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Sevgili hemşehrilerim;
Hoşgörü, sevgi, dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberliğe 
vesile olan bir Ramazan ayını daha geride bırakıp, bayrama 
kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Ramazan Bayramı’nın ilçemize, ülkemize, milletimize, 
tüm İslam alemine ve bütün insanlığa huzur ve barış 
getirmesini temenni ederken, hepinizin bayramını en içten 
dileklerimle kutluyorum.
‘Huzurun başkenti’ Karamürsel’de, huzur dolu bir ortamda 
idrak ettiğimiz rahmet ayında ilçemiz için önemli bir adım 
attık.
Karamürsel halkının büyük bir sabırsızlıkla beklediği Dal-
Çık projesinin temel atma törenini devlet büyüklerimizin 
de katıldığı bir etkinlikle gerçekleştirdik. Karamürsel’in iki 
yakasını bir araya getirecek, şehir içi trafiğini rahatlatacağı 
gibi ilçe halkının can güvenliğini de sağlayacak bu proje 
tamamlandığında çifte bayram yapacağız.
1,5 kilometre uzunluğundaki Dal-Çık projesi ile kent 
meydanı, mezarlık ve terminal birbirine bağlanacak. Bu 
sayede Karamürsel geniş bir kent meydanına kavuşacak, 
şehir nefes alacak.
Öte yandan ilçe merkezine girişte bulunan sinyalizasyon 
kalkacağı için trafik akışı da rahatlayacak. En önemlisi 
de yayaların daha sağlıklı bir şekilde karşıya geçmesi 
sağlanmış olacak. 
Karamürsel için büyük önem taşıyan bu projenin hayata 
geçmesinde emeği olanlara bir kez daha teşekkür etmek 
istiyorum.

Karamürsel halkının hizmetin en iyisine layık olduğunu 
biliyor, bu yönde çalışmaya devam edeceğimizi sizin de 
bilmenizi istiyorum.

★ ★ ★

Güneş iyiden iyiye yüzünü göstermeye, havalar ısınmaya 
başladı. Bu sıcak yaz günlerinde Karamürsel özellikle 
hafta sonlarında yüzlerce insanın akın ettiği bir yer haline 
gelecek.
Kocaeli’nin ilk mavi bayraklı plajına sahip olan Karamürsel 
sadece Kocaeli’den değil, civardaki il ve ilçelerden de 
yüzlerce yerli turisti ağırlayacak. Altınkemer Plajı’nın yanı 
sıra Dereköy sahil şeridine yaptığımız plajlar da tatilcilerle 
dolup taşacak.
Kocaeli’nin en uzun ve en güzel sahil şeridine sahip 
Karamürsel’de gündüzleri kendinizi İzmit Körfezi’nin serin 
sularına bırakabilir ya da sahildeki ağaçların gölgesinde 
serinleyebilirsiniz. Akşamları da sahilde yürüyüş yapabilir, 
çay bahçelerinde günün yorgunluğunu atabilirsiniz. 
Deniz değil, dağ havası almak isteyenler için de Karamürsel 
biçilmiş kaftan. Karamürsel’in yürüyüş parkurlarında 
trekking yaparak tertemiz dağ havasını ciğerlerinize 
çekebilir, ağaçların gölgesinde, dere kenarlarına 
konuşlanmış tesislerde keyifli vakit geçirebilirsiniz.
Huzurun başkenti Karamürsel, huzur dolu bir yaz tatili 
geçirmek isteyenlerin bu yaz da yegane adresi olacak. 
Tatilde Ege ya da Akdeniz kıyılarına gidemeyenler 
üzülmesin, Karamürsel size yeter.
Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, esenlikler diliyorum.

B A Ş K A N ’ D A N

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım
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Yayıncı 
Karamürsel Belediyesi

Yayın Direktörü 
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

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

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

Yayın türü: Yerel, süreli, üç ayda bir

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

info@kocaelilife.com • 0262 323 93 92
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32 Toplu taşımada örnek ilçe 
Şehir içi ulaşımını Karamürsel 2 No’lu Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi’nin sağladığı Karamürsel’de, vatandaş 
modern ve konforlu araçlarla yolculuk yapıyor. 

34 Güneşin en güzel battığı yer: Aşıklar Tepesi 
İzmit Körfezi’nin en güzel, en doğal seyir terasının 
Karamürsel’de olduğunu biliyor muydunuz? 
Karamürsel’den 10 dakikalık bir yolculuk 
sonrasında ulaşacağınız Aşıklar Tepesi’nde 
muhteşem bir manzara sizi bekliyor. 

38 Hayat burada güzel: Karamürsel sahili 
Yaklaşık 11 kilometrelik sahil bandında yapılan 
düzenlemelerle adeta cennete dönen Karamürsel 
sahilinde; plajları, yürüyüş-koşu-bisiklet parkurları, 
kafe ve restoranları, park ve çocuk oyun alanları, 
spor ve etkinlik sahalarıyla haftanın her günü, 
günün her saati dolu dolu yaşanıyor. 

42 Yüzme havuzunda sona yaklaşılıyor 
Karamürsel için önemli yatırımlardan biri olan yarı 
olimpik kapalı yüzme havuzunda sona yaklaşılıyor. 
Karamürselliler bu havuzda hem yaz-kış yüzecek 
hem de yüzme şampiyonları burada yetişecek. 

44 7.500 kişilik iftar 
Karamürsel Belediyesi, 7 bin 500 kişiyi iftarda ağırladı. 
Hep birlikte oruç açan Karamürselliler, birlik ve 
beraberliğin en güzel örneğini sergiledi.

50 İz Bırakanlar... 
Gazeteci-yazar Erdoğan Özdemir’in hazırladığı ‘İz 
Bırakanlar’ köşemizde bu sayı İlhan Çınar var.

52 Karne hediyesi: Bisiklet 
Karamürsel’de okuyan tüm 5. sınıf öğrencilerine 
karne hediyesi olarak bisiklet dağıtıldı. 

54 KARMEK sergisi göz kamaştırdı 
Meslek edindirme kurslarını bitiren Karamürselli 
kadınlar, el emeği göz nuru eserlerini gururla sergiledi. 

58 Seninle gurur duyuyoruz: Karamürselspor 
Süper Amatör Küme’ye yükselen 
Karamürselspor’un tek hayali kuruluşunun 
100’üncü yılı olan 2023’te profesyonel lige çıkmak. 

60 Rengarenk Karamürsel 
Karamürsel, hayatı tüm renleriyle yaşamak isteyenler 
için gerçek bir yeryüzü cenneti.. 

62 Biraz nostalji yapalım 
Karamürsel’in eskiden nasıl bir yer olduğunu 
merak ediyorsanız, ‘Bir zamanlar Karamürsel’ 
köşemizde nostaljik bir yolculuğa çıkmaya  
hazır olun. 

64 Yelkenler fora… 
Karamürsel’in kurtuluş şenlikleri kapsamında, 
1-4 Temmuz tarihleri arasında yapılacak yelken 
yarışları, İzmit Körfezi’ni renklendirecek. 

BURADA YAŞAMAK 
VARDI: İHSANİYE KÖYÜ28HAYAT BURADA GÜZEL: 

KARAMÜRSEL SAHİLİ38 PAZARLARIN EN ŞENLİKLİSİ! 
CUMA PAZARI16SENİNLE GURUR DUYUYORUZ: 

KARAMÜRSELSPOR58

kbb41500 karamurselbel karamurselbelediyesi

8 Dev projenin temeli atıldı 
Karamürsel’in iki yakasını birleştirecek, şehir içi trafiğini 
rahatlatacağı gibi vatandaşın can güvenliğini de 
sağlayacak dev projenin temeli görkemli bir törenle atıldı.

12 Altınkemer yaza hazır! 
Körfez’in incisi Karamürsel’de hizmet veren mavi bayraklı 
Altınkemer Plajı, size Ege sahillerini aratmayacak. 

16 Pazarların en şenliklisi: Cuma Pazarı 
Karamürsel sahilinde kurulan cuma pazarı, yıllardır 
sadece ilçe halkının değil, çevre ilçelerde yaşayanların 
da ilgi odağı. Sebze ve meyvenin doğal haliyle 
bulunabildiği pazarda kıyafetten züccaciyeye, takıdan 
mefruşata yok, yok... 

22 Huzur arayanların adresi: Başdeğirmen 
Başdeğirmen Alabalık Tesisleri, ‘huzur’ bulmak amacıyla 
şehir dışından gelenleri de ağırlıyor. 

26 Atatürk’ün fincanını 85 yıldır saklıyor 
Karamürselli Aydın Tamer ve eşi Fatma Reyhan 
Tamer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Karamürsel’i 
ziyaretinde kahve içtiği fincanı 85 yıldır saklıyor. 

28 Burada yaşamak vardı: İhsaniye Köyü 
Karamürsel’e 16 kilometre mesafede bulunan İhsaniye 
Köyü; çiçekli bahçelerin içindeki tek katlı evleri, yemyeşil 
doğası ve sıcakkanlı insanlarıyla görenlere ‘burada 
yaşamak vardı’ dedirten bir güzelliğe sahip. 
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Atatürk’ün, Karamürsel’de 
2.5 saat kaldığını... 
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, 24 Temmuz 

1933 yılında acar motoruyla denizden Karamürsel’e 
geldiğini, belediye binasının önündeki iskelede motordan 
inerek belediyeye geçtiğini, buradaki ziyaretinin ardından 
çarşı merkezini gezdiğini ve ilçede tam 2 saat 30 dakika 
kaldığını biliyor muydunuz? Atatürk’ün ziyaret ettiği eski 
belediye binasının 1929 yılında hizmete açıldığını ve 1999 
yılına kadar tam 70 yıl kullanıldığını, sonrasında restore 
edilerek müze haline getirildiğini biliyor muydunuz?

Sait Faik Abasıyanık’ın 
Karamürsel’de yaşadığını…
Türk öykü ve roman yazarı, şair, modern Türk 

hikayeciliğinin önde gelen isimlerinden Sait 
Faik Abasıyanık’ın Karamürsel’de yaşadığını biliyor 
muydunuz? Abasıyanık, ilköğretimine başlamadan 
önce babası, memuriyeti nedeniyle Karamürsel’e 
tayin edilmiş. Abasıyanık ailesi, 1910 yılından 
1913 yılına kadar Karamürsel sahilindeki bir evde 
oturmuş ve Sait Faik Abasıyanık’ın deniz sevdası da 
Karamürsel’de yaşadığı yıllarda başlamış. 

Belediyenin kiralık 
dükkana taşındığını…
Kurtuluş Savaşı’nda bilfiil direniş sergileyen ve silahı asla elinden 

bırakmayan Karamürsel, maddi-manevi büyük kayıplar verse de hiç 
pes etmedi. Neticede Karamürsel düşman işgalinden kurtuldu ancak 
ortada büyük bir enkaz vardı. Toparlanmak için tüm imkanları seferber 
eden Karamürsel Belediyesi’nin hizmetini sürdürebilmek için çarşı 
içinde kiralık, küçük bir dükkân tuttuğunu biliyor muydunuz? Başkanlığa 
getirilen Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Reisi Hafız Selahattin Bey, Millî 
Mücadele’de Karamürsel için büyük çaba harcayan kişilerden biriydi.

Karamürsel’in doğalgazla  
ne zaman tanıştığını…
Karamürsel’de doğalgaz kullanımı için 2004 yılında düğmeye basıldı. 

Belediye yönetimi, Yalova Doğalgaz Dağıtım Lisans Bölgesi’nden 
gelen daveti değerlendirdi ve başvurusu onaylanınca Karamürsel’e 
doğalgazın getirilmesi için ihale süreci başlatıldı. Belediye başkanı 
İsmail Yıldırım, 28 Mart 2004’te koltuğuna oturur oturmaz ilk iş olarak 
doğalgazın tüm ilçeye dağıtılmasını sağlamak için harekete geçti. 556 
deprem konutu ve 60 iş yeri için İZGAZ’dan sağlanan doğalgazdan 
sonra diğer yüklenici 
firma ile daha önce 
yapılan anlaşmada 
Karamürsel’e 5 yılda 
verilmesi öngörülen 
doğalgazın 2 yıl gibi 
kısa sürede getirilmesi 
sağlanmış oldu.

Osmanlı’nın en eski tekstil fabrikasının 
Karamürsel’de olduğunu…
Karamürsel’in, Osmanlı döneminin en eski tekstil fabrikalarından birine 

sahip olduğunu ve Türk dokuma sanayi tarihinin başköşesinde yer 
almaya hak kazandığını biliyor muydunuz? Osmanlı İmparatorluğu’nda en 
fazla gelişen sanayi kolu dokumacılıktı, Karamürsel bu anlamda tarihte 
çok önemli bir yere sahip. Bugün bu durumdan yoksun olsa da Türk sanayi 
tarihinde ‘Karamürsel Mensucat Efsanesi’ olarak geçen ‘Karamürsel 

Fes, Çuha ve Şayak Fabrikası’, Osmanlı Devleti içinde Müslümanlar 
tarafından tesis edilen ilk özel teşebbüs fabrikalarından birisiydi.

‘Cezayirli Mehmet’in  
Karamürsel’e ait olduğunu
Karamürsel sanatsal ve kültürel yapısıyla da dikkat çeken bir 

ilçe. Kendine has kültürel değerleri bulunan Karamürsel’in 
türküleri de var. Mesela ‘Cezayirli Mehmet’ isimli türkünün 
Karamürsel’e ait olduğunu biliyor muydunuz? Karamürsel’de 
uzun yıllar ilçenin saz ustası Abdullah Kara tarafından da çalınıp 
söylenen ‘Cezayirli Mehmet’ türküsü, bir gece pusuya düşürülerek 
öldürülen Karamürsel eşrafından Cezayirli Mehmet için yakılmış.1 yılda  

710 bebeğin  
doğduğunu…

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kocaeli Bölge 
Müdürlüğü 2017 yılında Türkiye’de canlı doğan bebek 

sayısını açıkladı. Açıklanan verilere göre 2017 yılında 1 
milyon 291 bin 55 bebek dünyaya gözlerini açtı. Canlı 
doğan bebeklerin 662 bin 928’i erkek, 628 bin 127’si kız 
oldu. Kocaeli’de 2017 yılında 31 bin 161 bebek dünyaya 
gelirken bunun 710’u Karamürsel’de doğdu.

Kadın-erkek nüfusunun 
eşit olduğunu…
Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre 

Karamürsel’de kadın-erkek nüfusu neredeyse 
eşit durumda. Karamürsel’in nüfusu 2017 yılına 
göre 56 bin 404. Nüfusun 28 bin 71’i erkek ve 28 
bin 333’ü ise kadından oluşuyor.

3 dönem başkanlık 
yaptıklarını…
Karamürsel Belediye Başkanlığı 

koltuğunda 3 dönem oturan isimleri 
hiç merak ettiniz mi? Hemen tanıtalım. 
1922-1926-1929 yılları arası Hafız 
Selahattin Erkin; 1963-1968-1973 
yılları arası İlhan Çınar; 1984-1989-
1994 yılları arası Özcan Özalgın ve son 
olarak 2004’te başkanlığa seçilen ve 
halen bu görevini başarıyla sürdüren 
İsmail Yıldırım. 

1 yılda 1.500 kadının spor yaptığını...
Spora önem veren bir yönetici olan Karamürsel Belediye Başkanı 

İsmail Yıldırım, belediye bünyesinde hizmete açtığı spor tesislerinde 
özellikle hanımların spor yapmasına önem veriyor. Karamürsel ve 
Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle okullarda ve belediyenin spor 
tesislerinde ücretsiz olarak verilen spor derslerinde 1 yılda bin 500 
kadın sporla tanıştı, sporu yaşam biçimi haline getirdi. 
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DEV PROJENİN TEMELİ ATILDI
Karamürsel’in iki yakasını 
birleştirecek, şehir içi 
trafiğini rahatlatacağı gibi 
vatandaşın can güvenliğini 
de sağlayacak Karamürsel 
Kent Meydanı Köprülü 
Kavşağı projesinin temeli 
görkemli bir törenle atıldı

Karamürsel Kent Meydanı Köprülü 
Kavşağı bittiğinde böyle olacak.



