreşmese de Karamürsel’e yeni altın kemerler getirecek pehlivanlar yetiştiriyor

O; pehlivanlar diyarı Karamür-
sel’in altın kemerli başpeh-
livanı, Cumhuriyet tarihinin 

rekortmeni Ahmet Taşçı. Henüz güre-
şirken, Edirne Kırkpınar’da heykeli di-
kilen ilk isim; pirinç kemer sahibi baş-
pehlivan. Uluslararası bir güreşçi.
Fabrikada işçi iken bir anda karar verip 
yağlı güreş sporuna başlayan, bu alanda 
Karamürsel’in ve Kocaeli’nin ismini hem 
ulusal hem de uluslararası platformlarda 
duyuran Taşçı, şimdi güreşmiyor ancak 
yeni pehlivanlar yetiştiriyor.
Başpehlivan Ahmet Taşçı, güreşe nasıl 
başladığını, kaç altın kemer sahibi oldu-
ğunu, Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşle-
ri’nin kendisi için ne anlam ifade ettiğini 
sizler için anlattı. İşte rekortmen baş-
pehlivan Ahmet Taşçı’nın hikayesi…
Ahmet Bey, yağlı güreşe ne zaman baş-
ladınız?
Güreşçi bir ailem var. Rahmetli ağabeyim 
Mehmet Ali Taşçı ve babam Ömer Lütfü 
Taşçı da güreş yapıyordu. Ben de güreşe 
1985 yılında, Karamürsel’de Kadir Birlik 

ustanın yanında başladım. 
Anlaşılan o ki güreş sporuna ilginiz, 
aileden geliyor… 
Aslında güreş seyircisi bile değildim. Ben 
futbol oynayan bir gençtim. O dönemde 
lastik fabrikasında çalışıyordum. Eko-
nomik şartları iyiydi ama fabrika hayatı 
bana çok zor geldi. Ben özgürlüğü, sporu 
seven bir insandım. Fabrikada çalışır-
ken hem sporumu yapamıyordum hem 
de sosyal hayatım sıfıra inmişti. İnsanlar 
gece yatmaya giderken ben işe gidiyor-
dum. Böyle bir hayat zor gelmişti. Bu sü-
reçte çevrem de beni güreşe teşvik eder-
ken Kadir Birlik ustayla tanıştık. 
İşi bırakıp güreşe başlamışsınız, para 
kazanabildiniz mi?
26 yaşında olmama rağmen cesaret 
ettim, ustam Kadir Birlik ile birlikte gü-
reşe gittim. İlk başladığım güreşler büyük 
orta boy güreşlerdi. Piyasada düzenlenen 
yarışlarda isminiz çok duyulmamışsa 
fazla para kazanamıyordunuz. İlk gü-
reşimde 15-20 lira para verdiler, benim 
için büyük paraydı. Ayda 4 gün güreşsem 

60 lira para alacaktım. Lastik fabrikasın-
da bütün ay çalışıp 70 lira alıyordum. ‘Bu 
iş yapılır’ dedim ve fabrikayı bıraktım. 
Güreşe ilk başladığınızda hedefiniz 
neydi?
Hedefimde başpehlivan olmak vardı. 1985 
yılında Edirne’de ilk turda yenildim. Gü-
reşe başlayalı 13 ay olmuşken, Kırkpınar’a 
ikinci kez gidişimde ‘büyük orta boyu’ bi-
rincisi oldum. Oradan başaltı boyuna terfi 
ettim, 1987’de başaltı birincisi oldum; 
sonra başa terfi ettim, 1988’de baş beşin-
cisi oldum; 1989’da baş üçüncüsü, 1990-
1991-1992’de de birinci oldum ve bir 
altın kemerim oldu. 1993’te dördüncü kez 
birinci oldum. 1994 yılında çok yuhaladı-
lar, kızdırdılar ve finalde elimi kaldırdım 
bıraktım. İkinci bir altın kemer fırsatını 
kaçırdım. Tabii sonrasında pes etmedim. 
Kırkpınar’da ikinci altın kemerimi aldım. 
Karamürsel’in ilk iki altın kemerli yağlı 
güreşçisi oldum.
Sonuçta güreş hayatınız boyunca kaç 
altın kemer sahibi oldunuz?
Edirne’den 2 altın kemerim, Antalya El-

Karamürselli başpehlivan Ahmet Taşçı ülkemizde 
henüz güreşirken heykeli dikilen tek güreşçi.
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Ahmet Taşçı 
güreşirken 

heykeli dikilen 
tek güreşçi.
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riniz ne olur? Güreş yapmak isteyenle-
rin ne gibi özellikleri olması gerekir?
Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ben spor-
cunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ 
sözünü hatırlarsınız… Bu söz güreş-
te tam yerine oturuyor. Atatürk, yağlı 
güreşleri çok sever ve seyredermiş. Bir 
güreşçinin zeki, çevik ve gerçekten ah-
laklı olması gerekiyor. Kesinlikle hile 
yapmamalı. Çok güçlü olsanız bile zeka-
nız yetmezse o gücü kullanamıyorsunuz. 
Zekanızı kullanıyorsanız ancak gücünüz 
yoksa düşündüklerinizi yapamıyorsu-
nuz. Her şey denk olmalı. Ayrıca güreş-
te konsantrasyon çok gerekli, özellikle 
Kırkpınar’da. Orada o atmosfer baskılı 
oluyor. Birçok başpehlivan, diğer yarış-
larda çok iyi ama Kırkpınar’da stresten 
güreşemiyor. Sabır, azim, dayanıklılık, 
hız, zeka, kuvvet bunların hepsi bir gü-
reşçide olması gereken özelliklerdir.
Siz güreşe hazırlanırken ne yapıyor-
dunuz?
Ben 10 yıl boyunca standart bir hayat 
yaşadım. Sabah 05.00’te kalkıp akşam 
23.00’te uyuyordum. Arada kalan za-
manı çalışmak, yemek ve dinlenme ola-
rak geçirdim. İstikrarlıydım. Başarıyı 
yakaladıktan sonra gevşeme gösterdi-
ğinizde başarı sizi hemen sizi bırakıyor. 
Disiplinli olmak mecburiyetindesiniz. 
Üst üste başarılar geldiğinde bana ‘Nasıl 
yaşıyorsun?’ diye sorduklarında “Rahi-
be gibi yaşıyorum” diyordum. Gerçek-
ten çok ağır bir spor. Bir günde 8 saat 

güreştiğiniz zamanlar oluyor. Kendime 
gelmem için bir gün boyunca uyuyor-
dum. 
Şu anda öğrenci yetiştiriyor musunuz?
Karamürsel Levent Erdoğan Yağlı Güreş 
Kulübü’müzde yetiştiriyoruz. Çeşit-
li yarışmalara ve Kırkpınar güreşlerine 
katılıyorlar. Bütün yıl boyunca bura-
da antrenman yapıyorlar. Kulübümüz 
sporcularımıza her türlü desteği veriyor. 
Kırkpınar’a güreşçi yetiştiriyoruz. Ka-
ramürsel’de yetişen kim varsa hepsi tec-
rübelerimizden faydalanıyor. Bu kulü-
bün kurulması bile pehlivanlığın devam 
etmesi için çok önemli. Büyükşehir Be-
lediye Başkanımızın ve Karamürsel Be-

lediye Başkanımızın çok büyük desteği 
var. Birkaç yıl içinde yeni bir altın kemeri 
getirebiliriz diye düşünüyorum.

GÜREŞİRKEN HEYKELİ DİKİLDİ 
Kulübün kaç sporcusu var?
Kulübün şu anda 60-70 civarı sporcusu 
var. Karamürsel Belediyesi’nin bünye-
sinde yetişen güreşçiler de var. Onları 
da eklediğinizde sayı 300’e yaklaşıyor. 
Bir ilçe için büyük bir sayı bu.
Ahmet Bey, güreşmeyi ne zaman bı-
raktınız?
En son 2010’da güreştim. 2011 yılında 

UNESCO ve Kültür Bakanlığı yağlı gü-
reşlere verdiğim katkıdan dolayı, kültü-
rel bir miras olan pirinçten kemeri bana 
armağan etti. Sayın Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu kemeri 
bana taktı. 
Edirne’de güreşirken heykeli dikilen 
ilk isimsiniz. Nasıl bir duygu?
Bu tür şeyler gurur verici. Azmedip ça-
lıştığınız zaman başarıyor ve karşılığı-
nı alıyorsunuz. Ben bu spor sayesinde 
dünyayı gezdim. Başarılarım sayesinde 
uluslararası güreş müsabakalarına ka-
tıldım. Tokyo’da dünya beşincisi oldum.
Biraz da Karamürsel’i dinleyelim siz-
den.

Karamürsel’i kime sorarsanız güzel 
bulur. İnsanı da aydın ve misafirper-
verdir. Köklü bir halkı var. Çok güzel bir 
ilçe, denizimiz son 10 yıldır pırıl pırıl. 
Ege ve Akdeniz’i aratmıyor. Cennet 
gibi bir yer burası. Daha ne isteyelim. 
Mutlaka benzer yerler vardır ama dört 
mevsimi yaşayabileceğiniz ender bir yer 
olarak görüyorum Karamürsel’i. Şanslı 
bir ilçeyiz.
Yağlı güreşlerle ilgili söylemek istedi-
ğiniz son bir şey var mı?
Güreşlerin geliştirilmeye ya da kuralla-
rının değiştirilmesine ihtiyacı yok. ‘Ku-
ralları değiştirelim, daha güzel olsun’ 
diyorlar ama daha kötü oluyor. 650 yıldır 
süregelen bir sistemi değiştirmek doğru 
değil. 1980 yılında bir puanlama sistemi 
geldi o günden sonra yağlı güreşin so-
runları hiç bitmemeye başladı. Geçtiği-
miz günlerde Türkiye Güreş Federasyo-
nu başkanı bir açıklama yaptı. ‘Güreşlere 
yağlı güreşle başlanıyor ama minderde 
bitiyor’ dedi. İkinci dönemin sonuna 
geldi, doğruları şimdi söylüyor. Yağlı 
güreşi minderden koparmak istemiyor-
lar. Türkiye’de 50-100 kişinin oynadığı 
sporların federasyonu var ama 650 yıl-
dan bu yana oynanan yağlı güreşlerin fe-
derasyonu yok. Mantık dışı geliyor bana. 

malı’dan 1 altın kemerim, Antalya Ke-
mer’den 1 altın kemerim, Kağıthane’den 
1 altın kemerim, Kocaeli Büyükşehir Be-
lediyesi’nden 1 altın kemerim, Balıkesir 
Kurtdereli Güreşleri’nden 2 altın keme-
rim, Ankara Büyükşehir ve Keçiören’den 
1 altın kemerim, Tokat Pazar’dan ve daha 
sayamadığım birçok yarıştan altın ke-
merlerim var. 
Sayısını bilmediğiniz kadar altın 
kemer kazanmışsınız. Sizden daha çok 
altın kemere sahip bir isim var mı?
Benim kadar altın kemer sahibi olan yok; 
aynı zamanda cumhuriyet tarihinin de 
rekortmeniyim. Cumhuriyet döneminde 
Edirne Kırkpınar’da altın kemer alan 4 
kişi var, biri de benim. Bu zamana kadar 
4 kişiden 5 altın kemer çıkmış. Bunlardan 
iki tanesi bende, biri de Aydın Demir’de. 
Karamürselimiz ve Kocaelimize baktı-
ğınızda yağlı güreşlerde Türkiye’nin bir 
numarasıyız. Ben, Osmanlı döneminde 
56 yaşına kadar güreşen Kel Aliço’nun 
da rekorunu kırmak isterdim ama yasalar 
müsaade etmedi.

