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Huzurun başkenti

TEMA Vakfı
7 YILDA 10 BIN 
AĞAÇ DIKTI

Karamürsel Yüzme Havuzu sayesinde
YÜZME BILMEYEN 
KALMAYACAK

MELEKLER
Çalı süpürgeli 

Karamürsel Belediyesi bünyesinde görev yapan 
kadın temizlik işçileri, sadece sokakları süpürmekle 
kalmıyor, ihtiyacı olan herkesin yardımına koşuyor

Orada bir köy var uzakta:
YALAKDERE

130 yıllık mirası yaşatıyor
GREEN’O FIT

Karamürselspor’da 
HEDEF 3. LIG

Bilim ve ilim el ele: 
AKÇAKOCA 
PROJE OKULU

BALIK 
SEZONU 

AÇILDI



BAŞK AN’DAN

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım

Kıymetli Karamürselliler, sevgili hemşerilerim, 
Günümüzde yapılan birçok araştırma gösteriyor ki spor, 
çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel ve psikolojik 
gelişimlerini destekliyor. Sportif faaliyetler aynı zamanda 
takım çalışması, karar verme ve iletişim gibi yaşam 
becerilerini de olumlu yönde etkiliyor.
Biz de Karamürsel Belediyesi olarak, bu gerçekten 
hareketle çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla daha 
da iç içe olabilmesi amacıyla okul bahçelerine spor 
salonları yaptık. Yavrularımızın boş vakitlerini en iyi 
şekilde değerlendirmelerine imkan yaratmak, onları kötü 
alışkanlıklardan uzak tutmak, hem kişisel hem de sosyal 
gelişimlerini desteklemek ve potansiyellerinin küçük yaşta 
keşfedilmesini sağlamak en büyük hedefimiz. 
Spora ve sporcuya destek verirken köylerimizdeki gençleri 
de unutmadık; onlar için köylere çim halı saha yaptık. 
Köylerdeki gençlerimiz artık boş zamanlarında futbol 
oynuyor, Karamürselspor’un alt yapısına da buradan 
futbolcu yetişiyor.
Belediyemiz spor konusundaki en büyük yatırımını ise 
Karamürsel Yüzme Havuzu’nu ilçemize kazandırarak 
yaptı. 7’den 70’e her yaş grubundaki vatandaşımızın 
yararlandığı Karamürsel Yüzme Havuzu, geleceğin yüzme 
şampiyonlarını yetiştirmeye başladı bile.
Üstelik, havuzumuz sadece yüzme sporuyla 
ilgilenenlerin değil, sporu bir yaşam biçimi haline getiren 
vatandaşlarımızın da vazgeçilmez aktivite alanı haline 
geldi. Havuz bünyesinde bulunan fitness salonları, hafta içi 
ve hafta sonları formda kalmak isteyen Karamürselliler ile 
dolup taşıyor.

Bildiğiniz gibi Karamürselimiz, bir ‘pehlivanlar şehri’. 
Tarihimiz, ilçemizin yetiştirdiği güreşçilerimizin rekorlarıyla 
dolu. Karamürselli güreşçiler, elde ettikleri şampiyonluklar 
ve kazandıkları altın kemerlerle ilçemizin adını ulusal ve 
uluslararası platformlarda her zaman en üste yazdırmayı 
başardı. Karamürsel Belediyesi olarak yağlı güreşlere 
destek vermeye devam edeceğiz, ilçemizden yeni 
pehlivanların yetişmesi için üzerimize düşenden fazlasını 
yapmaya gayret edeceğiz.
Efsane pehlivanlarımızdan Ahmet Taşçı ve Aydın Demir’in 
‘devlet sporcusu’ unvanını elde etmesi de yağlı güreşlere 
verdiğimiz desteğin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor.
Bununla birlikte, inanıyorum ki Karamürselimiz bundan 
sonra sadece yağlı güreşler ile değil, sporun her dalında 
elde edeceğimiz başarılarla adından sıkça söz ettirecek. 
Tıpkı Karamürselspor’da olduğu gibi.
Geçen sezon üst üste elde ettiği başarılarla şampiyon 
olarak BAL’a yükselen Karamürselspor ile nasıl 
gururlandıysak, sporun diğer dallarında da şampiyonlar 
yetiştirmeye ve ilçemizin adını ülke genelinde duyurmaya 
devam edeceğiz.
Bu vesileyle 3. Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen 
takımımıza başarılar diliyorum. Elde ettiği başarılarla 
Karamürsel’i gururlandıran, yüzümüzü güldüren takımımıza 
şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da maddi ve 
manevi destekte bulunmaya devam edeceğimizi bilmenizi 
istiyorum. Karamürsel Belediyesi olarak spora ve sporcuya 
hep destek, tam destek vereceğiz.

Spora ve sporcuya destek

İÇİN ÇALIŞIYORUZ

MUTLU
KARAMÜRSEL 

Geleceğimizin teminatı gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, farkındalığı yüksek, eğitimli, 
ahlaklı, çalışkan ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirebilmek amacıyla sahile büyük bir Gençlik 
Merkezi yapacağız. Gençlerimiz bu merkezde sosyal ve kültürel faaliyetlere katılacak; tiyatro, resim, 

müzik ve sporla ilgilenecek, kısacası hem sosyalleşecek hem de geleceğini şekillendirecek. 

GENÇLİK MERKEZİ
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32 Bilim ve ilim el ele: Akçakoca Proje Okulu 
Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen 
ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nda, geleceğin bilim 
insanları yetişiyor.

36 Yüzme bilmeyen kalmayacak 
Karamürsel Belediyesi’nin, Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’nin katkılarıyla ilçeye kazandırdığı yüzme 
havuzu sayesinde ilçede yüzme bilmeyen kalmayacak.

40 7 yılda 10 bin ağaç! 
TEMA Vakfı Karamürsel Şubesi, Karamürsel 
Belediyesi’nin desteğiyle ilçeye 7 yılda 10 bin ağaç 
dikti. Ağaçlandırma çalışmaları sürüyor.

44 Orada bir köy var uzakta: Yalakdere 
Hakkari’de hain bir saldırıda şehit düşen piyade çavuş 
Hüseyin Güldal’ın köyü Yalakdere, hem tarih hem 
hüzün kokuyor.

50 Karamürselspor’un hedefi 3. Lig  
2022-2023 sezonunda 100. yılını kutlayacak olan 
Karamürselspor’un hedefi yeniden profesyonel liglere 
dönmek. Takım, yeni transferlerle güçlendi.

54 Karamürsel’in gururu: Merih Demiral 
İtalyan devi Juventus’un kadrosuna kattığı Merih 
Demiral, Karamürsel’in gururu oldu. Futbola Karamürsel 
İdman Yurdu’nda başlayan Merih Demiral, Juventus'a 
transferiyle tüm Avrupa'nın gündemine oturdu.  

56 Karamürselspor camiası bu galada buluştu 
Karamürselspor camiası, kulüp yönetiminin 
düzenlediği muhteşem gala gecesinde bir araya 
geldi; birlik-beraberlik mesajı verdi.

58 130 yıllık mirası yaşatıyorlar 
Fzt. Ali Karabulut ile Fzt. Ekrem Karabulut, 
Green’O Fit Fizyoterapi & Sağlıklı Beslenme 
Merkezi’nde 130 yıllık mirası geleceğe taşıyor. 

62 Boşnaklar şenlikte eğlendi 
Karamürsel'deki Boşnaklar, 14. Pita Teferiç 
Şenliklerinde bir araya geldi, gönüllerince eğlendi.

63 Artvinliler buluştu 
Karamürsel Artvin Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 
düzenlediği şenliğe 7 bin kişi katıldı.

64 İlk kepçeyi başkan vurdu 
Karamürsel’de, Kent Konut’un hemen yanında 
yapılacak parka ilk kepçeyi Karamürsel Belediye 
Başkanı İsmail Yıldırım vurdu.

65 Karamürsel'de yarıştılar 
Kocaeli Açıksu Yüzme Şampiyonası’nın ikinci 
etabı Karamürsel Altınkemer Plajı’nda gerçekleşti.

