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BAŞK AN’DAN

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım

Öyle güzel bir ilçede yaşıyoruz ki bunun kıymetini 
bilmemiz lazım.
Yeşiliyle, mavisiyle, muhteşem doğası, tarihi ve kültürel 
zenginlikleriyle herkesin yaşamayı hayal ettiği bir ilçe 
Karamürsel.
Aynı zamanda sessiz, sakin yapısı ve ‘huzurun başkenti’ 
oluşu burada yaşamayı daha cazip hale getiriyor.
Karamürsel’i bir gören, bir daha buradan kopamıyor. 
Bunun nedenlerinden biri de modernleşmenin dayattığı 
yaşam tarzına karşı ‘geleneksel’ yapıdan ayrılmak 
istemeyişimiz.
Bizler, değişen ve gelişen dünyada geleneksel aile 
yapımızı ve toplumsal değerlerimizi korumaya 
çalışıyoruz, bunun için azami gayret gösteriyoruz.
Teknolojik gelişmelerin aile ilişkilerimizi olumsuz 
etkilediği, akrabalık ve komşuluk ilişkilerimizi de 
zayıflatmaya başlattığı bir gerçek.
Elbette teknolojiye karşı değiliz, çağın gereklerine ayak 
uydurup, yenilikleri yakından takip edeceğiz ancak bunu 
yaparken gelenek ve göreneklerimizi, örf ve adetlerimizi 
de unutmamamız gerekiyor.

Günümüzde özellikle gençler sosyalleşme ihtiyaçlarını 
sanal dünyada, sosyal ağlarda gidermeye çalışıyor.
Kendi hücresine çekilen, kapı komşusunu bile 
tanımayanların sayısı giderek çoğalıyor.
Aslında hepimiz hastalandığımızda kapımızı çalacak, sıcak 
bir tas çorba ikram edecek komşularımızın olmasını isteriz.
Hem atalarımız boşuna dememiş, ‘Komşu komşunun 
külüne muhtaçtır’ diye. Sadece atalarımız mı? Yüce 
dinimiz İslam da bunu emrediyor.
Komşuluğun önemini yaşayarak ve öğütlerde bulunarak 
ortaya koyan Peygamber efendimizin ‘Komşusu açken 
tok yatan bizden değildir’ sözünü hatırlayın!
O halde ilçemizde huzurun devamını sağlamak 
istiyorsak, gelenek ve göreneklerimize, örf ve 
adetlerimize sahip çıkmalıyız.
Bunu yaparken ilçemize de sahip çıkmış olacağız.
Güzel Karamürselimizin dokusunun bozulmaması için 
gelin el ele verelim, ilçemize sahip çıkalım.
Daha huzurlu, daha mutlu insanların yaşadığı Karamürsel 
için çocuklarımızı yetiştirirken, gençlerimize yol 
gösterirken bu noktaları atlamayalım.
Unutmayalım ki geçmişine ve değerlerine sahip 
çıkmayan milletler yok olmaya mahkumdur.

Değerlerimize sahip çıkalım
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24 Karamürsel Belediyesi Türk Müziği Korosu  
Verdiği ilk konserle büyük beğeni kazanan Karamürsel 
Belediyesi Türk Müziği Korosu yeni konserlere hazırlanıyor.

28 Akçakoca Camii destek bekliyor 
Türk-İslam mimarisinin çağdaş bir sentezi olan Karamürsel 
Akçakoca Camii’nin tamamlanması için hayırseverlerin 
desteğine ihtiyaç var.

30 Her şey çocuklar için: Karamürsel Alp Bilgievi  
Karamürsel Alp Bilgievi, ilk ve ortaokul öğrencilerinin 
yeteneklerini keşfetmesine ve geliştirmesine fırsat tanıyor.

34 Yeryüzündeki cennet: Osmaniye Köyü 
Karamürsel’e bağlı Osmaniye Köyü; İzmit Körfezi’ni kuş bakışı 
seyretmek isteyenlerin uğrak noktası.

38 Karamürsel’in yeni kaymakamı: Osman Aslan Canbaba 
Eylül ayında göreve başlayan Karamürsel Kaymakamı Osman 
Aslan Canbaba, iz bırakacak projelere imza atmaya hazırlanıyor.

41 Millet Bahçesi hayırlı olsun 
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ın seçim 
vaatlerinden biri olan Millet Bahçesi bitti. Projeye genç yaşta 
vefat eden Kent Konseyi Başkanı Mesut Çalık’ın adı verildi.

42 Kitap Fuarı’na ilgi büyük 
Karamürsel 2. Kitap Fuarı, bu yıl çok daha fazla ilgi gördü, 
7'den 70'e fuarı gezmeyen kalmadı.

48 Çay krizlerine son veriyor; Çay Hastanesi 
Çay Hastanesi’nde içtiğiniz çayın tadına doyamayacaksınız. 

50 93 yaşındaki koca çınar: Mustafa Niyazi Türkel 
Atatürk’ün Karamürsel’i ziyaretinden 2. Dünya 
Savaşı'nda yaşananlara dek pek çok tarihi olaya 
şahitlik eden 93 yaşındaki Mustafa Niyazi Türkel, adeta 
Karamürsel’in yaşayan tarihi.

53 İşçiye büyük zam: %30 
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, belediyede 
çalışan işçilere %30 zam verdi.

54 Yasin Hoşbaş ve Ahmet Akyıldız  
Karamürsel’in gururu oldu 
Karamürsel’in, vücut geliştirme dalındaki milli takım 
sporcuları Yasin Hoşbaş ile Ahmet Akyıldız, Türkiye 
Vücut Geliştirme Şampiyonası’ndan iki kupayla dönerek 
ilçemize büyük gurur yaşattı.

56 Çocuklar için yeni bir merkez; Düş Küpü 
Karamürsel’de açılan Düş Küpü’nde çocuklar hem 
oyunlar oynayacak hem de meslekleri öğrenecek.

58 Ünü il dışına taştı: Bilgiçler Köfte ve Izgara 
Zengin menüsü, lezzetli et ürünleri ve hizmet kalitesiyle 
Karamürsel’in en sevilen markalarından biri olan Bilgiçler 
Köfte Izgara ve Kahvaltı Salonu sadece Karamürsellileri 
değil, her gün il dışından gelen yüzlerce kişiyi de ağırlıyor.

62 Doğanın kabinde sıcacık mola: Bağdat Resort 
Muhteşem doğasıyla misafirlerine yılın her döneminde 
görsel bir şölen sunan Bağdat Resort, hayatın stresli 
koşuşturmasına bir mola vermek isteyenleri bekliyor.

HER ŞEY ÇOCUKLAR IÇIN: 
KARAMÜRSEL ALP BILGIEVI

KARAMÜRSEL 2. KITAP FUARI  
BÜYÜK ILGI GÖRDÜ

KARAMÜRSEL’IN YENI KAYMAKAMI: 
OSMAN ASLAN CANBABA

YERYÜZÜNDEKI  
CENNET: OSMANIYE

DOĞANIN KABINDE SICACIK 
MOLA: BAĞDAT RESORT

KARAMÜRSELLI ÇOCUKLAR ÇOK 
ŞANSLI: DÜŞ KÜPÜ OYUN MERKEZI

ÜNÜ IL DIŞINA TAŞTI:  
BILGIÇLER KÖFTE VE IZGARA 30
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6 Bunları biliyor musunuz? 
Genç kardeşimiz Hatice Kevser Yavuz’un büyük bir başarıya 
imza attığını, Karamürsel’in kendine has bir pulu olduğunu, 
Karamürsel taşının ne için kullanıldığını biliyor muydunuz? 

8 Başkan Yıldırım, bir taşla üç kuş vuracak:  
Buz pateni, macera parkı ve mesire alanı 
Karamürsel Özcan Özalgın Yüzme Havuzu’nun hemen 
yanındaki 8 bin metrekarelik alana buz pateni sahası, macera 
parkı ve mesire alanı yapılacak.

10 Özel çocuklar çok mutlu 
Karamürsel Özcan Özalgın Yüzme Havuzu hem otistik 
çocukların hem de ailelerinin hayatını değiştirdi. Özel 
çocukların aileleri, kendilerine böyle bir imkan sunduğu için 
Başkan İsmail Yıldırım’a teşekkür ediyor. 

14 Hayvan Barınağı ve Oteli tamam 
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, seçim 
vaatlerinden biri olan Hayvan Barınağı ve Oteli'nin inşaatını 
kısa sürede tamamladı.

16 Karamürsel’in siyah incisi: Samanlı Zeytini 
Dünya üzerinde sadece Karamürsel’in bereketli topraklarında 
yetişen ‘Samanlı zeytini’; kalitesi, lezzeti ve nadir bulunması 
nedeniyle bir mücevher kadar kıymetli.

20 Karamürsel’de yaşamak güzel 
Karamürselliler burada yaşamaktan öylesine mutlu ki bir kere 
görüp yerleşmeye karar verene de rastladık, ‘Başka yerde 
yaşayamam’ diyene de.
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Kevser’in büyük başarısı
Türkiye’nin en gelişmiş insansız hava aracı olan 
Bayraktar Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı 
(TİHA), geçtiğimiz eylül ayında ilk motor testini 
gerçekleştirmiş; 16 dakika havada kalarak büyük 
yankı uyandırmıştı. TİHA’nın proje sorumluluğunu 
üstelenen yetenekli mühendisler, kısa sürede 
ülke çapında üne sahip olurken, içlerinden bir kişi 
ilçemizin gururu oldu. Karamürsellilerin yakından 
tanıdığı Salih Yavuz’un; İstanbul Teknik Üniversitesi 
Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan kızı 
Hatice Kevser Yavuz, TİHA’nın proje sorumluları 
arasında yer alarak göğsümüzü kabarttı. Kevser’in 
başarılarının devamını diliyor, ülkemiz için daha nice 
güzel projelerde yer almasını temenni ediyoruz. 

Karamürsel’in bir pulu var
Karamürsel Belediyesi’nin 
kurumsallaşma yolunda attığı adımları 
ve bu amaçla yaptığı çalışmaları 
biliyoruz… Peki, bu anlamda Belediye 
Başkanı İsmail Yıldırım’ın talimatıyla, 
Karamürsel için bir pul tasarlandığını 
ve belediyenin tüm posta işlerinde bu 
pulun kullanıldığını biliyor muydunuz? 

2018 yılında bastırılan, üzerinde Karamürsel Belediyesi’nin logosu olan 
Karamürsel Pulu, hala kullanılmaya devam ediyor.

‘Hayran Olunacak 
Kadınlar’da bir 
Karamürselli
Bir televizyon kanalının sosyal 
sorumluluk projesi olarak hayata 
geçirdiği ‘Hayran Olunacak 
Kadınlar’ kampanyası ülke çapında 
ses getirdi. Kısıtlı imkanlarına 
rağmen kendi markasını yaratan 
kadınlarla çekilen kısa filmleri, 
reklam kuşaklarında milyonlara 
ulaştıran kanal, bu kapsamda 
Karamürselli bir isme de yer 
verdi. Karamürsel Hafız İsmail 
Caddesi’nde küçük bir dükkanda 
faaliyet gösteren Zeynep Güler’in 
sahibi olduğu Zeynep Çeyiz’in 
reklamları uzun süre ekranlarda 
karşımıza çıktı. Zeynep Çeyiz’de 
satılan her ürünün çevredeki 
kadınlar tarafından evde yapıldığını; 
yayınlanan reklam filmiyle 
mağazanın satışlarının artırılmasının 
ve daha fazla kadına üretim imkanı 
sağlanmasının hedeflendiğini biliyor 
muydunuz? 

2 bin 500 fidan dikildiğini…
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın doğayı korumak ve 
ağaçlandırmayı artırmak için 
12 Kasım‘da başlatmış olduğu 
‘1 milyon ağaç’ kampanyası 
kapsamında, Karamürsel’de bir 
günde kaç ağaç dikimi yapıldığını 
biliyor muydunuz? Türkiye’nin 
dört bir yanında gerçekleşen 
ağaç dikme kampanyası için 
Çamdibi Mahallesi’nde Başkan 
İsmail Yıldırım’ın katıldığı 
organizasyonda, ilçe genelinde bir günde 2 bin 500 ağaç dikildi. Gerçek bir doğa sever 
olan Başkan Yıldırım, sadece bu proje kapsamında değil, TEMA Vakfı ile yaptığı ortak 
çalışmalarla da Karamürsel’i ağaçlandırmaya devam ediyor. 

Prainetos ismi 
nasıl değişti?
Bizans İmparatorluğu döneminde, Karamürsel-
Hersek bölgesine Prainetos denilirdi. Prainetos’un 
bulunduğu yerde de Drapane ismini taşıyan 
bir köy vardı. Bizans İmparatoru Konstantin; bu 
köyde ölen Likianos adındaki azizin anısına ve 
annesi Helena’nın namını yaşatmak için köyü 
şehir mertebesine yükseltmişti. Konstantin, 
annesine ithafen Prainetos bölgesinin adını 
da Helenapolis olarak değiştirdi. Tarihçi-yazar 
Prokopios, Helena’nın burada doğmuş olduğunun 
rivayet edildiğini söylese de Bizans tarihçilerinin 
eserlerinde böyle bir kayıt olmaması ise dikkat 
çekici bir durum. 

Garipler Mezarlığı’nın 
adı nereden geliyor?
Akçat Köyü civarında bulunan Şam Mezarlığı’nın hikayesini daha 
önce duymuş muydunuz? Halife Ömer Bin Abdülaziz devrinde, 715 
yılı sonbaharında; büyük bir İslam ordusu, İstanbul’u fethetmek üzere 
Karamürsel ve Akçat Köyü civarında konuşlanır. İstanbul’a büyük bir saldırı 
hazırlığı yapıldığı sırada, bölgede büyük bir veba salgını baş gösterir. İslam 
ordusuna mensup pek 
çok asker salgından 
etkilenerek şehit olur 
ve Akçat Köyü civarına 
defnedilir. Bundan ötürü 
Akçat Köyü civarındaki 
Şam Mezarlığı’na halk 
arasında Garipler 
Mezarlığı da denir.

Bapheus Savaşı
nerede yapılmıştı?
Bizans ordularının; Osmanlı ordusunun 
İznik üzerindeki kuşatmasını kırmak 
için girdiği Bapheus Savaşı’nın 
Karamürsel’deki Yalak Ovası’nda 
yapıldığını biliyor muydunuz? Osman 
Gazi komutasındaki ordunun 
gerçekleştirdiği savaş zaferle 
sonuçlanmış; Osman Gazi tüm 
Bithynia’da, Bizans egemenliğini tehdit 
eden önemli bir siyasi-askeri güç olarak 
kendisini göstermişti. Öyle ki o dönem 
Bizans İmparatorluğu, Osman Gazi’yi 
durdurmak için İran ve Moğollarla 
işbirliği yapmanın yollarını aramıştı. 

Kara Mürsel Alp’i tanıyalım
1260-1340 yılları arasında yaşamış olan Kara 

Mürsel Alp Bey’in iz bırakan hamlelerini biliyor 
muydunuz? İşte, Osmanlı-Türk denizciliğinin 
kurucusu Kara Mürsel Alp hakkında bilinmesi 
gerekenler…
• Anadolu’da, Selçukluların parçalanmasına, 

Türkmen beyliklerinin doğuşuna, Moğol istilasına 
ve Latin (Haçlı) saldırılarının olumsuz etkilerine 

şahitlik etti.
• Osmanlı Beyliği hizmetine Osman Gazi’nin son yıllarında girdi.
• Osmanlılarda asırlar boyunca kullanılan küçük, ince, hızlı ve profesyonel 
manada ilk savaş gemilerinin (Karamürsel Gemisi) tasarımcısı ve isim 
babası Kara Mürsel Alp’ti. 
• İlk Osmanlı kaptan-ı deryası olarak kabul edilen Kara Mürsel’in, Osmanlı 
donanma geleneğinin oluşmasında, tersane ve denizcilik sisteminin 
temellerinin atılmasında büyük çalışmaları oldu.
• Marmara Denizi’nde Bizans donamasının taarruzlarını önleyerek, karada 
İzmit ve İznik’in alınmasını kolaylaştırdı.
• İzmit, İznik ve Yalova çevresindeki fetihlerde Osmanlı kumandanlarından 
Akça Koca ve Abdurrahman Gazi ile birlikte hareket etti.
• Akça Koca’nın vefatının ardından ona bağlı aşiretler, Kara Mürsel Alp’in 
hizmetine girdi. 

Karamürsel taşı  
ne için kullanıldı?

Karamürsel, ilk 
kuruluş yıllarında 
Osmanlı 
Devleti’ni 
ekonomik 
anlamda sadece 
orman ve tarım 
ürünleriyle 
desteklemişti. 
Ancak daha 
sonraları, tarım 
ürünleri kadar 

önemli olduğu anlaşılan ve bölgede bolca 
olduğu tespit edilen od (ateş) taşlarına 
olan talep de hızla arttı. Od taşı, uzun 
yıllar Tepeköy, Dereköy, Ayazma Köyü 
civarlarında açılan ocaklardan elde 
edildi. Kendi doğal ortamında yanmış 
bu kıymetli taşlar, payitaht İstanbul’un 
muhteşem cami ve bedestenlerinin 
inşaatlarında kullanıldı.

Kanlı katliamda onlarca  
şehit verildiğini...
23 Ekim 1920’de, Yunan savaş güçlerinin Karamürsel’i üçüncü işgalinin 
hemen ertesi günü ilçemizde kanlı bir katliam yaşandığını biliyor muydunuz? 
Yunan savaş güçleri ilçeye girdikten sonra ilçe merkezinde büyük bir kaos 
yaşanmış, Yunan birlikleri Karamürsel’de yaşayan 15 yaşından büyük tüm 
erkeklerin hükümet binası önünde toplanmasını emretmişti. Masum insanları 
sıraya dizen Yunan birlikleri, sağdan sola sayıp her onuncu kişiyi vurarak 
öldürmüştü. Günlerce devam eden bu zulmün neticesinde sağ kalan kadınlar 
ve erkekler göç etmeye zorlanmıştı. Karamürsel’de yaşanan bu kabus dolu 
gün, atalarımızın hafızlarından hiç silinmedi.
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liler hem paten kaymanın keyfini yaşaya-
cak hem de daha sağlıklı ve zinde kalacak. 
Karamürsel Belediyesi bu projeyi hayata 
geçirirken maliyeti düşürmek adına ger-
çek buzdan hiçbir farkı olmayan sentetik 
buz pateni teknolojisinden yararlanacak. 
Buz pateni sahasının hemen yanına izle-
yiciler için bir de tribün yapılacak.

MACERA PARKI 
Karamürsel Belediyesi, buz pateni saha-
sının yanına bir de macera parkı yapacak. 
Şehrin stresinden uzaklaşmak, ailesiyle 
ya da arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmek 
isteyenler için muhteşem bir seçenek olan 
macera parkı, Karamürsel’e renk kata-
cak. Yüksek ip parkuru, tırmanma duvarı, 
zip-line, serbest düşüş gibi aktivitelerin 
yer alacağı macera parkında birbirinden 
ilginç oyun seçenekleri bulunacak. Özel-

likle çocuklara ve gençlere hitap edecek 
macera parkında Karamürselliler adrena-
lin dolu dakikalar geçirecek.

MESİRE ALANI 
Komplekste buz pateni sahası ve ma-
cera parkının yanı sıra büyük bir me-
sire alanı da olacak. 4 bin metrekarelik 
mesire alanında Karamürselliler ailece 
piknik yapıp, doğayla baş başa güzel bir 

gün geçirebilecek. Çocukları paten ka-
yarken ya da macera parkında eğlenir-
ken, aileler de mesire alanında dinlenme 
imkanı bulacak. Engelsiz yürüyüş yolları 
ve engelsiz oyun parkının da yer alacağı 
kompleks yapılırken doğal yapı kesinlikle 
bozulmayacak, ağaçlara dokunulmaya-
cak. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail 
Yıldırım bu proje bittiğinde seçim vaat-
lerinden üçünü hayata geçirmiş olacak.

Karamürsel Belediye Başka-
nı İsmail Yıldırım, çocukların ve 
gençlerin gelişimini desteklemek 

amacıyla eğitimden kültüre, teknolojiden 
spora kadar farklı alanlarda hizmet üret-
meye devam ediyor. Özellikle geleceği-
mizin teminatı gençlerimizin boş zaman-
larını en iyi şekilde değerlendirmelerine 
imkan tanımak, onları kötü alışkanlıklar-
dan uzaklaştırarak topluma faydalı birey-
ler haline getirmek için gecesini gündü-
züne katan Başkan Yıldırım, yeni projeler 
hazırlayarak gençlere ve geleceğe yatırım 
yapıyor. Başkan Yıldırım şimdi de gençler 
için çok büyük bir kompleks inşa etmeye 
hazırlanıyor.
Karamürsel Belediyesi’nin, Kocaeli Bü-
yükşehir Belediyesi ile birlikte yapma-
yı planladığı bu büyük proje sayesinde 
gençler hem şimdiye kadar denemedik-

leri bir spor dalıyla tanışacak hem eğle-
necek hem de keyifli vakit geçirme imkanı 
bulacak. Bu kompleksten sadece genç-
ler değil 7’den 70’e herkes yararlanacak 
çünkü içinde sadece buz pateni sahası 
değil aynı zamanda macera parkı ve me-
sire alanı da bulunacak. Karamürsel’de 
her kesime hitap edecek kompleksin 
projesi tamamlandı, inşaat için gerekli 
hazırlıklara başlandı.