BAŞKAN’DAN TAM DESTEK
Karamürsel’e Kırkpınar’dan iki altın 
kemer getirmek nasıl bir duygu?
Çok büyük bir mutluluk. Başladığımız-
da kemer almayı bırakın, başa çıkabilir 
miyim, başpehlivanlığa gelebilir miyim 
diye düşünüyordum. Hedeflerimi hep 
büyük tuttum ve onlara ulaşmak için ya-
şadım. En iyisini yapmam gerektiğini dü-
şünüyordum ve bunun için de çok çalışı-
yordum. Ne gerekiyorsa da yapıyordum. 
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail 
Yıldırım ve ilçe halkından destek gö-
rüyor musunuz?
Karamürsel halkının destekleri hep çok 
fazlaydı. Böyle olunca belediye başkan-
ları da gönülden destek verdiler. Bu des-
tekler Özcan Özalgın zamanında baş-
ladı, Sadettin Özalay ile devam etti. Son 
başkanımız İsmail Yıldırım da desteğini 
bizden hiçbir zaman esirgemedi. İsmail 
Başkan 3 dönemdir büyük bir destek ve-
riyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Baş-
kanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun da 3 
dönemde önemli katkıları oldu. 

Yağlı güreşlere gençlerin ilgisi nasıl?
Gençlerin ilgisi büyük. Yağlı güreşle-
rin Türkiye genelinde 20 milyona yakın 
seyirci kitlesi var. Yılda yaklaşık 200-
300 arası organizasyon yapılıyor ama en 
büyük eksiklik, yağlı güreşin bir fede-
rasyonunun olmaması. Kulüpler var ama 
federasyon yok. 
Güreşe gönül veren gençlere tavsiyele-

Ben bu spor sayesinde dünyayı gezdim. Uluslararası güreş 
müsabakalarına katıldım. Tokyo’da dünya beşincisi oldum

Yağlı güreş çok ağır bir spor. Saatlerce güreştiğimiz zamanlar oluyordu. Bu nedenle; sabır, azim, 
dayanıklılık, hız, zeka, kuvvet bunların hepsi bir güreşçide olması gereken özelliklerdir

Ahmet Taşçı, yağlı güreşlere olan 
katkısından dolayı, 2011 yılından 
UNESCO ve Kültür Bakanlığı 
tarafından pirinç kemerle ödüllendirildi. 
Taşçı, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Yağlı güreşe olan ilgisiyle tanınan Karamürsel Belediye 
Başkanı İsmail Yıldırım ve Ahmet Taşçı, sık sık güreşiyor.

Ahmet Taşçı, artık güreşmiyor, 
öğrenci yetiştiriyor.

R Ö P O R T A J
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KARAMÜRSEL’E   EKOLOJIK OTEL
Karamürsel’e bağlı Fulacık Köyü’ne 5 yıldızlı bir otel yapılıyor. Feradis Group tarafından 

inşa edilen Wyndham Feradis Resort’ta tamamlayıcı tıp merkezi de bulunacak 

Karamürsel, ilk 5 yıldızlı 
oteline kavuşuyor.
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burada yer toplamaya başladık. He-
defimiz 250 dönüm yer satın alıp 
tarım yapmaktı ancak bir baktık 2 bin 
dönümlük yer almışız. İlk ağacımızı 
2009’da diktik. Yaklaşık 10 yıldır sü-
rekli ağaç dikiyoruz. Şu anda satın al-
dığımız arazinin bin 100 dönümünde 
tarım yapıyoruz.
Ne yetiştiriyorsunuz?
Burada kiraz, elma, erik, ceviz yetiş-
tiriyoruz. 30 bin kiraz, 30 bin elma, 6 
bin ceviz, 3 bin erik ağacımız var. Ye-
tiştirdiğimiz ürünleri iç piyasaya da ve-
riyoruz, ihracat da yapıyoruz. Geçen yıl 
Dubai’ye elma gönderdik, bu yıl Hint-
liler de istiyor. Singapur’a, Malezya’ya, 
Hong Kong’a kiraz ihracatı yapıyoruz. 

BAŞKANLARIN DESTEĞİ
Burada kaç kişi çalışıyor? Çalışanlar 
bu bölgeden mi?
Yaz-kış çalışan yaklaşık 30 kişilik bir 
kadromuz var. Hasat döneminde geçici 
işçiler çalıştırıyoruz. Çamdibi, Fulacık, 
Akçat gibi çevre köylerden, hatta Altıno-
va’dan, Orhangazi’den, Karamürsel’den 
gelenler oluyor. Hasat dönemi boyunca 
bu bölgelerden servisler kaldırıyoruz. 
Bizim amacımız aynı zamanda bölge-
de katma değer yaratmak. Mesela bu yıl 
kiraz hasadı yaklaşık 40 gün sürdü, 270 
kişiye iş imkanı sağladık. 
Peki, otel fikri nereden çıktı?
Bir gün Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kara-

mürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım 
ile birlikte tesisimizi ziyaret etti. Çiftliği 
gezerken şu anda otel inşaatının devam 
ettiği bölgeyi işaret ederek, ‘Burası 
kimin?’ diye sordu. ‘Bizim’ dedim. ‘Beni 
oraya götürebilir misin?’ dedi. O bölge-
ye vardığımızda ‘Buraya bir otel yapalım 
mı?’ dedi. Otel fikrini İbrahim Karaos-
manoğlu ortaya attı, biz de geliştirdik. Bu 
süreçte, ilçenin turizm merkezi olması 
için gayret sarfeden Karamürsel Belediye 
Başkanı İsmail Yıldırım da desteğini biz-
den esirgemedi.

DOĞA DOSTU OTEL
Biraz da otelden bahsedelim, nasıl bir 
otel olacak?
Otelimiz, deniz - kum turizmine al-
ternatif olarak doğa içinde doğal hayatı 
yaşamak isteyen büyük bir kitleye hitap 
eden doğa dostu bir dağ oteli niteliğin-
de olacak. Ekolojik resort, yani tarımla 
entegre yeşil bir otel yapacağız. Oteli-
miz doğayı bozmayacak, çevresine zarar 
vermeyecek, gelecek nesillere bu güzel 
doğayı bırakacak şekilde tasarlandı. Öte 
yandan misafirlerine tarımın içinde ya-
şama ve tarımı öğrenme imkânı yaratacak 
şeklide planlandı. Otele gelecek müşte-
riler haziran ayı başından kasım ayı so-
nuna kadar sürecek meyve hasadına ve 
üretimine katılacak. Amacımız bugüne 
kadar tarım ürünlerini sadece tüketen 

Karamürsel, turizm kenti olma yo-
lunda emin adımlarla ilerliyor. 
Yemyeşil doğası, masmavi denizi, 

uçsuz bucaksız sahilleri, mavi bayraklı 
plajları ve yürüyüş parkurlarıyla adeta 
cennetten bir köşe olan Karamürsel, 
belediyenin yaptığı yatırımlar sayesinde 
her yıl daha fazla turist çekiyor. Kara-
mürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldı-
rım’ın, ilçenin turizm merkezi olması 
yönünde yaptığı yatırımlara ek olarak 
yabancı yatırımcılar da gözünü Kara-
mürsel’e dikmiş durumda. Bu çerçeve-
de Feradis Group, Karamürsel’in Fu-
lacık Köyü’ne 5 yıldızlı bir otel yapıyor. 
Sadece Karamürsel halkının değil tüm 
Kocaeli’nin ilgisini çeken otel projesini 
Feradis Group Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Gülsoy’dan dinledik.

Hüseyin Bey öncelikle sizi tanıyabilir 
miyiz?
Mühendisim, yurt içi ve yurt dışında pek 

çok eğitim aldım. İş hayatına 1994 yılın-
da atıldım, hem ülkemizde hem de yurt 
dışında başarılı projelere imza attım. 
Çiftçi bir ailenin çocuğuyum. 2007 yı-
lında farklı bir yatırım yaparak tarım 
işine girmek istedim. ‘Nerede tarım 
yapabiliriz’ diye Türkiye’yi gezdik, te-
sadüfen bu bölgeyi bulduk. İlk arazimizi 
de buradan aldık.

TARIM İÇİN GELDİLER
Fulacık Köyü’nde karar kılmanızda ne 
etkili oldu?
Öncelikle İstanbul’a çok yakın. İklim 
koşulları çok iyi. Uzun zamandır tarım 
yapılmadığı için bakir bir bölge. Top-
rağın verimli olacağını düşündük ve 

T U R İ Z M T U R İ Z M

Otelin inşa edildiği alana bir de biyolojik gölet yapıldı. 
Bungalov evler bu göletin çevresinde konumlandırılacak.

Feradis Group Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Gülsoy ve ekibi 

şimdilerde elma hasadı yapıyor.

Karamürsel’in ilk 5 yıldızlı oteli, 
konsepti bakımından Türkiye’de tek.