66 Yüzyıllardır dimdik ayakta: Valide Köprü 
15. Yüzyıl’da, ünlü Osmanlı sultanı Kösem Sultan 
tarafından yaptırılan Valide Köprü, hala bütün 
güzelliği ve ihtişamıyla dimdik ayakta.
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6 Bunları biliyor musunuz? 
Karamürsel hakkında ilgi çekici istatistikler, az bilinen tarihi 
gerçekler, ilginç anekdotlar… Hepsi bu sayfalarda.

8 Balık, Ereğli’de yenir 
Balık sezonunun açılışını, 6 bin kişiye balık-ekmek ikramının 
yapıldığı ve ünlü sanatçı Irmak Arıcı'nın sahne aldığı muhteşem 
bir festivalle kutlayan Ereğli, ‘Balık, Ereğli’de yenir’ sözünün 
hakkını veriyor.

12 Dualarla uğurlandılar 
Ereğlili balıkçılar; dudaklardan dökülen dualar ve gözlerden 
süzülen yaşlar eşliğinde denize uğurlandı.

16 Balık Festivali için ne dediler? 
Karamürsel Belediyesi’nin düzenlediği Ereğli Balık Festivali'ne 
katılanlara ‘Festivali nasıl buldunuz?’ diye sorduk.

22 Osmanlı’nın ilk kaptan-ı deryası: Kara Mürsel Alp 
Kara Mürsel Alp’in yazdığı kahramanlık destanı, yüzyıllar 
boyunca kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaştı. 

24 Çalı süpürgeli melekler 
Karamürsel Belediyesi bünyesinde görev yapan kadın temizlik 
işçileri, sadece sokakları süpürmekle kalmıyor; gencinden 
yaşlısına, kadınından çocuğuna, kedisinden kuşuna ihtiyacı 
olan herkesin yardımına koşuyor.

30 Devlet sporcusu oldular 
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde üst üste 3 kez altın kemer 
kazanan Ahmet Taşçı ile Aydın Demir, ‘devlet sporcusu’ ilan edildi.
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6 ayda 5 bin kişinin yüzdüğünü…
Şubat ayında hizmete açılan yarı olimpik yüzme havuzu, 
Karamürsellilerin sosyal hayatına renk kattı. Her yaştan insanın büyük 
bir keyifle faydalandığı, yüzme eğitimlerinin verildiği, bünyesinde pek 
çok sportif aktivitenin bulunduğu Karamürsel Kapalı Yüzme Havuzu 
ilçe halkı tarafından büyük ilgi gördü. Öyle ki havuzdan faydalananların 
sayısı kısa sürede binleri buldu. Karamürsel Kapalı Yüzme Havuzunda 
eğitmenlerden yüzme eğitimi alan çocuk sayısı bin 896, eğitim alan 
yetişkin sayısı 450, serbest havuz kullanımı 2 bin 724 kişiye ulaştı. 
Böylece havuzdan 6 ayda toplam 5 bin 40 kişi faydalanmış oldu.

KARSAD’la yapılan dalış sayısını
Karamürsel, kentimizin 
dalış yapmaya en uygun 
bölgelerden biri. Bu avantajı 
gören Karamürsel Belediye 
Başkanı İsmail Yıldırım, 
2008 yılında Karamürsel 
Sualtı Sporları Derneği 
(KARSAD)’ni kurarak 
başkanlığını üstlendi ve Karamürselli gençler ile dalış tutkunları için eşsiz 
bir fırsat yarattı. O günden bu yana KARSAD, büyüleyici su altı dünyasını 
keşfetmek isteyenlerin vazgeçilmez adresi oldu. Aynı zamanda dalış 
eğitiminin verildiği KARSAD, Karamürsel dışından gelen binlerce insanın 
da dalış yapmasına olanak sağladı. KARSAD’da bugüne kadar 500 
kişiye dalış eğitimi verildi ve 10 binin üzerinde dalış yapıldı. Bu rakam her 
geçen gün daha da artıyor. Tebrikler KARSAD….

9 bin 527 öğrencimiz 
olduğunu…
2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi 9 Eylül’de başladı. 
Kocaeli’de yüz binlerce öğrenci okula, binlerce öğretmen 
de göreve başladı… Peki, Karamürsel’de kaç okulda, kaç 
öğretmen ve kaç öğrenci eğitime katıldı, biliyor musunuz? 
İlçemizde 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 4 anaokulu, 
11 ilkokul, 10 ortaokul olmak üzere toplam 25 ilköğretim 
okulunda 6 bin 611 öğrenci ve 10 lisede de 2 bin 916 gencimiz 
ders başı yaptı. Bu yıl ilçe genelinde toplam 35 okulda, 9 bin 
527 öğrenci 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde okullu oldu. 

Esnaflığın ne kadar  
önemli olduğunu
Osmanlı döneminde Karamürsel’de esnaflık kayda 
değer ticari faaliyetlerdendi. Bu sektörün, deniz yoluyla 
kolay ulaşabildiği İstanbul toptancılarından mal temin 
etme imkanları her zaman mevcuttu. Bunun yanında 
Karamürsel’de bulunan vakfiye, zaviye ve han gibi sosyal 
hayatı kolaylaştıran birimler de ahi geleneğini sürdüren 
esnaflığı destekleyen unsurlardı. Karamürsel’in merkez 

mahallelerinde toplam 
235 haneden 34 hane 
reisi esnaftı. Camii-i Atik 
Mahallesi, Karamürsel’in 
en merkezi mahallesi 
olduğu için alışverişin en 
yoğun yaşandığı yerdi. 
Toplam 15 bakkalın 9 
tanesi bu mahallede 
bulunmaktaydı. 

Karamürsel sepetinin 
nasıl ün kazandığını…
Karamürsel Sepeti, rivayete göre şöyle ün 
kazandı: Osmanlı padişahlarından Sultan 
Abdülaziz, bir av partisi için Hereke’deki 
dağ köşküne gelir. Haber Karamürsel’e 
ulaşınca, kazadaki eşraf ve ayan, kendi 
bölgelerine gelen özel misafirin huzuruna varıp, yaşadıkları belde 
adına zat-ı şahaneye hediye sunmaya karar verir. Mevsim yaz başıdır 
ve Sultan’a Karamürsel’de bolca yetişen kirazın götürülmesinin 
daha uygun olacağı kararlaştırılır. Padişahın huzuruna çıkacak 
heyet, itina ile toplanan kirazı sepete doldurarak sandalla Hereke’ye 
geçer. Boğazına düşkünlüğüyle tanınan Sultan Abdülaziz, huzuruna 
çıkarılan bir sepet kirazı görünce ‘Hepsi bu mu yahu?’ dercesine 
şaşkınlık ve biraz da küçümseyerek Karamürsel heyetine bakar. 
Hediye son derece sade görünmektedir. Derhal huzura gümüş bir 
tepsi getirirler. Sepetin içindeki kıpkırmızı kirazlar, tepsiye boşaltılır. 
Sepet içindeki kirazlar tepsiye sığmayıp yanlarından taşınca Sultan 
Abdülaziz’in hayretle şöyle söylediği işitilir; ‘Sepeti ufak tefek gördük 
amma içindekini tepsiye sığdıramadık.’ ‘Ufacık tefecik gördün de 
Karamürsel sepeti mi sandın’ deyiminin asıl manası, ‘Hafife aldığımız 
küçük ve önemsiz şeyler aslında çok değerli işlevleri yerine getirme 
özelliğini taşıyor olabilir‘ şeklindedir.