BUZ PATENİ 
Karamürsel Özcan Özalgın Yüzme Ha-
vuzu’nun hemen yanındaki 8 bin met-
rekarelik alana yapılacak komplekste 
bir buz pateni sahası olacak. Çocuklara, 
gençlere ve yetişkinlere hitap edecek buz 
pateni sahası, ilçe sakinlerini yeni bir 
spor dalıyla da tanıştıracak. Açık alanda 
yapılacak bu spor sayesinde Karamürsel-

Karamürselli 
çocuklar 

buz 
pateniyle 
tanışacak.

Buz pateni sahasının tribünleri de olacak.

Buz pateni sahasının hemen 
yanına macera parkı yapılacak. 

Macera 
parkında 
çocuklar 
eğlenceye 
doyacak.

BUZ PATENI 
MACERA PARKI 
MESIRE ALANI
Karamürsel Özcan Özalgın 
Yüzme Havuzu’nun  
hemen yanındaki 8 bin 
metrekarelik  alana buz 
pateni sahası, macera parkı 
ve mesire alanı yapılacak

Başkan Yıldırım, bir taşla üç kuş vuracak



S P O R S P O R

Karamürsel Belediye Başkanı İs-
mail Yıldırım’ın önem verdi-
ği projelerden biri olan, ilçeye 

büyük bir değer katan Karamürsel Özcan 
Özalgın Yüzme Havuzu, özel çocukların 
da gözdesi oldu. ‘Karamürsel’de yüzme 
bilmeyen çocuk kalmasın’ sloganıyla bir 
kampanya başlatarak, ilkokul ve ortaokul 
öğrencilerinin beden eğitimi derslerinde 
ücretsiz yüzme eğitimi almasını sağlayan 
Başkan İsmail Yıldırım, özel çocukları da 
unutmadı, yüzme havuzunun kapılarını 
onlar için ardına kadar açtı.

YÜZME ÖĞRENİYORLAR
Yüzme havuzundan sadece yüzme bilme-
yenler değil fiziksel ve zihinsel rahatsız-
lığı bulunanlar da yararlanıyor. Skolyoz 
ve kifoz gibi postür (duruş) bozukluğu, 
bel fıtığı ya da boyun fıtığı gibi rahatsız-
lığı olanlar doktor tavsiyesi üzerine özel 
derslere başlarken, havuzdan fayda sağ-
layan kesime otizmli çocuklar da eklendi. 
Karamürsel Özcan Özalgın Yüzme Ha-
vuzu’na artık onlar da geliyor, hocaların-
dan birebir ders alarak yüzme öğreniyor.

BU KONUDA EĞİTİMLİLER
Bilindiği gibi özel çocukları her havuz 
kabul edemiyor çünkü yüzme hocalarının 
bu konuda eğitim almış, tecrübeli kişi-

ler olması gerekiyor. Karamürselliler bu 
konuda çok şanslı çünkü yüzme hocala-
rının özel çocuklar konusunda yeterliliği 
var. Yüzme havuzunun eğitmenleri özel 
çocuklara yüzme öğretmekle kalmıyor, 
kurdukları iyi diyaloglar sayesinde far-
kındalıklarını artırıp, ufak dokunuşlarla 
hem onların hem de ailelerinin hayatları-
nı değiştiriyor.

ÇOCUKLARA FAYDASI BÜYÜK
Karamürsel Özcan Özalgın Yüzme Ha-
vuzu özel çocuklara öylesine büyük bir 
fayda sağlıyor ki yüzme hocasıyla kur-
duğu iyi diyaloglar sayesinde odaklan-
ma problemini aşıp göz teması kurmaya 
başlayan çocuklar da var, bir şeyler ba-
şarabildiğini görerek özgüven kazanan 
çocuklar da... Yüzme öğrenmekle 
kalmayıp hocalarına asistanlık 
yapan özel çocuklar da var, 
ders saatini iple çeken, 
zaman yaklaştıkça 
kendi kendilerine 
hazırlanıp havu-
za gitmeyi dört 
gözle bekle-
yen çocuk-
lar da...

AİLELER ÇOK MEMNUN
Karamürsel Özcan Özalgın Yüzme Ha-
vuzu’nun özel çocuklar kadar ailelerine 
de katkısı büyük. Havuz sayesinde ço-
cuklarındaki gelişimi gören aileler öyle-
sine mutlu ki Başkan Yıldırım’ın ilçeye 
kazandırdığı yatırım için ‘İyi ki var’ diyor-
lar. Havuzun bir artısı da özel çocuklarla 
ilgilenirken yorulan anneler ve babalar, 
çocukları ders yaparken bir saatliğine 
de olsa nefes alma imkanı buluyor. Ço-
cukların aileleri havuzun kafeteryasında, 
oldukça nezih bir ortamda bir yandan ça-
yını yudumlarken bir yandan da camdan 
çocuklarını izleyebiliyor, hem dinleniyor 
hem akılları çocuklarında kalmıyor.
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ÖZEL ÇOCUKLAR 
ÇOK MUTLU

Karamürsel Özcan Özalgın Yüzme Havuzu hem özel çocukların  
hem de ailelerinin hayatını değiştirdi 
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Karamürsel Özcan Özalgın Yüzme Havuzu’nda 
özel ders alan özel çocuklar çok mutlu.



S P O R

BAŞKANA TEŞEKKÜR
Gerek yüzme öğrenmek gerekse yüzme 
sporuyla profesyonel bir şekilde ilgilen-
mek için gelenler kadar özel çocuklar ve 
aileleri de yüzme havuzundan çok mem-
nun. Havuzun fiziki ortamı ve kendilerine 
sağladığı konfor kadar hijyen kurallarına 
dikkat edilmesi ve yüzme hocalarının il-
gisinden fazlasıyla memnun oldukları-
nı dile getiren, ‘Biz burada bir aile gibi 
olduk’ diyen özel çocukların aileleri, 
kendilerine böyle bir imkan sunduğu için 
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıl-
dırım’a teşekkür ediyor.

KENDİNE GÜVENİ GELDİ
13 yaşındaki Emir Şimşek’in annesi 
Gonca Şimşek: “Havuzu dört gözle bek-
liyorduk. İsmail başkanımın seçim vaa-
diydi, sağ olsun yerine de getirdi. Açılır 
açılmaz geldik. Emir burada yüzme öğ-
rendi, artık çok güzel yüzüyor. Havuzun, 
Emir’in gelişimine inanılmaz büyük bir 
katkısı olduğunu söyleyebilirim. Oğlum 
bir şeyler başarabildiğini gördü ve ken-
dine güveni geldi. Üstüne üstlük Batu-
han Hocamız, Emir’i kendisine asistan 
yaptı. Bu durum Emir’in yürümesini bile 
değiştirdi. Kendisini bir öğretmen gibi 
gördüğü için Öğretmenler Günü’nde ona 
sürpriz yaptık, Öğretmenler Günü’nü 

kutladık. O kadar duygulandı ki hüngür 
hüngür ağladı. 
Emir çok iyi eğitim almış bir çocuk, her 
şeyin çok farkında ve havuz da ona çok 
şey kattı. Emir haftada iki gün derse ge-
liyor ama başkanımız bize sınırsız imkan 
sundu, istediğimiz zaman da gelebiliyo-

ruz. Bazen eşim de geliyor, Emir yüzer-
ken biz de fitness yapıyoruz. Kimi zaman 
arkadaşlarımızla birlikte geliyor, keyifli 
vakit geçiriyoruz. Öğretmenlerden çok 
memnunuz, hepsi çok güler yüzlü. Bura-
da bir aile gibi olduk açıkçası, çok mem-
nunuz. Bizlere böyle bir imkan sunduğu 
için başkanımız İsmail Yıldırım’a teşek-
kür ediyorum.”

ÇOK MEMNUNUZ
8 yaşındaki Hanne Ekşi’nin annesi 
Nuray Ekşi: “Sporun insan hayatında ne 
kadar önemli olduğunu biliyorum. Özel 
çocuklar için de ayrı bir motivasyon kay-
nağı. Bu yüzden Hanne’yi havuza getir-
meye başladım. Tabii öncesinde geldim, 
‘Otizmli çocukları alıyor musunuz?’ diye 
sordum. Daha önce başka bir yerde böyle 
bir girişimim olmuştu, hocaları olmadığı 
için Hanne’yi kabul edememişlerdi. 
Karamürsel Özcan Özalgın Yüzme Ha-
vuzu’nun hocaları beni çok güzel kar-
şıladı, çok ilgilendiler, hepsi hem bilgili 
hem de tecrübeli isimler. Hanne burada 
yüzme eğitimi almaya başladı.
Kızımı havuza getirdim çünkü farklı bir 
ortama girsin, neler yapabileceğini gör-
sün istedim. Özgüven kazansın istedim. 
Hanne, havuzu çok sevdi. Havuza gi-
deceğimizi söylediğim zaman çok he-

yecanlanıyor. Onun için bir farkındalık 
oldu. Aslında sadece Hanne’nin değil 
bizim hayatımızda da farkındalık yarat-
tı. Ben de böyle ortamlara girmiyordum, 
şimdi buradayım. Öğretmenimizden de 
çok memnunuz, bir saat boyunca gözünü 
ayırmadan Hanne ile ilgileniyor.”

HAVUZDA NEFES ALMA 
İMKANI BULUYORUZ
11 yaşındaki Adnan Ege Çeliköz’ün 
annesi Nihal Çeliköz: “Biz daha önce 
İstanbul’da oturuyorduk, Ege orada da 
yüzme dersi alıyordu ancak gördük ki 
burası çok daha profesyonel. Daha önce 
devam ettiğimiz havuzda yüzme dersi 
veren hocamız da profesyoneldi ancak 
özel çocuklarla ilgili bir eğitimi yoktu. 
Karamürsel Özcan Özalgın Yüzme Ha-
vuzu’na gelip, Lütfü hocamızla tanıştık-
tan sonra daha sağlıklı bir eğitim almaya 
başladık. Ege çok hiperaktif bir çocuk, 
yüzme dersleri sayesinde enerjisini biraz 
da olsa atma imkanı buldu. Şu an Ege 
daha kolay konsantre olabiliyor, göz te-
masını daha kolay kuruyor. Hocasını 
çok seviyor, onunla çok iyi diyaloğu var.
Bir de şöyle bir şey var, bizim gibi aileler 
çok yoruluyor. Buraya geldiğimiz zaman 
biraz nefes alma imkanı buluyoruz. Hem 
tesis çok güzel, kafeteryada çayımızı ya da 

kahvemizi yudumlarken çocuklarımızı da 
camın arkasından izleyebiliyoruz. Hoca-
larımız çocuklarımızla birebir ilgileniyor, 
onları görebiliyoruz, aklımız kalmıyor. Bu 
yüzden çok rahat, çok memnunuz. Havu-
zun bir artısı da Ege, Karamürsel’i daha 
kolay kabullendi. Otizmli çocuklar için 
ortam değişikliği zordur, havuz sayesinde 
biz bu süreci daha kolay atlattık. Havuzu 
çok seviyor, hocalarını çok seviyor, buraya 
gelmek için can atıyor. Çok mutluyuz, iyi 
ki bu havuz açılmış, biz de nefes alıyoruz.

Bir de otistik çocuklar için su çok önemli, 
bu havuzda klor kullanılmaması, temizli-
ğin ışınla yapılması da bir artı. Çocukla-
rın klor almaması gerekiyor çünkü. Kendi 
adıma ve çocuğum adına çok memnu-
num. Diğer oğlum da kayıt oldu, o da ya-
kında yüzmeye başlayacak. Karamürsel 
için çok kaliteli bir yatırım.”

YÜZME HOCALARI ÇOK BİLGİLİ
13 yaşındaki Eren Dağtaş’ın anne-
si Banu Yetkin Dağtaş: “Eren’in dik 
durma problemi vardı, bu durumdan 
kendisi de rahatsız olmaya başlamıştı ki 
doktora gittik, röntgen çekildi, ‘skolyoz’ 

teşhisi konuldu. Doktor, yüzmeyi öner-
di. Biz de hemen yüzme havuzuna geldik. 
Faruk hocamızla derse başladık, birkaç 
seanstan sonra hocamız Eren’in skolyoz 
değil, kifoz olduğunu söyledi, bir doktora 
daha görünmemizi önerdi. Biz de bunun 
üzerine başka bir doktora daha gittik, 
Eren’in gerçekten de kifoz olduğu orta-
ya çıktı. Eren, Faruk hocamızla birlikte 
yüzme derslerine devam ediyor, ardın-
dan egzersizler yapıyor. Haftada iki ya 
da üç gün geliyoruz, çok güzel ilerleme-

ler kaydettik. Eren’in omuzları içe doğru 
bakıyordu, duruşu düzeldi. Biz Eren’in 
rahatsızlığında çok ilerleme kaydettiği-
miz için havuza yazdırdığımızda otistik 
olduğunu belirtmemiştik fakat hocala-
rımız bunu da anladı, ‘dikkat dağınıklığı 
var’ diyerek, bir problem olup olmadı-
ğını sordular. Anlayacağınız hocalarımız 
her konuya hakim. Bu kadar ilgi bekle-
miyorduk, yüzme havuzu beklentimizi 
fazlasıyla karşıladı. Bizlerle sürekli bilgi 
alışverişi yapılıyor, her türlü konforumuz 
var. Burada kendimizi aile ortamında 
hissediyoruz, ben de gelmeyi çok ister-
dim, benim de ihtiyacım var.”
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Goncak Şimşek ve 
oğlu Emir Şimşek

"Bizim gibi aileler çok yoruluyor. Buraya geldiğimiz  
zaman biraz nefes alma imkanı buluyoruz"

Yüzme havuzunda görev yapan 
eğitmenler Batuhan Çetinkaya, 
Lütfü Türkoğlu ve Ömer Faruk 
Karaca, yüzme eğitimi alan özel 
çocuklar Emir Şimşek, Hanne 
Ekşi, Adnan Ege Çeliköz ve Eren 
Dağtaş ile birlikte.



P R O J E P R O J E

Karamürsel Belediye Başkanı İs-
mail Yıldırım, 31 Mart yerel se-
çimleri öncesinde halka verdiği 

sözleri yerine getiriyor. Başkan Yıldırım, 
seçim beyannamesinde yer alan ‘Hayvan 
Barınağı ve Oteli’ için ilk adımı çok an-
lamlı bir günde atmıştı. İlçede yapılacak 
Hayvan Barınağı ve Oteli’nin temel atma 
töreni, Hayvanları Koruma Günü’nde 
gerçekleştirilmişti. Yaşam hakkının sa-
dece insanlar için değil hayvanlar için 
de önemli olduğu bilincinden hareketle 
sokak hayvanlarına sahip çıkan Başkan 
Yıldırım, projeyi kısa sürede tamamladı.

AMELİYATHANE DE OLACAK
Karamürsel Kayacık Mahallesi’nde bir 
dönüm alan üzerine inşa edilen, 750 m² 
kullanım alanına sahip Hayvan Barı-
nağı’nda; ameliyathane, 8 iç barınak, 8 
kafes barınak, karantina odası, sterili-
zasyon ünitesi, depo, giyinme odası, hol 
ve tuvaletler bulunuyor. Tam kapasite 
kullanıldığında 20 köpek ve 60 kedi ile 

karantina odasında 12 can dostumuza 
hizmet verecek barınak aynı zamanda 
Hayvan Oteli olarak da faaliyet göstere-
cek. 10 köpek ve 20 kedi kapasiteli otel-
den evcil hayvan sahibi tüm vatandaşlar 
yararlanabilecek.

EMANET EDEBİLECEKLER
Hayvan Barınağı ve Oteli’nin ilçe için 
gerekli bir yatırım olduğunu söyleyen  
Başkan İsmail Yıldırım, “Sokakta ya-
şayan ve bakıma muhtaç hayvanlarımız 
için yapılacak bu barınak, hayvan hak-

larına uygun olarak faaliyet gösterecek. 
Barınakta hem hayvanlarımızın bakımını 
üstleneceğiz hem de sahiplendirmek için 
çaba göstereceğiz. Sokak hayvanları dı-
şında evcil hayvan sahiplerine ‘pansiyon’ 
hizmeti de vereceğiz. Vatandaşlarımız 
ihtiyaç duydukları zaman, belirli bir süre 
için evcil hayvanlarını gönül rahatlığıyla 
buraya bırakabilecek” dedi.

BAŞKAN SAHİP ÇIKIYOR
Gerçek bir hayvan dostu olan ve sokak-
ta yaşayan canlara her daim sahip çıkan 

Başkan Yıldırım daha önce de bir kedi 
evi yaptırmış, sorumluluğunu Kocaeli 
Hayvan Hakları Derneği’ne bırakmıştı. 
Karamürsel’de yaşayan hayvan severler 
kendilerine her zaman destek olan, yar-
dımlarını esirgemeyen Başkan Yıldırım’a 
her fırsatta teşekkür ediyor. Başkan Yıl-
dırım’ın seçimlerden önce söz verdiği 
gibi ‘Hayvan Barınağı ve Oteli’ projesini  
kısa sürede hayata geçirmesi ilçede yaşa-
yan hayvan severleri çok mutlu etti. Hay-
van severler şimdi dört gözle barınağın 
açılmasını bekliyor.
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SEVIMLI DOSTLARIMIZ 
GÜVENDE OLACAK

Hayvan Barınağı ve Oteli'nde

Karamürsel Belediye 
Başkanı İsmail Yıldırım, 
seçim vaatlerinden biri olan 
Hayvan Barınağı ve Oteli 
projesini hayata geçirdi
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Hayvan Barınağı ve Oteli’nin temel atma 
törenine ilçe protokolü ve hayvan severler 

katılmıştı. Proje çok kısa sürede tamamlandı.

Sevimli dostlarımız 
burada güvende olacak.

Başkan Yıldırım seçimlerden önce 
verdiği sözü yerine getirmenin 
huzuruyla temele ilk harcı koymuştu.



SAMANLI
ZEYTINI

Karamürsel’in siyah incisi

Dünya üzerinde sadece Karamürsel’in bereketli 
topraklarında yetişen ‘Samanlı zeytini’; kalitesi, lezzeti ve 
nadir bulunması nedeniyle bir mücevher kadar kıymetli

Samanlı zeytini dünya üzerinde 
sadece Karamürsel’in bereketli 
topraklarında yetişiyor.

Ağacı akıl, zafer ve ölümsüzlüğün; 
dalı adaletin, huzurun ve barışın; 
meyvesi bolluğun ve bereketin; 

yağı saflığın, sağlığın ve güzelliğin sem-
bolü… İnsanlık tarihi boyunca her çağda, 
tüm kültürlerde, bütün mit ve efsanelerde 
kutsal sayılmış tek ağaç: Zeytin.
Ağacıyla, meyvesiyle, yağıyla o kadar kıy-
metli ki bin yıllar önce yazılan sağlık ki-
taplarında şifasından bahsedilmiş; önemi 
bütün dini kitaplarda vurgulanmış; bin 
yıllar boyunca fresklere, minyatürlere, 
tuvallere işlenmiş, kitaplara, şiirlere, öy-
külere konu olmuş… Uzun sözün kısası 
zeytin, bütün zamanlarda insanlık için bir 
ağaçtan çok daha fazlasını ifade etmiş. 

ÖLMEZ AĞAÇ
Meyvesinin sağlık deposu olması bir yana, 
zeytin sıradan bir ağaç değil. Zeytin ağacı, 
ekolojik dengenin devamlılığı açısından 

oldukça önemli bir rol oynuyor. Sulak 
bölgeleri sevdiği halde kurak arazilerde 
de rahatlıkla yaşayabilen, sert iklim ko-
şullarına dayanabilen, büyümek için özel 
bakıma gerek duymayan zeytin, çölleşen 
araziler için en uygun ağaçlardan biri. 
Zeytinin ‘ölmez ağaç’ olarak anılması 
da tesadüf değil… Zeytin ağacı gerekli 
hava, toprak ve su koşulları sağladığında 
yüzlerce hatta binlerce yıl yaşayabilme 
özelliğine sahip. Yaşlansa, gövdesi çökse, 
kurusa bile gövde yumrularından ve kök-
lerinden fışkıran sürgünlerle tekrar can-
lanıyor, yeni bir ağaç olarak yaşamaya 
devam etmeyi başarıyor.