Wyndham Feradis Resort’un konfor 
seviyesi en üt düzeyde olacak.
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parkurları ile aktivite alanları olacak. Ay-
rıca biz otelin çevresini arboretum (ağaç 
müzesi) haline getirmeyi planlıyoruz, bu 
bölgede yetişebilecek tüm ağaçlardan di-
kiyoruz. Şimdiye kadar 700 değişik tipte 
ağaç diktik, dikmeye devam ediyoruz.
Otelin bölgeye nasıl bir katkısı olacak?
Otelimiz, bölgede bulunan çevre köyle-
re ve köylülere ciddi bir ekonomik katkı 
sağlayacak. Tesisin etrafında bulunan ve 
tarımla ilgilenen köylülere yetiştirdikleri 
ürünleri değerlendirebilecekleri imkân-
lar yaratacak.

MOTORLU ARAÇ YASAK
Doğayı korumak amacıyla aldığınız 
önlemlerden de biraz bahseder misi-
niz? 
Otelimiz az enerji ve su tüketimi olacak 
şekilde tasarlandı, karbon emisyonunu 
azaltacak şekilde planlandı. Otel içinde 
motorlu araç kullanılmayacak, ulaşım 
buggy tipindeki elektrikli golf arabala-
rıyla yapılacak. Otel bünyesindeki ev-
lerin sıcak su ihtiyacı yaz döneminde 
güneş kolektörleri kullanılarak elde edi-
lecek. Gerek otel gerekse bungalov evle-

rimizde düşük enerji tüketimine yönelik 
aydınlatma armatürleri kullanılacak. 
Tüm tesiste otomasyon sistemi kurula-
rak minimum düzeyde enerji tüketimi ve 
su tüketimi sağlanacak.
İnşaat ne zaman bitecek? Oteli ne 
zaman açmayı düşünüyorsunuz?
Wyndham’la yaptığımız sözleşmeye 
göre 2020 yılının haziran ayında açılışı 
yapacağız. Ekonomik koşullar ne geti-
rir bilemeyiz çünkü bu projeyi kendi öz 
kaynaklarımızla yapıyoruz, kredi kullan-
mıyoruz.

müşterilerimize bu ürünlerin nasıl üre-
tildiğini anlatmak. 
Kaç odalı?
Otelimiz, deniz seviyesinden 600 metre 
yükseklikte, 59 bin adet meyve ağacının 
bulunduğu, 1100 dönümlük meyve bah-
çelerinin içinde, İznik Gölü’nü kuşbakışı 
gören bir mevkide inşa ediliyor. Zemin+2 
katlı bir otel bloğu ile biyolojik göletin 
kenarındaki 15 bungalov evden oluşacak. 
Toplamda 120 odalı, 250 yataklı butik bir 
otel olacak. Evlerin içinde havuz, sauna, 
masaj odası ve Türk hamamı da buluna-
cak. Ayrıca küçük bir aromatik bitkiler 
bağı kuracağız, içinde de 10 odalı bir bağ 
oteli olacak.
Otel bünyesinde çeşitli atölyeler de aç-
mayı planlıyorsunuz yanılmıyorsam.
Tarımın yanı sıra hayvancılığın da ya-
pıldığı tesisimizde, otele müşteri ola-
rak gelen biri, gözetmen eşliğinde kendi 
peynirini, tereyağını, reçelini, sirkesini 
yapabilsin diye atölyeler kuracağız. Bun-
ların yanı sıra çömlek atölyesi de kurmak 
için bir devlet sanatçısıyla anlaştık, bu 
yöndeki çalışmalarımız devam ediyor. 

TAMAMLAYICI TIP DA OLACAK
Otelinizi diğer otellerden ayıran en 

önemli özellik ne olacak?
Otelimize bir de sağlık merkezi ilave 
ettik. Otelin alt katına tamamlayıcı tıp 
merkezi kuracağız. Aroma terapi, fito-
terapi, detoks gibi bölümler bulunacak. 
Yanlış anlaşılmasın; bir SPA değil, sağ-
lık kulübü kuracağız. Başkan Karaos-
manoğlu’nun isteği üzerine 300 kişilik 
konferans salonu ile 2 adet 100’er kişi-
lik toplantı odasını da projeye ilave ettik. 
2016 yılının sonunda ruhsatımızı aldık. 
Biz buraya bir marka getirelim dedik ve 
Wyndham ile anlaştık.

Ülkemizde benzer konseptte hizmet 
veren başka tesis var mı?
Şu anda Türkiye’de bu niteliklere sahip 
başka bir otel yok. Bizim amacımız do-
ğanın içerisinde 5 yıldızlı konforu yaşat-
mak. Wyndham ile sözleşmeyi imzaladık, 
buraya Wyndham Luxury Club yapıyo-
ruz. Yani konfor seviyesi en üst düzeyde 
olacak. Otelin dışında yarı olimpik açık 
havuz, içinde de iki adet yarı kapalı havuz 
bulunacak. Otelin içerisindeki restora-
nın yanı sıra bir de göl restoranı yapaca-
ğız. Otelin çevresinde yürüyüş ve bisiklet 

T U R İ Z M T U R İ Z M

Feradis Group Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Gülsoy, zamanının 
büyük bir kısmını Fulacık’ta geçiriyor.

İnşaatı devam eden otel binasının tüm 
odaları İznik Gölü manzaralı olacak.

Otel, İznik Gölü’nü kuşbakışı görüyor.

Otel, zemin+2 kat olarak projelendirildi.

Wyndham Feradis Resort’un amacı doğa 
içerisinde 5 yıldızlı konforu yaşatmak.

Otelin dış aydınlatması fotovoltaik güneş panelleriyle 
çalışan aydınlatma sistemi ile sağlanacak.

Otel, su ve enerji tüketimini en aza 
indirecek şekilde tasarlandı.
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Büyükşehir bürokratları ve Karamürsel 
protokolünün katılımıyla geçtiğimiz yıl 
hizmete açıldı ve açıldığı günden itibaren 
eğitime yeni bir soluk getirdi.
Öğrencilerin bir yandan derslerine des-
tek aldığı, diğer taraftan üniversiteye 
hazırlandığı bu eğitim yuvasında; spor-
dan sanata, sosyal projelerden eğlence-
ye kadar her şey var. Sadece ders odaklı 
olmadığı için gençlerin adeta ikinci bir 
yuva olarak gördüğü Akademi Lise’de 
öğrenciler ders dışındaki zamanların-
da; son model aletlerle donatılmış spor 
salonunda spor yapıyor, geleneksel el 
sanatları atölyesinde ebru-hat-tezhip 
öğreniyor, satranç odasında arkadaşla-
rıyla zekasını yarıştırıyor, bilişim sınıfın-
da dünyadan ve teknolojik gelişmelerden 
haberdar oluyor, müzik sınıfında gi-
tar-ney-bağlama derslerine katılıyor, 6 
bin kitabın bulunduğu kütüphanede kah 
ders çalışıyor kah kitap okuyor-araştı-
rıyor, şark odasında sohbetlere katılıyor. 

ÇAY-SİMİT-POĞAÇA ÜCRETSİZ
Bay-bayan mescit ve rehberlik odala-
rının da bulunduğu Karamürsel Aliya 
İzzetbegoviç Akademi Lise’de öğrenci-
lere çay-simit-poğaça da ücretsiz olarak 
ikram ediliyor. Her türlü sosyal donatıya 
sahip olan Karamürsel Aliya İzzetbego-
viç Akademi Lise’nin her sınıfına, ta-

rihte ve edebiyatta önemli bir yere sahip 
olan büyük şahsiyetlerin ismi verilmiş. 
İsimleri sınıflara verilen şahsiyetlerin öz 
geçmişleri de yine sınıfların kapılarında 
asılarak, öğrencilerin bilgi sahibi olması 
sağlanmış. Akademi Lise’nin spor salo-
nuna da ünlü basketbolcu Hidayet Tür-
koğlu’nun ismi verilerek gençlerin örnek 
alacağı kişilere atıfta bulunulmuş.
 
520 KİŞİ FAYDALANDI
3 binin üzerinde lise öğrencisinin eği-
tim-öğretim hayatının sürdürdüğü Ka-
ramürsel’de, geçtiğimiz yıl Akademi 
Lise’ye bin 125 öğrenci başvurdu; bun-
lardan 975’i açılan sınavda ter döktü ve 
başarılı olan 520 öğrenci kayıt yaptırdı. 
Geçtiğimiz dönem üniversiteye hazır-
lanmak için Akademi Lise’yi tercih eden 
gençler, Türkiye’nin önemli üniversite-
lerinde okumaya hak kazandı. 

BU YIL İLGİ DAHA DA ARTTI
Gençlerin daha faydalı bireyler olması 
yönündeki çalışmalarını sürdüren Kara-
mürsel Aliya İzzetbegoviç Akademi Lise, 
ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ‘Tarihini bilmeyen bir nesil 
yok olmaya mahkumdur’ sözünden yola 
çıkarak, çeşitli etkinlikler düzenliyor; 
kurum yöneticileri, zaman zaman genç-
leri tarihi-kültürel gezilere çıkararak ta-

rihsel bilinci artırıyor. Akademi Lise’de 
ayrıca, tarihi–edebi okumalar yapılıyor 
ve ardından bu okumalara konu olan ta-
rihi mekanlara geziler düzenleniyor.
 
DOLU DOLU BİR YAZ
Yaz aylarında da boş durmayan Kara-
mürsel Lise, ‘Yaz Okulu’ uygulamasıyla 
öğrencilerin güzel bir yaz geçirmesini 
sağladı. Temmuz ayında başlayan ve 400 
öğrencinin faydalandığı yaz okulun-
da gençler; kültür gezileri kapsamında 
Edirne, Bursa, İstanbul, Konya’ya gitti. 
İki kez Diriliş Kampı’na katılan öğrenci-
ler; bisiklet turu, doğa yürüyüşü ve yüzme 
etkinlikleri yaptı. 

YILDIRIM’DAN TEŞEKKÜR
Karamürsel Aliya İzzetbegoviç Akademi 
Lise, 2018-2019 eğitim ve öğretim dö-
neminde de büyük ilgi gördü. Akademi 
Lise’nin Karamürsel’de açılmasından 
duyduğu memnuniyeti her fırsatta payla-
şan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail 
Yıldırım, bu önemli eğitim hizmeti için 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başka-
nı İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür 
etti. Her zaman gençlerin ve eğitimcile-
rin yanında olan Başkan Yıldırım, Kara-
mürselli gençlerin kendilerine sunulan 
imkanlardan yaralanması gerektiğini bir 
kez daha vurguladı.