Hac dönemlerinde ticaretin 
arttığını
Osmanlı Devleti’nin ilk 
dönemlerinde, Karamürsel’in 
yerleşim alanının; bugünkü 
yerinde değil, Pazarköy 
sırtlarında olduğunu biliyor 
muydunuz? O zamanlarda 
Bizans’ın deniz gücü İzmit Körfezi’nde etkin olduğundan, sahiller 
Osmanlı halkı için güvenli sayılmazdı. Osmanlı deniz gücü, İzmit 
Körfezi’ndeki Bizans hakimiyetini kırdıktan sonra kaza merkezi sahile 
indirildi. Denizcilik ve balıkçılığın yanında kereste ve sebze-meyve 
üretimiyle payitahtın bir çeşit ön bahçesi olan Karamürsel, özellikle 
hac dönemlerinde Hersek’ten geçen İpek Yolu’ndaki canlı ticaretin 
nimetlerinden fazlasıyla istifade etti. Hersek-Dil Burnu arasındaki 
deniz ulaşımında her zaman rağbet gören mal ve insan nakli; 
Hersek’teki onlarca iskelede gece gündüz çalışan salları, tekneleri ve 
onları çalıştıran Karamürselli denizcileri 15. Yüzyıl’a kadar ekonomik 
yönden ihya etmişti. 

İlçemizin ilk vakıflarının hangileri olduğunu 
Osmanlı döneminde Yalakabad ya da Yalakova diye anılan Karamürsel’de, izleri bugün bile devam 
eden iki önemli vakıf kurulduğunu biliyor muydunuz? Bunlar Hersekzade Ahmet Paşa ve Kara Bali Bey 
Mehmet Bin Ahmet Vakfı’dır. Bu iki büyük vakıfın, kaza dışındaki önemli varlıkları ve gelirleri sayesinde 
etkileri büyük olmuştur. Mesela, belediye çarşı hamamı Hersekzade Vakfı’nın eski mülküdür. Bunun 
dışında, merkezi Medine’de bulunan Ravza-i Mutahhara Vakfı’na Karamürsel’in Küçükdere mevkiinde 
bağışlanmış kıymetli araziler olduğu da bilinmektedir. Bu araziler daha sonraları aynı vakıf adına Türkiye 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce satılmıştır.

Karamürsel’de gemi  
küreği yapıldığını
Karamürsel’in Osmanlı döneminde kürek yapım işiyle ön plana çıktığını 
biliyor muydunuz? Karamürsel iskelesinde yapılan odun ve kereste 
ticaretinde, kürek yapım işi de gelişmişti. Kürek yapımında çalışan kişilere, 
ücretleri Tersane-i Amire’den gönderilen mübaşirler tarafından ödeniyordu. 
17. Yüzyıl’ın sonlarında, Osmanlı donanmasında kürek devrinden yelken 
dönemine geçildikten sonra yeni bir denizci sınıfı doğdu ve bu sınıfa 
‘Kalyoncular’ adı verildi. Bu denizci sınıfının temin edildiği kazalardan biri de 
Karamürsel’di. Karamürsel’de denizciliğe olan ilgi hiçbir dönemde azalmadı.

Karamürsel’in köprü 
konumunda olduğunu…
Karamürsel iskelelerinde, taşımacılığın Osmanlı 
döneminin ilk yıllarında başladığını biliyor muydunuz? 
İskelelerde o kadar yoğun taşımacılık yapılıyordu 
ki Anadolu ile İstanbul arasında köprü konumunda 
olan Karamürsel, altın dönemlerini o çağlarda 
yaşamıştı. Osmanlı Devleti’nin 15. yüzyıl gümrük 
kayıtlarına göre İzmit, Mudanya ve Karamürsel 
iskelelerinin yer aldığı limanlardan, yılda yaklaşık 
180 adet gemi mal yüklü olarak çıkış yapıyormuş. 
O dönemlerde Marmara İktisat Ünitesi’nde yer alan 
Karamürsel, deniz yoluyla taze meyve ve sebze 
nakliyesinde bir köprü vazifesi görmüş. 

Osmanlı dönemindeki 
çiftçi sayısını
Osmanlı döneminde, mesleği ‘ziraatçı’ olarak geçen 
ancak hayvancılık da yapan kişiler, Karamürsel’e ait 
defterlere ‘çiftçi’ adıyla yazılmışlardır. O dönemde bu 
çiftçilerin sayısı 21’di. Çiftçiler, Kayacık Mahallesi’nde 
yoğun bir nüfusa sahipti. Zeytinlikleri ve meyve bahçeleri 
bulunan çiftçiler, otlak ve meraların azlığı sebebiyle 
hayvancılıkla çok fazla uğraşamamışlar, sadece 
ihtiyaçlarını karşılayacak derecede besicilik yapmışlardı. 



F E S T İ V A L F E S T İ V A L

Ereğli denilince akla ilk olarak ‘balık’ 
gelir çünkü Ereğli, Marmara Böl-
gesi’nin en güzel balıkçı kasabala-

rından biridir. Halkın büyük bir çoğunlu-
ğu ekmeğini denizden kazanır. Ereğli aynı 
zamanda Türkiye’nin ikinci büyük balık 
haline sahiptir. Sadece Ereğlili balıkçıla-
rın değil bölgemizdeki diğer balıkçıların 
da tutuğu balıklar buradan yurda dağılır. 
O yüzden av sezonunun başlangıcı Ereğli 
halkı için büyük önem taşır. Denizler-
de av yasağının sona ereceği günü büyük 
bir sabırsızlıkla bekleyen, bu süre içinde 
ağlarını onaran, teknelerinin bakımını 
yapan Ereğli halkı, denizle kucaklaşma 
anını bir festival havasında kutlar.
Karamürsel Belediyesi her yıl sezon açı-
lışında düzenlediği festival ile Ereğli hal-
kının mutluluğuna ve coşkusuna ortak 
olur. Av yasağının sona ermesine sayılı 

saatler kala ücretsiz balık-ekmek da-
ğıtımıyla başlayan festival, balıkçıların 
uğurlanmasıyla devam eder, ilk mezatın 
açılışıyla sona erer. Karamürsel Bele-
diyesi’nin bu yıl 12.’sini organize ettiği 
Ereğli Balık Festivali yine renkli görün-
tülere sahne oldu. Festivale Ereğli halkı-
nın yanı sıra civar il ve ilçelerden de çok 
sayıda kişi katıldı. 3 gün boyunca devam 
eden festivalde halk, balığa doydu.

6 BİN KİŞİYE BALIK-EKMEK
12. Ereğli Balık Festivali, iskeleye kuru-
lan dev mangalların yakılmasıyla başladı. 
Balık kokusu etrafı sarmaya başlayın-
ca, mangalların önünde uzun kuyruklar 
oluştu. Karamürsel Belediyesi’nin ikram 
ettiği balık-ekmekleri alan vatandaşlar, 
sahildeki çay bahçelerinde ya da park-
larda oturarak afiyetle yedi. Karamürsel 

Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da man-
galların başına geçerek balık pişirdi ve 
vatandaşlara ikram etti. Başkanın elinden 
balık-ekmek almanın mutluluğunu ya-
şayan vatandaşlar bir yandan da fotoğraf 
çektirmek için yarıştı. Karamürsel Bele-
diyesi’nin, Ereğli Balık Festivali kapsa-
mında 6 bin kişiye balık-ekmek ikramın-
da bulunduğu öğrenildi.
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BALIK, EREĞLI’DE YENIR
Marmara Denizi’nin en şirin balıkçı kasabalarından 
Ereğli, ‘Balık, Ereğli’de yenir’ sözünün hakkını veriyor



F E S T İ V A L F E S T İ V A L

KAYNAŞMAYI SAĞLIYOR
Ereğli Balık Festivali ile ilgili bir değer-
lendirmede bulunan Karamürsel Bele-
diye Başkanı İsmail Yıldırım, “Ekmeğini 
denizden kazanan balıkçılarımızın coş-
kusuna ortak olabilmek için buradayız. 
Bu festival aynı zamanda Ereğli halkının 
kaynaşmasını da sağlıyor. 30 Ağustos 
Zafer Bayramı coşkusu ise festivalimizi 
daha da bir anlamlı kıldı. Her platform-
da söylüyorum, bugün bir kez daha tekrar 
etmek istiyorum; Balık, Ereğli’de yenir. 
Taze ve lezzetli balık yemek isteyenleri 
Ereğli’ye davet ediyorum” dedi. Başkan 
Yıldırım, balık-ekmek ikramında etrafını 
saran vatandaşlarla da yakından ilgilendi, 
sohbet edip, hal hatır sordu.