MUCİZEVİ TANELER
Elbette, zeytin ağacını bu kadar özel kılan 
özelliklerin başında mucizevi meyvesi ve 
bu meyveden elde edilen, her derde deva, 
‘sıvı altın’ zeytinyağı geliyor. 
Sağlığımız üzerindeki olumlu etkileri 
saymakla bitmeyen zeytinin; E vitamini, 
sodyum, potasyum, magnezyum, demir, 
fosfor ve iyot açısından çok zengin oldu-
ğu biliniyor.

Bunun yanı sıra zeytin; fazla kolesterolü 
gideriyor, kan basıncını kontrol ediyor, 
antioksidan özelliğiyle hücreleri onarıyor, 
alzheimer riskini azaltıyor, kalp ve damar 
sağlığımızı koruyor, kanserle ve anemiyle 
mücadele ediyor, bağışıklık sistemini ve 
hafızayı güçlendiriyor, sindirim sistemini 
düzenliyor, yaşlanmayı geciktiriyor, kırı-
şıklıkları azaltıyor, saç ve cilt sağlığı üze-
rinde sayısız faydası bulunuyor.

DÜNYADA TEK:  
SAMANLI ZEYTİNİ
Ne mutlu bize ki dünyanın en güzel ve 
kaliteli zeytinlerinin yetiştiği topraklar-
da yaşıyoruz. Üstelik Karamürsel, dünya 
üzerinde sadece bu bölgede yetişen çok 
kıymetli bir zeytin türüne de sahip. 
Samanlı Dağları’nın eteklerinde, Ka-
ramürsel’in bereketli topraklarında 
yetişen ‘Samanlı zeytini’, yalnızca bu 

bölgede üretiliyor, tüm Türkiye’ye Kara-
mürsel’den dağılıyor. İri meyveli, küçük 
çekirdekli, ince kabuklu leziz Samanlı 
zeytini, kısa sürede tatlandığı için 'tatlı 
zeytin' olarak da biliniyor.
Gerek kalitesi ve lezzeti gerekse nadir 
bulunması nedeniyle çok kıymetli olan 
Samanlı zeytini, Karamürselli üreticiler 
tarafından özenle yetiştiriliyor, tek tek 
elle toplanarak Karamürsel sepetlerine 
doldurulduktan sonra işleniyor. 

ZEYTİNLER KORUMA ALTINDA
Karamürsel’in, yüzyıllardır zeytin açı-
sından bu kadar zengin ve verimli kal-
masının en büyük nedenlerinden biri, 
ilçedeki zeytin ağaçlarının titizlikle 
korunuyor olması. Gerek ilçe halkının 
gerekse Karamürsel Belediye Başkanı 
İsmail Yıldırım’ın zeytin ağaçları konu-
sundaki hassasiyeti, bu zenginliğin ge-
lecek kuşaklara aktarılması noktasında 
büyük önem taşıyor. 
Başkan Yıldırım, ilçe sınırları içerisinde 
bulunan hiçbir zeytin ağacının zayi edil-
mesine izin vermiyor. Öyle ki Karamür-

Karamürsel, dünya üzerinde sadece bu bölgede 
yetişen çok kıymetli bir zeytin türüne sahip
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Kırahmetoğlu Zeytincilik’te 
Samanlı ve kalamata 

zeytininin yanı sıra diğer zeytin 
çeşitlerini de bulmak mümkün.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, ilçeye has zeytin ağaçlarının korunması amacıyla 
bir genelge yayınlattı. Bina yapılacak alanlarda ağaçların kesilmesi yerine nakledilmesi şartını 

getiren Başkan Yıldırım, aksi halde müteahhitlere yapı izni verilmeyeceğini açıkladı. O günden 
bugüne Karamürsel’de hiçbir müteahhit ağaç kesemiyor. Bu uygulama sayesinde yüzlerce zeytin 
ağacı hala hayatta. İşte o genelge:
“Hiçbir unsuru zayi edilemeyecek derecede kıymetli olan ve Akdeniz efsanelerinde ‘ölmez 
ağaç’ diye anılan zeytin ağaçları maalesef ülkemizde farklı sebepler yüzünden öldürülüyor. 
Farklı sebeplerden en önemlisi, zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlara yapı yapılmasıdır.
Belediyemiz başlattığı uygulama ile ilçemiz sınırları içerisinde yapılaşmaya izinli/izinsiz, 
zeytin ağacı bulunan tüm parsellerde; parsel sahibi veya yapı yapacak yüklenici müteahhit, 
yapı inşaatına başlamadan önce yapı alanında kalabilecek zeytin ağaçlarını tespit edip, 
usulüne uygun budamasını yaparak sökülmesini sağlayacak ve belediyemizden temine 
edilen saksılara yerleştirerek başka alana dikilmek üzere belediyemize teslim edecektir.
Zeytin ağaçlarını sökmeden, keserek yapı alanı açmaya çalışan parsel sahibi ya da 
müteahhide yapı izni verilmeyeceği gibi cezai müeyyide uygulanacaktır.”

BAŞKAN YILDIRIM’IN AĞAÇ GENELGESİ

Kırahmetoğlu Zeytincilik’in 7’nci kuşak 
temsilcileri Hüseyin Bozkır ve Turan Bozkır

sel Belediyesi’nin başlattığı uygulamayla; 
ilçede bir inşaat yapılacağı zaman önce 
o parselin içindeki zeytin ağaçları tespit 
ediliyor; ardından usulüne uygun şekil-
de, belediyeden temin edilen saksılara 
alınarak başka alanlara dikimi sağlanı-
yor. Uygulama kapsamında, Karamür-
sel’de zeytin ağaçları kesilerek yapı alanı 
açmaya çalışan hiç kimseye izin verilme-
diği gibi cezai müeyyide de uygulanıyor. 
Böylece hem Karamürsel’in dünyaya 
nam salmış zeytinleri hem de bu zeytin-
leri vatandaşın sofrasına taşıyan zeytin 
üreticileri korunmuş oluyor.

200 YILDIR ZEYTİNCİ 
Karamürsel’de çok uzun yıllardır zeytin-
cilikle uğraşan isimler var. Bunlardan biri 
de Kırahmetoğlu markasıyla 7 kuşaktır 
zeytincilik yapan Bozkır ailesi. Şu anda 
Turan Bozkır ve Hüseyin Bozkır kar-
deşler tarafından işletilen Kırahmetoğlu 
Zeytincilik, üretip satışa sunduğu birbi-
rinden kaliteli zeytin çeşitleri ve zeytin-
yağlarıyla sadece Karamürsel’de değil, 
çevre il ve ilçelerde de tanınan bir marka.
Turan Bozkır, Kırahmetoğlu Zeytinci-
lik’in kuruluş hikayesini şöyle anlatıyor: 
“Dedemiz Ahmet Bey, Konya Bozkır’dan 
çıkmış ve 1800’lü yıllarda Karamürsel’e 

gelerek buraya yerleşmiş. O zamanlar, 
saçları kır olduğu için bölge halkı tara-
fından kendisi ‘Kırahmet’, oğulları da 
‘Kırahmetoğlu’ olarak anılmış. Soyadı 
kanunu çıkınca, geldiği yer olan Bozkır’ı 
soyadı olarak almış ama ‘Kırahmetoğlu’ 
lakabı bugünlere kadar gelmiş. 
O dönemlerde buralar hep zeytinlik ol-
duğu için dedelerimiz de Karamürsel’de 
zeytincilik yapmaya başlamış. Bizim aile-
miz 1800’lü yıllardan beri yani 200 yıldan 
fazla zamandır zeytincilikle uğraşıyor.” 

BAŞKA YERDE YETİŞMİYOR
Bozkır ailesinin üyeleri, uzun yıllar kendi 

çiftliklerinde yetişen zeytinlerin toptan 
satışını yapmış. 1999 yılında Hüseyin ve 
Turan Bozkır kardeşlerin ‘Kırahmetoğlu 
Zeytincilik’ dükkanını açmasıyla pera-
kende satışa da başlanmış. 
Ürünlerin hepsi kendilerine ait. Zeytin-
lerin çoğunu kendi bahçelerinden ve yerli 
üreticiden temin ediyor, kendi depola-
rında yemeye hazır hale getiriyorlar. Kı-
rahmetoğlu Zeytincilik’te, pek çok zeytin 
çeşidinin satışı yapılıyor olsa da bunların 
içinde en büyük ilgiyi Samanlı ve kalama-
ta zeytinleri görüyor. 
Turan Bey, “Samanlı zeytini Karamürsel’e 
ait, çok lezzetli bir zeytin türü. Sadece il-

çemizde yetişiyor. Ağaçları taşındı, başka 
yerlerde de üretilmeye çalışıldı ancak 
verim alınamadı, aynı lezzet olmadı. Top-
rak, iklim ve denize bağlı olarak Samanlı 
zeytininin vatanı sadece Karamürsel. 
Zeytinimizin en büyük özelliği çok lezzetli 
oluşu. Toplanıp suya konulduktan 15 gün 
sonra yenilmeye hazır hale geliyor ancak 
ince kabuklu olduğu için diğer zeytinler 
kadar uzun ömürlü değil; yaz sıcakların-
dan önce tüketilmesi gerekiyor. 
Yeşil ve siyah sofralık olarak değerlendi-
rilen Samanlı zeytininden yüksek kalite-
de yağ da elde ediliyor. Diğer zeytinler 6 
kilogramda 1 litre yağ verirken, Samanlı 
zeytininin 4 kilogramından 1 litre yağ 
alınıyor. Karamürsel halkı bu zeytinden 
başka zeytin yemez. Şehir dışından ge-
lenler de bir kez tattıktan sonra Samanlı 
zeytininden vazgeçemiyor. Biz buradan 
Türkiye’nin her yerine Samanlı zeytini 
gönderiyoruz” diyor. 

Karamürsel’in bir diğer sevilen zeytin 
türü ise kalamata. Kalamata, ilçede ‘eşek 
zeytini’ denilen zeytin çeşidinin sirkeli 
suda bekletildikten sonraki haline veri-
len isim. Samanlı zeytinine göre daha iri 
taneli ve ekşimsi bir lezzeti olan kalama-
ta, İstanbul ve çevre illerde ‘Karamürsel 
zeytini’ olarak da biliniyor.

ZEYTİNYAĞI DA VAR
Kırahmetoğlu Zeytincilik’in sade-
ce zeytini değil, zeytinyağı da meşhur. 
Zeytinleri topluyor, kendileri sıktırı-
yorlar. Soğuk sıkım, mis gibi doğal zey-
tinyağının tadına doyum olmuyor. Boz-
kır kardeşler, ürünlerini Türkiye’nin 
her yerindeki müşterilerine kargo yo-
luyla ulaştırıyor. 

Turan Bozkır, ilçedeki zeytin ağaçla-
rının korunması konusunda ise şunla-
rı söylüyor: "Karamürsel halkı olarak 
bu değerimize sahip çıkmalıyız. Zey-
tin, kolay büyüyen bir ağaç değil. Biz, 
kendi bahçemizdeki zeytinleri özenle 
koruyoruz. Eskiden her yer zeytinlikti 
ama şimdi ilçemiz büyüyor, yeni inşaat 
alanlarına ihtiyaç duyuluyor. Neyse ki 
Başkanımızın zeytin ağaçlarıyla ilgi-
li çok güzel bir uygulaması var. İnşaat 
alanlarındaki zeytin ağaçlarını koruyor. 
Zeytinlerin kesilmesine engel oluyor, 
inşaat sahasından alıp başka yere diki-
yor ve yaşamasını sağlıyor. Zeytin ağaç-
ları konusunda gösterdiği hassasiyetten 
ötürü, İsmail Başkanımıza çok teşekkür 
ediyoruz.”

Toprak, iklim ve denize bağlı olarak Samanlı zeytininin vatanı 
sadece Karamürsel. En büyük özelliği ise çok lezzetli oluşu
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Karamürsel’de yaşamak güzel
Huzurun başkenti Karamürsel artık ‘mutlu insanların şehri’ olarak anılıyor

Celal Idır (Pazarcı esnafı)

TORUNLARIMI DA BURADA 
BÜYÜTMEK İSTİYORUM
30 yıl önce Zonguldak’tan geldik buraya. İyi ki de gelmişiz. Burada 
hem şehir hem köy hayatını birlikte yaşama imkanımız var. Akçat 
Köyü’nde bir evim var. Orada üretiyorum, pazarda satıyorum. 
Üretmeyi seviyorum. Karamürsel bana göre Marmara’nın 
incisi. Çok sakin bir ilçe, kafayı dinliyorum burada. Uzun ömürlü 
olmak isteyenlerin Karamürsel’de yaşaması gerekiyor diye 
düşünüyorum. Torunlarımı da bu şehirde büyütmek istiyorum.

Neriman Altındemir (Pazarcı esnafı)

ULAŞIMI KOLAY BİR KENT
31 yıl önce Karamürsel’e gelin geldim. İyi ki gelmişim. 
Karamürsel’in denizini, havasını seviyorum. Konumu da 
çok önemli bir noktada. İstanbul’a, Bursa’ya çok yakınız. 
Gerek şehir içi gerekse şehirlerarası ulaşım çok kolay. 31 
yıldır burada pazarcılık yapıyorum, Karamürsel’in halkını da 
seviyorum, herkes birbirine çok saygılı. Burada yaşamaktan 
mutluyum. Son yıllarda yapılan ulaşım yatırımları Karamürsel’de 
yaşamayı daha ayrıcalıklı kıldı.

Fatih Köroğlu (Pazarcı esnafı)

BAŞKA YERDE YAŞAYAMAM
25 yıldır Karamürsel’de yaşıyorum. Sevdiklerimiz burada, 
Karamürsel’de yaşamaktan çok mutluyum. Bahsedildiği 
gibi Karamürsel huzurun başkenti. Buradan başka yerde 
yaşayamam diye düşünüyorum. Karamürsel anlatılmaz yaşanır.

Feyzi Deniz (Deniz Mefruşat’ın sahibi)

SESSİZ, SAKİN BİR İLÇE
12 yaşında Karamürsel’e geldim, nereden baksanız 45 yıldır 
burada yaşıyorum. Karamürselimiz çok güzel bir yer. Sahili, 
doğal güzellikleri, havası, suyu, halkı muhteşem. Sessiz, sakin 
bir ilçe. Daha önce emeklilerin yaşadığı bir yerdi şimdi ticaretin 
de gelişmesiyle birlikte her yaştan, her kesimden insanın 
rahatlıkla yaşayabileceği bir ilçe oldu. Yazın sahillerimiz cazibe 
merkezi oluyor. Burada yaşamaktan mutluyum. Torunlarımız da 
bu kentte sağlıkla yaşayıp, büyüsün istiyorum.

Samet Çakıcı (Şentürk Kardeşler Manav)

BAŞKA YERE GİTSEM  
HEMEN ÖZLÜYORUM
20 yıldır Karamürsel’de yaşıyorum. 4 mevsimi en güzel şekilde 
yaşayabildiğimiz bir kent olduğu için seviyorum Karamürsel’i. 
Sosyal aktivite yapacak alanımız kısıtlı ancak sahil şeridimiz 
çok güzel. Orada vakit geçirmeyi seviyorum. Karamürsel’den 
güzel yer mi var yaşanacak? Başka bir yere gitsem hemen 
özlüyorum. Burada yaşamaktan çok mutluyum.

Burak Günay (Arkadaş Market’in sahibi)

YAŞAM BURADA ÇOK KOLAY
28 yıldır burada yaşıyorum. Karamürsel küçük ve güzel bir ilçe. 
Herkes birbirini tanıyor. İnsanlar günün herhangi bir saatinde 
sokaklarda çok rahat geziyor. İşimizi çok rahat hallediyoruz. 
Burada yaşamak kolay. Deniz kenarı, tatil bölgesi olması da 
bir avantaj. Tatil için başka bir şehre gitmeye gerek kalmıyor. 4 
mevsimi Karamürsel’de yaşamak ayrı bir mutluluk.

Karamürsel halkına ‘Karamürsel’in en çok neyini seviyorsunuz?’ ve 
‘Karamürsel’de yaşamaktan mutlu musunuz?’ diye sorduk. Aldığımız 
yanıtlar hemen hemen aynıydı. Karamürsel’i sessiz, sakin ve huzurlu 
bir ilçe olarak tanımlayan vatandaşlar burada yaşamaktan öylesine 
mutlu ki bir kere görüp yerleşmeye karar verene de rastladık, ‘Başka 
yerde yaşayamam’ diyene de. ‘Memlekete gittiğimde özlüyorum’ 

diyen de oldu, ‘Torunlarımı da burada büyütmek istiyorum’ diyen 
de. Karamürsel için ‘anlatılmaz yaşanır’ diyen de çıktı, yurt dışında 
yaşama imkanı olduğu halde ‘Karamürsel’den dışarı çıkmam’ diyen 
de. Karamürsel’de yaşamın kolay olduğunu söyleyen de oldu, ilçenin 
doğal güzelliklerine vurgu yaparak ‘Karamürsel’den daha güzel yer 
mi var?’ diyen de. Gelin, Karamürselliler’in sesine kulak verelim.

Mehmet Uzun (Piknik Döner’in sahibi)

KARAMÜRSEL’DEN DIŞARI ÇIKMAM
65 yıldır Karamürsel’de yaşıyorum. Doğası güzel, insanı güzel, yönetim şekli 
güzel. Çok mutluyum burada. Öyle ki buranın insanlarının iyiliği, güzelliği 
beni yurt dışına çıkmaktan alıkoydu. Amerika’da, Avustralya’da yaşama 
şansım varken ben Karamürsel’i tercih ettim. Dünyaya bin defa gelsem yine 
Karamürsel’de yaşamak isterim. 
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Celal-Nakiye Avşar  
(Avşar Yöresel Ürünler’in sahibi)

MİSAFİRLİĞE GELDİM 
YERLEŞMEYE KARAR VERDİM
Karamürsel’e bundan 15 yıl 
önce misafirliğe gelmiştim, 
yerleşmeye karar verdim. 
Yeğenlerimi ziyaretim 
sırasında gördüm ki 
Karamürsel yaşamak için 
ideal bir kent. İstanbul’dan 
buraya taşındım. 
Karamürsel’in sakinliğini, 
asayiş bakımından 
sorunsuz bir yer olmasını 
seviyorum. Çocuklarım 
dışarıda olduklarında aklım 
onlarda kalmıyor. Mutluyum 
burada yaşamaktan. 
Aynı zamanda şanslı 
olduğumuzu düşünüyorum 
çünkü vatandaşla iç 
içe bir başkana sahibiz. 
Başkanımız bizi sık sık 
ziyaret ediyor, bizimle 
sohbet ediyor. Karamürsel, 
yaşamak için en güzel 
kent.

Lütfiye Taşçı (Pazarcı esnafı)

HAKİKATEN HUZURUN BAŞKENTİ
Karamürsel’de doğdum, 55 yıldır burada yaşıyorum. Karamürsel 
her şeyiyle çok güzel bir şehir. Hakikaten huzurun başkenti. Ulaşım 
kolay, insanlar güzel, havası, doğası muhteşem. Bir insan yaşamak 
için daha nasıl bir yer ister ki…

Nail Keskin (Penava Kasap)

KOCAELİ’NİN PARİS'İ
40 yıldır Karamürsel’de yaşıyorum, 25 yıldır kasaplık yapıyorum. 
Hani bir tabir vardır ya ‘dört dörtlük’ diye. İşte Karamürsel 
de dört dörtlük bir şehir. Havası, suyu, doğal güzellikleri, 4 
mevsimin bir arada yaşanması, ulaşımın kolaylığı, üreten bir 
kent olması, şehir ve köy hayatının bir arada yaşaması. İşte 
bunlar Karamürsel’de yaşamayı cazip kılıyor. Kocaeli’nin Paris’i 
Karamürsel. Burada yaşamak insana ayrıca mutluluk veriyor. 

Asiye Özkan (Pazarcı esnafı)

YAŞANILASI BİR YER
Çocukluğum Karamürsel’de geçti, 30 yıldır burada yaşıyorum. 
Aslen Trabzonluyum, memlekete gittiğimde 2 hafta zor 
duruyorum, hemen Karamürsel’e dönmek istiyorum çünkü 
özlüyorum. Karamürsel çok güzel bir şehir. Sahili, doğası, havasıyla 
yaşanılası bir kent. Evim bahçeli ve orada üretiyorum. Hem burada 
yaşadığım hem üretme imkanı bulduğum için çok mutluyum.

Meral Toker (Ev hanımı)

BURADA YAŞAMAK ÇOK ZEVKLİ
Gelin olarak geldim buraya, 30 yıldır Karamürsel’de yaşıyorum. 
Burada yaşamak çok zevkli ve çok kolay. Ev hanımıyım ama 
kendimi geliştiriyorum, belediyenin açtığı eğitici kurslardan 
yararlanıyorum. Keza sahilimiz ömre bedel. Paraya çok da ihtiyaç 
duymadan Karamürsel’de yaşamak mümkün. Burada mutluyum.