FIKRI IŞIK: NE YAPSAK AZ
Şehit cenazesine katıldığı için prog-
rama geç kaldığını belirten Başbakan 
Yardımcısı Fikri Işık ise konuşmasın-
da şu ifadelere yer verdi: “Karamürsel 
bizim için sıradan bir ilçe değil. Tür-
kiye’de ismi en fazla bilinen ilçelerden 

biri. Karamürsel’e hangi hizmeti yapsak 
azdır. Hep daha iyisini yapmak için var 
gücümüzle çalışacağız. Yakın zamanda 
da Güney Marmara Otoyolu’nun ya-
pımı başlayacak. Osmangazi Köprüsü 
açılınca bu yolda rahatlama oldu ancak 
Türkiye her geçen gün büyüyor. Trafiğe 
çıkan araç sayısı artıyor. Bunun için de 

bu otoyol çok önemli. Karamürsel’i gele-
ceğe hazırlayacak projeleri bir bir hayata 
geçireceğiz. Yılbaşında tünelin tamam-
lanmasıyla şehir içinde transit trafiği 
sağlayacağız.” Konuşmaların ardından 
Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kav-
şağı projesinin temeli için hep birlikte 
butona basıldı.

Karamürsel halkının uzun yıllardır 
büyük bir sabırsızlıkla bekledi-
ği dev projenin temeli görkemli 

bir törenle atıldı. Şehirlerarası yolcu ve 
lojistik taşımacılığın önemli güzergahla-
rından biri olan D-130 Karayolu üzerin-
de, Karamürsel Kent Meydanı’nda yapı-
lacak battı-çıktının temel atma törenine 
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıl-
dırım ev sahipliği yaptı. Törene Başbakan 
Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı İbrahim Karaosma-
noğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan 
Vekili Zekeriya Özak, Büyükşehir Be-
lediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, 

Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol, 
Ak Parti İl Başkan Vekili Abdullah Eryar-
soy, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Na-
rinoğlu, protokol ve vatandaşlar katıldı. 

270 GÜNDE TAMAMLANACAK
Törenin açılış konuşmasını yapan Ka-
ramürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldı-
rım, şunları söyledi: “Öncelikle bugün 
burada dev projemizi hayata geçirmek 
için attığımız ilk adımda, temel atma 
törenimizde yanımızda olduğunuz için 
hepinize teşekkür ediyorum. Seçim va-
atlerim arasında yer alan ve Karamürsel 
halkının yıllardır özlemle beklediği bu 

yatırımı hayata geçirmenin haklı gururu-
nu ve mutluluğunu yaşıyorum. Öncelikle 
projelerimizde bizlere desteklerini hiçbir 
zaman esirgemeyen Başbakan Yardımcı-
mız Sayın Fikri Işık ve Kocaeli Büyük-
şehir Belediye Başkanım Sayın İbrahim 
Karaosmanoğlu’na teşekkürlerimi su-
nuyorum.’’ Başkan Yıldırım, D-130’un 
iki yakasını birleştirecek, şehir içi tra-
fiğini rahatlatacak projenin 270 günde 
tamamlanacağını bildirdi. 

‘YARIM BIRAKMAYIZ’
Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Ko-
caeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbra-
him Karaosmanoğlu ise konuşmasında 
verdikleri sözlerin hepsini yerine getir-
diklerinin altını çizerek, “Başladığımız 
hiçbir işi yarım bırakmıyoruz. Bu tünel 
de yılbaşında bitmiş olacak. Bu yol, çok 
yoğun bir yol. Osmangazi Köprüsü bu 
yolu biraz rahatlattı ama yeterli olmadı. 
Şimdi Güney Marmara Otoyolu ile Kara-
mürsel daha da rahatlayacak. Karamür-
sel’in sahillerini tamamen temizledik. 
Yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve kumsal-
larıyla cennet gibi bir yer haline getirdik. 
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla 
hizmet ediyoruz. Cumhurbaşkanımız da 
yereldeki hizmetlere çok önem veriyor. 
Bu hizmetimizin Karamürselimize hayırlı 
olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
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T E M E L  A T M A  T Ö R E N İ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

PROJENIN KÜNYESI
Battı-çıktı projesi, Sed-Yol İnşaat ve 
Alsa İnşaat ortaklığında yapılacak. 19 
metre genişliğindeki tünel, 290 metre 
uzunluğunda olacak. Battı-çıktı projesi 2x2 
şeritli olacak ve D-130 Karayolu’nun bin 710 
metrekarelik kısmı yeniden düzenlenecek. 
Proje kapsamında 17 bin 470 metreküp 
muhtelif beton, 5 bin 650 ton demir, 18 bin 
250 metre fore kazık, 28 bin 500 ton temel 
tabakaları, 21 bin 700 ton asfalt, 52 bin 
500 metrekare taş mastik asfalt, 348 adet 
prefabrik kiriş, 4 bin 750 metrekare parke, 
6 bin 500 metre bordür, 3 bin 110 metre 
drenaj, 2 bin 450 metre kanalizasyon ve 2 
bin 640 metre içme suyu hattı yapılacak. 41 
milyon 967 bin liraya mal olacak battı-çıktı 
projesi 270 günde tamamlanacak. 

Karamürsel’i geleceğe hazırlayacak projeleri bir bir hayata geçireceğiz.  
Yılbaşında tünelin tamamlanmasıyla şehir içinde transit trafiği sağlayacağız

Karamürsel Kent Meydanı 
Köprülü Kavşağı projesine 
protokolün katılımı yoğun oldu.

Temel atma törenine 
Karamürselli 

vatandaşlar da ilgi 
gösterdi.

Başbakan Yardımcısı Fikri 
Işık “Karamürsel’e hangi 
hizmeti yapsak azdır” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 
Karamürsel’e her alanda hizmet 
götürdüklerini ifade etti. 

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail 
Yıldırım, dev projeyi hayata geçirdikleri 
için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.
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Altınkemer
YAZA HAZIR!

Yaz geldi, havalar iyice ısındı…  
Şimdi deniz zamanı. Eğer siz de masmavi 
sularda serinlemek, yazın tadını denizde 
çıkarmak istiyorsanız, bunun için çok 
uzaklara gitmenize gerek yok. Körfezin 
incisi Karamürsel’de bulunan mavi 
bayraklı Altınkemer Plajı, size Ege ya da 
Akdeniz sahillerini aratmayacak

Mavi ve yeşilin buluştuğu 
Altınkemer Plajı, kentimizin ilk mavi 
bayraklı plajı olma unvanını taşıyor.
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İsmail Yıldırım, plajı halkın hizmetine 
açmakta gecikmedi. Üstelik, bununla 
da yetinmedi, Altınkemer’e bir de ‘mavi 
bayrak’ kazandırdı.

‘OLMAZ’ DENILEN OLDU
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de 
tam destek verdiği proje sayesinde, Ko-
caeli’de ‘olmaz’ denilen oldu ve kentimi-
zin ilk mavi bayrağı Altınkemer Plajı’nda 
dalgalandı. 
Kısa bir süre öncesine kadar sularında 
yüzmek bile hayal edilemezken, İsmail 
Yıldırım ve ekibinin yaptığı çalışmalarla 
2012 yılında Uluslararası Çevre Eğitim 
Vakfı’nın çevre ve turizm konusunda be-
lirlediği 32 kriteri sağlayarak mavi bayrak 
sahibi olan Karamürsel Altınkemer Plajı, 
bu yaz da kentimizin göz bebeği.
Altınkemer Plajı, yaz aylarında sadece 
Karamürselliler için değil, tüm Kocaeli-
liler hatta çevre illerde yaşayan insanlar 
için bir cazibe merkezi. 190 metre uzun-
luğunda ve 18 metre genişliğindeki plaj 
tertemiz kumları, billur gibi deniz suyu ve 
sosyal imkanlarıyla yazın sıcak günlerin-
de en popüler kaçış noktalarından biri. 
Yaz aylarında her türlü konfora sahip 

olan Altınkemer Plajı’nı tercih eden va-
tandaşlar, hiçbir hijyen endişesi taşıma-
dan tertemiz denizin tadını çıkarabiliyor; 
ailece keyifle zaman geçirebiliyor.
İskelesi ve mini amfitiyatrosuyla ziya-
retçilerine eğlenceli bir deniz molası-
nın kapılarını açan Altınkemer Plajı’nda 
cankurtaran ve ilkyardım ekipleri de her 
daim hazır bulunuyor. 
10 adet üstü kapalı piknik masası, 2 adet 
bay-bayan soyunma kabini, 2 adet duş 
alma yeri, bir adet bay-bayan tuvalet, bir 
adet plaj voleybolu sahası ve çocuk oyun 
alanı bulunan; ayrıca engelli vatandaşla-
rımızın da sorunsuzca kullanılabileceği 
şekilde tasarlanan Altınkemer Plajı, il-
çenin turizm potansiyeline sağladığı kat-
kıyla da göz dolduruyor. Plaj, yazın sıcak 
günlerinde insanlarla dolup taşıyor, 
özellikle hafta sonlarında Karamürsel’in 
nüfusu gözle görülür şekilde artıyor. 
Eğer siz de bu yaz tatile çıkamayanlar-
dansanız, üzülmeyin. Yanınıza küçük bir 
çanta alın, aileniz ya da arkadaşlarınızla 
birlikte Altınkemer Plajı’nın tadını çıka-
rın. Marmara Denizi’nin uzun zamandır 
hasret kaldığımız masmavi sularında ba-
lıklarla yüzmenin keyfini yeniden yaşayın. 

A L T I N K E M E R A L T I N K E M E R

Yaz sıcaklarının bunaltmaya baş-
ladığı şu günlerde, serinlemenin 
en keyifli yolu denizin tadını çı-

karmak. Pek çok aile, yaz tatilini geçir-
mek için Ege ve Akdeniz’in mavi sularına 
doğru yola çıktı bile… Peki, ya tatile çı-
kamayanlar ne yapacak? 
Neyse ki artık denize girmek için çok 
uzaklara gitmemize gerek yok. Dört bir 
yanı denizlerle çevrili şehrimizde gü-
nübirlik tatil için ‘mavi bayrak’lı plajlar, 
fazla keşfedilmemiş güzel koylar var. 
Eğer siz de masmavi bir denizde serinle-
mek, tertemiz bir kumsalda güneşlenmek 
istiyor fakat tatile gidemiyorsanız, yap-

manız gereken tek şey Karamürsel’deki 
Altınkemer Plajı’nı ziyaret etmek.
Hepimizin bildiği gibi sanayi kuruluş-
larının kontrolsüzce denize bıraktığı 
atıklar, yeni yerleşim ve sanayi alanları 
açmak için yapılan dolgu çalışmaları ve 
bilinçsizlik, yıllar boyunca İzmit Körfe-
zi’ndeki ekolojik dengenin bozulmasına 
sebep olmuş; körfezimizi doğal yaşamın 
olmadığı, sularında balıkların yüzmediği 
ve canlı türlerinin bir bir yok olduğu bir 
su birikintisi haline getirmişti. 
Neyse ki dünyanın en güzel coğrafya-
larından biri olan İzmit Körfezi’nin göz 
göre yok olmasına kayıtsız kalamayan 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kötü 
gidişata ‘dur’ demekte gecikmedi. 

YAŞAM YENIDEN CANLANDI
İzmit Körfezi’nin temizlenmesi için ya-
pılan çalışmalar, devreye alınan 13 arıtma 
tesisi, aralıksız sürdürülen denetimler ve 
denizimizi kirleten sanayi kuruluşlarına 
uygulanan cezalarla; yıllarca kaderine 
terk edilen İzmit Körfezi’nin suları gün-
den güne temizlendi, yeniden eski mavi 
günlerine kavuştu. 
Körfezimizde, su altındaki yaşam can-
lanırken, onlarca canlı türü de yeniden 
İzmit Körfezi’ne geri döndü. Son 30 
yıldır yüzmeye cesaret edilemeyen, kötü 
kokusundan yanına yaklaşılamayan İzmit 
Körfezi’nde mavi bayraklar dalgalanma-
ya başladı.
Gerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 
gerekse 2004 yılında Karamürsel Bele-
diye Başkanı seçilen İsmail Yıldırım’ın 
yoğun çabasıyla hak ettiği değeri yeniden 
kazanan Karamürsel sahili, artık eski ha-
reketli günlerine geri döndü. 
Denizin temizlenmesiyle birlikte, Altın-
kemer Plajı’yla ilgili çalışmalarını da ta-
mamlayan Karamürsel Belediye Başkanı 

MAVI BAYRAK NEDIR?

Mavi Bayrak; deniz suyunun 
temiz olduğu, çevre 

yönetimine önem verildiği, çevre 
bilincinin oluşturulmasına yönelik 
etkinliklerin yapıldığı, plaj veya 
marinayı kullananların ihtiyaçlarına 
cevap verecek donanım ve 
güvenliğin sağlandığı plaj ve 
marinalara verilen uluslararası bir 
çevre ödülüdür. Bir plajın Mavi 
Bayrak sahibi olabilmesi için 
uluslararası komisyonun belirlediği 
32 kriteri sağlaması gerekir. Bu 
kriterlerden en önemlileri şöyle:
• Yüzme suyu kalitesi
• Deniz suyu analizlerinin ilanı
• Çevre eğitimi ve bilgilendirme
• Çevre eğitim etkinlikleri mekânı
• Çevre yönetimi
• Güvenlik ve hizmetler
• Cankurtaran ve malzemeleri
• İlkyardım olanakları
• Çöp ve geri dönüşüm kutuları
• Telefon olanağı
• Duş, soyunma kabini, W.C.
• Yüzme sınırı
• Engelliler için olanaklar
• Yönlendirme levhaları
• Peyzaj düzenlemesi
• Plaja sağlıklı erişim olanakları

190 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki plaj,  
sıcak günlerde en popüler kaçış noktalarından biri. 

Altınkemer Plajı, özellikle hafta 
sonlarında yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Plaj, ilk mavi bayrak ödülünü 2012 yılında aldı.
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CUMA 
PAZARI

Alışverişin en şenliklisi

Karamürsel pazarı,  
renkli tezgahları ve  

neşeli esnafıyla her  
cuma yüzlerce insanın  

akınına uğruyor.

Karamürsel sahilinde kurulan 
cuma pazarı, yıllardır sadece 
ilçe halkının değil, çevre 
ilçelerde yaşayanların da ilgi 
odağı. Sebze ve meyvenin, 
her zaman en taze ve doğal 
haliyle bulunabildiği pazarda 
kıyafetten züccaciyeye, 
takıdan mefruşata 
kadar yok, yok...



Köylü pazarları kültürümüzün en 
renkli öğelerinden biri... İlimiz-
de de haftanın belli günlerinde, 

hemen her mahallede kurulan bu pazar-
lar, hem vatandaşın en taze ürünlere ilk 
elden ulaşabilmesine imkan sağlıyor hem 
de her keseye uygun alışveriş ortamı ya-
ratıyor.
Her biri birbirinden renkli olsa da kuş-
kusuz Kocaeli’nin en popüler pazarı, 
Karamürsel sahilinde kurulan cuma pa-
zarı. Sahil şeridini bir uçtan diğer uca 
kaplayan ve bünyesinde sadece seb-
ze-meyve değil kıyafetten züccaciyeye, 
takıdan mefruşata kadar her türlü ürünü 
barındıran bu pazar, her kesimden pek 
çok kişi için vazgeçilmez bir alışkanlık.
İlçenin köylerinde yaşayan ve geçimini 
çiftçilik yaparak sağlayan yerli üretici-
lerin bahçesinden gelen körpecik ürün-
ler; köylerde yaşayan kadınların elleriyle 
yaptığı mis gibi tarhanalar, erişteler, sal-
çalar, yoğurtlar, ekmekler; hem son mo-
daya hem de her keseye hitap eden birbi-
rinden şık kıyafetler ve bir evin ihtiyacını 
karşılayacak bütün züccaciye ve mefruşat 
ürünleri her cuma binlerce kişinin Kara-
mürsel pazarına akın etmesinin sebebi.
Karamürsel pazarının en güzel özellikle-
rinden biri de bin bir emekle yetiştirdi-

ği ürünleri küçük tezgahlarının başında 
satmaya çalışan yerel üreticilerle yapılan 
tatlı sohbetler... Tezgaha yaklaşan her-
kesle merhabalaşan, sımsıcak diyaloglar 
kuran, uzun uzun sohbet eden yerel halk, 
size Anadolu insanının tertemiz karakte-
rini bir kez daha hatırlatıyor.