Körfez’in mavi incisi Karamürsel, 
okur-yazarlık oranının en yüksek 
olduğu ilçelerimizden biri. Bele-

diye Başkanı İsmail Yıldırım ve ekibinin 
eğitime verdiği destekle başarı oranının 
her geçen gün arttığı Karamürsel’de, 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de ilçe 
halkını yalnız bırakmıyor. Kocaeli Bü-
yükşehir Belediye Başkanı İbrahim Ka-
raosmanoğlu’nun büyük önem verdiği, 
Türkiye’de eşi benzeri bulunmayan ve 
üniversiteye hazırlanan lise öğrencileri-
ne büyük destek veren Akademi Lise’nin 
bir şubesi de Karamürsel’de açıldı.

EĞİTİME TAM DESTEK
Lise öğrencilerinin başarılı bireyler ola-
rak yetişmesi, üniversite ve meslek se-
çimi noktasında doğru tercihler yapma-
sı, sosyal alanda kendisini geliştirmesi 
amacıyla kurulan Akademi Lise, öğren-
cilerin en büyük desteği. Lise öğrenci-
lerinin okuldan sonra giderek derslerine 
destek aldığı, üniversiteye hazırlandığı 
ve sosyal becerilerini geliştirdiği Akade-
mi Lise; İzmit, Gebze, Dilovası, Gölcük, 
Kartepe, Derince ve Körfez’den sonra 
Karamürsel’de de öğrencilerin adeta 
ikinci evi oldu. 

YENİ BİR SOLUK GETİRDİ
Kayacık Mahallesi Ali Rıza Aslanalp 
Caddesi No:6’da hizmete açılan; 4 katlı 
binasında, toplam 3 bin metrekarelik 
alanda, 13 derslikle eğitim veren Akade-
mi Lise, Boşnak devlet adamı ve Bosna 
Hersek’in ilk cumhurbaşkanı merhum 
Aliya İzzetbegoviç’in ismini aldı. Kara-
mürsel Aliya İzzetbegoviç Akademi Lise, 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Vali-
si Hüseyin Aksoy, Karamürsel Belediye 
Başkanı İsmail Yıldırım, Bosna Hersek 
Milli Eğitim Bakanı Elvira Dilberoviç, 

AKADEMI LISE
Lise öğrencilerinin ikinci evi:

Karamürselli lise öğrencilerinin akademik başarısını artırmak amacıyla 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Akademi Lise, eğitimin 
taşıdığı önemin bilincinde olan Karamürselli gençlerin adeta ikinci evi oldu

E Ğ İ T İ M E  D E S T E KE Ğ İ T İ M E  D E S T E K

Karamürsel Aliya İzzetbegoviç Akademi Lise 
öğrencileri ve öğretmenleri yaz boyunca 
düzenlenen gezilerde keyifli vakit geçirdi.

Aliya İzzetbegoviç Akademi Lise 4 katlı 
binasında, toplam 3 bin metrekarelik 
alanda, 13 derslikle eğitim veriyor.

Akademi Lise’nin geleneksel el 
sanatları atölyesinde ebru, hat ve 

tezhip uygulamaları yapılıyor.
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P R O J E P R O J E

BALIK ADASI’NDA 
BULUŞALIM Karamürselliler, yenilenen 

Balık Adası’nda hem yeşille 
kucaklaşmanın hem de masmavi 
denizle buluşmanın tadını çıkarıyor

Karamürsel Belediye Başkanı İs-
mail Yıldırım, yemyeşil doğası, 
masmavi denizi, uçsuz bucaksız 

sahili, huzurlu ve sakin yapısıyla Kocae-
li’nin en güzel ilçelerinden biri olan Ka-
ramürsel’i turizm merkezi haline getire-
bilmek için var gücüyle çalışıyor. 
Başkan Yıldırım bu doğrultuda Kara-
mürsel’in sahilinde bulunan ancak ve-

rimli kullanılamayan Balık Adası’nı baş-
tan aşağıya yeniledi. Başkan Yıldırım’ın 
uzmanlara hazırlattığı proje sayesinde 
Balık Adası, yerli ve yabancı turistlerin 
ilgisini çekebilecek yeni bir cazibe mer-
kezine dönüştürüldü.
Balık kılçığı şeklindeki özgün tasarı-
mıyla dikkat çeken Balık Adası, yeşil ile 
mavinin buluştuğu, insanların denizin 

Balık kılçığı şeklinde 
projelendirilerek 
hayata geçirilen 

Balık Adası, ilçenin 
sahiline çok yakıştı.
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Karamürsel Belediyesi tarafından yıkı-
larak yeniden yapılan Balık Adası’ndaki 
yeni yerlerine geçen esnaf halinden bir 
hayli memnun. Gerek balık restoran-
larının gerekse kafelerin işletmecileri 
kendilerine böyle bir imkan sağladığı 
için Karamürsel Belediye Başkanı İs-
mail Yıldırım’a teşekkür ediyor.

Karamürsel’i turizm kenti haline getire-
bilmek için gece-gündüz çalışan, proje 
üzerine proje hazırlayan Karamürsel 
Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Balık 
Adası’nın ilçeye yakıştığını söyledi. 
Başkan Yıldırım, “4 kilometrelik sahil 
şeridi boyunca peyzaj düzenlemele-
ri, plajlar, güneşlenme terasları, çocuk 

oyun alanları, spor üniteleri, bisiklet ve 
yürüyüş yolları yaptık. Karamürsel’imiz 
doğa yürüyüş parkurları, su sporları 
ve etkinlikleriyle tam anlamıyla turizm 
kenti haline geldi” dedi. Yıldırım, Balık 
Adası’nın ilçeye hayırlı olmasını diler-
ken, Karamürsel’in turizmine büyük 
katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

tüm nimetlerinden faydalandığı bir 
yer haline getirildi. Karamürselliler, 
kısa bir süre önce hizmete açılan Balık 
Adası’nda günün stresinden uzaklaşıp, 
keyifli vakit geçirmenin mutluluğunu 
yaşıyor.

DEV TÜRK BAYRAĞI
Halihazırda 6 bin 900 metrekare bü-
yüklüğündeki Balık Adası’nı yeniden 
düzenleyerek ilçeye kazandıran Baş-
kan Yıldırım, bu proje sayesinde Kara-
mürsel’in çehresini de değiştirdi. Balık 

Adası düzenleme çalışmaları kapsamın-
da ‘su üzerine dikilmiş en büyük bayrak’ 
unvanına sahip, 35 metre yükseklikte ve 
150 m2 büyüklüğündeki Türk bayrağı da 
Karamürsel semalarında dalgalanma-
ya başladı. Balık restoranlarının, balık 
satış reyonlarının ve kafelerin yer aldığı 
Balık Adası’nda sadece 4 bin metreka-
relik alan ‘yeşil alan’ olarak değerlen-
dirildi. Böylece Karamürselli vatan-
daşların denizin ortasında, çimenlerin 
üzerinde, benzersiz bir yaşam alanında 
zaman geçirmesi sağlandı.

OTANTİK BİR GÖRÜNÜM
Balık Adası’nda restoranların ve balık 
satış reyonlarının cephesi fırınlanmış 
kestane ağacından yapılarak otantik bir 
görünüm sağlandı. Bunun yanı sıra gizli 
saksılama yöntemi ile tüm cephede dikey 
orman uygulaması yapıldı, 3 sene içinde 
binaların yüzde 70’inin sarmaşıklarla 
kaplanması planlanıyor. Son olarak ya-
pılan aydınlatma çalışmaları ile birlikte 
gece ışıl ışıl bir görünümüne sahip olan 
Balık Adası, Karamürsellilerin buluşma 
noktası olmaya başladı.

P R O J E

Balık Adası’ndaki yeni yerlerine geçen esnaf halinden bir hayli memnun. 
Esnaf, kendilerine böyle bir imkan sağladığı için Karamürsel Belediye Başkanı 

İsmail Yıldırım’a teşekkür ediyor

Denize sıfır konumda bulunan Ada Cafe & 
Bistro, muhteşem manzarasıyla dikkat çekiyor.

Hakan Ersan’ın sahibi 
olduğu Balıkçı Şeref 

yeniden Balık Adası’nda. 

Göksel-Gökhan Ersan kardeşlerin işlettiği 
Ersan Balıkçılık da Balık Adası’nda 

yeniden faaliyet göstermeye başladı

Sarıkanat Balık Restaurant’ın sahipleri 
Nezahat-İrfan-Kubilay Küçüker, yeni 
yerlerinden çok memnun.

Ada Cafe & Bistro’nun sahibi Enes Yanık, yeni 
yerlerinden memnun olduklarını söylüyor.

Balık Adası içinde faaliyet gösteren balık restoranlarından biri olan Sarıkanat 
Balık Restaurant’ın deniz kenarında çok şık bir açık alanı bulunuyor.
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göre kurgulandı. Yatay tasarımın haki-
miyetinin dikkat çektiği projede, en ön 
safta namaz kılma faziletinden daha fazla 
kişinin yararlanması öngörülüyor. 

ŞEFFAF KUBBE
Karamürsel’in köy camilerinde oldu-
ğu gibi çoklu kırma çatılarla örtülecek 
olan Karamürsel Akçakoca Camii, çok 
kubbeli geleneksel camilerimize de atıf-
ta bulunacak. Betonarme perde duvar-
lar üstünde taşınan bu çatı sistemi çelik 
konstrüksiyon olduğu için büyüklüğü di-
ğerlerine oranla daha fazla olacak. Kara-
mürsel Akçakoca Camii’nin çatısında, en 
ortada bulunan kırma kubbe şeffaf olarak 
tasarlanarak, cami iç mekanını aydınlat-
ması sağlanacak.
Karamürsel Akçakoca Camii’nin mina-
resinin yüksekliği 22 metre olarak plan-
landı. Minarenin en dikkat çeken özelliği 
ise denizle kucaklaşan Karamürsel’e özgü 
bir deniz fenerini andıracak olması. Mi-
nare bünyesindeki nişler ise kuşlar için 
yuva niteliğinde olacak. Cami kompleksi 

içerisinde kadın ve erkek abdesthanele-
ri ayrı olarak inşa edilecek. Cami avlusu 
ise cenaze törenlerine uygun bir platform 
olarak tasarlandı ve aynı zamanda bölge 
için bir kent meydanı niteliği kazandırıldı.