Oğuz Acar (Sevim Parfümeri çalışanı)

DOĞAL GÜZELLİĞİ YETER
27 yıldır burada yaşıyorum, Karamürsel çok sakin bir kent. 
Ulaşımı rahat, lokasyonu güzel. İstanbul’a yakın olması çok 
avantaj sağlıyor. Havası diğer ilçelere göre daha temiz, aktivite 
yapılacak alanı çok. Doğal güzelliği her şeye yeter. Ailece 
burada yaşamaktan dolayı çok mutluyuz.

İsmail Koyuncu (Peynirci Baba çalışanı)

BURADA YAŞAMAKTAN  
ÇOK MUTLUYUM
35 yıldır Karamürsel’de yaşıyorum. Mutluyum burada 
yaşamaktan. Karamürsel’in sahilini seviyorum. Köylerimiz 
de çok güzel. Çamdibi Köyü’ndenim, zaman zaman köyüme 
gidiyorum. Köyüm de çok huzurlu ve sakin bir yer.

Halit Alper Tuna (Atilla Gıda’nın sahibi)

KARAMÜRSEL’DE  
KENDİME GELİYORUM
Atalarımız Karamürselli, 90 yıldır burada ticaret yapıyoruz. 
Karamürsel’in insanı güzel, toprağı güzel, havası güzel, 
suyu güzel. İstanbul’a yakın ve Marmara’nın göbeğinde, bu 
lokasyonda başka bir yer yok. Şu an İstanbul’da üniversite 
okuyorum ama bittiği an döneceğim Karamürsel’e. Burada 
yaşamaya devam edeceğim. Karamürsel’de kendime 
geliyorum. Yazları ayrı, kışları ayrı güzel bir şehir.
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Karamürsel Belediyesi
Türk Müziği Korosu 

Karamürsel’de sanat var

Verdiği ilk konserle Karamürsel halkının büyük beğenisini kazanan Karamürsel 
Belediyesi Türk Müziği Korosu, Başkan Yıldırım’dan aldığı destek ve şef Remzi 

Çelikyay’ın özverili çalışmasıyla yeni başarılara imza atmaya hazırlanıyor
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Türk sanat müziği ve tasavvuf mu-
sikisinin büyük sesi Ahmet Özhan 
ile megastar Tarkan başta olmak 

üzere bugüne dek pek çok sanatçı yetişti-
ren Karamürsel, sanata ve sanatçıya ver-
diği değerle tanınan bir ilçe. Karamürsel 
Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın da 
desteğiyle sanatın her dalında çalışma-
ların yapıldığı Karamürsel, şimdi de Türk 
müziği korosuyla gündemde. 
Her zaman sanatçının ve sanatın yanında 
olan, Karamürsel’deki sanatsal faaliyet-

lerin artması için sayısız projeyi hayata 
geçiren, ilçe halkının sosyal yaşamının 
renklenmesi amacıyla yaptığı çalışma-
lara hız kesmeden devam eden Başkan 
Yıldırım, Karamürsellilerin ‘Türk müzi-
ği korosu istiyoruz’ talebine de kayıtsız 
kalmadı. Ön çalışmaları kısa sürede ta-
mamlanan Karamürsel Türk Müziği Ko-
rosu, Bursa’da 3o yıldır amatör koroları 
çalıştıran tecrübeli şef Remzi Çelikyay’ın 
sorumluluğunda kuruldu. 

Kurulduğu ilk gün itibariyle Karamürsel 
halkından büyük ilgi gören ve çalışmala-
rını şef Remzi Çelikyay yönetiminde sür-
düren Karamürsel Türk Müziği Korosu, 
ilk konserini 24 Kasım Öğretmenler Gü-
nü’nde verdi. 
Çalışmalarına hız kesmeden devam eden 
Karamürsel Belediyesi Türk Müziği Ko-
rosu’nun kuruluş öyküsünü ve kısa süre-

Karamürsel Belediyesi Türk Müziği 
Korosu ilk konserini 24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nde verdi.



S A N A T S A N A T

de geldiği noktayı, ünlü şef Remzi Çelik-
yay’dan dinledik.
Remzi Bey, sizi tanıyarak başlayalım?
Bursa'da yaşıyorum. Türk sanat müziği 
ile ilgilenmeye 1984 yılında Bursa Halk 
Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği Ko-
rosu'nda başladım. 1989 yılında Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı 
Türk Sanat Müziği Bölümü’nün ilk me-
zunlarından biri oldum. Uludağ Üni-
versitesi İşletme Bölümü mezunuyum. 
Konservatuvar öğrenciliğim sırasında 
ve mezun olduktan sonra aynı kurumda 
hocam olan Erdinç Çelikkol’un teşvikiy-
le korist, solist ve öğretim elemanı olarak 
görev yaptım. 35 yıllık sanat hayatım, 30 
yıllık da şeflik hayatım var. Nilüfer Türk 
Müziği Derneği, Oyak Renault ORSAM, 
Altınkoza Musiki Derneği, Çiftlikköy Be-
lediyesi, Mudanya Poyraz Sanat Derneği, 
Proje Sanat Derneği Türk Sanat Müziği 

Korolarının şefliğini yapıyorum. İlk yurt 
dışı konserimi Şubat 2019’da Paris’te 
verdim. Son olarak Karamürsel Beledi-
yesi Türk Müziği Korosu’nu da yönetme-
ye başladım. 
Karamürsel’e ne zaman ve nasıl geldi-
niz?
Yedi yıldır Yalova Çiftlikköy’de, beledi-
ye korosunu çalıştırıyorum. Koromuzda 
Karamürsel’den gelen arkadaşlar da var. 
Bir gün ‘Neden Karamürsel’e gelmiyor-
sunuz?’ sorusuna ben olumlu yanıt ve-

rince arkadaşlarım hemen Başkanımız 
İsmail Yıldırım’dan randevu aldı. Görüş-
tük. Karamürsel’de müziğe yönelik güzel 
bir potansiyel var. Bunu değerlendirmek 
istedik ve Türk müziği korusunu kurma-
ya karar verdik. 1,5 aylık bir çalışmanın 
neticesinde, ilk konserimizi 24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nde verdik. Bu kadar 
kısa süreli bir çalışmaya rağmen muhte-
şem bir konser oldu.

KAPIMIZ HERKESE AÇIK
Koro kaç kişiden oluşuyor?
Şu an 25 kişiyiz ve bu sayı her geçen gün 
artıyor. Yaş sınırlamamız olmadığı için 
koromuzda 7’den 70’e her yaştan insan 
var. Yüreğinde müzik sevdası olan her-
kese kapımız açık olduğunu söylemek 
isterim. Özellikle çocukların bu koro-
ya katılmasını çok istiyor ve onları teş-
vik ediyoruz. Çocukların Türk müziği ile 

buluşması gerekiyor. Kaldı ki çocukların 
Türk müziğini sevmemesi mümkün değil. 
Ninnilerimiz Türk müziği ezgilerinden 
ve ezanlarımız segah, uşşak, hicaz, rast 
gibi en çok sevilen makamların ezgileriy-
le  okunduğundan çocukların kulağı Türk 
müziğine zaten aşina. 
Ayrıca bir çocuk korosu kurmayı düşü-
nüyor musunuz?
Şu an koromuz çocuk-yetişkin bir arada 
karma çalışıyor. Konserlerde de onlara 
ayrı bir yer veriyorum ancak ilerleyen za-

manda bir çocuk korosu kurma planımız 
var. Çocuklara yönelik özel bir çalışma 
yapmak istiyorum. 
Koronuzu çalıştırmak için hangi gün-
ler Karamürsel’e geliyorsunuz? 
Haftanın bir günü buradayım. Cumartesi 
günleri 16.00 ile 18.00 arasında koro-
muzla KARMEK’te çalışıyoruz. 

EN ZENGİN MÜZİK TÜRÜ
Remzi Bey, sizi Türk müziğine bağla-
yan en önemli sebep nedir?
Türk müziği, dünya müzikleri içerisinde 
en zenginlerinden bir tanesi. Duyguları 
en iyi anlatan müzik türü. Bizim müzi-
ğimizde her türlü duyguyu anlatan, çok 
zengin bir makam çeşitliliğimiz var. Duy-
guyu hissetmek ve anlatmaktır müzik. 

Duygularınızın buluştuğu müzik türüy-
le zaman geçirerek mutlu oluyorsunuz. 
Türk müziği de duygularınıza hitap eden 
bir müzik türü.
Başkan Yıldırım’ın koroya yaklaşımı 
nasıl?
Başkanımız, ilk görüşmemizde bana 
‘Hocam biz her zaman yanınızdayız’ dedi 
ve aynen öyle oldu. İlk konserimizin son-
rasında kutlamamıza da katıldı. Konser-
den sonra koromuzla ilgili yeni hedefle-
rimizi paylaştığımız bir toplantı yaptık. 
Başkanımız 4 Temmuz Festivali ve bahar 
şenlikleriyle ilgili bir çalışma yapmamızı 
da istedi. Koromuzun müzik eğitimi ve-
rilen bir yer olmasını arzu ettiğini söyledi. 
Amatör bir koro olsak da sadece konser-
lere yönelik bir repertuvar yapmayacağız. 

Türk müziği kültürünü, bilgisini, nazari-
yatını, makamlarını arkadaşlarımıza do-
zunda verebilmeyi arzuluyorum.
Zaman içerisinde bir enstrüman kursu da 
açabiliriz. Müziğin her alanında hizmet 
vermek istiyoruz. Benim amacım; 1989 
yılından bugüne kadar gerçekleştirdiğim 
konserlerde halkımızdan gördüğüm te-
veccühe layık olma gayretiyle; kültürü-
müzün en önemli değerlerinden biri olan 
Türk müziğine hizmet etmektir.

MÜZİK ŞİFA VERİR
Önümüzdeki süreçte bir konser etkin-
liğiniz var mı?
İlk konserimiz çok beğenildi, herkes bir 
sonraki konserin ne zaman olacağını 
merak ediyordu. Biz de Sevgililer Gü-

nü’ne özel bir konser yapalım istedik. 
Sevgililer Günü’nden iki gün sonra, 16 
Şubat Pazar günü yine sahnede olacağız. 
Aşk şarkıları söyleyeceğiz ki tüm şarkıla-
rın temelinde zaten aşk var. 
Son olarak Karamürsel halkına ne söy-
lemek istersiniz?
Öncelikle, müziğe gönül veren ve ne olur-
sa olsun Türk müziğini öğrenmek isteyen 
hiç kimse ‘Ben güzel şarkı söyleyemem’ 
demesin. Orta ölçekte bir sese sahip olan 
herkese kapımız açık. Türk müziği ile il-
gilenmek, koroda şarkı söylemek adeta 
bir terapi. Biz burada arkadaşlarımız-
la bir aile gibiyiz. Müziğin kaynaştırıcı 
özelliğini kullanarak sosyalleşiyoruz. Ha-
kikaten müzik bir şifa. Gelsinler, bizimle 
bu terapiye katılsınlar. Bu şifayı alsınlar. 
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"Yüreğinde müzik sevdası olan herkese kapımız açık. Özellikle 
çocukların bu koroya katılmasını çok istiyoruz"

Karamürsel Belediyesi Türk Müziği Korosu’nu, 30 yıldır 
sayısız koro yöneten şef Remzi Çelikyay çalıştırıyor.

Karamürsel Belediyesi 
Türk Müziği Korosu, 25 

kişiden oluşuyor.
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Karamürsel Belediyesi; eğitim, 
spor ve sağlık alanında ilçeye ka-
zandırdığı yatırımların yanı sıra 

yeni ibadethanelerin açılmasına da ön-
cülük ediyor. İlçe merkezinde nüfusun 
hızla artması ve yeni ibadethanelere ihti-
yaç duyulması üzerine temeli 1.5 yıl önce 
atılan Karamürsel Akçakoca Camii’nin 
inşaatı devam ediyor. 4 Temmuz Ma-
hallesi’nde, eski kerestecilerin bulun-
duğu alanda yapımına başlanan caminin 
tamamlanması için hayırseverlerin daha 

desteği gerekiyor. 

UYGULAMA CAMİ OLACAK
Türk-İslam mimarisinin çağdaş bir sen-
tezi olarak tasarlanan ve kaba inşaatı ta-
mamlanan Karamürsel Akçakoca Camii, 
3 bin 200 metrekare alan içerisinde yer 
alıyor. Toplam inşaat alanı 920 metre-
kare olan cami inşaatı tamamlandığında 
dış alanıyla birlikte 2 bin 500 kişi aynı 
anda ibadet edebilecek. Akçakoca Camii; 
Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lise-

si Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ile 
Karamürsel İmam Hatip Ortaokulu’nun 
hemen yakınında bulunduğu için aynı za-
manda öğrenciler için uygulama camii de 
olacak. Akçakoca Camii Yaptırma, Yar-
dımlaşma ve Yaşatma Derneği Başkanı 
Osman Salih, cami inşaatının tamamlan-
ması için hayırseverlerden destek bekle-
diklerini söylüyor. Salih, “Şu ana kadar 
cami inşaatımız Celal Gökçe isminde bir 
amcamızın ve belediye başkanımız İsmail 
Yıldırım'ın desteğiyle ilerledi. Camimizin 

inşa edilmesinde belediyemizin deste-
ği büyük ancak camimizi hayırseverlerin 
desteğiyle tamamlayacağımıza inanı-
yorum. Buradan hayırseverlere çağrıda 
bulunuyorum, lütfen desteğinizi bizden 
esirgemeyin” diyor.

ÇATISI ÇELİK OLACAK
Cami inşaatının sağlıklı bir şekilde iler-
leyebilmesi ve gerekli yardımların resmi 
kanallar aracılığıyla yapılabilmesi için 
6 ay önce dernekleştiklerini söyleyen 

Osman Salih, “Camimizin çatısını uzun 
ömürlü ve dayanıklı olması için çelikten 
yapmak istiyoruz. Çelik çatı ciddi bir 
maliyet demek. Derneği kurmamızdaki 
amaç da bu maliyetleri karşılayabilmek” 
diye konuştu. Camiden hem öğrencile-
rin hem de 4 Temmuz Mahallesi sakin-
lerinin faydalanacağını söyleyen Salih, 

“Caminin yapıldığı bölgede başka cami 
yok. Bu anlamda halkımızın yararına bir 
hizmet olacak” şeklinde konuştu.

YATAY TASARIMA SAHİP
Tasarımı, Gebze Teknik Üniversite-
si (GTÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim 
Görevlisi Dr. İbrahim Türkeri ve mimar 
Gönül Karademir'e ait olan caminin 
mimarisinde, Peygamber Efendimizin 
Mescid-i Nebevisi ve Karamürsel'in köy 
camileri temel dayanak noktası oldu. 
Mescid-i Nebevi’de olduğu gibi Kara-
mürsel Akçakoca Camii de dikdörtgen 
plan şemasına göre kurgulandı. Yatay 
tasarımın hakimiyetinin dikkat çektiği 
projede, en ön safta namaz kılma fazi-
letinden daha fazla kişinin yararlanması 
öngörülüyor. 
Karamürsel Akçakoca Camii’nin mi-
naresinin yüksekliği 22 metre olarak 

planlandı. Minarenin en dikkat çeken 
özelliği ise denizle kucaklaşan Karamür-
sel'e özgü bir deniz fenerini andıracak 
olması. Minare bünyesindeki nişler de 
kuşlar için yuva niteliğinde olacak. Cami 
kompleksi içerisinde kadın ve erkek ab-
desthaneleri ayrı olarak inşa edilecek. 
Kadınların ibadet alanı caminin üst katı 

olacak, giriş katı ise erkeklere ve öğ-
rencilere açılacak. Cami avlusu cenaze 
törenlerine uygun bir platform olarak 
tasarlandı ve aynı zamanda bölge için bir 
kent meydanı niteliği kazandırıldı.

3 AYRI GİRİŞİ OLACAK
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 içeri-
sinde aynı zamanda imam odası da bulu-
nacak. Karamürsel Akçakoca Camii’nin 
çatısında, en ortada bulunan kırma kubbe 
şeffaf olarak tasarlanarak, cami iç meka-
nını aydınlatması sağlanacak. Caminin 
iç mekanında da abartılı süslemelerden 
uzak durulacak. 
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KARAMÜRSEL 
AKÇAKOCA CAMII

Hayırseverlerin desteğini bekliyor

Türk-İslam mimarisinin çağdaş bir sentezi olan Karamürsel Akçakoca 
Camii’nin tamamlanması için hayırseverlerin desteğine ihtiyaç var
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Caminin mimarisinde, Peygamber Efendimizin Mescid-i 
Nebevisi ve Karamürsel'in köy camileri dayanak noktası oldu 

Akçakoca Camii Yaptırma, Yardımlaşma ve 
Yaşatma Derneği Başkanı Osman Salih ile 
derneğin kurucu başkanı Mustafa Çimen, 

caminin tamamlanması için destek bekliyor.
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Karamürsel Belediyesi tarafından tahsis 
edilen tam donanımlı eğitim binasında 
13 kişiden oluşan başarılı bir kadro ve 
2 stajyer personelle hizmet veren Ka-
ramürsel Alp Bilgievi’nin işleyişinden 
Cihat Şekerci sorumlu. Şu anda 2 bin 
550 öğrencisi bulunan Karamürsel Alp 
Bilgievi, yaklaşık 450 öğrenciyi de mezun 
etmiş olmanın gururunu yaşıyor. 

İlkokul ve ortaokul öğrencileri, hafta içi 
okuldaki dersleri bitikten sonra Kara-
mürsel Alp Bilgievi’ne geliyor ve o gün 
derste gördükleri konuları kurumdaki 
uzmanlarla birlikte tekrar etme, ödevle-
rini yapma imkanı buluyor. 

KULÜP ÇALIŞMALARI
Öğrenciler Karamürsel Alp Bilgievi’nde 

sadece derslerine destek almakla kalmı-
yor; resim, satranç, el sanatları, minik 
aşçılar, aklınla bin yaşa, robotik kodla-
ma ve akıl oyunları kulüplerindeki akti-
vitelere de katılıyor. Kurumda değerler 
eğitimi de alan öğrenciler, Türk örf ve 
ananelerini küçük yaşta öğreniyor. Öğ-
renciler, gerek zeka gelişimine gerekse el 
becerisine katkıda bulunan etkinliklerle 

Kocaeli Büyükşehir Belediye-
si’nin çocukların eğitimine 
destek olmak ve yeteneklerini 

geliştirmelerine olanak tanımak ama-
cıyla Kocaeli genelinde hizmete açtığı 
bilgievleri, geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımız için adeta ikinci bir yuva 
haline geldi. İl genelindeki 17 merkez-
den biri olan Karamürsel Alp Bilgievi de 

2011 yılından beri yüzlerce çocuğun ba-
şarısına katkıda bulunuyor. Karamürsel 
ilçe merkezinde eğitim veren Karamür-
sel Alp Bilgievi, ilk ve ortaokul öğren-
cilerinin matematik, İngilizce, Türkçe 
ve fen derslerine destek oluyor; kulüp-
ler aracılığıyla çocukların yetenekleri-
ni keşfetmesine ve geliştirmesine, yeni 
şeyler öğrenmelerine fırsat tanıyor.
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Karamürsel Alp Bilgievi 
Her şey çocuklar için

Karamürsel Alp Bilgievi, ilk 
ve ortaokul öğrencilerinin 
hem derslerine destek 
oluyor hem kulüpler 
aracılığıyla çocukların 
yeteneklerini keşfetmesine ve 
geliştirmesine fırsat tanıyor
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Karamürsel Alp 
Bilgievi’nin 4 bin 500 
kitaptan oluşan bir de 

kütüphanesi bulunuyor.
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eğlenerek öğreniyor ve öğrendiklerini 
deneyimleme imkanı buluyor. 

DEV KÜTÜPHANE
550 metrekarelik bir alana sahip olan 
Karamürsel Alp Bilgievi’nde 4 derslik, bir 
kulüp sınıfı ve bir bilişim sınıfı bulunu-
yor. Çocuklar, ders ve araştırmalarını ya-
parken bu bilgisayarlardan yararlanıyor; 
bilgiye anında ulaşıyor. Öğrenciler ayrı-
ca, kurumun 4 bin 500 kitabın yer aldığı 
dev kütüphanesinden de diledikleri kadar 
faydalanabiliyor. Tüm bunların yanı sıra 
bilgievinde bulunan rehberlik servisinde 
öğrencilere psikolojik danışmanlık hiz-
meti de veriliyor. 

ETKİNLİKLERE KATILIYORLAR
Karamürsel Alp Bilgievi Sorumlusu 
Cihat Şekerci, öğrencilerin akıl oyunları 

ve robotik kodlama kulüplerine sınavla 
alındığını söyleyerek, “Diğer tüm ku-
lüplere girmek için sadece kayıt yaptır-
mak yeterli ancak akıl oyunları ve robotik 
kodlama kulüplerine aldığımız öğrenci-
leri sınava tabi tutuyoruz” diyor. Her öğ-
rencinin kendi yaş grubuyla beraber et-
kinliklere katılabildiği bilgievinde, hafta 
içi okul ve bilgievi işbirliğinde derslerine 
destek alan çocuklar, hafta sonları da 
gezilere katılıyor, sosyal aktiviteler ya-
pıyor. 