HERKES ALIŞVERIŞTE…
Ayrıca bu pazar, sadece Karamürselli-
ler’in sebze ve meyve ihtiyacını karşıla-
mıyor. Karamürsel’in uzak köylerinde 
yaşayan ve haftada bir gün ürünlerini 
satmak için Karamürsel pazarına gelen 
üreticiler de kendi ihtiyaçlarını hafta-
lık olarak Karamürsel esnafından temin 
ediyor.
Bütün gün satış yapan yerli üreticiler, 
günün sonunda tezgahlarından elde et-
tikleri kazançla çay, şeker, şarküteri, te-
mizlik maddesi gibi ürünleri satın almak 
için Karamürsel’in merkezindeki dük-
kanları dolduruyor.
Karamürsel pazarına rağbet eden kişiler, 
sadece Karamürselliler değil... Bu zengin 
ve renkli pazar, Kocaeli’nin diğer ilçele-
rinde yaşayanlar için de bir cazibe mer-
kezi. İzmit’ten Gölcük’e, Başiskele’den 
Hereke’ye kadar pek çok kişi, mahalle-
lerinde kurulan pazardan alışveriş yap-

maktansa, Karamürsel’e gelmeyi tercih 
ediyor. Diğer ilçelerde yaşayan çoğu kişi 
için vapur sefası yaparak deniz yoluyla 
Karamürsel’e gelmek, aynı zamanda bir 
eğlence... Çevre ilçelerden gelen bir-
çok hanım Karamürsel pazarında satılan 
tazecik sebzeleri seçiyor, son modaya 
uygun kıyafetleri deniyor, alınanlar pazar 
çantalarına dolduruluyor ve sıra eğlen-
ceye geliyor.
Hanımlar, pazar alışverişini yaptıktan 
sonra akşamdan hazırladıkları börek, 
çörek ve dolmalarla Karamürsel’in sa-
hilindeki şirin çay bahçelerinde pik-
nik yaparken çocuklar çevre parklarda 
günün tadını çıkarıyor. Kimse bu keyfin 
bitmesini, dönüş vapuru saatinin gelme-
sini istemiyor. Herkes evine hem meyve-
nin sebzenin en tazesiyle hem de çok hoş 
anılarla dönüyor.
Uzun lafın kısası, Karamürsel pazarı hem 
ilçeye kattığı renk hem ekonomiye sağla-
dığı katkı hem de diğer ilçelerden gör-
düğü ilgiyle Karamürsel’in en büyük de-
ğerlerinden biri... Sizler için bu şenlikli 
pazarda küçük bir gezinti yaptık. Hem 
tezgahlarda neler var, bir göz attık hem 
de esnaf ve Karamürsel halkıyla pazar 
hakkında sohbet ettik. Herkes pazardan 
öylesine memnun ki...
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P A Z A R  İ Ç İ N  N E  D E D İ L E R ?

Nejdet Bekar 

KÖRFEZ’IN INCISI 
64 yaşındayım. Uzun yıllar lastik sektöründe yöneticilik 

yaptıktan sonra emekli oldum, 1980 yılında Karamürsel’e 
yerleştim. 12 yıldır pazarcılık yapıyorum. Burada olmaktan çok 
mutluyum. Gebze’den, Hereke’den, Tavşancıl’dan müşterilerim 
var. Karamürsel Körfez’in incisi. Ben başka pazarlara da 
gidiyorum ama bu pazardan aldığım keyfi hiçbirinden 
almıyorum. Belediyenin hizmetlerinden de memnunum. Diğer 
pazarlarda bir tuvalet ya da çöp konteyneri bile yok. 

Güldeher Sümer – Sevgi Sümer

IKI ÇOCUĞUMU BU 
PAZARDA BÜYÜTTÜM
Biz Kaytazdereliyiz. 27 yıldır Karamürsel 

pazarında pazarcılık yapıyorum, başka hiçbir 
pazara gitmiyorum. Gelinimle birlikte tezgahımızda 
kendi yaptığımız ekmek, erişte ve tarhanaları 
satıyoruz. İki çocuğumu da bu pazardan 
kazandığımla büyüttüm. Şimdi de torunlarımıza 
bakıyoruz. Pazarımızdan da belediyemizden de 
çok memnunuz. İsmail başkanımızı çok seviyoruz. 

Yerli üreticiler, 
Karamürsel halkına 
her mevsim en taze 
ürünleri sunuyor. 

Selçuk Demirtaş

ÇOK MEMNUNUM
Orhangazi’nin Gedelek 

Köyü’nden geliyorum. 10 
yıldır pazarcılık yapıyorum, kendi 
imalatımız olan turşuları satıyorum. 
Haftanın 5 günü tezgah açıyorum. 
Karamürsel pazarından çok 
memnunum. Müşterilerim çok 
iyi, belediye hizmetinde de hiçbir 
aksama yok.

Münevver Katar

KIZIM DOĞAL 
BESLENIYOR
38 yaşındayım, 1,5 yaşında bir 

kızım var. 10 yıldır Karamürsel’de 
yaşıyorum. Karamürsel pazarını çok 
seviyorum. Sebze ve meyvenin en tazesi, 
en körpesi burada. Köylülerden alışveriş 
yapma imkanımız var. Yerli ürünleri 
yiyoruz, kızım her şeyin en doğalıyla 
besleniyor. Pazarımızı çok seviyoruz. 

Kadriye Karagül

DIĞER PAZARLARA 
GÖRE DAHA UYGUN
Ben Karamürselliyim. Kendimi 

bildim bileli her cuma Karamürsel 
pazarına gelirim. Pazarımızın sebzeleri, 
meyveleri çok taze. Köylü kendi 
ürünlerini satıyor. Karamürsel pazarı 
diğer pazarlara göre daha uygun. 
Esnafı da çok güler yüzlü. Kıyafet 
anlamında da her şeyimi bu pazardan 
alıyorum, mağazalardan hiçbir farkı yok. 
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P A Z A R  İ Ç İ N  N E  D E D İ L E R ? P A Z A R  İ Ç İ N  N E  D E D İ L E R ?

Hamit Can

INSANLARINI ÇOK 
SEVIYORUM
İstanbul’da 50 yıl yaşadıktan sonra 

emekli olup Karamürsel’e geldim. 
Şimdi pazarda arkadaşıma yardım 
ediyorum. Karamürsel’i de buranın 
insanlarını da çok seviyorum. 
Onlarla birlikten olmaktan çok 
mutluyum. Başkan İsmail Yıldırım ile 
de iyi dostuz, sık sık görüşüyoruz. 
Karamürsel Belediyesi’nin 
hizmetlerini beğeniyorum. Hiçbir 
şikayetimiz yok. 

Abidin Dolgunyürek

EN GÜZEL PAZAR 
45 yıldır Karamürsel’de yaşıyorum, 28 yıldır 

da pazarcılık yapıyorum. Başka pazarlara 
da gidiyorum ama Karamürsel’deki rahatlığı 
bulamıyorum. Diğerlerinin şartları çok daha 
kötü. Burada huzur var, hizmet var.

Ahmet Çakmak – Hüseyin Savaş

ANLATILMAZ YAŞANIR…
Biz 30 yıldır tezgah açıyoruz. Yazın mısır, kışın meyve çeşitleri satıyoruz. 

Değirmendere ve Gölcük pazarlarına da gidiyoruz, en güzeli 
Karamürsel pazarı. Körfez’in incisi Karamürsel. Buraya diğer ilçelerden 
de insanlar geliyor. Özellikle yazın Yarımca’dan bile müşterim oluyor. 
Karamürsel pazarı anlatılmaz, yaşanır. 

Nuran ve Muharrem Karaağaç

ZABITALARIMIZ ÇOK IYI
Eşim ve kızım Hiranur ile birlikte her cuma 

Gölcük’ten geliyoruz. Diğer pazarlarda da 
tezgah açıyoruz ama en çok Karamürsel pazarını 
seviyoruz. Bir kere Karamürsel Belediyesi 
dışarıdan gelen ve yeri olmayan esnafa tezgah 
açtırmıyor. Zabıtalarımız da çok iyi. Keşke her 
pazar böyle olsa. Biz çok memnunuz.

Murat Karataş – Osman Karataş

BELEDIYE NE DESEK 
YAPIYOR
Yalova’dan geliyorum. 25 yıldır babamla 

birlikte pazarcılık yapıyorum. Başka 
pazarlara da gidiyoruz ama en çok 
Karamürsel pazarından memnunuz. Burada 
insanlar güzel alışveriş yapıyor, Allah’a 
şükür para kazanıyoruz. Ayrıca Karamürsel 
Belediyesi de ne istesek yapıyor. 

Mustafa Aytekin

CUMA PAZARINI 
SEVIYORUZ
20 yıldır bu işi yapıyorum. 

Şimdi oğlumla birlikte 
çalışıyoruz. Başka pazarlara 
da gidiyoruz ama en çok 
Karamürsel pazarını seviyoruz. 
Belediye hizmetlerinden de 
hiçbir şikayetimiz yok. 

Salih Kılıç

GENÇLER KITAP 
OKUMUYOR
Ben her cuma, İzmit’ten 

geliyorum. 30 senedir 
pazarlarda kitap ve havlu satarım. 
Karamürsel pazarından çok 
memnunum ama artık satışlar 
eskisi gibi değil. Gençler kitap 
okumuyor. İnternet, kitap okuma 
alışkanlığını bitirdi. Diğer insanlar 
da daha çok kitap takas etmek için 
geliyor. Yine de Karamürsel pazarı 
diğerlerine göre çok daha iyi.

Semih Yılmaz

IŞLERIMIZ IYI GIDIYOR
Aslında güreşçiyim, 3 yıldır seyyar olarak 

tatlı satıyorum. Karamürsel pazarına da 
geliyorum. İşlerimiz iyi gidiyor. Karamürsel 
Belediyesi’nin hizmetlerinden çok memnunum.

Selçuk Sağlam

ZABITALARIMIZ ÇOK IYI
Yalova’dan geliyorum. 22 yıldır pazarcılık 

yapıyorum. Diğer ilçelerde kurulan pazarlara 
da gidiyorum ama en çok burayı seviyorum. 
Denize karşı, ferah ferah çalışıyoruz. Karamürsel 
insanı çok sıcakkanlı ve sevecen. Belediye 
başkanımız ve özellikle zabıtalarımız çok iyi. Tek 
arzumuz bayram arifelerinde pazarın kurulması. 
Arife günlerinde de tezgah açabilmek istiyoruz.

Fahrettin Karatepe – Ayşe Özdemir

43 YILLIK PAZARCIYIM
İznik Boyalıca’dan geliyoruz. 43 yıldır 

pazarcıyım. Son 5 yıldır kardeşim Ayşe 
de bana yardımcı oluyor. Birlikte kendi 
yetiştirdiğimiz fideleri satıyoruz. Ben sadece 
Karamürsel pazarına geliyorum, başka hiçbir 
pazara gitmiyorum. Karamürsel Belediyesi’nin 
pazarcıya verdiği hizmetten memnunum.

Görkem – Barış – Berkay Tarsus

HER ŞEY ORGANIK
Karamürsel’de yaşıyoruz, sebze ve meyve 

alışverişimizi her zaman pazardan yapıyoruz. 
Karamürsel pazarı geniş, ferah. Her şey taze ve 
organik. Alışverişimizi güvenle yapıyoruz. Ailemizde 
kıyafet alışverişini de buradan yapanlar var. 

İlhan Bayhan

MEMLEKETIMDEN 
GETIRIYORUM
Aslen Mardinliyim ama 10 yıldır 

Karamürsel’de yaşıyorum. Bir 
süredir Karamürsel pazarında tezgah 
açıyorum. Tezgahımda ülkemizin 
doğu illerine has ürünleri satıyorum. 
Genellikle Mardin, Adıyaman, Malatya 
yöresinin lezzetlerini getiriyorum. 
Karamürsel pazarını çok seviyorum, 
her şey çok güzel, satışlarım gayet iyi.



Başdeğirmen
Huzur arayanların adresi

‘Huzurun başkenti’ Karamürsel’de bulunan 
Başdeğirmen Alabalık Tesisleri, ‘huzur’ bulmak 

amacıyla şehir dışından gelenleri ağırlıyor

Huzurun başkenti Karamürsel 
sadece ilçe halkına değil, şehir 
dışından gelenlere de huzur ve-

riyor. Karamürsel’in saklı cennetlerinden 
Başdeğirmen Alabalık Tesisleri, özellikle 
hafta sonlarında ve tatillerde ‘huzur’ 
arayan İstanbulluların akınına uğruyor. 
Şehrin gürültüsünden ve keşmekeşinden 
uzaklaşmak, doğayla baş başa kalarak 
günlük hayatın stresini ve yorgunluğunu 
atmak isteyen İstanbullular, soluğu Baş-
değirmen Alabalık Tesisleri’nde alıyor.  
Günübirlik gelebileceğiniz, dilerseniz 
konaklayabileceğiniz Başdeğirmen Ala-
balık Tesisleri, huzur veriyor.

YEŞILIN HER TONU VAR
Karamürsel’e sadece 7 kilometre me-
safede bulunan Başdeğirmen Alabalık 
Tesisleri, adını tesisin girişinde sergi-
lenen değirmenden almış. Baş ailesinin 
yıllar önce un değirmeni olarak işlettiği 
bu tesis, teknolojinin ilerlemesiyle devre 
dışı kalınca, konumu da göz önünde bu-
lundurularak dinlenme tesisine çevril-
miş. Başdeğirmen, yeşilin her tonunu 
görebileceğiniz çınar ve meşe ağaçlarıyla 
çevrili bir dağın eteğinde, 14 dönümlük 
geniş bir arazi üzerinde faaliyet gösteri-
yor. Kenarından gürül gürül bir derenin 
aktığı tesiste, kuş cıvıltıları eksik olmu-
yor. Başdeğirmen Alabalık Tesisleri’ne 
dilerseniz günübirlik gidebilir, isterseniz 
konaklayabilirsiniz de. 
Güne tertemiz bir havada, sakin ve din-
gin bir ortamda, nefis köy kahvaltısıyla 
başlayabilir, öğlen alabalığın tadına ba-
kabilir, doğanın kucağında akşama kadar 
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Başdeğirmen Alabalık 
Tesisleri’nde konaklayanlar yazın 
açık havuzdan da yararlanıyor.
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keyifli vakit geçirebilirsiniz. Dilerseniz 
doğa yürüyüşüne çıkabilir, dilerseniz 
ağaçların gölgesinde çayınızı yudumlar-
ken dostlarınızla sohbet edebilirsiniz. 
Siz kafanızı dinlerken çocuklarınız da 
tesiste bulunan çocuk parkında veya fut-
bol sahasında oynayarak eğlenceli vakit 
geçirebilir.
Başdeğirmen Alabalık Tesisleri konakla-
ma hizmeti de sunuyor. Hafta sonlarında 
ya da tatillerde doğaya kaçmak isteyenler 
için tesiste 22 adet villa bulunuyor. 10 
adet dubleks, 12 adet tek katlı villalarda 
konforunuz için her şey düşünülmüş. 60 
metrekare kullanım alanına sahip vil-
lalarda salon, yatak odası, banyo-WC, 
balkon, ocak, klima, ütü, telefon, 24 saat 
sıcak su ve uydu kanallı TV bulunuyor. 
Merkezi ısıtma sistemine sahip villalarda 
kalan misafirler, ücret karşılığında tesis-
te yer alan çamaşırhaneden de faydala-
nabiliyor. 
Villada kalanlar sabah, öğle ve akşam ye-
mekleri için hemen yanı başlarında bu-

lunan restorandan yararlanıyor. Konak-
lama ücreti kişi başı 150 TL. Bu fiyatın 
içinde sabah kahvaltısı ve akşam yemeği 
de var. Konaklamada 0-6 yaş grubundan 
ücret alınmıyor, 6-12 yaş grubu ise yüzde 
50 indirimli faydalanıyor. 
Tesiste, doğanın kendi müziği dışında 
müzik uygulaması yok ancak dileyen mi-
safirler kendi müzisyenlerini getirerek 

akşamları canlı müzik eşliğinde eğlence 
düzenleyebiliyor. İsteğe göre alkol ik-
ramının da yapıldığı tesis; nişan, düğün 
gibi organizasyonlara da açık. 

AÇIK HAVUZ DA VAR
Başdeğirmen Alabalık Tesisleri’nde bir 
de açık havuz bulunuyor. Yaz aylarında 
konaklamak için Başdeğirmen’i tercih 
eden misafirler, 200 metrekarelik açık 
havuzdan da yararlanıyor. 
Bünyesinde otopark alanı da bulunan 
tesis, havaalanına servis hizmeti de su-
nuyor. Ahmet-Mustafa Baş kardeşlerin 
işlettiği, iki vadi arasında ve iki derenin 
birleşme noktasında bulunan Başdeğir-
men Alabalık Tesisleri, huzur arayanların 
yegane adresi. Şimdiye kadar Başdeğir-
men’i görmediyseniz mutlaka gitmelisi-
niz.
Rezervasyon için: 
Tel: 0 (262) 452 99 07  
GSM : 0 (532) 297 66 11 
GSM : 0 (533) 579 42 84

B A Ş D E Ğ İ R M E N

Başdeğirmen’de, 
kışın şömine 
kenarında, yazın açık 
havada yapacağınız 
kahvaltının tadına 
doyamayacaksınız.