DOĞAYLA BÜTÜNLEŞEN CAMİ
Caminin iç mekânında da abartılı süs-
lemelerden uzak duruldu. Tevazuunun 
İslam dinindeki yeri önemsenerek sıva 
üzerine koruyucu astar uygulamasıy-
la sarih ve sade bir iç mimariye yer ve-
rildi. Karamürsel Akçakoca Camii’nin 
kıble duvarı ise saydam olarak tasarlan-
dı. İslam dininin, yeryüzünün tamamını 
ibadet mekânı saymasından yola çıkılarak 
doğayla bütünleşen bir tasarım gerçek-
leştirildi. Cami içerisindeki minber de 
abartıdan uzak bir sadelikle tasarlandı. 
Gerekli durumlarda kolay tahliye edile-
bilmesi için üç ayrı giriş verilen caminin 
kadınlar mahfili, ana hacim içerisinde 
projelendirildi. Ayrı bir platform olarak 
tasarlanan bu alana, cami iç mekanından 
iki ayrı merdivenle ulaşılacak. Giriş holü 

ayakkabılık olarak düşünülen cami içe-
risinde aynı zamanda imam odası da bu-
lunacak. Yenilikçi bir yorumla yükselen 
Karamürsel Akçakoca Camii, kısa sürede 
tamamlanarak ibadete açılacak.

ÇOCUKLARA AÇIK DAVET
Camilerin, yalnızca ezan okununca ge-
linen yerler olmaması gerektiğinin altını 
çizen Başkan İsmail Yıldırım, din görev-
lilerine seslenerek, “Camiler çocukluk-
tan başlayarak her yaşta sürekli gelece-
ğimiz, huzur bulacağımız yerler olarak 
görülmelidir. Özellikle çocuklarımızı 
camiye alıştırmalı ve camilerde gördü-
ğümüz çocukları hoş tutmalıyız. ‘Cami 
oyun oynama, gülme, konuşma yeri de-
ğildir’ diyerek çocuklarımızı camiler-
den uzaklaştırmayalım. Unutmayalım 
ki Peygamber Efendimiz namaz kıldığı 
sırada, camide bulunan çocuklar sırtı-
na çıkar, üzerinden atlar, hatta onunla 
oyunlar oynardı. Peygamber Efendimiz 
gibi çocuklarımızı camiye davet etmeli-
yiz” dedi.

Karamürsel Belediyesi, vatandaş-
ların ibadetlerini modern ve ferah 
ortamlarda gerçekleştirebilmesi 

için birbiri ardından projeler üretiyor; 
eskiyen camileri onarıyor, ihtiyaç halin-
de yeni camiler inşa ettiriyor. İbadethane 
sayısını artıran Karamürsel Belediyesi, 
ilçeye modern, aynı zamanda Türk-İs-
lam motiflerini yansıtan camiler kazan-
dırıyor. Karamürsel Belediye Başkanı 
İsmail Yıldırım son olarak, ilçe merkezi 
nüfusunun hızla artması ve yeni bir ca-
miye ihtiyaç duyulması üzerine harekete 
geçti; Karamürsel Akçakoca Camii pro-
jesini hayata geçirdi.
Vaat ettiği her projeyi adım adım gerçek-
leştiren Başkan İsmail Yıldırım, 4 Tem-
muz Mahallesi’nde eski kerestecilerin 
bulunduğu alana Türk-İslam mimarisi-
nin çağdaş bir sentezi olarak tasarlanan 
Karamürsel Akçakoca Camii’ni yap-
tırmaya başladı. Temeli ağustos ayında 
atılan cami, ilçeye kazandırılan önemli 

ibadethaneler arasında. 3 bin 200 met-
rekare alan içerisinde yer alan ve toplam 
inşaat alanı 920 metrekare olan caminin 
yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Teme-
li atılan ve yükselmeye başlayan caminin 
yapımında pek çok yeniliğe de imza atıla-
cak. Bunlardan ilki, Karamürsel Akçako-
ca Camii’nin yapımında yerel malzeme-
lerin kullanılıyor olması. Tasarımı, Gebze 
Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mimarlık 
Fakültesi Dr. Öğretim Görevlisi İbrahim 
Türkeri ve mimar Gönül Karademir’e 
ait olan; Başkan Yıldırım ile Karamürsel 

Belediye Meclisi tarafından onaylanan 
proje, mimarlık çevrelerinden de olumlu 
tepkiler aldı. 

DİKDÖRTGEN PLAN
Tamamlandığında, açık alanıyla birlikte 
2 bin 500 kişinin bir arada ibadet etme-
sine olanak sağlayacak caminin mimari-
sinde, Peygamber Efendimizin Mescid-i 
Nebevisi ve Karamürsel’in köy camileri, 
temel dayanak noktası oldu. Mescid-i 
Nebevi’de olduğu gibi Karamürsel Akça-
koca Camii de dikdörtgen plan şemasına 

P R O J E

AKÇAKOCA CAMII
Türk-İslam mimarisinin çağdaş sentezi

Türk-İslam mimarisinin çağdaş bir sentezi olarak 
tasarlanan Akçakoca Camii’nin inşaatına başlandı. Cami 
tamamlandığında 2 bin 500 kişi aynı anda ibadet edebilecek

Karamürsel Akçakoca Camii, bittiğinde böyle olacak.

Temeli ağustos ayında atılan 
cami inşaatı hızla devam ediyor. 

Caminin temel atma törenine Karamürsel 
Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, 
Kaymakam Ahmet Narinoğlu, ünlü 
güreşçi Ahmet Taşçı, İlim Yayma Cemiyeti 
Karamürsel Şube Başkanı Hasan Taşkan 
ve İlçe Spor Müdürü Çetin Yıldız katıldı.
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Kızderbent, Karamürsel’in en 
uzak ama en sempatik mahalle-
lerinden biri... Karamürsel’den 

sonra en eski belediye teşkilatına 
sahip, en eski yerleşim birimi... 
1972 yılında belediye teşkilatının ku-
rulduğu Kızderbent, 2009 yerel se-
çimleri öncesinde ‘belde’ statüsünden 
çıkarılarak, Karamürsel’e bağlı bir 
mahalleye dönüştürüldü. Öncelikle 
Kızderbent’in kuruluşuna kısaca bir 
göz atalım mı? Kızderbent, 1923’te 
imzalanan Lozan antlaşması sonra-

sında Yunanistan’ın Selanik şehrin-
den zorunlu göçle gelen 450 hanelik 
halk tarafından kurulmuş. Köy halkı, 
1980’lere kadar geçimini ipek böceği 
yetiştiriciliği, tütün ve hayvancılık-
la sağlamış. 1980’lerin başında He-
reke’den gelen tüccarların teşvikiyle 
halı dokumaya başlayan halk, halıcılık 
sektörünün yaşadığı sıkıntılardan na-
sibini alınca, tekrar tarıma yönelmiş. 
Üçüncü kuşak köy halkı şimdilerde 
geçimini sebzecilik, meyvecilik ve hay-
vancılık yaparak sağlıyor. Kızderbent, 

‘köyden kente göç’ olayının en çok ya-
şandığı beldelerden biri aynı zamanda. 
Bir zamanlar 10 bin civarında nüfusu 
bulunan Kızderbent’te şimdilerde bin 
500 kişi yaşıyor. Kızderbent, hala göç 
vermeye devam ediyor.

‘KIZ’LARIN İDARESİNDE
Kızderbent’in isminin nereden geldi-
ğini merak ediyor musunuz? Bu ko-
nuda birkaç rivayet var, en yaygın olanı 
ise şöyle: İstanbul’u fetheden Fatih 
Sultan Mehmet’in annesi hastalanmış

O R D A  B İ R  K Ö Y  V A R  U Z A K T A O R D A  B İ R  K Ö Y  V A R  U Z A K T A

Kızderbent
‘Kız’ların idaresindeki köyden emekli köyüne...

Adını ‘kız’ların idare ettiği handan alan Kızderbent 
şimdilerde ‘emekli köyü’ olarak anılıyor
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ların sayısı her geçen gün azalıyor çünkü 
araziler çok parselli, verim alınamıyor. 
Gübrenin, mazotun fiyatı da her geçen 
gün artıyor. Hayvancılık yapmak iste-
yenler var ancak yem pahalı süt ucuz. 
Kısacası genç kardeşlerimiz burada ge-
çinemedikleri için şehre göç etmek zo-
runda kalıyor.” Kızderbent’te tarımla 
uğraşanların sayısının 20’yi geçmeyece-
ğini söyleyen muhtar Mehmet Türkkent, 
en çok taze fasulye ve karpuz ekildiğini, 
bunun yanı sıra kabak, mısır, buğday, 
yulaf ve arpa ekiminin de yapıldığını be-
lirtiyor. Meyvecilikle uğraşanların sayı-
sının da son yıllarda iyice azaldığını söy-
leyen Türkkent, “Son zamanlarda biraz 
cevize yönelme var” diye konuşuyor. 
Kızderbent’teki anaokulu ve ilkoku-
lun şimdilerde 23 öğrencisi bulunuyor. 
Köydeki sağlık ocağında ise haftanın her 
günü bir hemşire bulunmasına rağmen 
doktor sadece cuma günleri geliyor.