IRMAK ARICI EĞLENDİRDİ
Ereğli Balık Festivali, gün boyu süren 
balık-ekmek dağıtımının ardından 
akşam da genç sanatçı Irmak Arıcı kon-
seriyle devam etti. Ereğli’de, deniz ke-
narına kurulan sahnenin etrafını saatler 
öncesinden dolduran vatandaşlar, Irmak 
Arıcı’nın seslendirdiği birbirinden güzel 

şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. 
Konser arasında sahneye çıkan Ka-
ramürsel Belediye Başkanı İsmail 
Yıldırım öncelikle halkın 30 Ağustos 
Zafer Bayramı’nı kutladı, ardından 
genç sanatçıya katılımından ötürü 
teşekkür etti.

TAHİR BAŞKAN'A TEŞEKKÜR
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın öne-
minden bahsettikten sonra av yasa-
ğının sona ermesi nedeniyle deniz-
lere açılmaya hazırlanan balıkçılara 
‘rastgele’ diyen Başkan Yıldırım, kon-
serin organizasyonunu üstlenen Ereğ-
li’nin evladı, Kocaeli Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’a 
ve emeği geçen herkese teşekkürlerini 
sundu. Konser alanını dolduran gençler 
ise geç saatlere kadar gönüllerince eğ-
lendi. Genç sanatçı Irmak Arıcı’yı din-
leyen Ereğlili gençler, konser bitiminde 
yorgun ama mutlu bir şekilde evlerinin 
yolunu tuttu.
Sırtını Samanlı Dağları’na yaslayan, 
kucağına Marmara Denizi’nin en güzel 

koylarından birini alan Ereğli, sahil 
kenarındaki şirin balıkçı lokantalarıyla 
yaz-kış balık severleri ağırlıyor. Balığın 
an tazesini, en lezzetlisini yiyebilece-
ğiniz şirin mi şirin bu sahil kasabasın-
da yemek sonrasında deniz kenarında 
yürüyüş yapabilir, yorulduğunuzda çay 
bahçelerinden birine oturarak çayını-
zı ya da kahvenizi yudumlayabilirsiniz. 
Sakin ve huzur veren yapısıyla dik-
kat çeken Ereğli, tüm bu özellikleriyle 
‘Balık, Ereğli’de yenir’ sözünün tam 
olarak karşılığını veriyor.
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Karamürsel Belediyesi’nin, de-
nizlerde av yasağının sona erme-
si nedeniyle düzenlediği Ereğli 

Balık Festivali’nin ikinci gününde ba-
lıkçılar; dualar ve göz yaşları eşliğinde 
denize uğurlandı. Ereğli sahilinde ger-
çekleştirilen uğurlama töreni duaların 
okunmasıyla başladı. Karamürsel Be-
lediye Başkanı İsmail Yıldırım, başkan 
yardımcıları ve meclis üyeleri de Ereğ-
lili balıkçıları bu anlamlı günde yalnız 

bırakmadı. Karamürsel İlçe Müftüsü 
Mehmet Vefa Özdemir tarafından oku-
nan duaların ardından Başkan Yıldırım 
bir konuşma yaptı. 

BAŞKANDAN TÜRK BAYRAĞI
Bütün reisleri bir arada görmekten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Karamürsel Belediye Başkanı İsma-
il Yıldırım, ekmeğini denizden kaza-
nan Ereğli halkına bereketli bir sezon 
temenni etti. Başkan Yıldırım’ın ba-
lıkçılara Türk Bayrağı hediye ettiği 
uğurlama töreninde yapılan tüm dua-
lara sahili dolduran Ereğli halkı da eşlik 
etti. Çoluk-çocuk, genç-yaşlı demeden 
sahile akın eden binlerce kişi, balıkçı 
teknelerinin limandan ayrılışını büyük 
bir ilgiyle izledi, onların coşkusuna 
ortak oldu.
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DUALARLA 
UĞURLANDILAR

Ereğlili balıkçılar; dudaklardan dökülen dualar ve  
gözlerden süzülen yaşlar eşliğinde denize uğurlandı



V İ R A  B İ S M İ L L A H

HAVAİ FİŞEKLER ATILDI
Ereğlili balıkçılar, denize açılmadan önce 
kendilerini uğurlamaya gelen halka güzel 
bir şov yaptı. Balıkçı tekneleriyle denizde 
bir tur atan balıkçılar kimi zaman havai- 
fişek attı, kimi zaman sis bombalarıyla 
geceyi aydınlattı. Ereğli halkı da kendile-
rini selamlayan balıkçılara alkışlarla eşlik 
etti, el sallayarak vedalaştı. Bu esnada 
kiminin dudaklarından dualar, kiminin 
gözlerinden yaşlar döküldü. Limandan 
ayrılan balıkçılar, saatler gece yarısını 
gösterdiğinde ‘Vira Bismillah’ diyerek 
Marmara Denizi’nin serin sularına ilk 
ağlarını attı.

SEZONUN İLK MEZATI
Denizlerde av yasağının sona ermesiyle 

birlikte Türkiye’nin en büyük ikinci balık 
hali olan Ereğli Balık Hali’nde ilk mezat 
da gerçekleşti. Sabah namazının hemen 
ardından başlayan mezata AK Parti Ko-
caeli Milletvekili Radiye Sezer Katır-
cıoğlu, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan 
Vekili Yaşar Çakmak, Karamürsel Be-
lediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti 
Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, 
Jandarma Komutanı Sadık Eroğlu ve 
meclis üyeleri de katıldı. İlçe Müftüsü 
Mehmet Vefa Özdemir’in okuduğu du-
aların ardından mezatın açılışı yapıldı. 
Kasalara doldurulan balıkların açık ar-
tırma usulüyle satılması renkli görüntü-
lere sahne oldu.

BAŞKAN HEP YANLARINDAYDI
İlk günden beri Ereğli halkının yanında 
olan, balık-ekmek dağıtımından konse-
re, uğurlama töreninden mezat açılışına 
kadar festivalin her aşamasıyla yakından 
ilgilenen, balıkçıları bir an olsun yalnız 

bırakmayan Karamürsel Belediye Başka-
nı İsmail Yıldırım, mezatın açılışına da ev 
sahipliği yaptı. Başkan Yıldırım, balıkçıla-
ra bir kez daha bereketli bir sezon diledi. 
Mezata ilk gelen balıklar gösterdi ki bu yıl 
balıkçılar için bereketli bir sezon olacak.
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BALIK FESTIVALI  
IÇIN NE DEDILER?

Karamürsel Belediyesi’nin düzenlediği 
Ereğli Balık Festivali kapsamında 
balık-ekmek dağıtımına katılanlara 
‘Festivali nasıl buldunuz?’ diye sorduk. 
Karamürsel’in yanı sıra İstanbul’dan, 
Bursa’dan hatta Eskişehir’den 
katılımcıların olduğu festivalden halk 
öylesine memnun ki herkesin ağzından 
‘Devamı gelsin’ cümlesi döküldü. 
Ereğli’nin o muhteşem sahilinde, deniz 
kenarında kendilerine balık-ekmek 
ziyafeti çeken vatandaşlar, böylesine 
bir festivale önderlik ettiği için 
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail 
Yıldırım’a da teşekkür etti.

Özge Kavaklı, Zehra Kavaklı,  
Nilgün Namlı, Elif Namlı

İSTANBUL’DAN GELİYORUZ
İstanbul’dan geliyoruz, geçen sene de gelmiştik. Ereğli Balık 
Festivali’ni çok beğeniyoruz. Kalabalığın arasında karışıp 
balık-ekmek almak çok güzel ancak uzun kuyruklar oluyor, 
sıcağın altında beklemek bizi biraz yoruyor. Karamürsel 
Belediyesi bu konuda bir önlem alırsa çok daha güzel olur.