Un değirmeni ilk günkü gibi duruyor.Tesiste 22 adet villa bulunuyor.

Mustafa Baş’ın 
oğlu Cihan Baş.

Villaların balkonları 
baharda rengarenk 
çiçeklerle bezeniyor.

Kenarından gürül gürül bir derenin aktığı 
tesiste, kuş cıvıltıları eksik olmuyor. 



2 6  •  K A R A M Ü R S E L  •  İ L K B A H A R  2 0 18 2 7  •  K A R A M Ü R S E L  •  İ L K B A H A R  2 0 18

yapan, Karamürsel’in öz be öz evladı olan 
emekli yarbay Aydın Tamer, Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk’ün ziyarete geldiği Ka-
ramürsel’de, babasının kahvehanesin-
de kahve içtiği fincanı günümüze kadar 
muhafaza etti. Bu değerli hatıra, gelecek 
nesillere miras olarak bırakılacak.

KAHVEYI SADE IÇIYOR
Babasından miras kalan kahve fincanı-
na gözü gibi bakan Aydın Tamer, o anıyı 
şöyle anlatıyor: “O dönem ben daha 
dünyada yoktum, babam da evlenmemiş-
ti ancak bana anlatılanlara göre Atamız, 
askerlik şubesini denetlemek için ilçe-

mize geliyor. Bir motorla denizden ilçe-
mize ayak basan Atatürk, Karamürsel’de 
halk tarafından coşkuyla karşılanıyor. O 
sırada babam Ali Tamer, nam-ı diğer 
‘Kahveci Pir Ali’, Atamız’a ‘Efendim 
bir kahve için de öyle denetleme yapın’ 
diyor. Atamız da kahveye geliyor ve ken-
disi için pişirilen sade kahveyi içerken 
vatandaşla sohbet ediyor. Atatürk, el öp-
türmeyi sevmezmiş, babam elini öpmek 
isteyince eline hafifçe vurarak, kendisi-
ne teşekkür etmiş. Kahve bittikten sonra 
‘Hadi gidelim’ diyerek kahvehaneden 

çıkmış Atatürk. Babam da Atatürk’ün 
kahve içtiği fincanı saklamış.” 
Aydın Tamer’in babası merhum Ali 
Tamer, Atatürk’ün kahve içtiği fincan 
için özel bir kutu da yaptırıyor. Kutuya 
da ‘Cumhurbaşkanımız Ulu Atatürk’ü-
müzün 24.07.1933 Pazartesi günü Kara-
mürselimizi ve de kahvehanemizi şeref-
lendirdiklerinde içtikleri kahve fincanını 
ölmez anıt olarak saklıyoruz’ yazdırıyor. 
Bu hatıra 85 yıldır korunuyor.

YANINDAN  
HIÇ AYIRMADI
Mustafa Kemal Ata-
türk’e ikram 
edilen kahvenin 
fincanını “Evla-
dım benim için nasıl 
değerliyse bu kahve fin-
canı da öyle değerli” diye-
rek saklayan Aydın Tamer, 
“38 yıl Türk Silahlı Kuv-
vetleri’nde görev yaptım. 
Bu süre zarfında görev için 
17 yer gezdim, bu fincanı 
yanımdan hiç ayırmadım” 
diyor. “Atamızın ziyareti 
babam için büyük şerefti” 
diye konuşan Aydın Tamer, 
ailesi tarafından kendi-
sine anlatılan bir olayı 
da şöyle aktarıyor: 
“Atatürk, kahve iç-

tikten sonra o dönem 4 Temmuz İlko-
kulu’nun olduğu yerde bulunan asker-
lik şubesine gitmek için yola koyuluyor. 
Sokakta yürürken, yol üzerinde bulunan 
evimizi görüyor. Rahmetli halam ve ya-
nındakiler Atamızı görmek için pence-
reden bakıyor, Atamız tam evin önüne 
geldiğinde içeri kaçıyorlar. Atamız da 
merdivenlerden çıkıyor, kapıyı çalıyor. 
Halam korka korka açıyor kapıyı. Ata-
mız eve girip hâl hatır soruyor, evi gezi-
yor. Atamız ‘Kimin bu ev, çok güzelmiş’ 
diyor. Halam da ‘Biraz evvel kahve içti-

ğiniz adamın evi’ diyor. ‘Ooo ne büyük 
tesadüf’ diyor Atamız ve evden ayrılarak 
askerlik şubesine gidiyor.”

KIZINA MIRAS KALACAK
Babası Kahveci Pir Ali’nin kahvehane-
sini rahmetli cumhurbaşkanları İsmet 
İnönü ve Celal Bayar’ın da ziyaret et-
tiğini söyleyen Aydın Tamer, “Kahve-
hanede İnönü ve Bayar da kahve içmiş. 
Babam o fincanları da saklamış ancak 

1963’te rahmetli ol-
duktan sonra kah-

vehane öylece 
kalmış. Ben 

o dönem 
subay-

dım ve 
burada ol-

madığım için rah-
metli İnönü ve Ba-
yar’ın fincanlarını o 
dönem birileri almış, 
ne oldu bilmiyorum” 
diyor Atatürk’ten 
kalan hatırayı son 
nefesine kadar sak-
layacağını ve kızına 
miras bırakacağını 
söyleyen Tamer, Ata-

türk’e bitmeyecek 
bir sevgi besle-

diğinin de altını 
çiziyor.

Karamürsel, gelecek kuşaklara de-
ğerli hatıralar bırakan bir kent 
olarak da tarihteki yerini alı-

yor. Bu önemli hatıralardan biri de Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün, Karamürsel’i 
ziyaretinde kahve içtiği fincan.
Bilindiği gibi Karamürsel, Kurtuluş Sa-
vaşı döneminde düşman kuvvetlerine 

karşı verdiği mücadeleyle Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün de dikkatini çekmiş-
ti. Atatürk, Karamürsel halkını onur-
landırmak ve ilçedeki askerlik şubesini 
denetlemek üzere 24 Temmuz 1933’te 
Karamürsel’e gelmiş, bu esnada esnafı 
da ziyaret etmişti. 1980 askeri darbesi 
sonrasında İzmit Belediye Başkanlığı da 

A T A M I Z I N  H A T I R A S I

85 YILDIR SAKLIYOR
Atatürk’ün kahve içtiği fincanı 

Karamürselli Aydın Tamer 
ve eşi Fatma Reyhan Tamer, 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Karamürsel’i 
ziyaretinde kahve içtiği 
fincanı 85 yıldır saklıyor

Atamızın ziyareti babam için büyük bir şerefti. Bu nedenle 
evladım ne kadar değerliyse bu kahve fincanı da öyle değerli

Aydın Tamer ve eşi Fatma Reyhan Tamer, 
“Evladımız kadar kıymetli bu hatıra” diyor.
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İhsaniye 
Köyü
1880 yılında Bosna’dan gelen Müslüman 
aileler tarafından kurulan İhsaniye 
Köyü’nün sakinleri, aradan geçen yıllara 
rağmen gelenek ve göreneklerini terk etmiyor

Burada yaşamak vardı
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ması’ndan sonra Bosna’da çıkan olaylar 
üzerine Müslümanlar, anayurtlarını terk 
etmek zorunda kalmış ve II. Abdülhamit 
zamanında da İstanbul’a gelmiş. 
Köyün kurucu ismi Hacı Ömer Ağa da 
İstanbul’a göç edenler arasındaymış. 
Hasan Efendi ve Mustafa Efendi ile be-
raber II. Sultan Abdülhamit tarafından 
sarayda muhafız olarak görevlendiri-
len Hacı Ömer Ağa’ya daha sonra, yine 
padişah tarafından İhsaniye Köyü’nü 
kurma görevi verilmiş.
Köy kurulduktan sonra Hacı Ömer Ağa, 
diğer hemşerilerini de bu köyde topla-
yarak yaşamlarını sürdürmelerini sağla-
mış. Hacı Ömer Ağa’nın topladığı aileler 
arasında Bizoviç Ailesi, Hüsriç Ailesi, 
Merhemiç Ailesi, Bilali Ailesi, Mişoviç 

Ailesi, Avdiç Ailesi ve Birzina Ailesi başta 
geliyor.

GELENEKLERINI 
YAŞATIYORLAR
Anayurtlarından kopmalarının ardından 
geçen uzun zamana rağmen İhsaniye 
Köyü’nde Boşnak kültürü ve Boşnakça 
hiç unutulmamış. Köy, geçmişten gü-
nümüze hem tarihi hem de gelenek ve 
görenekleriyle bugün de Karamürsel’in 
değerleri arasındaki önemini koruyor.
Bosna’dan gelen Müslüman aileler ta-
rafından kurulan İhsaniye Köyü’nde 
yaşayan aileler adetlerine hala sıkı sıkıya 
bağlı. Hala neredeyse tüm evlerde Boş-
nakça konuşuluyor, İhsaniye halkı ana 
dillerini çocuklarına da öğreterek, kül-

türlerinin kaybolmadan devam etmesini 
sağlıyor. 
Kültürel değerlerini koruyan ve bunu 
nesilden nesle aktaran aileler için Boş-
nak böreğinin yeri ise bambaşka. Bece-
rikli Boşnak hanımları tarafından, elde 
incecik açılan yufkalarla yapılan Boşnak 
böreği, taş fırınlarda pişiyor ve tadı yiyen 
herkesin damağında kalıyor.
Karadeniz ikliminin etkisi altındaki İh-
saniye, bu iklimin en güzel avantajı olan 
mis gibi havası ve yetiştirilen ürünlerle 
meşhur. 
Köyün en önemli geçim kaynağını ise 
tarım ve hayvancılık oluşturuyor. İhsa-
niye Köyü’nün bereketli topraklarında 
mevsimine göre her türlü meyve sebze 
yetişiyor.

Karamürsel için ‘huzurun 
başkenti’ denilmesi boşuna 
değil… Bu şirin ilçe mavi ve 
yeşilin kucaklaştığı bir cen-

net parçası adeta. Pırıl pırıl denizi, mavi 
bayraklı plajları, hareketli sahil şeridi, 
yemyeşil tabiatı, bereketli toprakları ve 
doğallığını hiç kaybetmemiş köyleriyle 
her köşesi ayrı güzel. 
Karamürsel’in güney sahillerini aratma-
yan sahil bandında dilediğiniz gibi bir 
gün geçirebilirsiniz, elbette… Ama asıl 

istediğiniz doğanın güzellikleri içinde 
kaybolmak, benzersiz bir manzara eş-
liğinde seyahat etmek, yeni yerler görüp 
yeni insanlarla tanımaksa, bunun için de 
Karamürsel size yeter.
O halde bu hafta sonu rotanızı Karamür-
sel’in köylerine çevirin ve her biri birer 
masal diyarını andıran zümrüt yeşili 
köylerden birini ziyaret edin. Gezinize, 
140 yıllık geçmişiyle geleneklerinden hiç 
kopmadan yaşayan İhsaniye Köyü’nden 
başlamaya ne dersiniz?

140 YILLIK GEÇMIŞ
İhsaniye, Karamürsel’e 16 kilometre 
mesafede, 85 haneli, küçücük ama son 
derece şirin bir Boşnak köyü. Çiçekli 
bahçelerin içindeki tek katlı evleri, meyve 
bahçeleri, yemyeşil doğası ve sıcakkanlı 
insanlarıyla görenlere ‘burada yaşamak 
vardı’ dedirten bir güzelliğe sahip.
İhsaniye, bundan yaklaşık 140 yıl önce 
Hersek’in Stolac iline bağlı Korneiç 
Köyü’nden gelen Boşnaklar tarafından 
kurulmuş. 1875 yılında Berlin Antlaş-

İ H S A N İ Y E  K Ö Y Ü

İhsaniye Köyü Muhtarı  
Enver Güzel, ailesiyle birlikte.

İhsaniye Köyü halkı, geçimini  
tarım ve hayvancılıkla sağlıyor.

Köy kahvesi, köy halkının buluşma noktası.

İhsaniyeli çocuklar tertemiz bir 
havada, doğayla iç içe büyüyor.

Becerikli Boşnak kadınlarının hazırladığı 
Boşnak böreği ya taş fırında ya da 
kuzine sobalarda pişiriliyor.

İhsaniye Köyü Camii

Nefis Boşnak böreği
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ilçelerinden biri Karamürsel. Bizler araç 
sahibi, şoför ve çalışanıyla birlikte 50 
kişi bu hattan ekmek yiyoruz. Aileleri de 
düşününce bu sayı 300’ü buluyor. Bizler 
gerek kendi içimizde gerekse Karamür-
sel halkıyla bir aile olduk. Araçlarımıza 
binen herkesi tanıyoruz, yolcularımız 
ailemizden biri gibi” diyen Utaş, böylesi 
güzel bir ilçenin güzel insanlarına hizmet 
etmekten onur duyduklarını da belirtiyor. 
Karamürsel halkının konforlu ve modern 
araçlarda yolculuk yapması için araçla-
rını yenilediklerin söyleyen Utaş, “Şehir 
içindeki araçlarımız, Engelli Yasası’na 
uygun olarak, engelli yolcularımızın da 
rahatlıkla kullanabileceği şekilde dizayn 
edildi. Hepsi alçak tabanlı, koltuklarımız 
yeni, araçlarımız yeni, klimalı. Karamür-
sel birçok ilin ve ilçenin toplu taşımasına 
göre çok önde” diyor.

TEŞEKKÜR EDIYORUZ
Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın ken-
dileriyle sürekli iletişim halinde olduğu-
nu da ifade eden Utaş, bir talepleri ya da 
sıkıntıları olduğunda Başkan Yıldırım’a 
rahatlıkla ulaştıkları belirtiyor. Utaş, 
“Gece-gündüz fark etmeden başkanı-
mıza her an ulaşabiliyor, sorunlarımızı 
paylaşabiliyoruz. O da gerek Büyükşe-
hir gerekse Ulaşım Daire Başkanlığı ile 
görüşmeler yaparak gerekli tüm desteği 
veriyor. Başkanımızın kadrosu da her 

zaman yanımızda. Başkanımıza verdiği 
destekten ötürü teşekkür ediyor, başarılı 
çalışmalarının devamını diliyoruz” şek-
linde konuşuyor.
İlçede ulaşım noktasındaki hizmetle-
ri çok beğendiklerini de paylaşan Utaş, 
“İlçemizdeki yolların düzeltilmesi ko-
nusunda çok büyük çalışmalar yapıldı. 
Eskiden yollarımız doğru düzgün asfalt 
değildi, geniş değildi. Özellikle kalıcı ko-
nutlar bölgesinin duble yol yapılması bizi 
çok rahatlattı. Sahil kısmının alt yapısı 
tamamlanıp üzeri asfaltlandı; ışıklı kav-
şaklar yapıldı, şimdi battı-çıktı projemiz 

var. Bu Karamürsel’in merkezi için çok 
güzel bir proje. Bu proje hem Karamür-
sel halkına hem de şehir içi esnafına çok 
büyük bir kolaylık sağlayacak. Başkanı-
mıza, ekibine ve Büyükşehir Belediye-
si’ne bu çalışmalar nedeniyle teşekkür 
ediyoruz” diyor.

BIRLIKTE HAREKET EDIYORUZ
Karamürsel halkıyla diyaloglarının da 
çok iyi olduğunu söyleyen Ahmet Utaş, 
minibüsçü esnafının eğitimden geçtiğini 
sözlerine ekleyerek, “Vatandaşla iletişi-
miz çok iyi. Şoförlerimiz Büyükşehir’in 
eğitim kurslarına katılıyor. Aylık toplan-
tılarımızı yapıp vatandaştan gelen şika-
yetleri değerlendiriyor ve gerekli hallerde 
şoförlerimizi ikaz ediyoruz. Vatandaş 
bize çok rahat ulaşıyor; sorununu, tale-
bini bildiriyor. Sorunların çözüm nok-
tasında vatandaşla birlikte hareket edi-
yoruz. Ayrıca, kooperatif olarak ilçenin 

spor kulüplerine her daim destek oluyor, 
eğitim kurumlarına da gerekli yardımı 
sağlıyoruz” ifadelerini kullanıyor.
Karamürsel’de şehir içi ulaşım seferleri 
sabah 06.00’da başlıyor, gece 00.00’a 
kadar devam ediyor. Günün ilk seferle-
ri 10 dakika arayla gerçekleşirken, saat 

07.00’den itibaren 4 dakikada bire dü-
şüyor. Akşam saat 19.00’dan sonra da 
10 dakika arayla araç kalkıyor, son iki 
araç ise yarım saatte bir olarak turunu 
tamamlıyor.