İNTERNETTEN KAYIT İMKANI
Bursa, İstanbul gibi yakın lokasyonlarda 
tarihi ve kültürel gezilerle atalarımızdan 
miras kalan birbirinden değerli eserleri 
yerinde görerek tanıyan öğrenciler; dü-
zenlenen doğa gezileriyle de çevreyi ve 
doğayı korumayı öğreniyor. Bu gezilerin 

bazılarına aileler de dahil edilerek, çok 
daha geniş kapsamlı ve keyifli organi-
zasyonlara imza atılıyor. Sömestr tatili de 
dahil olmak üzere haftanın 7 günü hizmet 
veren bilgievine internet üzerinden kayıt 
yaptırmak da çok kolay. Bunun için www.
kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr’yi tıklayıp 

‘bilgievi’ butonuyla ‘onlinekayıt’ bölü-
müne ulaşılması yeterli. 

İLETİŞİM
Adres: Sarıkum Mahallesi Hafız İsmail 
Efendi Caddesi No:6 Karamürsel/Kocaeli
Telefon: 0262 324 80 55
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Karamürsel Alp 
Bilgievi’nin başarılı 
eğitimci kadrosu 
bir arada.

Bigievi öğrencileri dersten arta 
kalan zamanlarını satranç oynayarak 

değerlendiriyor.

Çocuklar, 
bilgievinde 
hem 
eğleniyor 
hem de 
öğreniyor.

Robotik kodlama çalışmaları

Bilgievinde gerçekleştirilen ‘kurabiye 
atölyesi’nde, öğrenciler kurabiye pişirdi. 

Bilgievi öğrencileri resim dersinde.

Filografi, gençlerin 
en çok ilgi gösterdiği 
sanat dallarından biri.

Öğrenciler, uygulamalı derslerle 
öğrendiklerini pekiştiriyor.



O R D A  B İ R  K Ö Y  V A R  U Z A K T A
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biri olan alan, mangal keyfinden yaz-kış 
vazgeçemeyenlerle dolup taşıyor. Aile-
ce mesire alanına gelen Karamürselliler 
doğanın, manzaranın ve temiz havanın 
tadını çıkarıyor. 
Oldukça geniş bir alana sahip olan Sünni 
Baba Mesire Alanı’nda çocuklar da ku-
rulan oyun parklarında özgürce eğleni-
yor, keyifle vakit geçiriyor. 
Sünni Baba Mesire Alanı içerisinde bu-
lunan 200 senelik meşe ağacı ve alana 
kurulan gökyüzü salıncağı da Sünni Ba-
ba’nın popülaritesini artıran diğer detay-
lar arasında. Sünni Baba Mesire Alanı, 
Osmaniye Köyü sınırları içerisinde bu-
lunduğu için yönetimi de Osmaniye Köyü 
Muhtarı Ahmet Ertan’a ait. 

Osmaniye; doğası, muhteşem 
manzarası, tertemiz hava-
sı, suyu ve mesire alanlarıy-

la ilçemizin en güzel köylerinden biri. 
İzmit Körfezi’nin manzarasını kuş ba-
kışı gören; sınırları içindeki Sünni Baba 
Mesire Alanı ve Sünni Baba Türbesi’y-
le özellikle yaz aylarında binlerce kişiyi 
ağırlayan Osmaniye, gerçek bir yer yüzü 
cenneti.
Uzundere, Balaban, Yukarımahalle mev-
kilerinin bağlı bulunduğu, Karamürsel 
ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki 
Osmaniye Köyü, yaklaşık 200 yıllık bir 
geçmişe sahip. Osmaniye’nin ilk yerle-
şim yeri ise Uzundere mevkii. Önceleri 
köyün daha yukarı kesimlerinde bulunan 
Uzundere, 1800’lü yıllarda yaşanan bir 
heyelan sonucunda şu anda bulunduğu 
yere kaymış. 

ARICILIK DA YAPILIYOR
Yazın 82, kışın ise 11 hanenin yaşadığı, 
155 seçmeni bulunan Osmaniye Köyü, kış 
aylarında oldukça sakin ve sessiz olsa da 
bahar ve yaz aylarında kendisini doğanın 

kucağına bırakmak isteyenlerle dolup ta-
şıyor. Osmaniye’de genç nüfus oldukça 
az çünkü iş imkanı yok. Köyün gençleri 
Karamürsel ya da Gölcük’teki fabrikalar-
da çalışıyor.
Osmaniye’nin bir okulu da yok, esasen 
köyde okul çağında çocuk yaşamadığı için 
buna ihtiyaç da duyulmuyor. 
Ağırlıklı olarak Karadenizli vatandaş-
larımızın yaşadığı bu şirin Laz köyünün 
sakinleri genellikle bağ-bahçe işleriyle 
uğraşıyor. Yazın mısır, fasulye, domates, 
salatalık, biber, soğan, patates yetiştiren 
köy halkı, kışın sert hava koşullarının et-
kisiyle şehir merkezine ya da Ereğli’deki 
evlerine gidiyor. Köyde hayvancılık kı-
sıtlı şekilde yapılıyor ancak bolca kestane 
ağacı bulunduğu için arıcılık yaygın. Kes-
tane zamanı, Akpınar ve Karapınar gibi 
komşu köylerden gelerek köyde arıcılık 
yapan çok kişi var.

SÜNNİ BABA MESİRE ALANI
Osmaniye Köyü, evliyalarımızdan Sünni 
Baba’nın türbesine de ev sahipliği yapı-
yor. Rivayete göre, boyu yaklaşık 15 metre 

olan Sünni Baba’nın kabri de aynı uzun-
lukta. Sünni Baba’nın türbesini ziyaret 
etmek isteyen pek çok kişi sık sık Osma-
niye Köyü’ne geliyor, türbede dua ediyor. 
Osmaniye Köyü’nün bir diğer özelliği 
de İzmit Körfezi’nin seyredilebildiği en 
güzel noktalardan biri olan Sünni Baba 
Mesire Alanı’nın, köy sınırları içerisin-
de bulunması. Karamürsel’i kuşbakışı 
gören; gündüz ayrı, gece ayrı bir güzelliğe 
sahip bu muhteşem manzarayı seyretmek 
isteyen yüzlerce kişi her yıl Osmaniye 
Köyü’ne akın ediyor. 
Yaz döneminde çeşitli etkinlik ve şen-
liklerin düzenlendiği Sünni Baba Me-
sire Alanı, dört mevsim açık. Özellikle 
piknikçilerin en popüler noktalarından 

Sünni Baba Mesire Alanı, gökyüzüne 
uzanan büyük salıncaklarıyla ilgi çekiyor.

Osmaniye Köyü, sonbahar aylarında sararan 
yapraklarla ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

OSMANIYE
Yeryüzündeki cennet

Karamürsel’e bağlı Osmaniye Köyü; İzmit Körfezi’ni kuş 
bakışı seyretmek, Sünni Baba Mesire Alanı’nın cennet 
gibi doğasında oksijen depolamak ve Sünni Baba 
Türbesi’ni ziyaret etmek isteyenlerin uğrak noktası 

Sünni Baba Mesire Alanı’nda 
düzenlenen şenliklere Başkan İsmail 

Yıldırım da katılıyor.



Muhtar Ahmet Bey, köyün eskilerinden. 
Dedelerinin dedeleri Osmaniye Köyü’ne 
yerleşmiş, Ahmet Bey de burada büyü-
müş. Köyünü çok seven Ahmet Ertan, her 
gün köyünü adım adım geziyor, ihtiyaç-
ları tespit ediyor, eksikleri yerel yönetim-
lerle paylaşıp takipçisi oluyor.

TARİHİ UZUNDERE CAMİİ
Muhtar Ahmet Ertan, Osmaniye Köyü 
hakkında bilgi verirken, Uzundere mev-
kiinde bulunan ve tarihi değere sahip eski 
camiden de bahsediyor. Ertan, Osma-
niye Uzundere Köy Camii olarak bilinen 
bu caminin şu an atıl durumda olduğunu 
belirterek şunları söylüyor: “Camimizin 
tarihi değeri var ancak kullanılamıyor; şu 
anda restore edilmeyi bekliyor. Belediye-
miz, camimizi ‘restore edilecek yapılar’ 
listesine aldı. Eski camimizin bir an önce 
ibadete açılacağını düşünüyoruz." 
Osmaniye Köyü’nün yeni camisi ise Sünni 
Baba Türbesi’nin hemen yanına inşa edil-

miş. Camiyi yaptıran kişi muhtar Ahmet 
Ertan’ın kuzeni, Hüseyin Ertan. Hüseyin 
Bey’in, merhum eşi anısına yaptırdığı 
Osmaniye Köyü Sünni Baba Gülveren 
Hatun Camii’nin şimdilik kadrolu bir 
imamı yok. Köy muhtarı Ertan, cuma 
ve bayram namazları için Ereğli’den bir 
imam getirdiklerini söylüyor ve en büyük 
dileklerinin camiye bir an önce imam 
atanması olduğunu ifade ediyor.
Osmaniye Köyü’nün en önemli özel-
liklerinden biri de leziz suyu. Kaynağı 
Uzundere mevkiinde bulunan bu suyun 
köye getirtilmesi için büyük çaba har-

canmış. ‘Kaymakam Suyu’ olarak bilinen 
bu suyun bir hikayesi var. Rivayete göre 
1940’lı yıllarda, ilçe kaymakamı bir atın 
sırtında Uzundere’ye geliyor. Yoruluyor 
ve bir bardak su içiyor. Biraz dinleniyor, 
tekrar aynı sudan içiyor ve ‘Oh ne güzel 
suymuş bu’ diyor. 
Bu nedenle suyun adı, ‘Kaymakam Suyu’ 
olarak kalıyor. Kaymakam Suyu o kadar 
lezzetli ki ünü il sınırlarını aşmış. Muhtar 
Ahmet Ertan, “Bu sudan içmek ve bidon-
lara doldurarak evine götürmek için kö-
yümüze gelen çok sayıda insan var” diyor. 

KÖY HALKI BİRLİK İÇİNDE
Osmaniye Köyü’nün, köy halkını bir 
arada tutan, aralarındaki dayanışmayı 
artıran bir de derneği var. Köy sakinleri 
Osmaniye Köyü Yardımlaşma ve Daya-

nışma Derneği çatısı altında toplanıyor, 
çalışmalara katılıyor, geleneklerini yaşa-
tıyor ve şenlikler düzenliyor.
Köy halkını bir araya getiren bir diğer 
unsur da Kocaeli Büyükşehir Belediye-
si tarafından yaptırılan köy fırını. Köyün 
kadınları zaman zaman bu fırında topluca 
ekmek ya da pide pişiriyor ve komşuluk 
ilişkilerini pekiştiriyor.
Osmaniye Köyü, doğal güzelliği, mesire 
alanı, meşhur suyu ve Sünni Baba Tür-
besi’yle ününü her geçen gün artırmaya 
devam ediyor. 
Eğer sizin de yolunuz Osmaniye’ye düşer-
se, muhteşem İzmit Körfezi manzarasına 
karşı bir bardak çay içip, tertemiz havayı 
içinize çekmeyi, Sünni Baba Türbesi’nde 
dua etmeyi ve Kaymakam Suyu’nun tadına 
bakmayı unutmayın.
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Osmaniye Köyü 
Sünni Baba 
Gülveren Hatun 
Camii.

Sünni Baba Mesire Alanı’ndaki 
200 senelik meşe ağacı.

Tarihi Uzundere Camii, 
restore edilmeyi bekliyor.

Kaymakam SuyuSünni Baba Türbesi

Osmaniye Köyü’nün 
sevimli köpeği, Fındık.
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Mesleğinin ilk yıllarında Kara-
mürsel’de ‘kaymakam refiki’ 
olarak görev yapan Osman 

Aslan Canbaba, 28 yıl sonra ilçemize ‘Ka-
ramürsel Kaymakamı’ olarak geri döndü. 
Karamürsel’deki görevine geçtiğimiz 
eylül ayında başlayan Canbaba, ilçemizin 
gelişimine katkı sağlayacak pek çok pro-
jeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Karamürsel’deki tarım ve turizm faali-
yetlerini artıracak; Karamürselli çocuk-
ları denizle daha da bütünleştirecek ve 
ilçedeki huzurun artarak devam etmesine 
destek olacak projeler için çalışmalarına 
hız kesmeden devam eden Kaymakam 
Canbaba, ilçe halkıyla kısa sürede kur-
duğu sıcak diyaloglarla da dikkat çekiyor.
“Karamürsel’i çok seviyorum. Karamür-
sel için gerçekleştirebileceğimiz proje-
lerde, belediye başkanımız Sayın İsmail 
Yıldırım ile çok uyumlu çalışacağımızı 
düşünüyorum. Onun ilçemizi çok iyi ta-
nıyor oluşu, Karamürsel’e hizmet etme 
noktasında en büyük avantajımız” diyen 
Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan 
Canbaba’yı makamında ziyaret ederek 
keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.
Sayın Kaymakamım, ilçemize hoş gel-
diniz. Sizi tanıyabilir miyiz?
1966 yılında Erzincan'ın Üzümlü ilçe-
sinde dünyaya geldim. İlk, orta ve lise 
eğitimimi Üzümlü’de; lisans ve yük-
sek lisansımı İstanbul Üniversitesi'nde 
tamamladım. Mezuniyetimden sonra 
Burdur-Altınyayla, Konya-Ahırlı, Er-
zurum (Vali Yardımcılığı), Sivas-Hafik, 
Osmaniye-Bahçe, Muğla-Ula, Amas-
ya- Suluova, İzmir-Narlıdere, İstanbul- 
Bayrampaşa ilçelerinde kaymakamlık 
görevlerinde bulundum. 10 Eylül 2019 
tarihinde ise Karamürsel’deki görevime 
başladım. Evliyim ve üç çocuk babasıyım. 

Karamürsel’i nasıl buldunuz?
Ben Karamürsel’e yabancı değilim. 1991 
yılında, kaymakam adayı olduğum dö-
nemde ‘Kaymakam refiki’ olarak bir ay 
kadar Karamürsel’de bulunmuştum. Ye-
şili ve mavisiyle çok güzel bir ilçe burası. 
Kalabalık olmaması, doğanın korunma-
sında etkili olmuş. Bu doğal güzelliğin 
sürdürülmesi için gayret sarf eden, Kara-
mürsel’in doğasını koruyan tüm yetkilile-
re teşekkür ediyorum. Karamürsel, daha 
kalabalık bir ilçe olsa mevcut güzellik, 
bahsedilen huzur bu derece olmazdı diye 

düşünüyorum. Nüfus yoğunluğu arttıkça 
ve insanlar mekansal anlamda birbirine 
yaklaştıkça, ruhsal olarak uzaklaşıyor. 
Karamürsel’de bu uzaklık yok denecek 
kadar az. 

DENİZDEN DAHA FAZLA 
YARARLANMALIYIZ
Geçmişte burada bulunduğunuz dö-
nemle kıyaslarsak, Karamürsel’de ne 
gibi değişiklikler gözlemlediniz?
Karamürsel’in merkezi eskiye oranla göç 
almış. Özellikle köyler boşalmış, genç 

nüfus şehir merkezine toplanmış. Köyle-
rimiz eskiden çok daha üretkendi, şimdi 
köyler daha çok yaşlıların oturduğu yer-
lere dönüşmüş. Köylerde üretim olma-
yınca gençlerin de işle ilgili sorunları baş 
göstermiş. 
Bu sorunun ortadan kalkması için 
neler yapılmalı?
Kocaelimizin ve sanayimizin ihtiyaçlarını 
tespit ederek gençleri bu ihtiyaçlara göre 
eğitmek gerektiğini düşünüyorum. Okul-
larımızdaki bölümleri buna göre düzen-
leyip mezun olan gençlerin iş bulabileceği 

alanlar açmak gerekiyor. Sanayi ve eği-
timi birbirine entegre etmeliyiz. Bunun 
için çalışmalar yapma hedefindeyiz. 
Peki, Karamürsel’de hayata geçirmek 
istediğiniz projeler nelerdir?
Karamürsel’de yürüyüş yolu olarak kul-
lanılan 12 kilometrelik bir sahil şeridi 
var. Ben, denizden daha fazla yararlan-
malıyız diye düşünüyorum. Bu nedenle 
belediye başkanlığımızla bir protokol 
yaptık. İlk etapta ilkokul 3’üncü sınıftan 
ortaokul son sınıfa kadar tüm çocuklara 
yüzme öğreteceğiz. Çalışmalarımıza il-
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Osman Aslan Canbaba
Karamürsel’in yeni kaymakamı 

Eylül ayında göreve başlayan yeni Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, “En çok 
sakinliğini sevdim” dediği Karamürsel’de, iz bırakacak projelere imza atmaya hazırlanıyor
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Karamürsel 
Kaymakamı 
Osman Aslan 
Canbaba. 



P R O J E

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın isteği üzerine hayata 
geçirilen ‘Her şehre bir Millet 

Bahçesi’ projesi Karamürsel’de de hayat 
buldu. İklim değişikliğinin etkilerini en 
aza indirmek ve iklim değişikliğiyle mü-
cadele edebilmek adına Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı tarafından uygulanan 
proje kapsamında Karamürsel de Millet 
Bahçesi’ne kavuştu.

DAHA ÇOK YEŞİL ALAN 
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıl-
dırım’ın himayesinde, ilçede yeşil alan 
miktarını artırmak amacıyla başlatılan 

‘Millet Bahçesi’ projesi kısa sürede ta-
mamlandı. Karamürsel’de, Kent Konut 
Sitesi’nin hemen yanındaki 4 bin 500 
metrekarelik alana yapılan ‘Millet Bah-
çesi’ne ilk kepçeyi de hatırlanacağı üzere 
Başkan İsmail Yıldırım vurmuştu.

GENÇLER İÇİN SPOR SAHALARI
Karamürsel Millet Bahçesi’nde yeşil 
alanların yanı sıra çocuk parkı, basketbol 
ve voleybol sahaları yer alıyor. Kamel-
yaların da bulunduğu Millet Bahçesi’n-
de bölge sakinleri dinlenme ve eğlenme 
imkanı bulacak. Karamürselli gençlerin 
boş zamanlarını spor yaparak değerlen-

dirmeleri amacıyla yapılan basketbol ve 
voleybol sahaları da bölgedeki eksikliği 
büyük oranda giderecek.

MESUT ÇALIK’IN ADI VERİLDİ
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail 
Yıldırım başkanlığında geçtiğimiz ekim 
ayında toplanan Karamürsel Belediye 
Meclisi önemli bir karar aldı. Toplan-
tıda Kent Konut yanında yapılan Millet 
Bahçesi’ne genç yaşında vefat eden Kent 
Konseyi Başkanı Mesut Çalık’ın ismi-
nin verilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı. 
Bu karar Karamürsel halkı tarafından da 
takdirle karşılandı.
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Millet Bahçesi hayırlı olsun
Kent Konut Sitesi’nin yanına yapılan Millet Bahçesi’ne genç yaşta vefat eden  

Kent Konseyi Başkanı Mesut Çalık’ın adı verildi
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çemizin yeni havuzunda başladık. 

YÜZME BİLMEYEN KALMASIN
Nasıl bir çalışma yürütülüyor?
Belediye Başkanımız İsmail Yıldırım’ın 
da desteğiyle çocuklar eğitim saatinde 
okullarından servisle alınıyor ve havuza 
götürülüyor. Burada yüzme eğitimi al-
dıktan sonra tekrar okula bırakılıyorlar. 
Bu projeyi ilkokul birinci sınıfa başlayan 
tüm çocuklarımızı kapsayacak şekilde 
genişleteceğiz. Amacımız tüm çocukla-
rımızın ve gençlerimizin yüzme öğren-
mesi, denizden daha çok istifade etme-
si. Karamürsel’i bir su sporları merkezi 
olarak dizayn etmeyi hedefliyoruz. Yel-

ken kulübümüz ve dalış kulübümüz ha-
lihazırda var. Kürek ve kanoyu da bu 
gruba eklemek istiyoruz. Çocuklarımız 
kışın havuzda yazın da denizde suyla bu-
luşacak. 

TURİZMİ GELİŞTİRMELİYİZ
Karamürsel çok bereketli topraklara 
sahip. Tarımla ilgili projeniz de olacak 
mı?
Bildiğiniz üzere tarım, büyük emek iste-
yen bir faaliyet. Gençlerimiz de köyler-
den şehre geldiği için tarımsal faaliyetler 
gerilemiş durumda. Karamürsel’de ta-
rımı canlandırmak için planlarımız var. 
Örneğin, Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanlığımız ile işbirliği yaparak ‘bir 

köye bir ürün’ projesini hayata geçirmek 
istiyoruz. Böylece köylerimizde tekrar 
yeterince pazarlanabilir ürünler üretil-
mesini sağlayabiliriz. Özellikle tüccar-
ların ürünleri yerinden almasını sağladı-
ğımızda, burada tarımın da gelişeceğini 
düşünüyorum. En büyük avantajları-
mızdan biri Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sayın Tahir Büyükakın’ın Ka-
ramürselli olması. Gerek Ereğli gerekse 
Karamürsel ile ilgili birtakım projeler 
hazırlayıp kendisine sunmayı düşünüyo-
ruz. Yeri gelmişken belirteyim, ilçemizde 
hayata geçecek bir başka proje de kırsal 
turizmi geliştirmek.
Bu projeden de biraz bahseder misiniz?