Rıfat Sezeralp, Nilgün Sezeralp,  
Emine Yılmaz, Yaşar Yılmaz

EREĞLİ CANLANIYOR
Bizler 42 yıldır Karamürsel’de oturuyoruz, her yıl balık 
festivaline geliyoruz. Çok beğeniyoruz, hiç kaçırmıyoruz. 
Eminiz ki dışarıdan gelen misafirler de çok beğeniyor. Böyle 
etkinlikler Ereğli’yi canlandırıyor, esnafın yüzü gülüyor. 

Yıldız Tüfekçi  
Erdem Tüfekçi

KARAMÜRSEL 
BİZİ BÜYÜLEDİ
İstanbul’dan geliyoruz, balık 
festivaline ilk defa katılıyoruz. 
Biz halkla iç içe olmayı çok 
seviyoruz. Bir saattir sıradayız, 
hiç yorulmadık, çok güzel 
bir etkinlik. Vatandaş bol bol 
balık yiyebiliyor. Karamürsel’in 
doğası bizi büyüledi. Bir tarafı 
deniz, bir tarafı orman, huzur 
verici bir yer burası.

Süleyman Karakuş, Meryem Yılmaz,  
Helin Samur, Can Roni Samur

TÜM BALIKÇILARA BOL BEREKET
İstanbul’da oturuyoruz, babamızı ziyarete gelmiştik, balık festivaline 
katılma şansı yakaladık. Tüm balıkçılarımıza bol bereket diliyoruz. 
İnşallah bol ve ucuz balık yiyebiliriz. Karamürsel balığın merkezi, 
burayı çok beğeniyoruz.

Berresu Akbaş, Ayşe Akbaş, Ali Efe Akbaş

ÇOCUKLARIN EĞLENMEYE 
İHTİYACI VAR
Karamürsel’de oturuyoruz, her sene balık yemeğe 
geliyoruz. Akşam da konser olacakmış, ona da 
kalacağız. Çocukların eğlenmeye ihtiyacı var. Hem 
onlar için hem de bizim için çok güzel bir etkinlik. 
Karamürsel’in tanıtımı için de çok faydalı bir festival.
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Şenol Karlı

DEVAMI GELSİN
İzmit’ten geliyorum, burada oturan kardeşim çağırdı, çok güzel bir 
etkinlik olduğunu söyledi, ben de merak edip geldim. Gerçekten 
bahsettiği kadar güzel bir etkinlik. Bizler halk olarak çok memnun 
kaldık, umarım bu tarz etkinliklerin devamı gelir.

Ergün Bozkurt, Aysun Bozkurt

GÖLCÜK'TE YAŞIYORUZ
HER YIL GELİYORUZ
Biz; karı-koca Gölcük’te oturuyoruz, 3 senedir festivale 
denk geliyorduk bu sene özellikle takip ederek geldik. 
Biz de halk da gayet memnun. Balık yiyemeyenlerin 
yüzü gülüyor. Böyle güzel etkinliklerin devamını diliyoruz, 
Karamürsel Belediyesi’ne teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Türküz Zeytinoğlu

ESKİŞEHİR’DEN GELİYORUM
Eskişehir’den geliyorum, bu dördüncü gelişim, çok güzel 
bir etkinlik. Bir haftalığına Denizciler Kampı’na gelmiştim, 
giderken askerlere de balık götüreceğim. Herkes balık 
yiyebilsin, herkesin yüzü gülsün. Bizi böyle ağırladığı için 
Karamürsel Belediye Başkanı’na teşekkür ediyorum. 

Amine Yaren Altınalan, Zümra Ortaç

BALIK YEMEK GÜZEL
Balık yiyeceğiz, çok heyecanlıyız. Hep balık dağıtılsın biz de hep 
yiyelim. Balık yemek çok güzel.

Yurdanur Özolcay, Mahir Palas

BALIK YİYEMEYENLER İÇİN 
MUTEŞEM BİR ZİYAFET
Biz; abi-kardeşiz, Karamürsel’de oturuyoruz ve 3 senedir 
balık festivaline katılıyoruz. Balık yiyemeyenler için çok 
güzel bir ziyafet. Farklı yerlerden balık yemeye buraya 
geliyor insanlar. Birlik ve kaynaşma ortamı oluşuyor. Hayatın 
monotonluğundan kaçıp, keyifli bir gün geçirebiliyoruz. 

Sena Bilgiç, Eymen Bilgiç

BİR GELENEK OLARAK 
YAŞATALIM
Karamürselliyiz ama ilk defa geliyoruz, akşamki konsere de 
kalmayı düşünüyoruz. Bu tarz etkinliklerin çoğalmasını istiyoruz. 
Biz çok memnunuz, eminim halkımızın da hoşuna gidiyor. Balık 
festivalini bir gelenek olarak yaşatmalıyız.

İsmail Gezici, Osman Yazıcı

ÇOK GÜZEL BİR ETKİNLİK
Bursa’dan geliyoruz, daha önce de gelmiştik, çok güzel bir 
etkinlik. Böyle etkinliklerin devam etmesini diliyoruz. Bursa 
Gemlik’te zeytin festivali var ama buradaki balık festivali 
kadar güzel değil. Buradaki atmosfer çok samimi. 

Nadide Ergen, Süheyla Eriş

BU YÖREDE YAPILAN  
EN GÜZEL ETKİNLİK
Değirmendere’de oturuyoruz, balık festivali için geldik. Daha 
önce üç kez festivale katılmıştık, dördüncü gelişimiz. Bu 
yörede yapılan etkinlikler arasında en güzeli balık festivali 
diyebiliriz. Birçok kişiden de duyduk, festival çok beğeniliyor. 
Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. 
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Sevgi Bakar, Türkan Yıldız, 
Hande Yıldız, Eymen Bakar

İLK DEFA GELDİK  
ÇOK BEĞENDİK
Karamürsel’de oturuyoruz, ilk defa balık festivaline katılma 
şansı bulduk. Etkinlik çok güzel. Böyle güzel bir etkinliğe 
önderlik ettiği için belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz.

Gönül Ertane, Doğucan Ertane, İrem Ertane

BAŞKANIMIZA ÇOK 
TEŞEKKÜR EDİYORUZ
Ereğli Balık Festivali’ne daha önce de gelmiştik, böyle 
bir etkinlik düzenlediği için Belediye Başkanımız İsmail 
Yıldırım’a çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızdan çok 
memnunuz. Akşam da konser olacakmış, güzel sanatçımızı 
dinlemek için burada kalacağız. 

Öznur Özyazıcı, Güney Ata Bilen,  
Kuzey Alp Bilen, Meral Öz

BİR GÜN DEĞİL HER GÜN 
ETKİNLİK OLSUN 
Karamürsel’de oturuyorum ama ilk defa Ereğli 
Balık Festivali’ne katılıyorum. Buradaki atmosfer 
gayet güzel ancak yaz aylarında daha fazla etkinlik 
yapılmasını istiyoruz. Bir gün değil hemen hemen 
her gün farklı etkinlikler olabilir. Yine de Belediye 
Başkanımız Sayın İsmail Yıldırım’a teşekkür ediyoruz. 

Rüstem Uysal

MİLLET İÇİN EĞLENCE
Karamürsel’de oturuyorum ancak ilk defa geliyorum, çok 
beğendim. Yıllardır devam eden bir etkinlikmiş, millet için 
güzel bir eğlence. Devamının gelmesini isterim. Ben de her 
sene gelmeye çalışacağım.

Asuman Aktaş, Figen Çalıkoğlu

SAMİMİ BİR ATMOSFER
İstanbul’dan geliyoruz, festivale ilk defa katılıyoruz. Burada çok 
samimi bir atmosfer var, herkes çok saygılı. Ne sırada beklerken 
ne de balık-ekmek alırken bir sorun yaşadık. İnsanların saygı 
çerçevesinde iç içe olması çok anlamlı.

Gülümser Akbaşoğlu, Ela Özdemir,  
Gülse Akbaşoğlu

HERKES GÖNLÜNCE  
BALIK YİYEBİLECEK
Yaz aylarında tatil için geliyoruz, burada keyifli vakit 
geçiriyoruz. Festival de çok güzel, herkse gönlünce balık 
yiyebilecek. Balıkların tadı da çok güzel. Akşam konsere 
de kalacağız, mutluyuz. Karamürsel’e teşekkürler. 