Karamürsel Belediye Başkanı İs-
mail Yıldırım, 7’den 70’e herkesin 
ilçesinde huzur içinde yaşaması 

için üzerine düşeni yaparken, vatandaş-
la birebir temas halinde olan dernekler, 
kooperatifler ve sivil toplum örgütleriyle 
de istişare halinde çalışıyor.
Böylece ilçede neye ihtiyaç olduğunu, 
hangi konuda aksaklık yaşandığını, va-
tandaşın ve esnafın ne istediğini çok daha 
rahat öğreniyor ve gerekli müdahaleleri 
zamanında yapabiliyor. 
Başkan Yıldırım, her konuda olduğu gibi 
ulaşım konusunda da vatandaşın rahatını 
düşünüyor. Bu kapsamda Kocaeli Bü-
yükşehir Belediyesi işbirliğinde ilçede 
yeni yollar açan, hasarlı yolları onaran, 
asfaltsız yolları asfaltlayan; yeni yaya ge-
çitleri, alt ve üst geçitler yapan Başkan 
Yıldırım ve ekibi, Karamürsel’i daha da 
yaşanabilir ve konforlu bir yer haline ge-
tiriyor. Yeni açılan ve modernleşen yollar 
sayesinde vatandaş da minibüsçü esnafı 
da çok rahat.
Karamürsel’de şehir içi ulaşımını Kara-
mürsel 2 No’lu Motorlu Taşıyıcılar Koo-
peratifi sağlıyor. Yollar yenilenince, ken-

disini de yenileyen Karamürsel 2 No’lu 
Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi artık 
çok daha modern araçlarla hizmet veri-
yor. Karamürsel’de şehir içi ulaşımını 20 
araçla sağlayan kooperatifin çalışanla-
rı, vatandaşın ulaşımını daha modern ve 
güvenli araçlarda gerçekleştirmenin gu-
rurunu yaşarken Karamürselliler de bu 
konforun keyfini sürüyor. Karamürsel bu 
anlamda örnek bir ilçe olarak dikkat çe-
kiyor. Karamürsel-İzmit Minibüsçüler 
Kooperatifi ve aynı zamanda Karamürsel 
2 No’lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi 
Başkanı olan Ahmet Utaş, şehir içinde 
ulaşımı sağlayan 761 ve 762 numaralı 20 
aracın Karamürsel halkının emrinde ol-
duğunu söylüyor.
Kooperatiflerinin 1983 yılında kuruldu-
ğunu ve kendisinin de 2001’den bu yana 
başkanlık görevini yürüttüğünü söyleyen 
Ahmet Utaş, Karamürsel’de yaşamanın 
bir ayrıcalık olduğunun altını çiziyor. 
“Kocaeli’nin diğer ilçelerine hatta Tür-
kiye’nin birçok iline göre çok güzel bir 
ilçede yaşıyoruz. Doğası ve çevre illere 
olan yakınlığının yanında; uyumlu in-
sanların yaşadığı Türkiye’nin en güzel 

Toplu taşımada örnek ilçe
Şehir içi ulaşımını Karamürsel 2 No’lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin sağladığı 
Karamürsel’de, vatandaş modern ve konforlu araçlarla yolculuk yapıyor 

Hüseyin Akbaba  
(Yazıhane sorumlusu): 

BIZ BIR AILEYIZ

14 yıldır minibüs esnafıyım. 
Stresli bir iş yapsak da 

vatandaşımıza en iyi hizmeti 
vermek için uğraşıyoruz. 
Karamürsel’de halkımız ve 
esnafımızın diyalogları çok iyi. 
Bir aile yuvasındaymışçasına 
birbirimize saygılıyız. Her gün 
aynı kişileri taşıyoruz. Bazen 
yolcumuz cüdanını evde 
unutuyor, “yarın veririm” diyor, 
bizim için sorun olmuyor. 
Başkanımız da Allah’a şükür 
her zaman yanımızda oldu.

Gece-gündüz fark etmeden başkanımıza her an ulaşabiliyor, sorunlarımızı paylaşabiliyoruz. 
Başkanımız, bizler için Büyükşehir ile görüşmeleri yaparak gerekli tüm desteğini sunuyor

Karamürsel 2 No’lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nde 
çalışan esnaflar, ilçe halkıyla bir aile gibi olduklarını söylüyor.

Başkan Ahmet Utaş ve kooperatif 
üyeleri, aylık toplantılarda talepleri 

ve sıkıntıları değerlendiriyor.

Karamürsel 2 No’lu Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi Başkanı Ahmet Utaş

BAŞKANLIK YAPAN ISIMLER
1983 yılında kurulan Karamürsel 2 
No’lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nde 
günümüze kadar başkanlık yapan 
isimler şöyle: Nurettin Ertan, Mesut 
Açık, Tahsin Gümüşalan, Sami Taşçı, 
Mehmet Akan, Hayati Erdoğan, Enver 
Yılmaz, Ahmet Utaş (devam ediyor).
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AŞIKLAR TEPESİ
İzmit Körfezi’nin en güzel, en doğal seyir terası, güneşin en güzel battığı yerdir Aşıklar Tepesi...

Güneşin en güzel battığı yer

Aşıklar Tepesi, Kocaeli’nin en 
güzel ve doğal seyir terası.

İzmit Körfezi’nin en güzel, en doğal 
seyir terasının Karamürsel’de ol-
duğunu biliyor muydunuz? Kara-

mürsel’den 10 dakikalık bir yolculuk 
sonrasında ulaşacağınız Aşıklar Te-
pesi’nde muhteşem bir manzaranın 
sizi beklediğini... Gündüzü ayrı, gecesi 
ayrı güzel Aşıklar Tepesi’nden Kara-
mürsel’i kuş bakışı izleyebileceğiniz 
gibi karşı sahillere keyifli bir yolculuk 
yapacak, Osmangazi Köprüsü’nü seyre 

dalacaksınız. Aynı zamanda ‘güne-
şin en güzel battığı yer’ olarak bilinen 
Aşıklar Tepesi’nde, birbirinden güzel 
aktiviteler ve doğal lezzetler eşliğinde 
keyifli bir gün geçireceksiniz.

SEYIR TERASLARI, 
ÇARDAKLAR...
Aşıklar Tepesi, Karamürsel’e 7 kilo-
metre mesafede, İznik Yolu üzerinde, 
5 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş 

oldukça güzel bir tesis. Dağ ve deniz 
manzaralı bu tesiste kafe ve restoranın 
yanı sıra kır düğünleri için ayrılmış bir 
alan, seyir terasları, çardaklar, çocuk 
oyun parkı, organizasyonlar için VIP 
salonlar, dondurma ve börek yapım 
alanları, mini hayvanat bahçesi ve 
mescit de bulunuyor. Ailenizle birlikte 
sabahtan akşama kadar keyifli bir gün 
geçirebileceğiniz tesiste çeşitli aktivi-
teler de düzenleniyor.



Çocuklar, mini bir lunaparkı andıran 
oyun aletlerinde eğlenceli vakit geçi-
rirken, büyükler de langırt, basketbol, 
futbol, boks gibi sporlarla stres atıyor. 
Tesisin arka tarafında yazın havalı tüfek 
atışlarının yapılabildiği, çocukların mi-
dilli ile dolaşabildiği, köpekleri sevebil-
diği, tavukları ve kazları besleyebildiği, 
güvercinleri izleyebildiği geniş bir alan 
da bulunuyor. Tesisin arkasındaki alan-
da ayrıca doğal ürün elde etmek adına 
koyun ve inek de besleniyor. Elde edilen 
yumurta, süt ve et gibi ürünler kahvaltı-
da, öğle-akşam yemeklerinde misafirle-

re sunuluyor. Ömer ve Sami Dörtbudak 
tarafından işletilen Aşıklar Tepesi’nde 
bölgenin en zengin çeşitli kahvaltısını 
bulabilirsiniz. 23 çeşitten oluşan serpme 
kahvaltıda Dörtbudak Ailesi’nin kendi 
imalatı olan ekmek, yumurta ve süt ürün-
lerinin yanı sıra yöreye özgü çiçek ve kes-
tane balı, Karamürsel’in meşhur Samanlı 
zeytini ve zeytinyağı, Van’dan getirilen 
ceviz reçeli, Antalya’dan getirilen turunç 
reçeli, 5 çeşit peynir, sigara böreğinden 
kiremitte mantara, patates kızartmasın-
dan menemene kadar ne ararsanız var. 
Kahvaltının fiyatı kişi başı 45 TL.

Aşıklar Tepesi’ni tercih edenlerin yüzde 
70’inin İstanbullu olduğunu ancak köprü 
yapıldıktan sonra Gebze ve Tuzla’dan 
da çok talep aldıklarını söyleyen genel 
müdür yardımcısı Murat Denizeri, İzmit, 
Bursa ve Yalova’dan da çok sayıda müş-
terileri bulunduğunu belirtiyor. Aşıklar 
Tepesi’nde kahvaltının yanı sıra öğle ve 
akşam yemeklerinde de en lezzetli, en 
doğal ürünleri bulabilirsiniz. Akşam ye-
meğinde her türlü kebap çeşidinin yanı 
sıra ıslama köftenin, Bursa’nın pideli 
köftesinin hatta işkembe çorbasının ta-
dına bakabilirsiniz.
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CANLI MÜZIK DE VAR
Toplamda bin 500 kişiyi ağırlayabilecek 
kapasiteye sahip tesisin kafeteryasın-
da hafta sonları canlı müzik de yapılı-
yor. Tesiste aynı zamanda dev saksılara 
ekili Samanlı zeytinlerinin bulunduğu 
bir etkinlik alanı ile çeşit çeşit sebze ve 
meyvelerin yetiştirildiği saksılar da yer 
alıyor. Saksılarda yetiştirilen maydanoz-
dan baklaya, domatesten çileğe sebze ve 
meyveler kahvaltıda ve yemeklerde mi-
safirlere ikram ediliyor. Aşıklar Tepe-
si’nde çay ya da kahvenizi yudumlarken 
nargile keyfi de yapabilirsiniz. Aşıklar 

Tepesi’nin en büyük özelliklerinden biri 
de hiçbir yerde göremeyeceğiniz kon-
sept masaları. Mesela, sevgilinize evli-
lik teklif etmek mi istiyorsunuz? Aşıklar 
Tepesi’ni arıyorsunuz, sizin için en güzel 
organizasyonu yapıyor, konsepte uygun 
bir masa hazırlıyorlar. Size de sevgilini-
zi alıp Aşıklar Tepesi’ne gitmek düşüyor. 
Konsept masalar bununla sınırlı değil. 
İlk buluşma masasından ilanı aşk ma-
sasına, yıl dönümü masasından doğum 
günü masasına, şaka masasından terfi 
masasına, çay saati masasından arkadaş 
masasına kadar çok ilginç konseptler var.

BARIŞMA MASASI
Hatta barışma masası bile var. Bazen 
insanlar hata yapabiliyor, sevdikleri-
ni kırabiliyor. Şık bir akşam yemeği ise 
çoğu zaman her şeyi çözebiliyor, gö-
nülleri alabiliyor. Bu gibi durumlarda 
Aşıklar Tepesi’ni arıyorsunuz, sevdiği-
nizin gönlünü alacak minik hediyeler ve 
özel olarak hazırlanmış konsept masayla 
işinizi kolaylaştırıyorlar. Hatta psiko-
lojik destek bile sunuyorlar. Sizi, evlilik 
ve çift danışmanlığı uzmanı Sevde Nur 
Çakır ile görüştürüp, sorunlarınızı çöz-
menize yardımcı oluyorlar.

A Ş I K L A R  T E P E S İ

Aşıklar Tepesi’nden İzmit Körfezi’ni 
panaromik bir şekilde seyredebilirsiniz.

Aşıklar Tepesi restoranının 
zengin bir menüsü var.

Kahvaltı için yeni bir 
mekan arıyorsanız Aşıklar 
Tepesi’nin kahvaltı 
menüsünü beğeneceksiniz.

Tesis konsept 
masalarıyla ilgi 

görüyor.

Tesis toplam bin 500 kişilik 
kapasiteye sahip.

Aşıklar Tepesi’nde 
nişan, kına ve düğün 
gibi organizasyonlar 
da gerçekleşiyor.

Tesiste çeşitli aktivite 
alanları mevcut.
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Yaklaşık 11 kilometrelik sahil bandında 
yapılan düzenlemelerle adeta cennete 
dönen Karamürsel sahilinde; plajları, 
yürüyüş-koşu-bisiklet parkurları, kafe 
ve restoranları, park ve çocuk oyun 
alanları, spor ve etkinlik sahalarıyla, 
günün her saati dolu dolu yaşanıyor

Karamürsel 
sahili

Hayat burada güzel



Karamürsel, sahip olduğu doğal 
güzellikler ve Karamürsel Be-
lediyesi’nin hayata geçirdiği 
projelerle, Kocaeli’nin cazi-

be merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. 
Üzerinde güneş ışıklarının oynaştığı 
masmavi denizi, yeşilin her tonunu ba-
rındıran cennet gibi doğası ve keyifle 
vakit geçirilebilecek sosyal alanlarıyla; 
büyükşehirlerin karmaşasından, stre-
sinden, gürültüsünden kaçan insanlar 
için huzurun başkenti, artık Karamürsel. 
Her yaş ve kesimden insanın huzur bul-
duğu, mutlu bir ilçe burası.
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail 
Yıldırım’ın Karamürsel’i ‘huzurun baş-
kenti’ yapmak için ortaya koyduğu çalış-
malarla popülaritesi her geçen gün artan 
Karamürsel, özellikle ‘Karamürsel Sahil 
Düzenleme’ projesinin hayata geçme-
siyle kent insanının vazgeçilmez kaçış 
noktaları arasındaki yerini aldı.
Altınkemer Plajı’nın da içinde bulundu-
ğu yaklaşık 11 kilometrelik sahil bandın-
da yapılan düzenlemelerle adeta cennete 
dönen Karamürsel sahilinde; plajları, 
yürüyüş-koşu-bisiklet parkurları, kafe 
ve restoranları, park ve çocuk oyun alan-
ları, spor ve etkinlik sahalarıyla haftanın 
her günü, günün her saati dolu dolu ya-
şanıyor.

KAHVALTINIZI NASIL 
ALIRSINIZ?
Kısa bir süre öncesine kadar pek çok kişi 
için emeklilik günlerinin huzur ve süku-
net içinde geçirilebileceği şirin bir sahil 
kasabası olarak değerlendirilen Kara-
mürsel, son yıllarda her yaştan insan için 
aynı zamanda bir aktivite merkezi haline 
geldi.
Günün her saatinde güven içerisinde 
vakit geçirilebilen Karamürsel sahilinde 
her kesimden insan için eğlence var. Eğer 
siz de Karamürsel sahilinde aileniz, ço-
cuklarınız ya da arkadaşlarınızla birlikte 
harika bir gün geçirmek isterseniz, yap-
manız gereken şey çok basit… İster ka-
rayolunu kullanarak, isterseniz mis gibi 
iyot kokusunu içinize çekerek yapacağı-
nız kısa bir vapur yolculuğundan sonra; 

kendinizi bambaşka bir dünyanın içinde, 
Karamürsel’in sımsıcak atmosferinde 
bulacaksınız.
‘Güne sağlam bir kahvaltıyla başlamak 
gibisi yok’ diye düşünenlerdenseniz, ilk 
molanızı Karamürsel sahilinde hizmet 
veren birbirinden şirin kafelerden bi-
rinde vermelisiniz. Sahil düzenlemesinin 
ardından konseptlerini hızla değiştiren; 
eskiye oranla çok daha modern ve kali-
teli bir anlayışla hizmet vermeye başlayan 
kafelerde zengin kahvaltı menülerinin 
yanı sıra; tost, gözleme, sandviç gibi atış-
tırmalıklar da bulacaksınız.