YABANCILAR GELİYOR
Kızderbent’in nüfusunun büyük bölü-
münü emekliler oluştursa da köye dı-

şarıdan ziyarete gelenler çok fazla. Kız-
derbentliler yabancılara alışık. Muhtar 
Mehmet Türkkent, bunun nedenini 
şöyle açıklıyor: “Mübadele döneminde 
gelenlerden bir kısmı daha sonra Yu-
nanistan’a geri dönmüş. Fakat sık sık 
ziyarete geliyorlar. Özellikle paskalya 

zamanı gelerek asırlık çınarın altında 
horon tepiyorlar. Çınaraltı’nın yanı sıra 
Kilise Çeşmesi’ni ve Maşatlık’ı ziyaret 
ediyorlar. Buraya gelip ailesini arayan, 
mezarlıkları ziyaret eden de çok oluyor.” 
Kızderbent, Evliye Çelebi’nin seyahat-
namesinde de geçiyor. Eserde Kızder-

bent’ten ‘kara üzümün meşhur olduğu 
yer’ olarak bahsediliyor. Kızderbent 
Mahalle Muhtarı Mehmet Türkkent, 
Amerikalı bir yönetmenin Evliye Çelebi 
ile ilgili çektiği film kapsamında köyle-
rine geldiğini, atlarla dereden geçtikle-
rini, kendilerini iki gün boyunca misafir 

ettiklerini söylüyor. Muhtar Türkkent, 
şehirden köye göçü başlatabilmek için 
yeni yerleşim alanlarının açılıp, uygun 
fiyatta köylüye verilmesi konusunda si-
yasetçilerden destek beklediklerini de 
sözlerine ekliyor.
Kızderbent aynı zamanda ‘oğlak çevir-

mesi’ ile de meşhur bir yer. Oğlak çevir-
me yiyebilmek için şehir dışından köye 
akın edenler olduğu gibi gelemeyenler 
için ‘kargo’ dahi yapılıyor. En iyi oğlak 
çevirmeyi ise eski belediye başkanla-
rından Nurettin Altun’un sahibi olduğu 
‘Köfteci Nurettin’de yiyebilirsiniz.

ve doktor tedavilerinden bir sonuç alı-
namayınca, Bursa iline bağlı İznik ilçe-
sinde yaşayan ve burada türbesi bulunan 
Alim Eşref Rumi Hazretleri kendisine 
tavsiye edilmiş. Fatih Sultan Mehmet, 
bu kişiyi İstanbul’a getirtmek için bir-
kaç askerini görevlendirmiş. Askerler 
denizden Altınova’ya, buradan da dere 
yolunu takiben Ayazma Köyü’ne ulaş-
mış, Valide Köprüsü’nü geçerek şimdiki 

Fevzi Çakmak Mahallesi’ne gelmiş.
Yorgun düşen askerler geceyi yeni ya-
pılan caminin yanında Rumlar tara-
fından inşa edilmiş büyük bir handa 
geçirmiş. Savaşta erkekler ölünce, 
hanın işletmeliciği kızlara kalmış. Bu 
yüzden askerler buraya “Kızderbent” 
ismini takmış. Kızderbent’in adı 1457 
yılında konulmuş. 1924 yılında Yuna-
nistan’dan göçmen olarak gelenler de 

burayı “Kızderbent” olarak adlandı-
rınca, bir daha isim değişikliğine gerek 
duyulmamış. 
Kızderbent’in şimdiki durumuyla ilgili 
bilgileri köyün muhtarı Mehmet Türk-
kent’tan alıyoruz. Petkim’den emekli 
olduktan sonra köyüne dönen ve 2014 
yılından beri muhtarlık yapan Mehmet 
Türkkent, köy halkının neden göç etti-
ğini şöyle açıklıyor: “Tarımla uğraşan-

O R D A  B İ R  K Ö Y  V A R  U Z A K T A O R D A  B İ R  K Ö Y  V A R  U Z A K T A

Kızderbent’in nüfusunun büyük bölümünü emekliler oluştursa da köye dışarıdan  
ziyarete gelenler çok fazla. Kızderbentliler yabancılara oldukça alışık

Kızderbent dışında yaşayıp da 
her fırsatta köye gelen kadınlar...

Kızderbent Köyü’ndeki evler 
tarihin izlerini taşıyor.

Kızderbent Köyü

Kızderbent Mahalle Muhtarı Mehmet Türkkent, 
vakit namazından çıkan köy sakinleriyle birlikte.

Kızderbent’in görülmesi gereken en 
meşhur yerlerinden biri Çınaraltı. 
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sezonunu beklemek gerekir. Oğlak se-
zonu 6 Mayıs’ta açılır ve yaklaşık 3.5 ay 
sürer. Özellikle anne sütüyle beslenmiş 
oğlakları seçeriz, özel fırınlarda pişiri-
riz ve tuz haricinde hiçbir katkı maddesi 
kullanmayız. 

TADI DAMAĞINDA KALANLAR...
Sezonda 1500’ün üzerinde tandır ya-
parız. Kendi yetiştirdiğimiz hayvanlar 
yetmezse yine kendi köyümüzden ya da 
civar köylerden hayvan alırız. Özellik-
le oğlak sezonunda civar illerden çok 
müşterimiz oluyor. Bir kere yiyip de tadı 
damağında kalanların ancak fırsat bulup 
Kızderbent’e gelemeyenlerin taleplerine 
de yanıt vermeye çalışıyoruz. Oğlak etini 

özel kaplarda adreslerine gönderiyoruz.” 
Köfteci Nurettin’in Karamürsel’de de 
bir şubesi var ancak orada oğlak çevirme 
yapılmıyor. Oğlak eti yemek isteyenlerin 

Kızderbent’e gitmesi gerekiyor. Nurettin 
Altun, Köfteci Nurettin’in iki şubesinde 
toplam 35 kişi çalıştırarak, istihdama da 
katkı sağlıyor.

Karamürsel’e bağlı Kızderbent 
Mahallesi aynı zamanda oğlak 
çevirmesiyle de meşhurdur. Kız-

derbent’in eski belediye başkanlarından 
Nurettin Altun’un sahibi olduğu ‘Köfte-
ci Nurettin’de yapılan oğlak çevirmenin 
ünü Karamürsel’i çoktan aşıp Kocaeli, 
hatta ülke geneline yayılmıştır. Oğlak 
sezonunda Karamürsel’in yanı sıra Yalo-
va’dan, Bursa’dan, İznik’ten Orhanga-
zi’den, Gebze’den çok sayıda müşteriyi 
ağırlayan Köfteci Nurettin, Kızderbent’e 
gelemeyenleri de unutmamış. Tadı da-
mağında kalanlar için İstanbul’a, An-
kara’ya, hatta Antalya’ya özel kaplarda 
oğlak çevirme göndermeye başlamış.

30 YILDIR BU İŞİ YAPIYOR
Uzun yıllar belediye meclis üyeliği yapan, 
‘Kızderbent’in son belediye başkanı’ 
unvanını da elinde bulunduran Nuret-
tin Altun, ‘Köfteci Nurettin’in neden bu 
kadar meşhur olduğunu bakın nasıl an-
latıyor: “30 yıldır bu işi yapıyoruz, baba 
mesleğini devam ettiriyoruz. Küçük bir 
kasap dükkanıyla başladık, kendi yetiş-
tirdiğimiz hayvanların etini hem sattık 
hem de köfte yaptık. Kiloyla köfte satışını 
ilk biz başlattık, diğerleri bizi takip etti. 
Köftelerimiz o kadar beğenildi ki daha 
büyük bir yere geçmek zorunda kaldık. 
Eski restoranımızda 40-50 kişiyi ağır-
layabiliyorduk, şimdi ise 200-300 kişiye 

aynı anda servis açabiliyoruz. Köftenin 
yanı sıra oğlak çevirme ve kuzu tandırı-
mız da meşhur. 

MORALİ BOZUKSA KESMEM!
Gerek köfte gerek tandır gerekse oğlak 
çevirmenin bu kadar lezzetli olmasının 
en büyük nedeni, kendi yetiştirdiğimiz 
hayvanların etini kullanıyor olmamız. 18 
ayı geçmiş danayı, 6 ayı geçmiş kuzuyu 
kesmeyiz. Bir de morali bozuk hayvanı 
kesmeyiz. Bakarım hayvana eğer morali 
bozuksa bırakırım, başkasını keserim. 
Moral bozukluğunun lezzete etkisi oldu-
ğunu düşünüyorum. Oğlak ise 10 kiloya 
ulaştığında kesilir. Oğlak eti yemek için 

L E Z Z E T  D U R A Ğ I L E Z Z E T  D U R A Ğ I

Kızderbent’te hizmet veren Köfteci Nurettin’e sırf oğlak eti yemeye gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor

Köfteci Nurettin
Oğlak çevirmesiyle meşhur

Kızderbent’te, dere kenarında bulunan mekan 
aynı anda 200-300 kişiyi ağırlayabiliyor.

Köfteci Nurettin’in iki şubesinde toplam 35 kişi çalışıyor. 
Nurettin Altun, çalışanlarını kendi köyünden seçmiş.

Nurettin Altun, restoranında 
kendi yetiştirdiği hayvanların 
etini kullanıyor.

Köfteci Nurettin’in 
sadece köfte ve 

oğlak eti değil, 
tatlıları ile salataları 

da meşhur.
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Karamürsel Belediyesi ürettiği 
projelerle daha huzurlu ve daha 
mutlu bir Karamürsel inşa etmeye 

devam ederken, kadınlara yönelik pro-
jeleriyle de dikkat çekiyor. Hayata geçi-
ridiği sosyal projelerle kadınların sosyal 
yaşamının hareketlenmesine yardımcı 
olan Başkan İsmail Yıldırım, ekonomik 
refahın artması için de onlara çeşitli im-
kanlar sunuyor. Başkan İsmail Yıldırım, 
ilçesinde yaşayan kadınların el emeği, 
göz nuru ürünlerini satabileceği bir mer-
kez kurarak, kadınların aile ekonomisine 
katkıda bulunmasını sağladı. 

UYGUN FİYATLAR
Karamürsel Belediyesi El Sanatları Mer-
kezi’ni ücretsiz olarak kadınların kul-
lanımına açan Başkan Yıldırım, üreten 
kadınlarla Karamürsel’in daha da güç-
lenmesini sağlıyor. Cumhuriyet Cad-
desi Er Meydanı altındaki alanda; Ka-
ramürselli kadınlar evlerinde yaptıkları 
ürünleri değerlendirme imkanı buluyor. 
11 kadının ürünlerinin halkla buluştu-
ğu Karamürsel Belediyesi El Sanatları 
Merkezi’nde; dantel, iğne ve tığ oyası iş-
leri, lif, şal, kanaviçe, el yapımı takılar ve 
her çeşit örgü işi ürün piyasaya göre çok 
uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. 

STANT AÇMADAN 
SATILABİLİYOR
Faika Arslan, Gönül Hot, Melahat Gür, 
Hatice Polat, Süheyla Öztekin, Remziye 
Üstbaş, Fatma Bozpınar, Nuran Bulga-
ver, Nazende Akay, Filiz Özcan ve Sevgi 

Bayrak’ın stantlarının bulunduğu el sa-
natları merkezinde stant açmadan da 
ürün satılabiliyor. El işi ürünlerini sat-
mak isteyen kadınlar, Karamürsel Bele-
diyesi’ne kayıt yaptırdıkları taktirde, bu 
ürünler el sanatları merkezinde görücü-
ye çıkarılıyor. Belediye yetkilileri, kayıt 
sonrasında ürünleri el sanatları merkezi 
sorumlularına teslim ediyor; satıştan elde 
edilen gelir ürünün sahibine iletiliyor. 