Seher Oral

KARAMÜRSEL’İ TANITIYORUZ
Karamürsel’de oturuyorum, her yıl festivale katılıyorum. 
Balıkçılarımız denize açılmadan önce düzenlenen festivalde 
güzel kareler ortaya çıkıyor. Bu festivalin en güzel yanı ise lezzetli 
balıklar ve dışarıdan gelen misafirlerimiz. Festival sayesinde onları 
ağırlamış ve Karamürsel’i tanıtmış oluyoruz.

Yeliz Utaş, Engin Utaş

KARAMÜRSEL, SAKİN VE GÜZEL
Karamürsel’de oturuyoruz, festivale her sene geliyoruz, çok 
memnunuz. Herkesi Karamürsel’e davet ediyoruz. Gelsinler, 
ilçemizin ne kadar sakin ve güzel bir yer olduğunu görsünler. 



T A R İ H

Doğum tarihi de nerede doğdu-
ğu da kesin olarak bilinmiyor 
ama yüzyıllardır, ilçemizin tam 

kalbinde bulunan ebedi istirahatgahında 
huzurla körfezin masmavi sularını izliyor. 
Karamürsel’e adını veren, Türk deniz-
ciliğinin atası, Osmanlı Devleti’nin ilk 
amirali Kara Mürsel Alp, ilçemizin guru-
ru ve en büyük sembolü… Peki, bu büyük 
Türk denizcisi hakkında yeteri kadar bil-

giye sahip miyiz? İsterseniz gelin, ta-
rihe kısa bir yolculuk yapalım; Kaptan-ı 
Derya Kara Mürsel Alp’i biraz daha ya-
kından tanıyalım.

AKÇAKOCA’NIN YİĞİTLERİNDEN
Biraz önce de bahsettiğimiz gibi Kara 
Mürsel Alp’in doğum yeri ve yılı bilinmi-
yor… Geçmişine dair bilinen en önemli 
noktalardan biri, 14’ncü yüzyılda yaşa-
mış olan kaptan-ı deryanın asıl isminin 
‘Mürsel’ olduğu. ‘Kara’ lakabı, göster-
diği kahramanlıklardan dolayı kendisine 
Orhan Gazi tarafından verilmiş ve ismi 

günümüze ‘Karamürsel’ olarak gelmiş. 
Ayrıca Kara Mürsel Alp’in; Kocaeli’nin 
kurucu beyi olan büyük savaşçı Akça-
koca’nın aşiretinden ve onun yetiştirdiği 
yiğitlerden birisi olduğu da günümüze 
ulaşan bilgiler arasında. 

İLK KAPTAN-I DERYA
Kara Mürsel Bey, denizlerle gençlik 
çağlarında tanıştı. Önce, güçlü bir deniz 
kuvvetine sahip olan Karesi Beyliği'nin 
donanmasında görev yapan Kara Mürsel 
Bey, bu beyliğin Osmanlı hakimiyetine 
geçmesiyle Osmanlı Devleti’ne hizmet 

etmeye başladı ve gösterdiği başarılarla 
Osmanlı’nın ilk kaptan-ı deryası sıfatını 
kazandı. Hayatı boyunca, donanmanın 
kurulması ve gelişmesi için büyük gayret 
gösteren Kara Mürsel Alp; İzmit Körfe-
zi’nin güney kıyılarını alarak Osmanlıla-
rın buraya yerleşmesini sağladı. 

KAHRAMANLIK HİKAYESİ
Kara Mürsel Alp’in kahramanlık hika-
yesi, Osmanlı devletinin İzmit Körfe-
zi’nde bir donanmaya ihtiyaç duymasıyla 
başlar. O dönemde, Bursa ve çevresi, 
Osmanlı devleti tarafından alınmıştır 
ancak Bizans kuvvetlerinin İzmit Kör-
fez’ndeki hakimiyeti batıya ilerlenmesi-
ni engellemektedir. Osmanlı devleti, bir 
deniz kuvveti oluşturmak için dönemin 
en güçlü denizci beyliği olan ve Edincik 
Koyu’nda bir tersanesi bulunan Karesi 
Beyliği’nden yardım ister. Karesi Beyli-
ği’nin en iyi denizcilerinden birisi olan 
Mürsel Alp kumandasındaki 24 parça 
gemiyi mürettebatıyla beraber Orhan 
Bey’in emrine verir. 

İLK DONANMAYI KURDU
Kara Mürsel Bey ve silah arkadaşları, şu 
anda Pazar Köyü’nün bulunduğu yere 
yerleşir ve Osmanlı devletinin 
ilk donanmasını oluşturacak 
tersane Armutçuk limanına 
kurulur. Kara Mürsel Alp 
burada, kendisinin ta-
sarladığı hafif ve hızlı 
giden gemiler inşa 
ederek bir donanma mey-
dana getirir; mürettebatını da 
en güçlü, gözü pek ve mert genç-
ler arasından seçer. Mürettebatını 
eğitime tabi tutarak donanmasını 
daha da güçlendiren kaptan-ı derya, 5 
parça gemiden oluşan bu donanmayı 
bizzat kendisi komuta eder. 

BİZANS’I GAFİL AVLADI
Böylece ilk Osmanlı donanması kurul-
muş olur. Bu tersanede yapılan ilk beş 
gemi Osmanlı denizciliğinin başlan-
gıcı olur ve Yalova bu ilk filo yardımıyla 
fethedilir. Rivayet odur ki Kara Mürsel 

Alp’in donanması bir sabah gün doğma-
dan Bizans gemilerinin forsunu çekerek 
denize açılır. En öndeki gemide yerini 
alan Kara Mürsel Alp, rotasını direk ola-
rak düşman gemilerinin üzerine çevirir. 
Bizans forsuyla yaklaşan gemileri ken-
dilerinden zanneden Bizans donanma-
sını gafil avlayan kaptan-ı derya ve yiğit 
mürettebatı, kısa zamanda düşmanı alt 
ederek 5 gemiyi zapt eder.

ÖNEMLİ ROL OYNADI
Bu başarının neticesinde dönemin ge-
leneğine uygun olarak, kıyıların korun-
ması şartıyla bölge Kara Mürsel ve ar-
kadaşlarına verilir. Kara Mürsel Alp’in 
İzmit Körfezi’nin ele geçirilmesi ama-
cıyla kurduğu donanma, aynı zamanda 
Akçakoca’nın Kandıra ve İzmit çevre-

sini fethetmesine de büyük katkı sağ-
lar. Körfezin girişini tutarak Bizans’tan 
İzmit’e deniz yoluyla gelecek yardımları 
kesen Kara Mürsel Alp, İzmit’in kısa 
sürede alınmasında önemli rol oynar. 
Kaptan-ı derya ayrıca, Trakya ve Ege’ye 
ulaşmak isteyen Osmanlı devletinin 
amacına ulaşması için Dil Burnu-Her-
sek arasında deniz saldırı karakolları 
yaptırarak Marmara Denizi’ni kontro-

lü altında tutar; Bizans’ın batı yönünde 
ilerlemesini engeller.
Donanmasıyla Kocaeli cephesinin ge-
risine çıkarma yaparak; Orhan Ga-
zi’nin Bizans imparatoru Andronikos 
ile yaptığı Pelekanon Savaşı'nın kaza-
nılmasında da büyük rol oynayan Kara 
Mürsel Alp, kendi adını taşıyan ‘Kara-
mürsel’ tipi gemilerden oluşan donan-
masıyla Marmara Denizi’nde yıllarca 
fırtına gibi eser. 
Tüm hayatını Osmanlı devletine ve do-
nanmasına adayan, yaşamı boyunca 
pek çok başarıya imza atan ve yazdığı 
kahramanlık destanı yüzyıllar boyunca 
kuşaktan kuşağa aktarılarak günümü-
ze kadar ulaşan Kaptan-ı Derya Kara 
Mürsel Alp, 1329 tarihinde 
hayata gözlerini yumar.