ÇOCUKLAR DA EĞLENSIN
Belki de kahvaltıya o kadar uzun zaman 
ayırmaya gerek görmüyor, sabah saat-
lerini oksijen depolayarak yapacağınız 
bir yürüyüşle değerlendirmek istiyorsu-
nuz… O halde tazecik bir sabah simidini 
mavi suların üzerinde süzülen bembeyaz 
martılarla bölüşebilir, onların neşesine 
ortak olabilirsiniz.
Kahvaltıdan sonra yapılan sabah yürü-
yüşü sizi yorduysa, sahildeki yemyeşil 
parklardan birinde dinlenmenin vakti 
gelmiş demektir. Siz ağaçların gölge-
sinde, mis gibi çiçek kokuları içerisinde 
soluklanırken, minikler de oyun parkla-
rında eğlencenin tadını çıkarabilir; güven 
içinde diledikleri gibi oyun oynayabilir.

Karamürsel sahilinde aktiviteye doyma-
yanlar da düşünülmüş. Sahil bandındaki 
parklara yerleştirilen fitness aletleri ve 
spor sahaları, sağlıklı yaşamak ve form 
tutmak isteyenler için 24 saat boyunca 
hizmet veriyor. 
Deniz havası insanı çabuk acıktırıyor, 
değil mi… Öğlen yemeği saati geldi bile. 
Neyse ki Karamürsel’de bunun için de 
seçenekler sınırsız. Dilerseniz, sahildeki 
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K A R A M Ü R S E L  S A H İ L İ

parktan hiç ayrılmadan yanınızda getir-
diğiniz nevalelerle çimenlerin üzerin-
de piknik yapabilir, dilerseniz sahildeki 
restoranların menüsündeki nefis lezzet-
leri tadabilirsiniz. 

BALIK TUTMAYI 
SEVENLERE…
Sahil bandında yapılabilecekler bu kadar 
da sınırlı değil… Deniz denilince akla 

gelen ilk aktivitelerden biri balık tutmak 
olduğuna göre, bu işin meraklıları olta-
larını yanına almış olmalı. Karamürsel 
sahilinde, dilediğiniz yerden olta atabilir; 
İzmit Körfezi’nin temizlenmesinin ar-
dından sularımıza geri dönen balık çeşit-
lerini tutabilir, evinize akşam yemeğinizi 
yanınıza almış olarak dönebilirsiniz. 
Karamürsel’in Ereğli’den Dereköy’e 
kadar uzanan sahilinde bisikletle gezinti 
yapmak da çok keyifli. Karamürsel sahi-
linde, denizden esen meltemi yüzünüzde 
hissederek kilometreler boyunca hiçbir 
engelle karşılaşmadan pedal basarken 
hem spor hem de gezinti yapmış olacak; 
aynı zamanda çok eğleneceksiniz.
Bu kadar hareketli bir gün geçirirken, bir 
çay molası vermeye ne dersiniz? Bunun 
için de sahilden uzaklaşmanıza gerek 
yok. Denizin hemen yanı başındaki çay 
bahçelerinde tavşan kanı çayınızı, orta 
kahvenizi yudumlayabilir, akşamüstü 
saatlerinin huzurunu doyasıya yaşayabi-
lirsiniz.

KARAMÜRSEL’DE 
GÜVENDESINIZ
Karamürsel’de sadece gündüzleri değil, 
akşam saatlerinde de yapılacak pek çok 
aktivite var. Akşam yemeği için balık ter-
cih edenlerdenseniz, Karamürsel Bele-
diyesi tarafından yeniden projelendirilen 

ve şık bir mimariyle hizmete açılan Balık 
Adası, birkaç adım ötenizde. Balık Ada-
sı’nda Marmara’nın birbirinden lezzetli 
balıklarının tadına bakabilir, akşam ye-
meğinizi gün batımını izlerken yiyebilir-
siniz. 
Havanın kararması sizi endişelendirme-
sin… İster kadın olun ister erkek, Kara-
mürsel sahilinde günün hiçbir saatinde 
güvenlik kaygısı yaşamanıza gerek yok. 
Yaz akşamlarının tadını sonuna kadar 
çıkarmakta, eve dilediğiniz saatte dön-
mekte özgürsünüz. 
O halde biraz da sahildeki el sanatla-
rı tezgahlarına göz atmaya ne dersiniz? 
Karamürselli kadınların el emeği göz 
nuruyla yaptığı takıları, çanta ve aksesu-
arları, hatta giyim eşyalarını bulabilece-
ğiniz bu rengarenk tezgahların arasında 
dolaşırken dakikaların nasıl geçtiğini 
anlamayacak, alışveriş yapmaya doya-
mayacaksınız.
Karamürsel’de yapılacak o kadar çok şey 
var ki sabahın erken saatlerinde geldiği-
niz bu şirin sahil kasabasında vaktin nasıl 
geçtiğini anlamayacak; bir sonraki Kara-
mürsel ziyaretini iple çekeceksiniz.
Kim bilir, belki bir dahaki sefere çanta-
nıza mayonuzla plaj havlunuzu da koyar, 
Körfez’in incisi Karamürsel’in mavi bay-
raklı plajlarında, tertemiz denizin ve mis 
gibi havanın keyfini sürersiniz.



Karamürsel halkının büyük bir he-
yecanla beklediği yarı olimpik ka-
palı yüzme havuzunun kaba inşa-

atı tamamlandı, sıva ve seramik döşeme 
çalışmasına geçildi. Kayacık Mahalle-
si’nde, eski SSK Hastanesi’nin bulun-
duğu alanda yapımına başlanan ve inşaatı 
hızlı bir şekilde devam eden yarı olimpik 
yüzme havuzunda Karamürselliler hem 
yaz-kış yüzecek hem de yüzme şampi-
yonları bu havuzda yetişecek. 

HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ
Karamürsel’de 18 bin metrekare arazi 
üzerine inşa edilen ve toplamda 5 bin 
346 metrekare inşaat alanına sahip olan 
yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, alt 
zemin kat, zemin kat ve 1. kat şeklinde 
projelendirildi. Projenin taahhüt edi-
len tarihten önce teslim edilmesi için 
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hummalı bir çalışmanın devam ettiği 
yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda 
vatandaşların ihtiyaç duyacağı her türlü 
ayrıntı mevcut.

ÇOCUK HAVUZU DA VAR
Alt zemin katta; bay ve bayan spor sa-
lonları, mescit, mekanik ve elektrik tek-

nik odaları ile WC bulunacak. Üst zemin 
katta 12,50 x 25,00 metre ebadında yarı 
olimpik yüzme havuzu, 3x7 metre çocuk 
havuzu, kafeterya, soyunma odaları, 
idari ofisler ve seminer salonu yer ala-
cak. 1. kat ise spor salonları, 150 kişilik 
tribün ve WC’lerden oluşacak. Metal 
kenet saç ile çatısı yapılacak olan tesisin 

çevresinde, andazit plaktaş ve bordür 
malzemeleri kullanılacak. 

SOSYAL YAŞAM CANLANACAK
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıl-
dırım, Büyükşehir Belediyesi’nin katkı-
larıyla hayata geçirilecek proje sayesinde 
Karamürselli gençleri yüzme sporuna 

yönlendirecek. Şampiyonların yetiştiri-
leceği yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 
Karamürsel’in sosyal yaşamını daha da 
canlandıracak. Ayrıca sağlıklı bir yaşam 
için yüzmek isteyen vatandaşlar da te-
sisten yaz-kış gönüllerince yararlana-
bilecek. Eylül ayında bitirilip belediyeye 
teslim edilecek olan yarı olimpik kapalı 

yüzme havuzu şekillendikçe Karamür-
sellileri de bir heyecan sardı.

BAŞKAN SÖZÜNÜ TUTTU
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıl-
dırım’ın 2014 yerel seçimlerinde vaat 
ettiği projelerden biri olan yarı olimpik 
kapalı yüzme havuzu, çevresindeki mesi-

re alanlarıyla birlikte oldukça modern bir 
tesis olacak. Çocuklar ve gençler, yüzme 
eğitmenlerinden ders alarak geleceğin en 
iyi yüzücüleri olarak Karamürsel’in adını 
duyuracak. İlçe halkına verdiği sözü tut-
manın mutluluğunu yaşayan Başkan İs-
mail Yıldırım, havuzun açılışını da gör-
kemli bir törenle yapmaya hazırlanıyor. 

KAPALI YÜZME 
HAVUZUNDA 
SONA DOĞRU
Karamürsel için önemli yatırımlardan biri olan yarı 
olimpik kapalı yüzme havuzunda sona yaklaşılıyor 

Yarı olimpik kapalı yüzme 
havuzunun kaba inşaat bitti, 
sıva ve seramik işine başlandı.

Yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda yüzme eğitmenlerinden ders alacak olan Karamürselli 
çocuklar ve gençler, geleceğin en iyi yüzücüleri olarak Karamürsel’in adını duyuracak

Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu 
tamamlandığında böyle olacak, Karamürsel’in 
sosyal yaşamına büyük bir canlılık katacak.
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7.500 kişilik

İFTAR
Karamürsel Belediyesi,  
7 bin 500 kişiyi iftarda ağırladı.  
Hep birlikte oruç açan 
Karamürselliler, birlik ve  
beraberliğin en güzel  
örneğini sergiledi
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Karamürsel Belediyesi’nin ‘Huzur 
Sofrası’ adını verdiği ve gele-
neksel hale getirdiği kent iftarına 

bu yıl 7 bin 500 kişi katıldı. İlhan Çınar 
Alanı’na yüzlerce masa kuruldu, Kara-
mürselliler açık havada, deniz kenarında, 
birlik ve beraberlik içinde iftar yapma-
nın keyfine vardı. Karamürsel Belediye 
Başkanı İsmail Yıldırım’ın ev sahipli-
ğinde gerçekleştirilen iftar programına 
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli 

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kara-
mürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Ak 
Parti İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, 
Ak Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep 
Demirel, Ak Parti İl Kadın Kolları Baş-
kanı Serpil Yılmaz, AK Parti Karamürsel 
İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, 
belediye meclis üyeleri ve ilçe protokolü 
de katıldı.

‘BIZI KIMSE YIKAMAZ’
Oruçların açılmasının ardından konu-
şan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail 
Yıldırım “Çok güzel bir iftar programın-
da buluştuk. Bu mutluluğu bize yaşattığı 
için Rabbime sonsuz şükrediyorum. Bu 
milleti ayrıştırmak için her türlü pro-
pagandayı yapacaklar ancak inanç kar-
deşliğimizi sürdürdüğümüz sürece bizi 
kimse yıkamayacaktır. Daha nice huzur 
sofralarında buluşmak ümidiyle hepinizi 

Allah’a emanet ediyorum” dedi. Başkan 
Yıldırım’ın ardından Kocaeli Büyükşe-
hir Belediye Başkanı İbrahim Karaos-
manoğlu kürsüye geldi. Karaosmanoğlu, 
“14 yılı geride bıraktık. Karamürselimi-
ze, köylerine ve diğer ilçelere çok büyük 
hizmetler yaptık. Daha yapacağımız çok 
hizmet var” diye konuştu. Karaosma-
noğlu, iftar programına ev sahipliği yapan 
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıl-
dırım’a da teşekkür etti.

YILDIRIM’A TEŞEKKÜR ETTI
Karaosmanoğlu’nun ardından konuşan 
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Bizleri 
güzel insanlarla buluşturan Karamürsel 
Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. 
Pek çok ülkede bu ortamı bulmak müm-
kün değil. Birlik ve beraberliğimizi ko-
ruduğumuz sürece ülkemize yapılmak 
istenen tüm saldırılar boşa çıkacaktır. 
Aranızda olmaktan dolayı memnuniyet 
duyuyorum” şeklinde konuştu. Baş-

bakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu ve Karamürsel Belediye 
Başkanı İsmail Yıldırım iftarın ardından 
İlim Yayma Cemiyeti’ne gitti, konfe-
rans salonunda toplanan Karamürselli 
kadınlarla çay içip sohbet etti. Işık ve 
beraberindekiler daha sonra Karapı-
nar Mahallesi’ne çıktı, teravih namazını 
burada kıldıktan sonra vatandaşlarla bir 
süre sohbet etti.

K E N T  İ F T A R I K E N T  İ F T A R I

47  •  K A R A M Ü R S E L  •  İ L K B A H A R  2 0 18

Karamürsel Belediyesi, deniz 
kenarına kurduğu masalarda 
7 bin 500 kişiyi ağırladı.
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Başbakan 
Yardımcısı Fikri Işık 
ve beraberindekiler 
yeni yapılan İlim 
Yayma Cemiyeti’nde 
kadınlarla bir araya 
gelerek sohbet etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu özellikle 
çocuklarla yakından ilgilendi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Karamürsel’e 
gelmişken esnafı ziyaret etmeyi de ihmal etmedi.

Teravih namazını Karapınar’da kılan 
protokol üyeleri namaz çıkışında 
mahalle sakinleriyle bir süre sohbet etti.

Karamürselliler, iftar yemeği sonrasında 
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve 

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail 
Yıldırım’la bol bol fotoğraf çektirdi.

Karamürselliler, kent iftarında bir araya 
geldi, birlik ve beraberliklerini pekiştirdi.

İlçe sakinleri, 
iftar vaktini 
beklerken 
sohbet etme 
imkanı buldu.

İftar yemeğine katılan ailelerin yüzü gülüyordu.Karamürselliler, kent iftarına çoluk çocuk katıldı.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve 
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, 
iftara katılan vatandaşları sevgiyle kucakladı.



Belediye başkanı 
olarak Karamür-
sel’in yakın tari-

hine damgasını vurmuş 
bulunan İlhan Çınar, 
1931 yılında İzmit’te 
doğdu. Babasının adı İb-
rahim Ethem, annesinin 

ise Kadriye idi. Annesinin babası Mehmet 
Memduh Özkaya, Karamürsel Kumaş 
ve Şayak Fabrikası muhasebe müdürle-
rindendi.. 1925 yılında İzmit’e yerleşen 
Karamürsel kökenli Çınar ailesinin, İlhan 
dışında Tuğrul ve Erdoğan adlarında iki 
oğlu daha vardı. Aile, 1945’li yıllarda ye-
niden Karamürsel’e dönecekti.
İlhan Çınar, ilk ve ortaöğrenimini İz-
mit’te tamamlandıktan sonra İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydol-
du. Ancak üniversitede, ülkenin siyasal 
gelişmelerini yakından takip etme imkânı 
bulması ve zamanın siyaset arenasında 
en çok konuşulan isimlerin başında gelen 
Demokrat Parti lideri Adnan Mende-
res’le karşılaşması, hayatının bambaşka 
bir yöne kaymasına ve yüksek tahsilini 
yarım bırakmasına neden oldu. Politikaya 
karşı içinde müthiş bir yakınlık duymaya 
başlamıştı. Çok geçmeden Karamürsel’e, 
ailesinin yanına döndü. Tahsiline kaldığı 
yerden devam etmesi konusunda yakınla-

rının gösterdiği yoğun baskılara rağmen o, 
üniversiteye dönmedi ve ağabeyi Erdoğan 
Çınar’ın çarşıdaki şekerci dükkânında ça-
lışmayı tercih etti. Bu arada Tekel’de tütün 
eksperi olarak da görev almıştı. Bu görevi 
sebebiyle başta tütün ekicileri olmak üzere 
üreticilerle yakın temasları oldu. Kendisi-
ne sosyal alanlar sağlamayı ihmal etmedi. 
Bir yandan da ülkenin çalkantılı siyasi ha-
yatını yakından izlemeye koyulmuştu.
1960 İhtilali sonrası Demokrat Parti ye-
rine kurulan Adalet Partisinin safların-
da politikaya girmeye karar veren İlhan 
Çınar, bu alandaki ilk tecrübesini par-
tinin Karamürsel ilçe teşkilatının genç-
lik kollarında yaşadı. Bir yıl sonra ilçede 
önemli bir siyasi kimliğe sahip olan Dr. 
Ercüment Zafer Kocaer’in önerisi üzeri-
ne, 1963 yılında yapılan yerel seçimlerde 
Adalet Partisinden Karamürsel Belediye 
Başkanlığına adaylığını koydu ve bu se-
çimi açık bir farkla kazandı. 32 yaşındaki 
genç başkanı artık zorlu ve uzun bir hiz-
met süreci bekliyordu.
İlçe kaymakamı Hilmi Keçeci’nin vekâle-
ten yürüttüğü belediye başkanlığı görevini 
devralan İlhan Çınar, vazifeye başladığı ilk 
yıllarda, ilçenin son derece yetersiz olan alt 
yapısına el attı. Kanalizasyon, su ve elekt-
rik şebekeleri gibi önemli üniteleri ıslah 
etti, ilçeye su sağlayan ancak yeterli olma-

yan kaynakları artırma yoluna gitti. Daha 
sonraki yıllarda bu kaynaklara, Ayazma 
Köyü’ndeki Yalakdere keson kuyuları da 
dahil edilecek ve bu saha ile ilçe arasına 
14 kilometrelik yeni su isale hattı çekile-
cekti. 1964-66 yıllarında, tek şeritli ya-
pılması öngörülen D-130 İzmit- Bursa 
karayolu projesinin Karamürsel etabının 
çift şeritliye dönüştürülmesi konusunda 
gösterdiği üstün gayretler ve mücadele 
ilçe adına olumlu sonuçlandı ve bu girişim 
Karamürsel’in, transit karayolu üzerin-
deki ekonomik ve sosyal konumunu daha 
da güçlendirdi. 
Belediye başkanı Çınar, elde ettiği bu 
büyük başarıdan dolayı o kadar mutlu 
olmuştu ki sevinç gözyaşları içinde eve, 
annesinin elini öpmeye koşmuş, başarı-
sını onunla paylaşmaktan kendisini ala-
mamıştı.
Halkın beklediği daha pek çok hizme-
tin yerine getirilmesi gerektiğini gayet iyi 
bilen başkan Çınar, ilçe merkezinde ih-
tiyaç duyulan ek belediye binaları, beton 
zeminli yol ve sokakları, şehir garajı, sıra 
dükkânlar ve deniz taşımacılığı için ge-
rekli olan beton iskele projelerini uygu-
lamaya soktu. Karamürsel Alp’in ilçedeki 
kabrini, Gölcük Donanma Komutanlığı 
ile ortaklaşa anıt mezar haline getirdi ve 
ayrıca Karamürsel’in 4 Temmuz Kurtuluş 