Gerek yamaçlarımız, gerek köylerimiz 
kırsal turizme çok uygun. Bursa’dan Ko-
caeli’den ve İstanbul’dan insanların gelip 
trekking yapmasını, köy kahvaltısını tat-
masını, birkaç gün Karamürsel’de konak-
lamasını sağlayabiliriz. Keza yine Ereğli 
Evleri de tarihi değere sahip ve turistlerin 
ilgisini çekecek yapıda… Burada turizmi 
geliştirmek gerekiyor ama bu kitle turizmi 
olmamalı. Yoğun bir turist sirkülasyonu 
Karamürsel’in doğal güzelliğini bozabilir. 
Koruma/kullanma dengesine dikkat ede-
rek, doğayı bozmadan, kirletmeden makul 

ölçüde turisti buraya çekmeliyiz. 

UYUM İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ
Hayata geçirmek istediğiniz projelere 
bakınca kentle bütünleşen, halkla iç içe 
bir bürokrat imajı çiziyorsunuz….
Karamürsel halkıyla diyaloğum iyi. 
Zaman zaman esnafımızla toplantılar 
yapıyoruz. Hedefimiz önce kendimi-
zi geliştirmek sonra da insanımıza katkı 
sunmak. Karar süreçlerini vatandaşla, 
belediyemizle, kurumlarımızla birlikte 
yürütürsek insanlar projeleri sahiplenir. 
Aksi halde kurumun projesi olduğunda, 
sadece o kurum sahipleniyor. Hayata 
geçirmek isteğimiz tüm projeleri ilçenin 
projesine dönüştürmeliyiz.
Belediye başkanımızla diyaloglarınız 
nasıl?
Başkanımız genç ama görevde dördüncü 
dönemi. İsmail Bey hem Karamürselli 
olduğu hem de uzun süredir görev yap-
tığı için ilçeyi çok iyi tanıyor. İnsanları 
tanıyor. Kendisiyle uyum içerisinde ça-
lışacağımızı düşünüyorum. Biz burada 
geçiciyiz, görev süremiz bitince gide-
ceğiz ancak başkanımız burada yaşıyor. 
Uyumlu çalışırsak Karamürsel kazanır. 
Ben birlikte güzel çalışmalar yapacağı-
mıza inanıyorum.

SAKİNLİĞİNİ SEVİYORUM
Yıllar sonra geldiğinizde Karamür-
sel’de gözünüze çarpan ilk şey ne oldu? 

Karamürsel’in en çok neyini seviyor-
sunuz?
Kent büyümüş, yoğunlaşma artmış. Bü-
yükşehir ciddi şekilde çalışmış burada. 
Karamürsel’in en çok sakinliğini ve hu-
zurlu ortamını seviyorum. Hedefimiz bu 
huzuru ve güveni artırarak devam ettir-
mek. Bunun için pek çok konuda Kara-
mürsel halkıyla birlikte hareket etmeli-
yiz. Benim için en büyük mutluluk, görev 
sürem tamamlandığında; Karamürsel’den 
‘Keşke şunu da yapsaydım’ demeden, 
gönül rahatlığıyla ayrılmak olacaktır.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile işbirliği yaparak 
‘bir köye bir ürün’ projesini hayata geçirmek istiyoruz

Karamürsel 
Kaymakamı 
Osman Aslan 
Canbaba. 
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Kitap Fuarı’na akın ettiler
Karamürsel 2. Kitap Fuarı geçen seneye göre çok daha büyük ilgi gördü, fuarı gezmeyen kalmadı

Karamürsel, okur-yazarlık oranı-
nın en yüksek olduğu ilçelerimiz-
den biri. Bu oranı daha da yukarı-

lara çekmek isteyen Karamürsel Belediye 
Başkanı İsmail Yıldırım, geçtiğimiz yıl il-
çede ‘Kitap Fuarı’nın açılmasına öncülük 
etmişti. Karamürsel’de bir hafta boyunca 
açık kalan fuar, 35 binden fazla kitap se-
veri ağırlamıştı. Kitap Fuarı’nın gördüğü 

ilgiden memnun kalan Başkan Yıldırım, 
bu yıl da organizasyonun tekrarlanması-
na ön ayak oldu.

50 YAYINEVİ KATILDI
Karamürsel 2. Kitap Fuarı, Karamürsel 
Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü’nün de katkılarıyla Karamürsel 
Kültür Merkezi’nde açıldı. Karamürselli 

yazar, 5 Şubat ve Cadı Yayınları’nın genel 
yayın yönetmeni Tolga Uluaydın’ın orga-
nize ettiği Karamürsel 2. Kitap Fuarı’na 
ilgi geçen yıldan daha büyük oldu. 50 
yayınevinin katıldığı, 25 standın açıldığı, 
yazarların imza günü düzenleyerek okur-
larıyla buluştuğu fuarda geleneksel el sa-
natlarına yönelik ürünler de sergilendi.

GEZMEYEN KALMADI
Okuma kültürünün topluma kazandı-
rılmasında en önemli araçlardan biri 
olan, meraklı okurların yeni yayınları 
keşfetmelerini sağlayan Karamürsel 2. 
Kitap Fuarı’nı ziyaret etmeyen öğrenci 
kalmadı. Karamürsel halkının da büyük 
ilgi gösterdiği fuar, çocukların ve yetiş-
kinlerin kitaba daha kolay ulaşmalarını 
sağladı. Özellikle gençler, arayıp bula-
madıkları ya da okumak isteyip bir türlü 
alamadıkları kitapları bir arada görünce 
çok mutlu oldu. 

Karamürsel Kültür 
Merkezi’nde açılan 

Karamürsel 2. Kitap 
Fuarı her gün yüzlerce 

kişiyi ağırlıyor.

Karamürselli 
öğrenciler kitap 

fuarı sayesinde yeni 
yayınları keşfediyor.

Oğuzhan Kaya, Aytaç Kaya, Çınar Çaplık ve Mustafa 
Yiğitçeliker, Çekirdek Akıl ve Zeka Oyunları Standı’nı gezdi.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da sık sık fuarı ziyaret ediyor. Başkanı 
fuarda gören çocuklar hemen çevresini sararak, sevgi gösterisinde bulunuyor.
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Hilal Kaya, Aytaç Kaya,  
Oğuzhan Kaya, Sertaç Kaya.

HER SENE YAPILSIN
Kitap Fuarı’na geçen sene de gelmiştik. Bu tür fuarlar her 
sene birkaç defa yapılmalı ki halka alışkanlık kazandırılsın. 
Çocuklar için hikaye kitabı ve eğitici kitaplar aldık. 

Memduha Yavuzer, Ayşenur Yavuzer,  
Mehmet Yavuzer

TÜM KİTAPLAR BİR ARADA
Çocuklarım için kitap almaya geldik. Öğrencilerin tüm 
kitapları bir arada bulması çok güzel. Belediyemiz bizlere 
seçim şansı sunuyor, istediğimiz kitabı bulabiliyoruz burada. 

Görkem Samet Özkeskin, Arda Özdemir 

ÇOK MEMNUNUZ
Karamürsel Alp Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisiyiz, 
geçen sene de kitap fuarına geldik, bu sene daha fazla 
kitap var. Biz buradan ‘Şeker Portakalı’, ‘1984’, ‘Eylül’ 
kitaplarını satın aldık. Çok memnunuz, fuar çok güzel. 

Kavim-Okyanus Yayınları’ndan Erol Bozkurt

DÜZENLİ BİR FUAR OLDU
Fuara geçen sene de katılmıştım bu yıl daha düzenli, daha 
başarılı bir organizasyon olmuş. Genel olarak öğrenciler 
geliyor ve kitap alıyor. Karamürsel halkı da ilgili. 

Karamürselli gazeteci-yazar Gökhan Beşiktaş

FUARDA OLMAK 
GURUR VERİYOR
‘Doğum Lekesi’ benim ilk kitabım, ilk baskısı bitmek üzere ikinci 
baskıya hazırlanıyoruz. Karamürselliyim ve Karamürsel halkının 
kitabımı beğenmesi beni çok onurlandırıyor. Karamürsel’in 
kitap fuarında olmak ve sevgiyle karşılanmak gurur verici. 

Ayşe Karabaş, Kerem Karabaş

KATILIM FAZLA
4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu 
öğretmeniyim, öğrencilerimi ve oğlumu sürekli 
getiriyorum. Çocuk kitapları ve zeka oyunları aldık. Geçen 
seneye göre halk ve öğrencilerin katılımı daha fazla oldu. 

Beyaz Balina Yayınları’nın sorumlusu 
Ecem Karabulut ve Ece Akkanat

KARAMÜRSEL ÇOK GÜZEL
İstanbul’dan geliyoruz, Karamürsel’i çok beğendik. 
Standımızda daha çok çocuk kitabı var ama 
yetişkinler için de dünya klasikleri, polisiye, kişisel 
gelişim kitapları getirdik. Çocukların ilgisi çok güzel. 

Çekirdek Akıl ve Zeka Oyunları 
standının sahibi Duran Derince

İLGİ ÇOK BÜYÜK
Karamürsel küçük bir yer olmasına rağmen ilgi çok 
büyük. Konya’da üretim yapıyorum ve Türkiye’nin 
birçok ilinde fuarlara katılıyorum. Ürünlerime 
Karamürsel halkının gösterdiği ilgiden memnunum.



K İ T A P  F U A R I  İ Ç İ N  N E  D E D İ L E R ?K İ T A P  F U A R I  İ Ç İ N  N E  D E D İ L E R ?

5 Şubat ve Cadı Yayınları’nın sahibi Başak 
Günay ile genel yayın yönetmeni Tolga Uluaydın 

PROFESYONEL ÇALIŞTIK
Karamürsel’de bu yıl ikinci kitap fuarımızı gerçekleştirdik. Bu 
sene daha profesyonel çalıştık, okullarla irtibata geçtik ve 
öğrenciler için araç kaldırdık. Halkın ilgisi çok büyük. 

Ruken Özkan, Esma Soybelli, Elif Özkan

BELEDİYENİN GÜZEL  
BİR ÇALIŞMASI 
İmza günü için geldik, açıkçası bu kadar kalabalık olmasını 
beklemiyorduk. Kitap çeşitleri çok fazla, her yaş grubuna 
hitap ediyor. Belediyemiz bizleri kitap okumaya teşvik ediyor. 
Belediyenin güzel bir çalışması olmuş, tebrikler.

Hatice Aktaş, Hacer Atakan,  
Emir Çağrı Atakan.

KARAMÜRSEL’E RENK KATIYOR
Karamürselliler olarak bu tarz organizasyonlardan çok 
memnunuz, kültürel açıdan bize renk katıyor. Fuardan kendime 
yemek kitabı aldım, kızıma da Gülüm Kaligrafi standından 
bileklik ve kolye aldım. 

Ece Eylül Soykan

BAŞKANIMIZ TEŞVİK EDİYOR
Belediye başkanımızın buraya gelip bizlerle birlikte fuarı 
gezmesi çok güzel. Biz çocukları kitap okumaya teşvik ediyor. 
Fuar çok güzel ve yararlı, her sene yapılsın istiyoruz. 

Puslu Yayınları’ndan Eyüp Dedeli

GÜZEL BİR KİTLE YAKALADIK
Karamürsel 2. Kitap Fuarı’na geçen sene de katılmıştık, 
çok güzel bir kitle yakaladık. Her sene devam etmesini 
temenni ediyorum. Karamürselliler en çok “İnsan Neyle 
Yaşar” adlı kitaba ilgi gösterdi. 

Ece Eylül Soykan, 
Karamürsel Belediye 
Başkanı İsmail 
Yıldırım ile birlikte.

Tuba Temizkan, Demir Temizkan

YENİ YIL HEDİYESİ KİTAP
Bursa’da yaşıyorum, ziyarete geldim, fuarı da gezmek istedim. 
Karamürsel küçük bir ilçe olmasına rağmen katılım büyük. 
Hem kendime hem de oğluma kitap alacağım. Ayrıca yeni yıl 
hediyesi olarak sevdiklerime kitap almayı düşünüyorum.
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Karamürsel 2. Kitap Fuarı hiç boş kalmıyor, özellikle öğrenciler fuara adeta 
akın ediyor, istedikleri kitapları alabilmek için stantları tek tek geziyor.
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Sık sık çay krizlerine giriyorsa-
nız ve o anda istediğiniz tek şey 
tam kıvamında bir bardak çay ise 

Karamürsel merkezde, 4 Temmuz Ma-
hallesi’nde bulunan Çay Hastanesi tam 
size göre. İlçe halkının yakından tanıdığı 
Karamürsel İdman Yurdu Spor Kulübü 
Başkanı Muharrem Erdoğan ile damadı 
Onur Açık’ın işlettiği ‘Çay 
Hastanesi’, çay krizlerine 
son veriyor. Ticarete esprili 
bir yaklaşımla atılan, ken-
dilerini ‘çay profesörü’ ve 
‘çay doçenti’ olarak tanıtan 
Erdoğan ile Açık, ‘Kimse 
çaysız kalmasın’ diyerek en 
kaliteli çaydan en lezzetli 
çayı yaptıklarını söylüyor. 
Muharrem Erdoğan ve da-
madı Onur Açık tarafından 
yaklaşık 3 ay önce açılan 
‘Çay Hastanesi’, ilçede bir 
anda ilgi odağı oldu. Sabah 
06.30’da kapılarını açan 
ve akşam 19.30’a kadar çay 
hastalarını ağırlayan Çay 
Hastanesi, her gün dolup 
taşıyor. Aslen Karadenizli 
olan baba-oğul, çay konu-
sunda usta olduklarını söy-
lüyor, “Elimizin lezzetine ve 
çayımızın kalitesine güveniyoruz. O yüz-
den böyle iddialı bir isim seçtik” diyor. 
Çaylarının sırrını ‘sevgi’ olarak açıklayan 
ikili, “Karamürsel Belediye Başkanımız 
İsmail Yıldırım’dan ilham aldık ve sevgiy-
le yola çıktık” diye konuşuyor. 
Onur Açık, iş yerlerine neden böyle bir 
isim koyduklarını şöyle anlatıyor: “Ben 
aslen Artvinliyim ve çayı çok severim. Çok 
da güzel çay yaparım. Ticarete girmek 

istedim ve kayınpederimle birlikte çay 
ocağı açmayı düşündük. Çok iddialıydım 
ve isminin de iddialı olmasını istedim. 
Biraz beyin fırtınası yaptık. İnsanlar has-
talanınca ya da krize girince hastanenin 
yolunu tutuyor, değil mi? E, biz de çayı 
seven bir milletiz ve çay krizine girenleri, 
çay içmeden kendine gelemeyenleri tabiri 

caizse çay hastalarını çok görüyoruz... O 
an aklımıza ‘Çay Hastanesi’ ismi geldi. 
Çay krizlerine karşı bir Çay Hastanesi 
açalım dedik. Hem iddialı hem de ilginç 
bir isim. İnsanların aklında da kalıyor.” 
Çay Hastanesi’nin bir çay ocağından faz-
lası olduğunun altını çizen Onur Açık, 
“Çay Hastanesi; samimiyetin, saygının, 
sıcaklığın olduğu bir yer. Buraya gelen 
insanlar yalnızca çay içmiyor, sıcacık 

muhabbetler de ediyor. 
Biz de misafirlerimizi en 
iyi şekilde ağırlıyor, onlarla 
keyifli sohbetler gerçekleş-
tiriyoruz. Kış aylarında hem 
misafirlerimizin hem de 
bizim içimiz ısınıyor” diyor. 
Çay Hastanesi’nde çayın 
yanı sıra; oralet, nar, kivi, 

kuşburnu, kakao, sıcak çikolata, portakal 
suyu, nane, ıhlamur gibi farklı içecekler 
de bulmak mümkün. Çay Hastanesi’ne 
gelenler çayın yanında tost gibi atıştırma-
lıklarla karınlarını da doyurabiliyor.

MİZAHİ BİR YAKLAŞIM
‘Çay profesörü’ Muharrem Erdoğan ile 
‘çay doçenti’ Onur Açık sadece Kara-
mürsel halkını değil, Çay Hastanesi’nin 

lezzetli çaylarını tatmak isteyen herkesi 
çay içmeye davet ediyor. Muharrem Er-
doğan, “Madem böyle bir isim bulduk, 
hastanede nasıl doktor varsa burada da 
doktor olması gerektiğini düşündük. Bu 
nedenle kendimize ‘çay profesörü’, ‘çay 
doçenti’ unvanlarını verdik. Mizahi bir 
yaklaşımla bu unvanları kullanıyoruz” 
şeklinde konuşuyor.

PATENT ALINACAK
Çay Hastanesi’nin isim hakkını almak 
için patent başvurusu yaptıklarını da 
söyleyen Erdoğan ve Açık, kısa süre için-
de Karamürsel’in markası olmayı hedef-

liyor. Çay Hastanesi’nin devamlı müş-
terilerinden olan, Gölcük Halıdere’den 
kalkıp çay içmeye gelen Ahmet Erdoğan, 
“Ben buradan geçerken tesadüfen Çay 
Hastanesi’ni gördüm ve içeri girdim. 
Baba-oğul, doçent ve profesör unvanını 
insanlık olarak almışlar gerçekten. Fır-
sat buldukça gelip, çay içiyorum. Hatta 
mekan bize küçük geliyor, umarım bü-
yütürler. İşletme sahipleri bize burada 
moral veriyor, güzel bir iletişimimiz var” 
diyor.
Şimdiden gönülleri fethetmeyi başaran 
‘Çay Hastanesi’, herkesi çay içmeye ve sa-
mimi sohbetlerine dahil olmaya çağırıyor. 
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Çay Hastanesi
Çay krizlerine son veriyor;

Dikkat çekici ismiyle şimdiden Karamürsel’in markası olma 
yolunda ilerleyen Çay Hastanesi’nde içtiğiniz çayın tadına da 
buradaki sohbete de doyamayacaksınız 
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Çay Hastanesi; samimiyetin, saygının, sıcaklığın olduğu bir yer.
Burada yalnızca çay içilmiyor, sıcacık muhabbetler de ediliyor 

Çay Hastanesi, bir an boş 
kalmıyor. Çay müdavimleri çay 

krizlerine burada son veriyor.
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‘Karamürsel’in Çınarları’ say-
falarımızın yeni konuğu, ilçe-
mizde çok geniş bir kesim ta-

rafından sayılan ve sevilen bir isim olan 
Mustafa Niyazi Türkel. Bugün 93 yaşında 
olan Mustafa Amca, adeta Karamür-
sel’in canlı tarihi. Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Karamürsel’i ziyaretinden 2. 
Dünya Savaşı'nda ilçemizde yaşananla-
ra dek pek çok tarihi olaya şahitlik eden 
Mustafa Niyazi Türkel, aynı zamanda 
Karamürsel siyasetinin yakından tanıdı-
ğı Ahmet Türkel’in de babası. 3 evlat ve 5 
torun sahibi olan Mustafa Niyazi Türkel, 
son 10 yıldır oğlu Ahmet Tükel ve ailesi ile 
birlikte yaşıyor; torunlarına bilgisini, bi-
rikimini, tecrübesini ve atalarından öğ-
rendiklerini aktarıyor

Karamürsel’in dev çınarı Mustafa Amca’yı 
evinde ziyaret ettik; bir asra yaklaşan yaşa-
mının kitaplara konu olabilecek hikayesini 
kendisinden dinledik. Haydi gelin, Kara-
mürsel’in yakın tarihine bir de Mustafa 
Amca’nın penceresinden göz atalım…

GÖREN ‘MAŞALLAH’ DİYOR
Mustafa Niyazi Türkel, bundan 93 yıl 
önce Tabakhane Mahallesi’nde, şimdiki 
Denizcilik Lisesi’nin karşısındaki evde 
dünyaya gelmiş ve ömrünün tam 82 yılını 
bu evde geçirmiş. Karamürsel’de 30 yıl 
esnaflık yapmış; bakkal ve manav dük-
kanı işletmiş olan Mustafa Niyazi Türkel, 
şimdilerde emekliliğin tadını torunlarını 
severek çıkarıyor. İlerlemiş yaşına rağ-
men enerjisiyle görenlere ‘maşallah’ de-
dirten Mustafa Amca, sağlığına çok dik-

kat ediyor, 5 vakit namazını aksatmıyor 
ve bu kadar uzun yaşamasını ‘Allah’ın bir 
lütfu’ olarak değerlendiriyor. 
Mustafa Amca, uzun yaşamın sırrını şöyle 
anlatıyor: “Sıhhatime dikkat ederim. Az 
yemek yerim, gece ibadete kalktığım vakit 
süt içerim, bir kaşık da bal yerim. Kendi-
me iyi bakarım. Fazla kilom olmadığı için 
zindeyim. Çok şükür, yaşıma göre çok 
iyiyim. Vakit namazlarının yanında hiçbir 
cuma namazını da kaçırmıyorum. Erken 
uyuyorum, erken uyanıyorum.” 