AİLE BÜTÇESİNE KATKI
Böylece, tüm gün el sanatları merkezin-
de bulunmaya fırsatı olmayan kadınlar 
da bu hizmetten yararlanarak aile büt-
çelerine katkıda bulunabiliyor. Pazar 
günleri hariç haftanın 6 günü, saat 
10.00’dan itibaren açık olan Karamür-
sel Belediyesi El Sanatları Merkezi’nin 
kapanış saati ise işlerin yoğunluğuna 

göre değişiyor. Yaz aylarında tatilcilerin 
büyük ilgi gösterdiği el sanatları merke-
zine sadece Karamürsel’den değil İzmit, 
Başiskele ve Gölcük gibi çevre ilçelerden 
de ilgi oluyor. 

BAŞKANA TEŞEKKÜR
El sanatları merkezinde standı bulu-
nan Karamürselli hanımlar, satışın yanı 
sıra evlenmeye hazırlanan genç kızlar 
için bohça da hazırlıyor. Bir genç kızın 
çeyizinde olması gereken her şeyi yap-
tıklarını hatta özel sipariş de aldıklarını 
söyleyen kadınlar, bir geleneği yaşatma-
nın mutluluğu içerisinde. Annelerinden, 
ninelerinden öğrendikleri el işlerini 
yaşatarak aile bütçesine katkı sağlayan 
Karamürselli kadınlar, kendilerine bu 
imkânı sağlayan Başkan İsmail Yıldı-
rım’a teşekkür ediyor. 

E L  E M E Ğ İ E L  E M E Ğ İ

KARAMÜRSELLI 
KADINLAR ÜRETIYOR
Karamürselli kadınlar; el emeği, göz nuru ürünlerini Karamürsel Belediyesi 
El Sanatları Merkezi’nde satışa sunarak, aile bütçelerine katkıda bulunuyor

Pek çok aksesuar 
çeşidini bir arada 
bulmak mümkün.

El sanatları merkezine sadece Karamürselliler 
değil İzmit, Başiskele ve Gölcük gibi çevre 

ilçelerden gelenler de ilgi gösteriyor. 
Karamürselli kadınların el 
emeği göz nuru ürünleri.

Karamürselli kadınlar, el işi ürünlerini satışa 
sunarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. 

Karamürsel Belediyesi El 
Sanatları Merkezi’nde stant 
açan hanımlar, evlerinde 
yaptıkları el emeği göz nuru 
ürünleri burada satışa sunuyor.



Kocaeli’nin incisi, huzurun baş-
kenti Karamürsel’de eğitime her 
zaman tam destek veren Kara-

mürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldı-
rım, kah okulların eksiklerini gideriyor 
kah yeni okulların yapımı için üzerine 
düşeni fazlasıyla yerine getiriyor. Kara-
mürsel Belediyesi bugüne kadar 5 oku-
lun dış cephe yalıtımını yaptı, 3 okula 
halı saha kazandırdı, pek çok okulun 
bahçe düzenlemesi ve boya teminini 
gerçekleştirdi, köy okullarının bakımını 
üstlendi. Eğitimciler, öğrenciler ve ve-
lilerle sık sık bir araya gelerek eksikleri 
tespit eden, yapılabilecekleri masaya 
yatıran Başkan Yıldırım; bu sayede ba-
şarılı gençlerin yetişmesine ve eğitimci-
lerin mutlu bir şekilde görev yapmasına 
katkı sağladı.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALINIYOR
36 okulda toplam 9 bin öğrencinin eği-
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tim-öğretim gördüğü, 40 Suriyeli çocu-
ğun da misafir öğrenci olarak yaşamını 
sürdürdüğü Karamürsel’de öğrenciler 
modern, donanımlı binalarda eğitim 
alıyor. Karamürsel, nüfusu arttıkça yeni 
okullara da kavuşuyor. Bu okullardan 
biri de Karamürsel Akçakoca Anadolu 
İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilim-
ler Proje Okulu. Karamürsel’in sınavla 
öğrenci alan ilk eğitim kurumu olması 
nedeniyle büyük önem arz eden okul, ilk 
etapta 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal 
Ortaokulu’nun binasında tahsis edilen 
bir katta eğitim veriyor.

BİLİM İNSANLARI YETİŞECEK
Önümüzdeki yıl yeni binasına kavuşa-
cak olan okulun lise kısmında 3 sınıf-
ta 90 öğrenci, ortaokul kısmında ise 
2 sınıfta 60 öğrenci eğitim görmeye 
başladı. Okulun amacı, sınavla kabul 
edilen öğrencilerin, gelecekte iyi üni-
versitelerde eğitim alarak ülkemizin 
bilim ve teknoloji alanında ilerleme-
sine destek olmak. Proje okulu ilçenin 
eğitim camiasında büyük sevinç yara-
tırken Karamürsel’de bu yıl eğitim-öğ-
retime başlayan diğer bir okul da Ereğli 
Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 24 

derslikli Güzelkıyı İlkokulu oldu.

BAŞKAN DESTEK VERDİ
Diğer yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından binası yapılmakta olan İmam 
Hatip Ortaokulu’nun inşaatı da tüm hı-
zıyla devam ediyor. Okul, yıl sonunda 
tamamlanarak 2019-2020 eğitim-öğ-
retim yılında öğrenci kabulüne baş-
layacak. Arsası Büyükşehir Belediyesi 
tarafından istimlak edilen İmam Hatip 
Ortaokulu’nun geldiği noktada, Kara-
mürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldı-
rım’ın da büyük desteği oldu. İstimlak 

sürecinde vatandaşlarla bizzat görüşen 
Yıldırım, eğitim camiasına sunduğu 
destekle takdir topladı. 

EĞİTİM CAMİASININ YANINDA
Başkan İsmail Yıldırım’ın her zaman 
eğitim camiasının yanında olduğunu 
söyleyen Karamürsel İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Murat Çakır, “Belediye baş-
kanımız İsmail Yıldırım liderliğinde 
Karamürsel Belediyesi’nin tüm im-
kânları eğitim için seferber edilmiştir. 
Kendisinden her konuda çok hızlı yar-
dım almaktayız. Bizlere güler yüzlü bir 

şekilde yardımcı olan başta saygıdeğer 
belediye başkanımız olmak üzere tüm 
belediye yetkililerine ve çalışanlarına 
teşekkür ediyoruz” dedi. Karamür-
sel’de yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu 
söyleyen ilçe milli eğitim müdürü Çakır, 
“Bu güzel ilçede kaymakamımız, bele-
diye başkanımız, diğer yöneticilerimiz, 
vatandaşlarımız ve gözbebeğimiz olan 
öğrencilerimizle pozitif bir enerji var.

KARAMÜRSEL’İ SEVİYORUZ
4 yıldır bu güzel ilçede görev yapıyo-
rum, aynı zamanda görevim gereği her 

bir köşesini gezip görme fırsatı buldum. 
Karamürsel, Osmanlı’nın ilk kaptan-ı 
deryası Karamürsel Alp’e ev sahipliği 
yapmış olması; bölgenin fethinde stra-
tejik bir üs olarak kullanılması ve Mür-
sel Gazi’nin icadı olan kadırgalarıyla 
tarihi bir ilçe. Bütün bunların yanın-
da denizi, yeşili, mavi bayraklı plajla-
rı, yetiştirdiği başpehlivanları ve daha 
birçok güzellikleriyle Karamürsel daha 
da doyulmaz bir yer haline gelmiş. Bu 
sebeplerle huzurun başkenti olan Ka-
ramürsel’i çok seviyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

E Ğ İ T İ M E Ğ İ T İ M

KARAMÜRSEL YENI
OKULLARA KAVUŞUYOR
Karamürsel’in sınavla öğrenci alan ilk eğitim kurumu Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayacak

Okulun amacı, sınavla kabul edilen öğrencilerin, gelecekte iyi üniversitelerde eğitim alarak 
ülkemizin bilim ve teknoloji alanında ilerlemesine destek olmak

Karamürsel İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Murat Çakır, Başkan 
İsmail Yıldırım’ın eğitim camiasına 
her daim destek olduğunu söyledi.

İmam Hatip Ortaokulu için Başkan İsmail Yıldırım da elini taşın 
altına koydu ve istimlak sürecinde vatandaşlarla bizzat görüştü. Güzelkıyı İlkokulu



6 0  •  K A R A M Ü R S E L  •  YA Z  2 0 18 6 1  •  K A R A M Ü R S E L  •  YA Z  2 0 18

S P O R S P O R

Karamürsel, ülke çapında ses ge-
tiren bir organizasyona daha ev 
sahipliği yaptı. Kocaeli Büyük-

şehir Belediyesi’nin düzenlediği Açık 
Su Yüzme Şampiyonası, mavi bayraklı 
Karamürsel Altınkemer Halk Plajı’nda 
gerçekleştirildi. Yarışlara Kocaeli’nin 
yanı sıra 21 ilden 44 kulüp ve 350 spor-
cu katıldı. Kocaeli Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile 

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail 
Yıldırım da sporcuları yalnız bırakmadı. 
Karaosmanoğlu 41, Yıldırım ise 41.5 sırt 
numarasıyla körfezin mavi sularında va-
tandaşlarla birlikte kulaç attı. 

PARA ÖDÜLÜ VARDI
6 kategoride gerçekleştirilen şampiyo-
nada dereceye giren sporcular ödülleri-
ni Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 

İbrahim Karaosmanoğlu, Karamürsel 
Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK 
Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer 
Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Bele-
diyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire 
Başkanı Ali Bilgi ve Kocaeli Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat 
Aydın’ın elinden aldı. Tüm kategorilerde 
bay-bayan gruplarında birinci olanlara 
750 TL, ikinci olanlara 500 TL, üçüncü 

olanlara ise 250 TL para ödülü takdim 
edildi. 