Törenlerine halkın yoğun katılımını sağ-
lamak amacıyla bu etkinliğe yeni düzen-
lemeler, dinamik katkılar sundu. Kara-
mürsel 4 Temmuz Kurtuluş Şenlikleri bu 
düzenlemeyle Kocaeli bölgesinde büyük 
bir ün kazandı.
Karamürsel Belediye Başkanı İlhan 
Çınar, 1968 yılında yapılan yerel seçim-
lerde, mensubu bulunduğu Adalet Par-
tisinden ikinci kez belediye başkanlığına 
seçildi. Başkan, bu dönem için kendisine 
daha büyük hedefler çizmişti. Karamür-
sel’in geleceğini belirleyecek bir misyo-
nun peşindeydi. O sıralar iktidarda bu-
lunan Süleyman Demirel hükümetiyle de 
çok iyi ilişkiler kurmayı başarmış, işte o 
büyük hedefleri içinde yer alan yeni sahil 
düzenleme projesi için merkezi idareden 
mali kaynak arayışları içine girmişti.
Koca Reis olarak ün kazanmaya başla-
yan Karamürsel’in çalışkan başkanı İlhan 
Çınar, 1969 yılında Latife Hanım’la ev-
lendi. Bu süreçte ilçenin ekonomik ve 
sosyal gelişimlerine katkı verecek ve yeni 
imar çalışmalarını güçlendirecek adım-
lar da attı, itfaiye teşkilatına yeni araç-
lar temin etti. Cadde ve sokakların ıslahı 
gündeminden hiç düşmüyordu. Ancak bir 
türlü aşılamayan mali sıkıntıların, hiz-
metlerin hızlanmasına büyük engel teşkil 
ettiği de ortadaydı.

Koca Reis, sonraki yıllarda, ilçedeki yeni 
ve köklü yatırımların hayata geçirilmesi 
konusunda Ankara’dan destek sağlamayı 
başarmıştı. Ancak 1973 yılı yerel seçim-
leri de hızla yaklaşmaktaydı. Bu arada 
ilçe merkezinde Adalet Partisinden be-
lediye başkanlığına adaylığı konusunda 
muhalefet oluşmuş, Karamürsel’in genç 
politikacılarından Hakan Ayan ona rakip 
çıkmıştı. İlçenin ünlü politikacılarından 
Tarık Bağdat da Cumhuriyet Halk Parti-
si’nden adaydı.
Güçlü rakiplerine rağmen belediye baş-
kanlığı seçimlerine bağımsız olarak katı-
lan İlhan Çınar bir kez daha ipi göğüsle-
yecek, üçüncü defa Karamürsel’in şehri 
emini olacaktı.
Üçüncü dönem belediye başkanlığında 
büyük projelere imza atan Koca Reis, önce 
ilçeye geniş bir kent dokusu kazandıracak 
yeni imar planlarını hazırlattı, merkeze 
yakın 11 köyü mücavir alan kapsamına dâhil 
etti ve bu önemli projeyi 1976-77 yılın-
da yürürlüğe koydu. Bölgedeki yaş meyve 
üreticileri için iki bin tonluk soğuk hava 
deposu inşa ettirdi. Demirel hükümeti-
nin turizm ve tanıtma bakanı olan İzmitli 
senatör Lütfi Tokoğlu’nun yardımlarıyla 
sağladığı 2 milyon liralık devlet kredisini, 
yapımına başladığı ilçe sahil dolgusuna 
ve kıyı düzenlemelerine harcadı. 35 metre 

genişliğinde ve 2 kilometre uzunluğundaki 
yeni sahil şeridi dolgusu daha sonraki yıl-
larda, diğer belediye başkanlarınca onun 
bıraktığı yerden sürdürülecekti. Çeşitli 
turistik ve sosyal tesislerin yer aldığı, yem-
yeşil konumu ve görseliyle Karamürsel’e 
önemli bir yaşam alanı kazandıran mali-
yeti yüksek bu büyük proje, başkan İlhan 
Çınar’ın en önemli hedeflerinden biriydi 
ve bunu, görevinin son yıllarında gerçek-
leştirmeye muvaffak olmuştu.
Belediye başkanı İlhan Çınar, aynı yıl ya-
pılacak genel seçimlerde, Adalet Partisi 
listesinden Kocaeli’den milletvekili adayı 
olmak için 31 Mart 1977 tarihinde, 14 yıl 
aralıksız devam ettiği görevinden ayrıldı. 
Ancak ön seçimle yapılan milletvekilliği 
adaylık yarışında beklediği sıralamayı elde 
edemeyince seçilme şansını kaybetti.
Sadece Karamürsel’de değil, tüm Kocaeli 
bölgesinde Koca Reis olarak tanınan ve 
gönüllerde taht kuran bu bilge adam, 10 
Temmuz 1978 tarihinde, ilçemizde geçir-
diği elim bir trafik kazası sonucu aramız-
dan ayrıldı. 
47 yıllık kısacık hayatına güçlü bir mis-
yon yerleştirmeyi başarmış olan İlhan 
Çınar’ın, örnek gösterilebilecek yaşam 
tarzıyla toplumda yer ettiği o güçlü sinerji, 
çınar ağaçlarının dalları misali bu ilçede 
40 yıldır izini sürdürmektedir.

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

İLHAN ÇINAR
Karamürsel tarihine damgasını vurmuş belediye başkanlarından 

HAZIRLAYAN:  
ERDOĞAN ÖZDEMIR 
GAZETECI-YAZAR
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Karamürsel Belediyesi ile İzmit Be-
lediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği 
proje öğrencilerin yüzünü gül-

dürdü. Proje kapsamında Karamürsel’de 
okuyan tüm 5. sınıf öğrencilerine bisiklet 
hediye edildi. Karamürsel Stadyumu’n-
da gerçekleştirilen törende bisikletlerini 
alan 627 öğrencinin mutluluğu görülme-
ye değerdi. Okullar kapanmadan önce 
karne hediyelerini alan öğrenciler hem 
eğitim ve öğretime hem de spora teşvik 
edilmiş oldu.
Bisiklet dağıtım törenine Karamür-

sel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve 
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Do-
ğan’ın yanı sıra İlçe Kaymakamı Ahmet 
Narinoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Recep 
Demirel, AK Parti İlçe Kadın Kolları 
Başkanı Gülsüm Ekin, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Murat Çakır, belediye meclis 
üyeleri, STK’lar, öğrenciler ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. Törende açılış konuş-
masını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Murat Çakır; 5.sınıf öğrencilerine dağı-
tılan bisikletlerden dolayı İsmail Yıldırım 
ve Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür etti. 

IKI YILDA 1453 BISIKLET
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıl-
dırım da konuşmasında şunları söyledi: 
“Bu proje sadece ama sadece gelecek 
nesillerimizin, evlatlarımızın, istikbali-
mizi göklere taşıyacak olan yavrularımı-
zın mutluluğu için, spora olan sevgile-
rini artırmak için yapılmıştır. Öncelikle 
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bu imkanların bizlere sağlanmasında en 
büyük rolü oynayan Sayın Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun 
nezdinde İzmit Belediye Başkanı Nevzat 
Doğan’a teşekkür ediyorum.’’ Geçen yıl 
ile birlikte toplamda 1453 bisikleti Ka-
ramürselli çocuklarla buluşturan Kara-
mürsel ve İzmit Belediyeleri, vatandaş-

lardan tam not aldı.
Karamürsel Belediye Başkanı İsma-
il Yıldırım’ın konuşmasının ardından 
platforma davet edilen İzmit Belediye 
Başkanı Nevzat Doğan, gençlerle birlik-
te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Başkan Doğan, Karamürsel Be-
lediye Başkanı İsmail Yıldırım ile yaptık-

ları bu projenin en büyük destekçisinin 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan olduğunu belirtti. Doğan, 
“Gelişen ve büyüyen Türkiye’nin mimarı 
olan Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere 
sunduğu imkanlar doğrultusunda genç-
lerimize yapacağımız yatırımlar bunlarla 
sınırlı kalmayacak” dedi. 

Karamürsel’de okuyan tüm 5. sınıf öğrencilerine 
karne hediyesi olarak bisiklet dağıtıldı. Bisikletlerini 
alan 627 öğrencinin mutluluğu görülmeye değerdi

BİSİKLET
Karne hediyesi

Karamürsel Stadyumu’nda gerçekleştirilen 
törende 627 öğrenci bisikletlerine kavuştu.

Okullar kapanmadan önce bisikletlerini alan 
öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Karamürsel’de okuyan 5. sınıf öğrencileri, 
yaz tatilinde bol bol bisiklete binecek.
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KARMEK SERGİSİ
göz kamaştırdı

Karamürsel Belediyesi tarafından açılan meslek edindirme kurslarını 
bitiren Karamürselli kadınlar, el emeği göz nuru eserlerini gururla sergiledi

Karamürsel Belediye Başkanı 
İsmail Yıldırım, sergi sonrası kurs 
hocaları ve kursiyerlerle birlikte.



Karamürsel Meslek Edindirme 
Kursları (KARMEK) ilçede yaşa-
yan kadınların hem el becerilerini 

geliştirmesine imkan tanıyor hem de boş 
vakitlerini en iyi şekilde değerlendirme-
sini sağlıyor. KARMEK kursları sayesin-
de meslek edinen Karamürselli kadın-
lar, aile bütçesine katkıda da bulunuyor. 
KARMEK kurslarını bitiren kadınlar yıl 
sonu sergisinde ise tüm hünerlerini gu-
rurla sergiliyor. KARMEK’in yıl sonu 
sergisi geçtiğimiz günlerde belediye kül-
tür merkezinde, kalabalık bir katılımın 
olduğu görkemli bir törenle açıldı. 

YIL SONU SERGISI AÇILDI
Serginin açılış törenine, Karamürsel Be-
lediye Başkanı İsmail Yıldırım ve eşi Tuğba 
Yıldırım, Karamürsel Kaymakamı Ahmet 
Narinoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
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Murat Çakır, AK Parti İlçe Başkanı Recep 
Demirel, CHP İlçe Başkanı Ali Kara, AK 
Parti Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, 
İlçe Halk Eğitim Müdürü Mustafa Yazıcı, 
belediye meclis üyeleri, STK’lar, kursi-
yerler ve çok sayıda Karamürselli vatandaş 
katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından konuşan Kara-
mürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, 
programa katılanlara teşekkür etti.

KURSIYERLERI KUTLADI
Başkan Yıldırım konuşmasında, “Bu 
programın hazırlanmasında büyük emek 
harcayan, sezonun başından beri bizlerle 
beraber bu işe gönlünü koyan, katkı sağ-
layan öğreticilerime teşekkür ediyorum. 
Bu programlara katılıp kendilerini geliş-

tiren kıymetli hanımefendilere de sonsuz 
saygılar sunuyorum” dedi. Daha sonra 
açılış kurdelesini kesen Başkan Yıldırım, 
yıl sonu sergisini eşi Tuğba Yıldırım ile 
birlikte gezdi, emeği geçen kurs eğit-
menlerini ve kursiyerleri yapmış olduk-
ları eserlerden dolayı kutladı.

EREĞLI SERGISI DE AÇILDI
Karamürsel Belediyesi’ne bağlı Ereğli 
kurs merkezinde açılan giyim, el sanat-
ları ve makine nakışı kurslarına katılan 
kursiyerlerin hazırlamış olduğu sergi de 
göz kamaştırdı. Serginin açılışında ko-
nuşan Karamürsel Belediye Başkanı İs-
mail Yıldırım; “Kursiyerlerimiz, uzman 
eğitmenlerimiz nezaretinde birbirinden 
güzel eserler ortaya çıkarıyor. Bu güzel 

serginin açılmasında emeği geçen değerli 
kurs öğretmenlerimize ve kursiyerleri-
mize teşekkür ediyor, serginin hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyorum” dedi. 

BEĞENIYLE GEZDILER
Giyim, el sanatları ve makine nakışı ser-
gisinin açılış kurdelesini Karamürsel Be-
lediye Başkanı İsmail Yıldırım, eşi Tuğba 
Yıldırım, Karamürsel Kaymakamı Ahmet 
Narinoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Murat Çakır ve kurs öğretmenleri birlik-
te kesti. Kurs sorumlusu Hatice Akkaya 
ve kurs öğretmenleri Serpil Küçükçalık, 
Kevser Aydın, Hümeyra İlhan ile Güler 
Aydın nezaretinde eğitimlerini tamam-
layan kursiyerlerin açtığı sergi büyük bir 
beğeniyle gezildi.

K A R M E K  S E R G İ S İ

Karamürsel Belediyesi’nin açtığı kurslara katılan 
kursiyerler, el sanatları konusunda ustalaşıyor.



Bazı renkler nefestir, candır, kan-
dır; kısacası hayattır.
Tıpkı sarı-lacivert gibi. ‘Sarı-la-

civert’ denilince aklınıza hemen Fener-
bahçe geldi değil mi? Ancak, Karamür-
selliler için durum farklı. Karamürsel’de 
yaşayan 7’den 70’e herkes için sarı-la-
civert; Karamürselspor Kulübü’nün 
adıdır, simgesidir. Karamürselspor 
demek; başarı demek, emek demek, bir-
lik demek, dayanışma demektir. Süper 
Amatör Küme’ye yükselme başarısı gös-
teren Karamürsel’in gözbebeği, medar-ı 
iftiharı Karamürselspor, 100’üncü yı-
lında profesyonel ligde olmak için büyük 
gayret gösteriyor. Bu hedef için sadece 
teknik ekip değil, tüm ilçe halkı ve bele-
diye yönetimi kulübe tam destek veriyor.

CUMHURIYETLE YAŞIT 
Karamürselspor Kulübü; 1923 yılının 
ağustos ayında rahmetli avukat Rahmi 
Bilge, Osman Algüzey, Rıza Aslanalp, 
Saim Gücer, Cemil Bal, Remzi Kaynak, 
Mustafa Ersöz, Esat Oral, Ulvi Akyıldız, 
Bekir Tan, Mehmet Saka, Ulvi Besen, 
Emin Şekeröz, Katif Öncal, İbrahim 
Ayan ve Ahmet Besen tarafından ‘Ka-
ramürsel İdman Yurdu’ adıyla kuruldu. 