10 YILDA 15 MİLYON GENÇ
Mustafa Amca’nın beden sağlığı gibi 
hafızası da kuvvetli. Ayanoğlu İbrahim 
Paşa’nın aşiretinden olduğunu söyleyen 
Mustafa Amca, “Biz buranın yerlisiyiz. 

Atalarım Şam’dan, İpekyolu’nu kullana-
rak Karamürsel’e gelmiş. Allah rahmet 
eylesin, dedem burada doğmuş. Dedele-
rim Şam’dan gelince Merdigöz’e yerleş-
mişler. Eskiden Rumlar ve Türkler bera-
ber yaşarmış burada. Tabii o bölgede de 
Rumlar çokmuş, anlaşamamışlar. Anla-
şamayınca Kayacık Mahallesi’ne gelmiş-
ler. Atalarımdan kalan yerlerin pek çoğu 
hala ailemizde” diyor.
Mustafa Amca, harp zamanı Karamür-
sel’de yaşananları da çok net hatırlıyor 
ve o zor zamanları şöyle anlatıyor: “Ka-
ramürsel’de İstiklal Harbi’nden çıkıldı-
ğında fakirlik vardı. Ev bark yoktu. Ben o 
zamanlar küçüktüm, hatırlıyorum; evler 
tenekeden derme çatma yapılıyordu. 
İkinci Cihan Harbi’nde de durum aynı idi. 
Babam Birinci Cihan Harbi’nde 10 yıl as-

kerlik yapmış, bu nedenle de geç evlenmiş. 
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye, 
8 milyon nüfuslu bir ülke olarak dünya 
ülkeleri arasındaki yerini aldı. Birkaç yıl 
sonra 10 milyon olduk, 10 yıl sonra da 15 
milyon… Nüfusumuz 15 milyon olduğu 
vakit, mektepte bize ‘10 yılda 15 milyon 
genç’ sözlerinin yer aldığı 10. Yıl Marşı’nı 
okuturdu muallimler. Güzel günlerdi.” 

MUSTAFA KEMAL’İ GÖRDÜM
Mustafa Niyazi Türkel, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Karamürsel’e gelişini 
de dün gibi hatırlıyor ve nemli gözlerle 
anlatıyor: “1933 senesinde Atatürk geldi 
buraya. O zaman 7 yaşındaydım ben. 
Rahmetli ablamla beraber gitmiştik onun 
yanına. Ben ablamın elinden tutuyordum, 

konuşmaları dinliyordum. Kılıç Ali Bey 
ile beraber askerlik şubesine gelmişti. 
Şubenin dibinde bir çam ağacının altında 
oturmuşlardı. 
Tabii o zamanlar böyle konforlu sandal-
yeler yoktu, tahta bir sandalyede oturdu 
Mustafa Kemal Atatürk. Ünlü güreşçimiz 
Gazanfer Bilge’nin babası Kurabiyeci 
Niyazi Abi, o zamanın belediye reisi idi. 
Atatürk’ü onlar ağırladı. 
Atatürk, kahvesini içerken orada olan-
larla da sohbet etti. Karamürsel armudu-
nu methettiklerinde Atatürk’ün şu lafını 
duydum: ‘Ben o armudu hemen tatmalı-
yım. Yemeliyim ki kavanozun kenarından 
bal yalar gibi olsun’. Babaannemin anne-
sinin armutluğu vardı, oradan Atatürk’e 
armut getirdiler. Yedi ve lezzetinden çok 
memnun kaldı.”
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MUSTAFA NIYAZI TÜRKEL
93 yaşındaki koca çınar

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Karamürsel’i ziyaretinden 2. Dünya Savaşı'nda 
yaşananlara dek pek çok tarihi olaya şahitlik eden  93 yaşındaki Mustafa Niyazi Türkel, 

adeta Karamürsel’in yaşayan tarihi
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Karamürsel armudunu methettiklerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün şu lafını duydum:  
‘Ben o armudu hemen tatmalıyım. Yemeliyim ki kavanozun kenarından bal yalar gibi olsun.’ 
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SİYASETİ SEVMEDİM
Mustafa Amca, uzun yıllar Karamürsel’de 
esnaflık yapmış, bunun yanı sıra kısa bir 
süre siyasetle de ilgilenmiş. O günlerden, 
“İki yıl siyasetle uğraştım. 1965 yılında 
belediye meclis üyeliği yaptım. O dö-
nemde bir yere alkolle ilgili izin verilmesi 
gerekiyordu ancak ben buna karşı çıktım 
ve istifamı verdim. Önce istifamı kabul et-
mediler. 1966 yılında hacca gitmeye niyet 
edince, kabul etmek zorunda kaldılar. 
Siyaset hoşuma gitmedi, bir daha da yap-
madım” diyerek bahsediyor. O tarihten 
sonra da pek çok kez hacca gittiğini söy-
leyen Mustafa Niyazi Tükel, “Karamür-
sel’in zenginleri beni vekil olarak gösterip 
hacca gönderiyordu. Nereden baksanız 
20 kez hacca gittim. Eşim Müesser Ha-
nım’ı da Medine’de kaybettim. İlk hac 
ziyaretinde, zehirli menenjit hastalığına 
yakalanınca vefat etti. Kabri Medine’de-
dir. Allah bir kez daha rahmet eylesin.” 
Mustafa Amca, sadece eşini değil ailesi-
nin pek çok üyesini de toprağa vermenin 
üzüntüsünü yaşıyor. Sohbetimiz sırasın-
da ebediyete intikal eden yakınlarını da 

anan Mustafa Amca, “Ben 7 kardeşin en 
küçüğüydüm. Annemi, babamı, tüm abi-
lerimi, ablalarımı ebediyete uğurladım. 
Okul arkadaşlarım da vefat etti, kimse 
kalmadı. Allah hepsine rahmet eylesin” 
derken hüzünleniyor. 

MAHALLEMİ ÖZLÜYORUM
Mustafa Niyazi Türkel, uzun yaşamı bo-
yunca pek çok değişime de şahit olmuş. 
Aklına ilk önce mevsimlerde yaşanan 
değişiklikler geliyor. Diyor ki “Eskiden 
mevsimler yerli yerindeydi. Mesela ilk-
bahar çok tatlı olurdu; şimdi hızlı geçiyor. 
Peygamberimizin hadislerinde de ‘Ahir 
zamanda mevsimler birbirine karışacak’ 
denirdi. Bakın, şimdi kıştayız ama son-
bahar mı ilkbahar mı kış mı belli değil.
Bir de eski günlerde fakirlik vardı ama 
aile ilişkileri, hısım akraba, komşuluk 
hukuku çok güzeldi. Bayramlarda in-

sanlar birbirine yardımcı olurdu. Olan 
olmayana ikram ederdi. O zamanlar 
radyo-televizyon yoktu tabii; büyükleri-
mizin sohbetini dinlerdik. Yokluk, fakir-
lik vardı ama huzur vardı. Şimdi ise her 
şey var, bolluk var ama çok huzursuz bir 
zaman. İnsanların ruhları hasta. Herke-
sin içi sıkıntılarla dolu.” 
Karamürsel’in yıllar içindeki değişimine de 
dikkat çeken Mustafa Amca, eski günleri 
aradığını ama Karamürsel’in geldiği nok-
tayla da gurur duyduğunu söylüyor. Doğ-
duğu mahalleyi çok özlediğini ifade eden 
asırlık çınar, bu konuda da şunları söylü-
yor: “Burada doğdum, büyüdüm. İnsan 
doğduğu yeri özlüyor, arıyor. Ben 82 yıl 
Tabakhane Mahallesi’nde yaşadım. Ora-
dan dolmuşla geçerken sanki o ev ‘Hacı 
Amca, beni bırakıp da nereye gidiyorsun?’ 
diye ağlıyor gibime geliyor. Bakamıyorum, 
yüzümü çeviriyorum geçerken. 

Bununla beraber Karamürsel coğrafi 
bakımdan çok güzel bir ilçe ve şimdiler-
de bir Ankara kadar gelişti, büyüdü. Ben 
bununla gurur duyuyorum… Benim ağa-
beyim makinistti, anlatırdı; Derince’de 
bir Amerikalı kaptanla karşılaşmış. Kap-
tan demiş ki: ‘50 senedir denizlerde ge-
ziyorum. Böyle güzel bir sahil görmedim’. 
Çok güzeldir bizim ilçemiz.”
Belediye başkanlığında dördüncü döne-
mine giren Karamürsel Belediye İsmail 
Yıldırım’ın ilçeye çok fayda sağladığını, 
çok hizmet ettiğini de söyleyen Mustafa 
Amca, “İsmail Başkan’ın ailesi Kara-
mürsel’in yerlilerindendi. Buranın ilk 
posta müdürü, dedesiydi. İsmail okudu, 
onu buraya belediye reisi olarak göster-
dik. 4 dönemdir kazanıyor, başarılar di-
liyorum” diyor.
Son olarak Karamürsel halkına, siyaset-
çilerine, insanlarına seslenen Musta-
fa Amca sözlerini, “Karamürsel’in tüm 
halkına Allah’tan hidayet isterim. İslam 
ahlakı üzerine yaşamalarını isterim” di-
yerek sözlerini sonlandırıyor.

Mustafa Amca, eski günleri aradığını ama Karamürsel’in 
geldiği noktayla da gurur duyduğunu söylüyor

K A R A M Ü R S E L ' İ N  Ç I N A R L A R I P R O J E

Karamürsel Belediyesi ile Hiz-
met-İş Sendikası arasında 
devam eden toplu iş sözleşmesi 

görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. 1 
Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli 
olan ve belediyede çalışan 50 işçiyi kap-
sayan toplu sözleşmeye göre işçilerin 
maaşlarına yüzde 30 zam yapıldı. Kara-
mürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım 
ile Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube 
Başkanı İdris Ersoy tarafından imza al-

tına alınan sözleşme işçiler arasında se-
vinç yarattı. İşçiler ve sendika yetkilileri, 
verdiği büyük zamdan dolayı Karamürsel 
Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a te-
şekkür etti.

İKİ KATINI AŞTI
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Hiz-
met-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı 
İdris Ersoy, “TÜİK’in açıklamış olduğu 
enflasyon rakamlarının 2 katını aşkın bir 

ücret artışıyla toplu sözleşmenin imza-
lanmasını sağladığı için hem Karamürsel 
işçisi hem sendikam adına Karamürsel 
Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a teşek-
kür ediyorum” dedi. Başkan Yıldırım ise 
“Toplu iş sözleşmesini yeni yıla girmeden 
bitirerek, ilçemize ve halkımıza hizmet 
etmek için çalışan işçi kardeşlerimizin 
emeğinin karşılığını vermek bizleri mutlu 
etti. Çalışma arkadaşlarımıza hayırlı 
olsun” diye konuştu.

IŞÇIYE BÜYÜK ZAM
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, belediyede çalışan işçilere %30 zam verdi

5 3  •  K A R A M Ü R S E L  •  K I Ş  2 0 2 0

%30

Karamürsel Belediye Başkanlığı 
makamında gerçekleştirilen imza töreninde 

belediye işçileri de hazır bulundu.

Atılan imzaların ardından belediye 
işçileri ve Hizmet-İş Sendikası yetkilileri, 

Başkan Yıldırım’a teşekkür etti. 

Başkan Yıldırım ile Hizmet-İş Sendikası 
Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, hazırlanan 

protokolü ‘Hayırlı olsun’ dileğiyle imzaladı. 



S P O R S P O R

Gençleri her fırsatta spora yön-
lendiren; yaptığı yatırımlar ve 
sporculara verdiği maddi-ma-

nevi destekle Karamürsel’i adeta bir spor 
kenti haline getiren Başkan İsmail Yıldı-
rım’ın çabaları meyvesini veriyor. Kara-

mürsel’de spora verilen değer, gençlerin 
farklı spor dallarında elde ettiği başarı-
larla taçlanıyor. Karamürsel’in vücut ge-
liştirme dalındaki milli takım sporcuları 
Yasin Hoşbaş ile Ahmet Akyıldız; Gençlik 
ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Vücut Ge-

liştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federas-
yonu tarafından eylül ayında düzenlenen 
şampiyonada kazandıkları başarılarla il-
çelerine büyük gurur yaşattı.
03-08 Eylül 2019 tarihleri arasında An-
talya Anfaş'ta gerçekleşen Türkiye Şam-

piyonası Milli Takım seçmelerine katı-
lan iki sporcumuz, sıkletlerinde Türkiye 
şampiyonu olarak Karamürsel’e iki ku-
payla döndü. Aynı zamanda kuzen olan 
Yasin Hoşbaş ile Ahmet Akyıldız’ın elde 
ettiği başarılar Karamürsel’de büyük se-
vinç yaratırken, spora gönül veren genç-
lere de ilham kaynağı oldu. Şampiyonada 
büyük erkekler kategorisi +1.80 cm klas-
manında 2019 Klasik Fizik Türkiye Şam-
piyonu olan 32 yaşındaki Yasin Hoşbaş, 
11 yıldır vücut geliştirme sporu yaptığını 
söyleyerek, “Fitness’a ilgi duyuyordum. 
Son 3 yıldır da profesyonel olarak vücut 

geliştirme sporuyla ilgileniyo-
rum” dedi. Aynı zamanda 2. ka-
deme vücut geliştirme antrenörü 
olduğunu söyleyen ve şampiyo-
naya hazırlanma sürecini anla-
tan Yasin Hoşbaş, “Şampiyona-
ya sıkı bir şekilde hazırlandım. 
Yarışmaya iki ay kala her gün 
antrenman yaptım ve beslenme-
me de çok dikkat ettim. Sporda 
başarının üç altın kuralı beslen-
me, dinlenme ve antrenmandır. 
Özellikle vücut geliştirme spo-
runda en önemli noktalardan biri 
beslenmedir. Kasların net ola-
rak ortaya çıkması ve başarı elde 
etmek için saat saat ne yiyeceği-
niz bellidir. Ben de beslenme ku-
rallarına harfiyen uydum ve bu da başarıyı 
kaçınılmaz yaptı” şeklinde konuştu. 

ÇALIŞMAYA DEVAM!
Yarışmaya katılırken şampiyonluğu ala-
cağından emin olduğunu söyleyen Yasin 
Hoşbaş’ın şimdiki hedefi, dünya şam-
piyonluğu. Kısa bir süre vücudunu din-
lendirdikten sonra dünya şampiyonlarına 
hazırlanacağını söyleyen Yasin Hoşbaş, 
“Karamürsel’in adını dünyada duyurmak 
için uluslararası şampiyonalara hazırla-
nacağım. Bunun için de biraz dinlendik-
ten sonra çalışmalarıma kaldığım yerden 
var gücümle devam edeceğim. Milli takı-
mımızın formasıyla imza atacağımız daha 
pek çok başarı var” dedi.

AİLE DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ
Sportif başarıda aile desteğinin de çok 
önemli olduğunu vurgulayan Yasin Hoş-
baş, şampiyonaya hazırlanırken ve ya-
rışma esnasında ailesinin her an yanında 
olduğunu ifade ederek, “Eşim ve oğlum 
beni hiç yalnız bırakmadı. Özellikle eşim, 
şampiyonada sahnede vereceğim poz-
lara beni bizzat çalıştırdı. Onun des-
teğiyle sahnede vücudumu gösterecek 
çok iyi pozlar verdim. 6 yaşındaki oğlum 
Kaan Alp de şimdiden vücut geliştirmeye 
merak sardı. Benimle birlikte şampiyo-
nalara geliyor hatta sahnede o da poz ve-
riyor” ifadelerini kullandı.

DÜNYA BENİ TANIYACAK 
Yasin Hoşbaş ile aynı şampiyonaya katı-
lan Ahmet Akyıldız da klasmanında büyük 
başarı elde etti. Büyük erkekler -1.73 
cm’de 2019 Atletik Fizik Türkiye Şam-
piyonu olan 32 yaşındaki Ahmet Akyıl-
dız, yaklaşık 11 yıldır vücut geliştirmeyle 
ilgileniyor. Atletik vücut geliştirme spo-
runun estetik bir branş olduğunun altını 
çizen Akyıldız, dünya çapında tanınan bir 
sporcu olmak istediğini belirterek şunları 
söyledi: “Atletik fizikte dünya şampiyonu 
olmak istiyorum. Bunun için önümüzdeki 
dönemde daha sıkı çalışacağım. 1 yıl içe-
risinde uluslararası yarışmalara katılıp 
başarılı olacağım. Karamürsel’e bu guru-
ru da yaşatacağım.” 

BAŞKAN’A TEŞEKKÜRLER
Antalya’da düzenlenen şampiyonaya ha-
zırlanırken oldukça disiplinli çalıştığını 
da belirten Ahmet Akyıldız, “Şampiyo-
na için günde 3 saate yakın antrenman 
yaptım. Beslenmeme çok dikkat ettim. 
Şekerden uzak durdum, bol yeşillik ve 
protein ağırlıklı beslendim. Spor yapan 
kişinin temiz beslenmesi çok önemli” 
dedi. Karamürsel’e şampiyonluğu tat-
tıran Yasin Hoşbaş ve Ahmet Akyıldız, 
Karamürsel’de yaşamaktan çok mutlu 
olduklarını ifade ederek; spora ve spor-
cuya her daim destek olan Başkan İsmail 
Yıldırım’a teşekkür etti.
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Yasin Hoşbaş & Ahmet Akyıldız
Karamürsel’in gururu oldular

Karamürsel’in, vücut geliştirme dalındaki milli takım sporcuları Yasin Hoşbaş ile Ahmet 
Akyıldız, Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası’ndan iki kupayla döndü. İkisi de alanında 

Türkiye şampiyonu olan sporcularımız, ilçelerine büyük gurur yaşattı
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2019 Klasik Fizik Türkiye Şampiyonu olan 32 yaşındaki  
Yasin Hoşbaş, başarısıyla Karamürsel halkının gururu oldu.

2019 Atletik Fizik 
Türkiye Şampiyonu 
olan 32 yaşındaki 
Ahmet Akyıldız’ın 
hedefi dünya 
şampiyonu olmak.

Yasin Hoşbaş, şampiyon olduktan sonra 
Başkan İsmail Yıldırım'ı ziyaret etmişti.



E Ğ İ T İ M E Ğ İ T İ M

Karamürsel, yeni bir işletme daha 
kazandı. Her zaman esnafın ya-
nında olan, sık sık ziyaret ettiği 

ilçe esnafını dinleyen ve sorunlarını çö-
züme kavuşturduğu gibi sevinçlerine de 
ortak olan Karamürsel Belediye Başkanı 
İsmail Yıldırım, yeni bir iş yerinin daha 

açılışını gerçekleştirdi. Başkan Yıldırım, 
İlker Can Bozkurt’un sahibi olduğu Düş 
Küpü Oyun Merkezi’nin açılışı kurde-
lesini ‘hayırlı olsun’ dilekleriyle kesti. 
Karamürselli miniklerin hem oyunlar oy-
nayabileceği hem popüler meslekleri de-
neyimleyebileceği hem de hayal kurmanın 
keyfini yaşayacağı merkez, 160 metreka-
relik bir alanda faaliyet gösteriyor.

Karamürsel’de yaşayan ve bir tekstil fir-
masında ithalat/ihracat işleriyle uğraşan 
bir çocuk babası İlker Can Bozkurt, “İl-
çede çocuklara özel bir merkez olmadığı 
düşüncesiyle Düş Küpü Oyun Merkezi’ni 
açtık. Büyük bir eksikliği giderdiğimi-
zi düşünüyorum. Merkezimizde 6 farklı 
meslek atölyesi, 8 farklı meslek grubu ve 
oyun parkuru mevcut. Minikler bura-

da; itfaiye, hastane, uzay, çiftlik, inşaat 
ve mutfak küplerinde meslekleri tanıyor, 
oyunlar oynuyor. Akıl küpünde ise sınır-
sız düşler kurarak, yeteneklerini ve motor 
becerilerini geliştiriyor. Hedefimiz ço-
cuklarımızın eğitimine ve gelişimine katkı 
sunmak” dedi. 

MESLEKLERİ TANIYORLAR
2-12 yaş arası çocuklar için uygun olan 
merkezde çocuk gelişimi uzmanı Aley-
na Kocaman eşliğinde oyunlar oynayan 
minikler, merkezden ayrılmak istemi-
yor. Sabah saat 09.00’da kapılarını 
açan Düş Küpü, akşam 19.30’a kadar 
küçük ziyaretçilerini ağırlıyor. Çocuklar 
kah itfaiye eri olup yangına koşuyor, kah 
doktor önlüğü giyerek başarılı bir cer-
raha dönüşüyor, kah aşçı gibi mutfağa 

girip lezzetli sunumlar hazırlıyor, kah 
çiftlikte hayvanlarla ilgileniyor ve orga-
nik tarım yapıyor, kah bir uzay üssüne 
girip astronot oluyor. Kısacası minikler 
adeta gelecekte yapmak istedikleri mes-
lekleri bu merkezde tanıyor. 