STARTI BAŞKAN VERDİ
Açık Su Yüzme Şampiyonası öncesinde 
sporculara seslenen Başkan Karaosma-
noğlu, “Yaptığımız çalışmalar neticesin-
de İzmit Körfezi Türkiye’nin en temiz, 
en güzel denizlerinden biri haline geldi. 
Hep beraber gönül rahatlığıyla yüzebili-

yoruz. Mavi bayraklı plajlarımızın sayısı 
her geçen gün artıyor. Bu güzelliklerden 
büyük mutluluk duyuyoruz. Siz her şeyin 
en iyisine layıksınız. Hepinize başarılar 
diliyorum, Allah yolunuzu açık etsin” 
dedi. Başkan Karaosmanoğlu konuşma-
sının ardından şampiyonanın başlangıç 
startını verdi. Oldukça çekişmeli geçen 
şampiyona renkli anlara da sahne oldu. 
Halil Çam adındaki vatandaş 68 yaşın-

da olmasına rağmen Ulaşlı – Karamür-
sel arasındaki mesafeye aldırış etmeden 
kilometrelerce yüzerek etabı tamamla-
dı. Halil Çam’ın bu çabası Karamürsel 
Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın gö-
zünden kaçmadı. Başkan Yıldırım, deniz 
turizmine vermiş olduğu değer ve spora 
olan sevgisinden ötürü Halil Çam’a pla-
ket takdim ederek, spor yaşamının uzun 
yıllar sürmesini diledi.

Altın kulaçlar 
Karamürsel’de 
yarıştı Karamürsel’in mavi bayraklı halk plajı, Türkiye 

Açık Su Yüzme Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı
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hizmete açılan mesire alanında vatan-
daşların keyifle vakit geçirebilmesi için 
her türlü ayrıntı düşünüldü. Sünni Baba 
Türbesi’nin yanı sıra Sünni Baba Ca-
mii’ni de barındıran mesire alanına şık 
kamelyalar, oturma grupları ve çeşme-
ler konuldu; çocuk oyun parkı kuruldu, 
WC’ler yapılarak eksik olan sosyal do-
natıları tamamlandı. Konumu itibariyle 
İzmit Körfezi’ni panoramik olarak gören 
Sünni Baba Mesire Alanı, Samanlı Dağ-
ları’nın tertemiz havasında piknik yap-
mak ya da mangal keyfi yaşamak isteyen 
vatandaşlar için vazgeçilmez bir alana 
dönüştürüldü. Sünni Baba Mesire Ala-
nı’nda ailece ya da dostlarıyla mangal 
keyfi yapmak isteyenler için de her şey 
düşünülmüş. Alanda görevliler tarafın-
dan yakılan ve piknikçilere teslim edilen 
mangallar, yine aynı şekilde görevliler ta-
rafından toplanıyor. Böylece, hem yanık 
unutulan mangalların oluşturduğu yan-
gın riski ortadan kalkmış oluyor hem de 
çevrenin temiz kalması sağlanıyor.

GELENEKSEL ŞENLİK
Ailelerin, okulların, derneklerin piknik 
yapmak için sıklıkla tercih ettiği Sünni 
Baba’da geçtiğimiz ay çeşitli etkinlik-
ler yapıldı. Etkinliklerin ilki Karamürsel 
Belediyesi, Türkiye Bosna Hersek Türk-
leri Federasyonu ve Karamürsel Bosna 
Hersek Kültür ve Yardımlaşma Derneği 

ortaklığında geleneksel hale gelen Tefe-
riç Pitta Şenliği oldu. Şenliğe; AK Parti 
Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu, Karamürsel Belediye 
Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti İlçe 
Başkanı Recep Demirel, MHP İlçe Baş-
kanı Çetin Öksüz, Türkiye Bosna Her-
sek Türkleri Federasyonu ve Karamürsel 
Bosna Hersek Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği Başkanı Erhan Yılmaz ile çok 
sayıda Boşnak vatandaşımız katıldı. Şen-
likte ‘pitta’ olarak adlandırılan Boşnak 
börekleri tepsilerce pişirilerek vatan-
daşlara dağıtıldı. Şenliğe katılanlar pik-
nik yapıp güzel bir gün geçirme imkanı 
bulurken, canlı müzik eşliğinde eğlenen 
gençler ise Boşnak halayı çekerek gele-
neklerini yaşattı. 
İkinci etkinlik ise Şaban Yamak’ın baş-

kanı olduğu Artvinliler Derneği’nin 
9’uncu geleneksel pikniği oldu. Başkan 
İsmail Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Be-
lediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, AK 
Parti İlçe Başkanı Recep Demirel, STK 
temsilcileri, protokol üyeleri ve çok sa-
yıda Artvinli vatandaşın katıldığı piknik 
renkli anlara sahne oldu. Senaiye Muh-
tarı Eyüp İlhan, Safiye Muhtarı Necmet-
tin Karacan, Pazarköy Muhtarı Aydın 
Aygün, Akpınar Muhtarı Mahmut Yıl-
maz, Suludere Muhtarı Mümtaz Çıkmış 
ve Çamçukur Muhtarı Recep Vonal’ın da 
hazır bulunduğu etkinlikte katılımcılar 
gün boyunca Karadeniz müzikleri eşli-
ğinde doyasıya eğlendi, Artvin yöresine 
ait lezzetleri afiyetle yedi. Her iki etkin-
liğin sonunda vatandaşlar Sünni Baba 
Mesire Alanı’nın yenilenmiş halini çok 
beğendiğini dile getirdi.

Denizi, dağı, ormanı ve temiz 
havasıyla tam bir doğa harikası 
olan Karamürsel’de yaşamak 

bir ayrıcalık. Dilerseniz deniz kenarında 
keyifli bir yürüyüş yapabilir, sahil şeri-
dindeki kafeteryalarda dostlarınızla ai-
lenizle keyifli saatler geçirebilir; dilerse-
niz yürüyüş parkurlarında yürüyüş yapıp 
ATV’ye binebilir ya da mesire alanlarında 
yorgunluk atabilirsiniz. 
Şimdi, eşsiz doğasıyla Körfez’in inci-
si olan Karamürsel’de doğayla baş başa 
kalmak isteyenler için yepyeni bir mesire 
alanı daha var. Sınırları içerisinde pek 
çok mesire alanı barındıran Karamür-
sel’in en büyük mesire alanı olan Sünni 
Baba, yenilenerek Karamürselli vatan-
daşlarımızın hizmetine yeniden açıldı. 
Karamürsel ilçe merkezine 8 kilomet-
re uzaklıkta, Osmaniye Köyü sınırları 
içerisinde bulunan Sünni Baba Mesi-

re Alanı; Sünni Baba Türbesi ile Sünni 
Baba Camii’ni de içine alan 17 dönümlük 
bir alan üzerinde hizmet veriyor. Asırlık 
karaağaç ve gürgen ağaçlarının gölgele-
diği bu doğa harikası alan, şimdi hafta-
nın her günü Karamürselli vatandaşların 
akınına uğruyor.

Adını, Osmaniye Köyü’nde türbesi bu-
lunan, evliya Sünni Baba’dan alan ve 
Karamürsel Belediyesi’nin girişimleriy-
le yenilenen Sünni Baba Mesire Alanı, 
eksiklerinin giderilmesi için 2016 yılın-
da kapatılmıştı. Tadilatı tamamlandık-
tan sonra 2017 yılı ağustosunda yeniden 

G E Z E L İ M - G Ö R E L İ M G E Z E L İ M - G Ö R E L İ M

Karamürsel’de yaşayan 
Boşnak gençler, yerel 
halaylarını çekerek 
geleneklerine sahip çıktı.

Teferiç Pitta Şenliği’ne Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu da katıldı. Başkan Karaosmanoğlu, çocuklarla yakından ilgilendi.

SÜNNI BABA
Karamürsel’in en büyük mesire alanı: 

Karamürsel Belediyesi, Sünni Baba Türbesi ile Sünni Baba Camii’ni içinde barındıran 17 
dönümlük mesire alanını yenileyerek hizmete açtı. Sünni Baba Mesire Alanı, şimdi haftanın 

her günü doğayla baş başa kalmak isteyen Karamürselli vatandaşlarla dolup taşıyor AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve 
Başkan İsmail Yıldırım, mesire alanındaki 
vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sünni Baba Mesire Alanı’nda düzenlenen 
etkinliklere Başkan Yıldırım da katılıyor.

Başkan Yıldırım, mesire 
alanındaki çocuklarla.
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Bir zamanlar Karamürsel



6 6  •  K A R A M Ü R S E L  •  YA Z  2 0 18

Karamürsel Belediyesi, yaz tatille-
rini camilerin Kur’an kursların-
da geçiren çocukları spora teşvik 

etmek amacıyla her yıl futbol turnuvası 
düzenliyor. İlçe Müftülüğü ile İlçe Spor 
Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen 
Camiler Arası Futbol Turnuvası bu yıl da 
çekişmeli maçlara sahne oldu. Turnuvaya 
katılan genç sporcuları yalnız bırakma-
yan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail 
Yıldırım’a, İlçe Kaymakamı Ahmet Nari-
noğlu, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özde-

mir ve İlçe Spor Müdürü Çetin Yıldız da 
eşlik etti.
Çocukların yaz tatillerini hem dini bilgi-
lerle hem sportif faaliyetlerle geçirme-
lerinden son derece memnun olduğunu 
belirten Karamürsel Belediye Başkanı 
İsmail Yıldırım, organizasyonda emeği 
geçen herkese teşekkür etti. Genç spor-
culara verdiği forma sözünü de tutan 
Başkan Yıldırım, forma dağıtarak çocuk-
ları sevindirdi. 23 Temmuz-8 Ağustos 
tarihleri arasında gerçekleştirilen turnu-

vada, 2 kategoride 23 takım yarıştı.
Oldukça çekişmeli maçlara sahne olan, 
kıran kırana mücadelelerin yaşandığı 
turnuva sonucunda büyükler kategori-
sinde 1. Merkez Camii, 2. Kayacık Camii, 
3. Sarıkum Camii oldu. Küçükler katego-
risinde ise 1. Ulu Camii, 2. Merkez Camii, 
3. Bağlarbaşı Camii oldu. Dereceye giren 
takımlara madalyaları Karamürsel Bele-
diye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Kayma-
kamı Ahmet Narinoğlu ve İlçe Spor Mü-
dürü Çetin Yıldız tarafından verildi.

Camiler yarıştı gençler kazandı
Karamürsel Belediyesi, çocukları spora teşvik edebilmek için her fırsatı değerlendiriyor. 
Bu doğrultuda düzenlenen Camiler Arası Futbol Turnuvası heyecanlı geçti

Karamürsel, 
gelisiyor, degisiyor

Karamürsel’e 
5 yıldızlı otel geliyor



Adres: 4 Temmuz Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, 
No: 2 (Karamürsel Belediyesi hizmet binası içi)

Telefon: 0262 452 49 14