Cumhuriyetimizle yaşıt olan ve 
95 yıllık köklü bir geçmişi bu-
lunan kulübün adı 14 Temmuz 
1938 tarihinde Cemiyetler Ka-
nunu çerçevesinde ‘Karamür-
sel Spor Kulübü’ olarak değişti. 
Kulüp, 1944 yılında da ‘Kara-
mürsel Gençlik ve Spor Kulü-
bü’ adını aldı. 1960’lı yıllarda 
kapanma durumuna kadar gelen 
Karamürselspor’u zabıtanın ka-
tibi, meşhur Bıdık Ömer (Ömer Tual) 
kurtardı. Ömer Tual, kulübün bir başka 
yere satılmasını ve isminin değişmesini 
engelleyerek, adını altın harflerle tarihe 
yazdırdı.
1990’ların başında ise Karamürsel’de 
bambaşka bir heyecan başlamış, ilçe-
nin takımı, gözünü profesyonel liglere 
dikmişti. Güreşte, voleybolda, basket-
bolda sayısız başarılara imza atan Ka-
ramürselspor’da sıra futbola gelmişti. 
Sarı-lacivertliler, 1993-1994 senesin-
de, tarihinde ilk kez 3. Lig’e çıkma ba-
şarısı gösterdi. Karamürselspor’un 5 
sezon süren bu macerası 1998 yılında 
son buldu. Türk sporuna önemli spor-
cular da yetiştiren sarı-lacivertli kulüp, 
9 Ekim 2011 tarihinde amatör kümede 

son maçını H. H. Şafakspor ile oynamış 
ve 6-0 kaybetmiş, maddi olanaksızlıklar 
nedeniyle faaliyetlerini durdurmuştu. 
Basketbolda ilk yabancı spocuyu oyna-
tan, yüzmede Balkan şampiyonu çıkaran, 
güreşte yedi düvele nam salan Karamür-
selspor’un durumu sevenlerini kahret-
mişti. 

SÜPER AMATÖR KÜME’DE
Sarı-lacivertliler bu zor durumdan da 
alının akıyla çıktı ve 2013-2014 yılında 
yeni bir oluşumla liglerde boy göstermeye 
başladı. Geçtiğimiz sezon 1. Küme Play-
Off finalinde Gebzeli Kizarpınarspor’u 
3-0 yenen Karamürselspor, Süper Ama-
tör Küme’ye yükselme başarısı gösterdi. 
Karamürselspor böylece 2001-2002 
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sezonunda kurulan Süper Lig’de ilk kez 
mücadele etme şansı kazanmış oldu. 
Zorlu bir mücadeleden sonra beklediği 
başarıya ulaşan kulübün bundan sonra-
ki tek hayali kuruluşunun 100’üncü yılı 
olan 2023’te profesyonel liglerde olmak. 
Amatör ya da profesyonel olsun spora ve 
sporcuya verdiği destek nedeniyle takdir 
toplayan Karamürsel Belediye Başkanı 
İsmail Yıldırım, ilçesinin kulübü Kara-
mürselspor’un da her zaman yanında 
oldu. Maddi ve manevi desteğini hiçbir 
zaman esirgemeyen Yıldırım, her fırsatta 
Karamürselspor’un yöneticileri ve teknik 
ekibiyle bir araya gelip kulübün geleceği-
ne yönelik fikir alışverişinde bulunuyor, 
yapılması gereken ne varsa harekete ge-
çiyor. Sporcu kişiliğiyle tanınan, ilçesin-

de sadece gençler değil her yaştan ve her 
kesimden insan spor yapsın diye projeler 
hayata geçiren Yıldırım, Karamürsel’in 
adını Türkiye ve dünya spor camiasın-
da duyuran Karamürselspor’un, Süper 

Amatör Küme’ye yükselmesi karşısında 
da büyük bir sevinç yaşadı.

KUPAYI BAŞKAN’A 
GÖTÜRDÜLER
Büyük bir başarı göstererek Süper Lig’e 
çıkan Karamürsel Gençlik ve Spor Ku-
lübü’nün başkanı Ali Yılmaz ve yönetim 
kurulu üyeleri, aldıkları başarının mü-
kafatı olan kupayı Karamürsel Beledi-
ye Başkanı İsmail Yıldırım’a götürerek, 
mutluluklarını paylaştı. Başkan Yıldırım, 
şampiyonlukta emeği geçen futbolcuları, 
yönetim kurulu üyelerini ve teknik ekibi 
kutlarken, Karamürselpsor’un daha iyi 
yerlere gelmesi için gayret gösterecekle-
rinin altını çizdi.

S P O R

Karamürsel Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz ve 
yönetim kurulu üyeleri, şampiyonluk kupasını Başkan İsmail Yıldırım’a götürdü.

Pekçok kez kapanma noktasına gelen 
Karamürselspor Kulübü 95 yılı geride bıraktı.

Süper Amatör Küme’ye yükselen Karamürselspor’un tek hayali kuruluşunun 
100’üncü yılı olan 2023’te profesyonel lige çıkmak

Karamürselspor
Seninle gurur duyuyoruz

Karamürselspor’un başarılı 
futbolcuları, göğsümüzü kabarttı
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Rengarenk 
Karamürsel
Denizin mavisi, dağların yeşili, günbatımının kızılı, çiçeklerin sarısı, kirazın 
kırmızısı, martı kanadının beyazı... Karamürsel, hayatı tüm renleriyle yaşamak 
ve günün her saatinden keyif almak isteyenler için gerçek bir yeryüzü cenneti. 
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Bir zamanlar Karamürsel
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profesyonel olarak yapınca, katıldığımız 
yarışmalardan dereceyle döndük. Kulü-
bümüz artık tanınıyor, Karamürselimiz de 
bu sayede yelken sporuyla anılıyor. 
Karamürsel, Balkan Şampiyonası’na 
da ev sahipliği yaptı, öyle değil mi?
Evet, 2006 yılında 38. Yelken Balkan 
Şampiyonası, Karamürsel’de yapıldı. O 
şampiyonanın organizasyonunu beledi-
yemizin de büyük katkılarıyla çok güzel 
bir şekilde gerçekleştirdik. O zaman yeni 
bir kulüptük ve sporcumuz yoktu. Yarış-
malara katılmasak da çok konuşulan bir 
etkinliğe imza attık. Yunanistan, Bulga-
ristan, Romanya, Arnavutluk, Bosna Her-
sek’ten gelen yelkenciler 1 hafta boyunca 
çok güzel zaman geçirdi burada. Kara-
mürsel’in tanıtımı açısında çok önemli bir 
organizasyondu. Bu şampiyona bize, Ka-
ramürsel’e çok güzel bir tesis kazandırdı. 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 
2009 yılında çok büyük bir iskele, liman, 
kulübün ihtiyacı olan soyunma odaları, 

kayıkhane ve dershane yapıldı. Tesisler-
den sonra başarılar daha da arttı.

YELKENDE YAŞ SINIRI YOK
Yelken sporu yapmak için bir yaş sınırı 
var mı?
Yelken sporunun yaşı yok, 7’den 77’ye 

herkes yapabilir. Tabii 7-8 yaşlarında 
bu spora başlanması en doğrusu. Oku-
duğunu, gördüğünü anlayan, söyleneni 
yapacak çocuklar yelken sporunda daha 
başarılı oluyor. 

Yüzme bilmek şart mı yoksa siz yüzme 
dersi veriyor musunuz?
Biz yüzme eğitimi vermiyoruz. Kişi ken-
dini kurtaracak kadar yüzme bilse yeter. 
Zaten can yeleği takmadan denize çıkar-
mıyoruz. 
Yelken sporunun kazanımları neler?

Bu spor özellikle çocuklara özgüven ka-
zandırıyor. Çünkü 8 yaşındaki çocuk de-
nizde tek başına duruyor ve rüzgârı he-
saplıyor, gideceği rotayı belirliyor, hızlı 
karar vermeyi öğreniyor. Dikkat edin 
bugün başarılı iş adamlarının çoğunun 
geçmişinde yelken sporu vardır. 
Çocuklar neden yelkenle ilgilenmeli?
İzmit Körfezi yelken için çok uygun bir 
deniz. Bir de Karamürsel gemi geçişleri-
ne daha uzak olduğu için yelken yapmaya 
çok uygun, rüzgârı çok bol. Biz çocuk-
lara denizi ve yelken sporunu sevdirmek 
istiyoruz. Yüzlerce genç burada eğitim 
aldı. Bu eğitimlerden sonra burada kalan 
sporculara lisans çıkarılıyor ve yarışlara 

Sanayi kenti kimliğiyle tanınan Ko-
caeli ‘spor kenti’ hedefine doğru 
emin adımlarla ilerlerken, deniz-

le iç içe bir yaşam sportif faaliyetleri de 
çeşitlendiriyor. Denizden faydalanmak 
adına su sporlarına yönelik faaliyetler 
ivme kazanırken, dalış ve yüzmenin yanı 
sıra yelken sporuna da ilgi her geçen gün 
artıyor. İzmit Körfezi’nde düzenlenen 
yüzme yarışlarının yanında son yıllarda 

gerçekleşen yelken yarışları da kentimi-
zi tanınır hale getirdi. Bu tanıtımda Ka-
ramürsel’in yeri yadsınamaz. Huzurun 
başkenti Karamürsel, konumu ve doğası 
gereği yelken sporu için adeta biçilmiş 
kaftan. Sakin denizi ve bol rüzgarıyla 
bilinen Karamürsel’de gerçekleştirilen 
yelken yarışları, körfeze renk katıyor. 
Karamürsel Yelken Kulübü Spor Derne-
ği’nin ev sahipliğinde bu yıl da 1-4 Tem-

muz tarihleri arasında, kurtuluş şenlikle-
ri kapsamında yelken yarışları yapılacak. 
Karamürsel Yelken Kulübü Başkanı Naci 
Toksoy ile hem yelken yarışları hem de 
yelken sporu üzerine konuştuk.
Naci Bey önce sizi tanıyalım, yelken 
sporuna ne zaman başladınız?
Kocaeli’de doğdum, büyüdüm. Yelken 
sporuyla geç tanıştım. Bu spora başladı-
ğımda 40 yaşımdaydım. Oğlumun yelken 
sporuna başlamasıyla birlikte haşır neşir 
oldum, şimdi de kopamıyorum.
Kulübü kuran isimlerdensiniz. Bu se-
rüveni anlatır mısınız?
Karamürsel’de geçmişte de yelken yapıl-
mış ancak bir kulüp yoktu. 2004 yılında 
yelken sporuna başladığımda arkadaş-
larla kulüp kurmaya karar verdik. Hatta 
o dönem İzmit Yelken Kulübü’nden al-
dığımız 4 tekneyle faaliyet gösteriyorduk. 
Türkiye Yelken Federasyonu’na yaptığı-
mız başvuru sonrası kulübümüz tescillen-
di. Tüm resmi işlemler tamamlanınca da 
yarışlara katıldık. Bir süre sonra öğrenci 
sayımız arttı. Oğlum o zaman İzmit Yelken 
Kulübü’ne kayıtlıydı, biz kulübü kurun-
ca onu da aramıza aldık. Yelken sporunu 

YELKENLER FORA
Karamürsel’in kurtuluş şenlikleri kapsamında, 1-4 Temmuz tarihleri arasında yapılacak yelken 
yarışları, İzmit Körfezi’ni renklendirecek. Büyük bir heyecana sahne olacak bu yarışları kaçırmayın

Karamürsel Yelken Kulübü 
Başkanı Naci Toksoy.

Minik yelkenciler yarışlara hazırlanıyor.

Yelken yarışları sırasında İzmit 
Körfezi beyaza bürünüyor.

Yelken sporuna başlamanın yaşı yok, 7’den 77’ye herkes 
yapabilir. Küçük yaşlarda başlanması en doğrusu...



katılmaya hak kazanıyorlar.
Kulüp olarak ne gibi eğitimler veriyor-
sunuz?  
Büyüklere yönelik 5’er kişilik yelken 
eğitimleri veriyoruz. Amatör denizcilik 
belgesi almak isteyenler için de eğitimler 
veriyoruz ki bu belge denizciliğin ehliye-
tidir. Bunun dışında telsiz eğitimlerimiz 
ve denize çıkmak isteyenlere 12 saatlik 
eğitimlerimiz oluyor. 
Yelken eğitimi kaç saat?
Yelken eğitimlerimiz 12 saat. İlk ola-
rak karada 1 günlük eğitim veriyor, daha 
sonra denizde devam ediyoruz. Eğitimin 
sonunda sertifikalandırıyoruz. Bunun 
yanı sıra sporculara yönelik eğitimleri-
miz oluyor. Şimdi okullar kapandı, yel-
ken yapmak isteyen çocuklara, gençlere 
yönelik faaliyetlerimiz başladı. 
Kaç üyeniz var?
130 üyemiz var. Bir detay vereyim; ço-
cuklarını kulübümüze getiren ebeveynler 
de bir süre sonra yelken sporuna başlı-
yor. Yelken sporu ekipman bakımından 
pahalı bir spor ancak herkes bu sporu 
yapsın istiyoruz. Bu kapsamda sosyal 
hizmetler müdürlüğündeki kimsesiz ço-
cuklara yelken eğitimi verdik. Aramızda 
maddi açıdan durumu iyi olmayan ço-
cuklarımız da var. Hiçbirini ayırt etmek-
sizin denizde eğitim veriyoruz ve yarış-
malara dahil ediyoruz. 

TEMMUZDA YARIŞLAR VAR
Biraz da yelken yarışlarından bahse-
delim.
Balkan Şampiyonası’ndan bir ay sonra 
Türkiye Pirat Şampiyonası yapıldı. Son-

rasında Türkiye Laser Şampiyonası’na 
katıldık ve birinci olduk. Bu üç yarış üst 
üste Karamürsel’de gerçekleştirildi. 
Karamürsel bu yarışlarla birlikte yel-
ken sporuyla anılmaya başlandı. Kabotaj 
Bayramı ve Karamürsel’in kurtuluşunda 
da yelken yarışları yapılıyor. Bu yarışla-
rın organizasyonunu Karamürsel Yelken 
Kulübü olarak biz üstleniyoruz. Orga-
nizasyon ortaklarımız da Karamürsel 
Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu, 
Yelken İl Temsilciği ve Gençlik Spor İl 
Müdürlüğü oluyor. Hakem ücretleri-
ni, botların yakıtlarını Gençlik Spor İl 
Müdürlüğü karşılıyor. 4 Temmuz yarış-
larında Karamürsel Belediyesi her mas-
rafı üstleniyor. Bu yıl da 1-4 Temmuz 
tarihlerinde yelken yarışlarına yeniden ev 
sahipliği yapacağız. Bölgemizde faaliyet 
gösteren kulüpler ve yelken sporcuları-
nın katılacağı yarışmalar çok renkli geçe-
cek. Yarışlarda rüzgârın durumuna göre 
sporcular yaklaşık 4 saat denizde kalacak 
ve İzmit Körfezi yelkenlerle muhteşem 
bir atmosfere bürünecek. 
Kulüp olarak bir eksiğiniz var mı?
Antrenöre ihtiyacımız var. Bir antrenö-
rümüz var ancak yeterli olmuyor. Maddi 
nedenlerden dolayı başka bir antrenör 
alamıyoruz. Kulübe daha fazla destek 
bekliyoruz. Karamürsel halkının yelken 
sporuna karşı daha ilgili olmasını isti-
yoruz. İki hedefimiz var: Birincisi Ka-
ramürsel’in su sporlarıyla adını duyuran 
bir ilçe olmasına katkı sunmak; ikincisi 
Karamürsel’den Yelken Milli Takımı’na 
sporcu göndermek. Daha fazla çocuk 
yelkenle tanışsın, denizi sevsin istiyoruz. 
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Teoman Teksel

HEDEFIM MILLI 
SPORCU OLMAK
İzmit Yelken Kulübü bünyesinde 

nisan ayında gerçekleştirilen ‘Okullar 
Arası İl Yelken Yarışları Laser 4.7 
Sınıfı’nda şampiyon olan Karamürsel 
Yelken Kulübü sporcusu, 16 yaşındaki 
Teoman Teksel’in hedefi milli sporcu 
olmak. Yelken sporunu çok sevdiğini 
söyleyen lise öğrencisi Teoman 
Teksel, “8 yaşında bu spora başladım, 
5 yıldır da yarışmalara katılıyorum. 
Denizi seviyorum ve bu sporu yaptıkça 
özgüvenim arttı. Derslerime de katkısı 
büyük oldu. Hızlı düşünebilme ve hızlı 
karar verebilme yeteneğim gelişti. 
Zamanı doğru kullanmayı da öğrendim” 
diyor. Teksel, “Akademik olarak da 
jeofizik mühendisi olmayı istiyorum. 
Doğayla ilgilenmeyi seviyorum, bu 
alanda kendimi geliştireceğim” şeklinde 
konuşuyor.

Atatürk’ü Anma Yelken 
Yarışları’nda kulüp üyesi 

gençler başarılarıyla 
gururlandırdı.

Karamürsel Yelken Kulübü üyesi 
gençler, her yarıştan başarıyla dönüyor.