KABRİ KARAMÜRSEL’DE
“Vefat edince beni öyle bir yere def-

nedin ki sırtım dağlara dayansın, kuca-
ğıma deniz gelsin. Böylece daima donan-
mamı göreyim” şeklindeki vasiyeti yerine 
getirildi; büyük deniz amirali, Karamür-
sel’de tam da kurduğu tersanenin arkasına 
denk gelen noktaya defnedildi. Vefatından 
yüzyıllar sonra, Kara Mürsel Alp’in anıt 
mezarı Karamürsel Belediyesi tarafından 
yaptırılarak 4 Temmuz 1976 tarihinde zi-
yarete açıldı. Osmanlı tarihinin ilk kaptan-ı 
deryası, hala donanmasıyla destan yazdığı 
Karamürsel’de huzur içinde uyuyor.
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Osmanlı’nın ilk kaptan-ı deryası

Güzel ilçemize adını veren Kara Mürsel Alp’in yazdığı 
kahramanlık destanı, yüzyıllar boyunca kuşaktan 

kuşağa aktarılarak günümüze kadar ulaştı

Kara Mürsel Alp, 
Armutçuk Limanı'nda 
kurduğu tershanede 
kendisinin tasarladığı 
gemileri inşa etti.Kara Mürsel Alp'in anıt mezarı 

Osmanlı devletinin ilk 
kaptan-ı deryası 
Kara Mürsel Alp

Kara Mürsel Alp
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Çalı süpürgeli 
melekler
Karamürsel Belediyesi bünyesinde 
görev yapan kadın temizlik 
işçileri, sadece sokakları 
süpürmekle kalmıyor; gencinden 
yaşlısına, kadınından çocuğuna, 
kedisinden kuşuna ihtiyacı olan 
herkesin yardımına koşuyor

Kadın demek, emek demek… 
Fedakarlık, sevgi, inanç, azim 
demek. Kadın; bilekten değil, yü-

rekten gelen kuvvet demek. Kadının ba-
şaramayacağı iş var mı? Elbette yok… Ve 
eğer bir kadın ekmeğini taştan çıkarma-
yı, alnının teriyle para kazanmayı, kendi 
ayaklarının üzerinde dimdik durmayı ak-
lına koymuşsa, önünde duracak engel de 
yok. Yeter ki kadının doğasından kaynak-
lanan hassasiyeti, annelik vasfından gelen 
merhameti, çocuklarına daha iyi bir gele-
cek sağlama isteği ve toplumun üreten bir 
bireyi olma yönündeki arzusu iş gücüne 
çevrilsin; onlara bir şans tanınsın, güç-
lerini göstermeleri için bir fırsat verilsin. 
Aynı Karamürsel Belediyesi’nin yaptığı 
gibi… Karamürsel Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan 
‘çalı süpürgeli melekler’, imkan sağlan-
dığında kadınların her işin üstesinden 
başarıyla gelebileceğinin en güzel örneği. 

BAŞKAN YILDIRIM’IN PROJESİ
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıl-
dırım’ın kendi ayakları üzerinde durmak 
isteyen kadınlara iş imkanı sağlamak ama-
cıyla 2015 yılında hayata geçirdiği ‘kadın 
süpürgeciler’ projesi, Karamürselli 9 kadı-
nın hayatını değiştirdi. Başkan Yıldırım’ın 
desteğiyle iş sahibi olan ve Karamürselliler 
tarafından ‘çalı süpürgeli melekler’ ola-
rak anılan bu çok becerikli 9 hanım, her 
sabah erkenden kalkıyor; ellerindeki çalı 
süpürgeleriyle Karamürsel’in sokaklarını, 

Kadın süpürgeciler, her gün 8 saat 
çalışarak Karamürsel ‘in sokak ve 

caddelerini temizliyor.



K A D I N I N  G Ü C Ü K A D I N I N  G Ü C Ü

caddelerini, parklarını tertemiz yapıyor. 
Ailesinin refah seviyesini artırmak, ço-
cuklarını daha iyi şartlarda okutmak için 
kolları sıvayan ve yaz-kış demeden her 
gün şevkle çalışan çalı süpürgeli melekler; 
azimleri, çalışkanlıkları ve hiç eksilmeyen 
neşeleriyle hem Karamürsel halkının hem 
de ailelerinin gurur kaynağı. 

YARDIMCI OLUYORLAR
İşlerine dört elle sarılan çalı süpürgeli 
melekler sayesinde, Karamürsel’e kadın 
eli değdiği daha ilk bakışta belli oluyor. 
Belli bir düzen dahilinde, ilçenin çeşitli 
noktalarında dönüşümlü olarak çalışan 
ekip; işini bir kadının titizliği, dikkati ve 

özverisiyle yapıyor. Onlar sayesinde il-
çenin tüm cadde ve sokakları tertemiz 
oluyor; Karamürselliler çok daha temiz 
ve sağlıklı bir ortamda yaşıyor. Üstelik 
onlar sadece temizlik yapmakla kalmıyor, 
ihtiyacı olan herkesin yanında oluyor. 
Karamürselliler, çalı süpürgeli melekleri 
bazen karşıdan karşıya geçmeye çalı-
şan bir yaşlı teyzenin, kimi gün koşarken 
düşen bir çocuğun, hatta zaman zaman 
ağaçta mahsur kalan bir yavru kedinin 
yardımına koşarken görüyor.

YÜZÜNÜ KARA 
ÇIKARMAYACAĞIZ
Yaptıkları işi çok sevdiklerini ve Kara-

mürsel halkından çok olumlu tepkiler 
aldıklarını ifade eden kadın süpürge-
ciler; iş sahibi olmanın hem kendile-
rine olan güvenlerini artırdığını hem 
de aile bütçesine katkıda bulunmaktan 
dolayı çok mutlu olduklarını söylüyor. 
Kendilerine bu olanağı sağlayan Başkan 
İsmail Yıldırım ve ekibine her fırsatta 
teşekkür eden çalı süpürgeli melek-
ler, “Karamürsel sokaklarının temiz-
liği ve düzeni bize emanet. Ekip olarak 
hem birbirimizi hem de yaptığımız işi 
çok seviyoruz. Her zaman aynı istek ve 
azimle çalışarak, bize bu şansı veren 
başkanımızın yüzünü kara çıkarmaya-
cağız” diyor. 
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İNCİ SEVİM: EKİBİN İLK KADIN ELEMANIYIM
40 yaşındayım, 30 seneden beri Karamürsel’de yaşıyorum. Daha 
önce hiç çalışmamıştım ama eşimden ayrılınca kendi ayaklarımın 
üzerinde durmam gerekti. Ablamın vasıtasıyla müdürümüz İlker 
Bey ile tanıştım. Ona durumumu anlattım, işe ihtiyacım olduğunu 
söyledim; bana çok yardımcı oldu. Böylece Karamürsel’in ilk kadın 
süpürgecisi oldum. 5 yıldır bu işi yapıyorum. Her gün ilçemizin 
sokaklarını süpürüyor, temizliyoruz. Karamürsel’in temiz bir ilçe 
olmasına katkı sağlamak, halkla iç içe olmak, en önemlisi de bir kadın 
olarak çalışıp para kazanmak çok güzel. Karamürsellilerden de çok 
olumlu tepkiler alıyoruz. İşimi çok severek yapıyorum. Bize bu fırsatı 
verdiği için belediyemize ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum. 

AYŞE TUNCAY: İŞİMİ ÇOK SEVİYORUM
48 yaşındayım, ekibimizin en büyüğü benim. Bu yüzden arkadaşlarım bana ‘Çavuş Ayşe’ diyor. Süpürgecilik ilk 
işim değil, daha önce Karamürsel’de ipek halı dokumuştum. Ayrıca tekstil sektöründe de çalıştım. Bu işi ise bir 
arkadaşımın tavsiyesiyle buldum. Şu anda yaptığım işi çok seviyorum. Hem ekip arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyoruz 
hem de halktan çok güzel tepkiler alıyoruz. Bize bu imkanı sağlayan büyüklerime çok teşekkür ederim. 