ÇOCUĞUNUZ EVDE KALMASIN
Merkezdeki top havuzunda gönüllerince 
eğlenen çocuklar, etkinlik atölyesinde de 
boyama, kesme ve el baskısı yaparak be-
cerilerini geliştiriyor. Oyun merkezinin 
sahibi İlker Can Bozkurt, dileyen ebevey-
nlerin tuvalet eğitimini tamamlamış ço-
cuklarını yarım gün merkeze bırakabildi-

ğini de söyleyerek, “Ancak merkezimizde 
yemek ikramı yok. Çocukların merkeze 
yemek ihtiyaçlarının giderilmiş bir şekil-
de gelmesi önemli. İsteyen anne babalar, 
çocukları oynarken merkezimizin kafe-
sinde onları bekleyebilir” diyor. Kış ay-
larında çocuğunuzun sıkılmamasını, hem 
aktivite yapmasını hem de sosyalleşmesi-
ni istiyorsanız, Düş Küpü Oyun Merkezi 
tam da aradığınız yer. 

İLETİŞİM
Adres: 4 Temmuz Mah. Cevat Özsoy Sk. 
No: 3/A Karamürsel
Tel: 0535 044 53 00
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Düş Küpü Oyun Merkezi
Karamürselli çocuklar çok şanslı

Karamürsel’de açılan Düş Küpü’nde çocuklar hem oyunlar oynayacak hem de meslekleri öğrenecek
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İnşaat küpünde kumla tanışan 
çocuklar, keyifli zaman geçiriyor. 

Çocuklar, Düş Küpü’nde yeni 
arkadaşlar ediniyor, paylaşmayı ve 
birlikte oynamayı öğreniyor.

İlker Can Bozkurt, Karamürselli minikleri 
Düş Küpü’nde oyun oynamaya bekliyor.

Minikler, itfaiye 
küpünde yangına 
müdahale etmeyi 
öğreniyor.

Doktor önlüğü 
giyen minikler, 

hastane 
küpünde insan 

vücudunu tanıyor, 
hastalıklarla 

mücadele etmeyi 
öğreniyor.

2-12 yaş arası çocukların 
gönüllerince eğleneceği, 
sınırsız düşler kuracağı Düş 
Küpü Oyun Merkezi, her gün 
minik konuklarını ağırlıyor.

Çiftlik küpünde hayvanları tanıyan ve 
organik tarımı deneyimleyen minikler 

çok eğleniyor.

Düş Küpü'nde 6 farklı meslek atölyesi, 8 farklı 
meslek grubu ve oyun parkuru mevcut
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KÖFTE VE IZGARABILGIÇLER
Ünü  

il dışına 
taştı

Zengin menüsü, lezzetli et ürünleri ve güler yüzlü hizmet 
anlayışıyla Karamürsel’in en sevilen markalarından biri 

olan Bilgiçler Köfte Izgara ve Kahvaltı Salonu sadece 
Karamürsellileri değil her gün il dışından 

gelen yüzlerce kişiyi de ağırlıyor
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Yolu Karamürsel’den geçip de 
Bilgiçler’e uğramamış; o nefis 
köftelerin, ızgaraların tadı-

na bakmamış kimse var mıdır? Peki, bir 
pazar sabahı güne muhteşem Bilgiç-
ler kahvaltıyla başlamamış; çeşit çeşit 
peynirler, zeytinler, reçeller ve mis gibi 
Bilgiçler sucuğu eşliğinde kahvaltı keyfi 
yapmamış kimse kalmış mıdır?
Zengin menüsü, lezzetli et ürünleri ve 
güler yüzlü hizmet anlayışıyla ününü her 
geçen gün biraz daha artıran Bilgiçler 
Köfte Izgara ve Kahvaltı Salonu, uzun 
zamandır sadece Karamürsellilerin değil 
tüm Kocaeli halkının en popüler mekan-
larından biri. Kendi çiftliklerinde yetişen 
hayvanlardan elde edilen et ve et ürünle-
rini en hijyenik, lezzetli ve güvenilir ha-

liyle sofralarımıza taşıyan Bilgiç-
ler, günden güne büyüyen 

markasıyla Kara-

mürsel’in de parlayan yıldızı.
Kocaeli halkına, Karamürsel’in merke-
zindeki Bilgiçler Et Market, Ereğli ve Ba-
şiskele’de bulunan iki restoranla hizmet 
veren Bilgiçler’in sahibi, Karamürselli üç 
erkek kardeş. Erkan Bilgiç, Erdin Bilgiç, 
Engin Bilgiç kardeşler; 1999 yılında dev-

raldıkları kasap dükkanını her gün 
biraz daha geliştirerek, Ko-

caeli genelinde tanı-

nan bir marka haline getirmeyi başardı. 
Dilerseniz gelin, Bilgiçler kardeşlerin 
başarı hikayesini dinlemeye en başından 
başlayalım.

BABA MESLEĞİ
Karamürsel’in Karapınar Köyü’nde, 
1990 yılından beri baba mesleği olan be-
sicilikle uğraşan Bilgiç kardeşlerin ticari 
hayatı, 1999 yılında devraldıkları kasap 
dükkanıyla yön değiştirmiş. Karamürsel 
merkezde hizmet veren Bilgiçler Et Mar-
ket ile perakende et satışına başlayan üç 
kardeş, daha sonra kendi çiftliklerinde 
yetişen hayvanlardan elde etikleri etleri, 
son tüketiciye ulaştırmaya karar vermiş.
Erkan Bey o süreci şu sözlerle anlatıyor: 
“1999 yılında devraldığımız Bilgiçler Et 
Market’te, kenti çiftliğimizde yetiştirdi-
ğimiz etlerin perakende satışını yapma-
ya başladık. Bir süre sonra da bu etleri 
pişmiş olarak, en lezzetli haliyle Kara-
mürselli hemşerilerimizle buluşturmaya 
karar verdik. 
Bu amaçla kolları sıvadık; 2010 yılın-
da Bilgiçler Et-Köfte-Izgara-Kahvaltı 
Salonu’nun ilk şubesini Ereğli’de, 2016 
yılında da ikinci şubesini Başiskele’de 
hayata geçirdik. Şu anda ben restoran-
larla, Erdin Bey Karamürsel’deki Bilgiç 
Et Market’le, Engin Bey de besi çiftliği-
miz ve tedarik işleriyle ilgileniyor.” Erdin Bilgiç ve Erkan Bilgiç 

Bilgiçler’in menüsündeki tüm 
et ürünleri, Bilgiç ailesinin 
çiftliğinden geliyor, tam kıvamında 
pişirilerek servis ediliyor.



ÜNÜ İL DIŞINA TAŞTI
Açıldığı ilk günden itibaren menüsün-
deki nefis lezzetler ve hizmet kalitesiyle 
müdavimlerinin sayısını her geçen gün 
artıran Bilgiçler Köfte ve Izgara Salonu, 
şu anda Karamürsellilerin vazgeçilmez 
mekanları arasında. 
Şüphesiz, bu ilginin en büyük neden-
lerinden biri Bilgiçler’in dillere destan 
köftesi. Bilgiç ailesinin çiftliğinden gelen 
en kaliteli etlerle yapılan ve taze taze pi-
şirilerek servis edilen bu nefis köfte, bir 
yiyenin bir daha vazgeçemediği türden. 
Yanındaki piyazla birlikte lezzeti daha da 
katmerlenen ve ünü çoktan il dışına taşan 
Bilgiçler köfte, gerçek bir lezzet şöleni is-
teyenlerin ilk tercihi.
Bilgiçler’de köftenin yanı sıra her damak 

tadına uygun farklı lezzetler de bulmak 
mümkün. Izgara et çeşitlerinden sucu-
ğa, tavuktan tazecik salatalara, patates 
kızartmasından tatlı çeşitlerine kadar 
oldukça zengin bir menüye sahip olan 

Bilgiçler Köfte ve Izgara Salonu, kah-
valtısıyla da çok meşhur. 

ZENGİN KAHVALTI
Özellikle hafta sonlarında 

gerek Karamürsel’den gerek-
se çevre il ve ilçelerden kahvaltı 

için gelen yüzlerce kişiyi ağırlayan me-
kanda, isteğe göre serpme ya da tabak-
ta kahvaltı servisi yapılıyor. Bilgiçler’in, 
Karamürsel’in yerli üreticilerinden temin 
ettiği doğal ve sağlıklı ürünler, tavşan kanı 
çayla birlikte tadına doyulmaz bir kahvaltı 
ziyafetine dönüşüyor. 
Peynir ve zeytin çeşitleri, doğal bal ve re-
çeller, tahin-pekmez, sucuk, sosis, salam, 
sigara böreği, yumurta çeşitleri, söğüş 
domates-salatalık, su böreği ve diğer pek 
çok çeşitten oluşan kahvaltı, hem doyuru-

cu hem de fiyatıyla her keseye uygun.
Ereğli’deki salonunda 300 metrekaresi 
kapalı, 200 metrekaresi açık olmak kay-
dıyla toplam 500 metrekarelik bir alan-
da hizmet veren Bilgiçler, aynı anda 600 
kişiyi ağırlayabilecek kapasiteye sahip. 
Misafirlerini yaklaşık 45 kişilik bir 
ekiple ağırlayan mekanda, müşteri 
memnuniyeti her şeyden önce ge-
liyor. Kapılarını haftanın her günü 
sabah 08.00’de açan mekan, gece 
01.00’e kadar güler yüzlü ve işinin uz-

manı bir kadroyla hizmet veriyor. 

EKMEK KADAYIFINDA İDDİALI
Erkan Bilgiç, Bilgiçler markasının başa-
rısının ve ürünlerinin bu kadar çok rağ-
bet görmesinin sebeplerini şu cümlelerle 
açıklıyor: “Bilgiçler olarak, ‘üreticiden 
tüketiciye’ mantığıyla hareket ediyor ve 
kalitemize çok güveniyoruz. Tüm şube-
lerimizde sadece kendi üretimimiz olan 
et ürünlerini kullanıyoruz. Etimiz çok 
sağlıklı ve lezzetli olduğu için menümüz-
deki ürünler de çok beğeniliyor. Özellikle 
köftemiz ve sucuğumuz çok meşhur. 
Bilgiçler Köfte ve Izgara Salonu’nda, aynı 
zamanda kasap hizmeti de veriyoruz. 
Misafirlerimiz, diledikleri ürünü burada 
yiyebileceği gibi kiloyla alıp evlerinde de 

pişirebiliyor.”
Bilgiçler’in sadece eti değil, diğer ürün-
leri de çok özel. Örneğin, yolu Bilgiç-
ler’den geçen herkesin lezzetine hayran 
olduğu yoğurt, Adapazarı’nda özel ola-
rak yaptırılıyor. Ekmek kadayıfı ve fırın 
sütlaç da mekanın etten sonra en iddialı 
olduğu çeşitlerin başında geliyor. Bilgiç-
ler’de ayrıca, yine özel olarak yaptırılan 
triliçe ve peynir tatlısı da mutlaka denen-
mesi gereken lezzetler arasında. 

BÜYÜMEYE DEVAM!
Et ürünleri konusunda olduğu gibi iş-
letmecilik alanında da kendini ispatla-
yan Bilgiç kardeşlerin hedefi, büyümeye 
devam etmek. Şube sayısını artırmak 
için çalışmalarını sürdüren Erkan Bilgiç, 
Erdin Bilgiç ve Engin Bilgiç bir sonraki 
şubeyi Körfez ya da Gebze civarında aç-
mayı planlıyor. 

Eğer sizin de yolunuz Karamürsel’e 
düşerse, Ereğli’den geçerken kısa 
bir mola vermeyi ihmal etmeyin; 
Bilgiçler’in nefis ızgaralarının ve 

muhteşem ekmek kadayıfının tadı-
na bakmadan geçmeyin. 
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Bilgiçler Köfte ve Izgara Salonu’nda işinin 
uzmanı, güler yüzlü bir ekip görev yapıyor. 

Bilgiçler Köfte ve Izgara Salonu 
kiloyla et satışı da gerçekleştiriyor.

Bilgiçler köfte

Mekanda kullanılan tüm et ürünleri, 
Bilgiçler Besi Çiftliği’nin üretimi.

Fırın sütlaç
Trileçe

Bilgiçler’in 
en meşhur 
ürünlerinden biri 
de kendi üretimleri 
olan sucuk. 
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BAĞDAT RESORT
Doğanın kalbinde sıcacık mola

Muhteşem doğasıyla misafirlerine yılın her döneminde 
görsel bir şölen sunan Bağdat Resort, hayatın stresli 

koşuşturmasına kısacık bir mola vermek isteyenleri bekliyor
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G E Z E L İ M - G Ö R E L İ M

Tesiste, yetişkinler ve 
çocuklar için iki ayrı 
havuz bulunuyor.



G E Z E L İ M - G Ö R E L İ M

Birazcık kafa dinlemeye hangimizin 
ihtiyacı yok ki? 
Birkaç gün için bile olsa şöyle do-

ğanın kalbinde, kalabalıktan uzak, sessiz, 
sakin, huzurlu bir köşe bulsak… Her yer 
göz alabildiğine yemyeşil olsa, yanından 
da küçük bir dere aksa mesela. Gece sı-
cacık ahşap bungalovlarda huzurla uyu-
sak, pırıl pırıl bir sabaha kuşların şarkı-
rıyla uyansak. Mis gibi köy kahvaltısından 
sonra bahçedeki kediler ile köpekleri 
sevsek; kazlar ile hindilerin tatlı atışma-
sını izlesek hatta etrafta özgürce dolaşan 
atlar görsek.
Hayır, Kaf Dağı’nın ardındaki bir masal 
diyarından bahsetmiyoruz... Böyle bir 
saklı cennete ulaşmak için saatler süren 
bir yolculuk yapmanıza da gerek yok. Bu 
tatlı hayalin gerçekleşmiş halini, Ka-
ramürsel’in İnebeyli Köyü’nde hizmet 
veren Bağdat Resort’ta bulacaksınız.

ŞEFTALİ BAHÇESİYDİ
Bağdat Resort Otel, ailesi ya da dost-
larıyla birlikte huzur dolu bir kaçamak 
yapmak isteyenler için en kısa zamanda 
keşfedilmesi gereken masalsı bir mekan. 
Her şeyden uzakta birkaç gün geçirmek 

ya da hayatın koşuşturmasına gün içinde 
kısa bir mola vermek için gidebileceğiniz 
Bağdat Resort, misafirlerine unutulmaz 
bir doğa tatili deneyimi yaşatıyor. 
İsterseniz gelin, bu sıra dışı otel ve res-
toranın öyküsünü anlatmaya en başından 
başlayalım.
Bağdat Resort’un sahibi, Karamürsellile-
rin yakından tanıdığı bir isim olan Levent 
Ekin. Levent Bey, dedesinden kendisine 
intikal eden; çocukluğunun geçtiği şeftali 
bahçesini, yaptığı yatırımla muhteşem bir 
tesise dönüştürmüş. 

BAŞKAN YÜREKLENDİRDİ
Karamürsel’in merkezine yaklaşık 15 ki-
lometre mesafede bulunan ve 1997 yılın-
da hizmete açılan otele iki tarafı ağaçlarla 
kaplı, rüya gibi bir dağ yolundan ulaşılı-
yor. Levent Ekin, Bağdat Resort’un ku-
ruluş hikayesini anlatırken, “Aslında 
merkeze çok da yakın olmayan, dağların 
içindeki böyle bir araziye otel yapmak 
ve işletmek çılgınca bir fikirdi. Açıkça-
sı, Başkanımız İsmail Yıldırım’ın desteği 
olmasa, beni bu konuda yüreklendirmese 
burayı yapamazdım. Kendisiyle defalar-
ca konuştuk. En sonunda civarda böyle 

bir tesis olmadığına, bu tür bir yatırımın 
bölgeye büyük fayda sağlayacağına karar 
verdik ve ben Bağdat Resort’u bu düşün-
ceyle hayata geçirdim” diyor.
Bağdat Resort, 7 dönüm arazi üzerine 
kurulmuş bir otel-restoran. Tesis bün-
yesinde; 12 adet bungalov, restoran, 
yüzme havuzu, çocuk parkı ve yeşil alan-
lar bulunuyor. Oda-kahvaltı konseptiyle 
hizmet veren otel; günü birlik misafirle-
rini de kahvaltı, öğlen ve akşam yemekle-
rinde ağılıyor.

4 MEVSİM GÖRSEL ŞÖLEN
Yaz aylarında daha hareketli olsa da Bağ-
dat Resort misafirlerine yılın her döne-
minde ayrı bir görsel şölen sunuyor. 4 
mevsim boyunca doğanın bin bir rengine 
bürünen Bağdat Resort’un her köşesi, 
insanın ruhunu dinlendiren bir güzelliğe 
sahip.
Otelin restoran kısmında, gerek otel mi-
safirleri gerekse günübirlik gelenler için 
haftanın her günü serpme köy kahvaltısı 
bulunuyor. Civar köylerden temin edilen 
doğal ürünlerle hazırlanan kahvaltıda köy 
ekmeğinden güveçte peynire, sigara bö-
reğinden patates kızartmasına, tazecik 
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Bağdat Resort, doğal köy kahvaltısı özleyenlerin de ilk tercihi. Bağdat Resort’un kurucusu Levent Ekin.



G E Z E L İ M - G Ö R E L İ M

domates-salatalıktan reçel çeşit-
lerine, Karamürsel’in nefis peynir 
ve zeytinlerinden doğal tereyağı ve 
yumurtaya kadar aradığınız her şey 
var. 
Kahvaltının yanı sıra zengin bir 
yemek menüsü de bulunan Bağdat 
Resort’ta et, tavuk ve balığı; ızga-
ra ya da güveçte pişirilmiş en leziz 
haliyle tadabilirsiniz. Levent Bey, 
restoranda servis edilen her ürünün çok 
beğenildiğini söylüyor ve ekliyor: “Tüm 
ürünlerimiz çok lezzetli ancak ben, kıl-
çığını ve derisini alarak güveçte pişirdi-
ğimiz alabalığı misafirlerimize özellikle 
tavsiye ediyorum.” 

DOĞA AKTİVİTELERİ
Eğer “Hem doğanın kucağında, sessiz 
ve sakin bir ortamda huzur bulayım hem 
de çeşitli aktiviteler yaparak günüme 
renk katayım” diyenlerdenseniz, Bağdat 
Resort yine en doğru tercihlerden biri. 

Yaz sıcaklarında yemyeşil doğanın 
içindeki havuzun serin sularında 
serinleyebilir, tesisin iki yanından 
akan derede balık tutabilir, uzun 
dağ yürüyüşlerine çıkabilir hatta 
Bursa’nın turistik ilçesi İznik’e ya 
da Yalova Termal’deki kaplıcalara 
günü birlik turlar yapabilirsiniz. 
Tesis; tertemiz havası, oyun parkı, 
çocuk havuzu, evcil hayvanları ve gü-

venli ortamıyla çocuklu aileler için de olduk-
ça uygun bir tatil alternatifi sunuyor. Levent 
Ekin, kısa süreliğine de olsa günlük hayatın 
stresinden sıyrılıp doğayla iç içe, huzur dolu 
saatler geçirmek isteyen herkesi yılın 12 ayı 
hizmet veren Bağdat Resort’a bekliyor.

6 6  •  K A R A M Ü R S E L  •  K I Ş  2 0 2 0

Ata sporumuz olan atıcılığa meraklı vatandaşlarımız için 
Karapınar mevkiinde bulunan atış alanımızı, profesyonel 
bir atış poligonuna çevireceğiz. Yaklaşık 5000 metrekarelik 
bu alanda uluslararası kurallara uygun atış ya-
pılacak, vatandaşlarımız eşsiz bir deneyim 

yaşayacak. Okçuluk sporuna me-
raklı vatandaşlarımıza da hizmet 

verecek Atış Poligonu’nda kafe, bek-
leme ve dinlenme alanları da olacak.

ATIŞ POLİGONU

İÇİN ÇALIŞIYORUZ

MUTLU
KARAMÜRSEL 

Bağdat Resort, 
Karamürsel’e 
15 kilometre 
mesafedeki 
İnebeyli 
Köyü’nde 
hizmet veriyor.

Bağdat Resort’un ağaçların arasına saklanmış  
şirin bungalovlarında konaklamak oldukça keyifli.

Tesisin restoranında, 
birbirinden lezzetli ızgara ve 
güveç çeşitlerini bulabilirsiniz.

Bağdat Resort’ın bahçesinde 
serbestçe dolaşan kümes 
hayvanlarını görebilirsiniz. 



#MutluKaramürsel