NAGEHAN YILMAZ:  
KADIN İSTERSE, HER İŞİ BAŞARIR
Ben 45 yaşındayım. Daha önce tekstil sektöründe 
30 yıl çalıştım. Karamürsel’e evlendikten sonra 
geldim. Çalışıp aile bütçemize katkıda bulunmak 
istiyordum, burada iş bulunca çok sevindim. Üç yıldır 
Karamürsel’de süpürgecilik yapıyorum. İşimi her şeyiyle 
çok seviyorum. Biz Karamürsel’in çağdaş yüzüyüz. 
Yaptığımız çalışmayla kadınların her işin üstesinden 
gelebileceğini göstermiş olduk. Bize bu imkanı 
sağladığı için Allah, Başkanımız İsmail Yıldırım’dan bin 
kere razı olsun. Kendisine çok teşekkür ederim. Tek 
beklentim, insanlarımızın temizlik konusunda biraz daha 
duyarlı olması. Karamürsel halkı bizi çok seviyor ama 
bazı kişiler bilerek yerlere çöp atıyor; bu da bizi üzüyor. 

‘Çalı süpürgeli melekler’ işlerini 
büyük bir istek ve azimle yapıyor.
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AYŞE AKINCI: ÇOCUKLARIMI 
OKUTABİLİYORUM 
Aslen İstanbulluyum, 42 yaşındayım. 
Karamürsel’e sonradan geldik. 14 senelik 
evliyim, 3 çocuk annesiyim. Çalışmamın en 
büyük sebebi, çocuklarımı okutabilmek. Daha 
önce garsonluk yaptım, bulaşık yıkadım, 
köprünün yapımında 3 yıl çalıştım. Bu işe de 
annemin tavsiyesi ve ısrarıyla girdim. İyi ki 
onu dinlemişim, şu anda çok sevdiğim bir işi 
yapıyorum. Çocuklarım önceleri süpürgecilik 
yapmamı istememişti ama şimdi onlar da 
alıştı, annelerini destekliyorlar. Üniversitede 
kızım var, işim sayesinde çocuklarım daha 
rahat okuyor. İyi ki belediyemiz var ve bize 
sahip çıktı. Bize bu iş imkanını sağlayan 
herkese çok teşekkür ederim. 

FİLİZ BALCI: EKMEK PARAMIZI 
KAZANIYORUZ
Ben 33 yaşındayım, evlenip 
Afyonkarahisar’dan Karamürsel’e geldim. 
İki tane kızım var. Daha önce bir otelde 
çalışıyordum. Bu işi yapan kadınları görünce 
ben de başvurdum. İşe alınınca da çalışmaya 
başladım. 3 yıldır Karamürsel’in sokaklarını, 
caddelerini, parklarını temizliyorum. İşimi 
ve çalışma arkadaşlarımı çok seviyorum. 
Birlikte hem iyi vakit geçiriyor hem de ekmek 
paramızı kazanıyoruz. Ailem de yaptığım işe 
saygı duyuyor. İyi ki bu işi yapıyorum. 

FATMA ÖZTÜRK: ÇOCUKLARIM 
BENİMLE GURUR DUYUYOR
Aslen İstanbulluyum, 41 yaşındayım. 
Eşimden ayrıldıktan sonra bir süre annemle 
birlikte yaşadım. O da vefat edince, ablam 
burada olduğu için Karamürsel’e geldim. 
Çocuklarıma bakmak için çalışmam 
gerekiyordu ama panik atak rahatsızlığım 
olduğu için kapalı yerlerde duramıyordum. 
Ablam, burada kadınların sokakta çalıştığını 
söyleyince, Başkanımız İsmail Yıldırım 
ile görüştüm. Ona durumumu anlattım; 
çocuklarımı okutabilmek için işe ihtiyacım 
olduğunu söyledim. Başkanımız çok duyarlı 
birisi… Bana bu iş imkanını sağladı. Şu anda 
iki kızım da kimyager olarak üniversiteden 
mezun oldu, oğlum ise lisede okuyor. 
Çocuklarım okuyabildiyse, başkanımız 
sayesinde oldu. İşimden memnunum, alnımın 
teriyle paramı kazanıyorum. Çocuklarım da 
yaptığım işten çok memnun ve benimle gurur 
duyuyorlar.

ARZU ÖZTAŞ: HER CANLIYA YARDIMCI OLUYORUZ
40 yaşındayım, Karamürsel kızıyım; burada annemle beraber yaşıyorum. 
Daha önce farklı işlerde çalışmıştım. Bu işten bir arkadaşımın vesilesiyle 

haberim oldu. Önceleri ‘acaba yapabilir miyim?’ diye endişe ettim ama şimdi 
‘keşke daha önce başlasaymışım’ diyorum. Bu işin en güzel yanı topluca 
çalışabiliyor olmamız. Birlikten kuvvet doğuyor, çok güzel işler yapıyoruz. 

Karamürsel’e çok faydamız dokunuyor. Her işe koşturuyoruz, ne istenirse 
yapıyoruz. Gencine yaşlısına, çocuklara, kedilere, köpeklere, kuşlara, kısacası 
her canlıya yardımcı oluyoruz. Biz burada aileyiz, kardeşiz. Ekip ruhuna sahibiz 

ve bunu diğer insanlara da yansıtıyoruz. Karamürsel’de çok seviliyoruz, her 
şeyden önemlisi çocuklarım yaptığım işle gurur duyuyor. İşimi çok seviyorum.

MENİCE GÖRGÜN:  
KENDİ AYAKLARIMIN 
ÜZERİNDE DURUYORUM
Ben, aslen Bitlisliyim, 36 yaşındayım. 
Evliyim, 3 oğlum var. Karamürsel’e 4 
sene önce çalışmak için geldik. Önce bir 
okulda çalıştım, sonra ekibimizden İnci 
Abla’nın tavsiyesiyle bu işe başvurdum. 
‘Gel, çalış’ dediklerinde çok sevindim. 
İşimiz kolay değil ama ben çok severek 
çalışıyorum. İnsanlarla hep iç içeyiz, 
güzel diyaloglar kuruyoruz, çevremizi 
genişlettik. Benim 15, 12 ve 9 yaşlarında 
3 oğlum var. Eşim ve oğullarım bu işte 
çalışmamı istemiyorlar ama ben işimi 
seviyorum, emeğimle para kazanıyorum. 
Bir kadın olarak ayaklarım üzerinde 
durmaya devam edeceğim.

HÜLYA DİLMEREOĞLU: 
AİLEM DE DESTEKLİYOR
Karamürsel’e 20 sene önce 
Balıkesir’den geldik. 47 yaşındayım. 
Evliyim, 3 çocuğum var. Başka 
bir işte çalışırken, bir gün parkta 
sokakları süpüren bir amca gördüm. 
Ona, “Amca, ben de bu işi yapabilir 
miyim?” diye sordum. Bana çok 
yardım etti, işe girmeme ön ayak 
oldu. Eşim ve çocuklarım da destek 
olunca, çalışmaya başladım. Şimdi 
işimden çok memnunum. Çalışıp, 
alnımın teriyle para kazanıyorum. 
Bence kadınlar her işte çalışabilir, 
yeter ki çalışma azimleri olsun.



S P O R S P O R

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'n-
de üst üste 3 kez altın kemer kaza-
narak altın kemerin sürekli sahibi 

olan Karamürselli Ahmet Taşçı ile Aydın 
Demir ‘devlet sporcusu’ unvanına kavuş-
tu. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 
kanuna eklenen madde ile Karamürselli 
iki efsane başpehlivanın ‘devlet sporcusu’ 
ilan edilmesi ilçede büyük sevinç yarattı. 
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde elde 
ettikleri başarılarla Karamürsel’in adını 
ulusal ve uluslararası platformlarda duyu-
ran Ahmet Taşçı ve Aydın Demir, ‘devlet 
sporcusu’ unvanıyla tarihe isimlerini bir 
kez daha altın harflerle yazdırdı.

TBMM’DE KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulu’nda, Sporda Şid-
det ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi görüşülürken verilen öner-
geyle kanunun 19. maddesine ek yapıldı. 
Ek-Madde 1’de şöyle deniliyor: “Tarihi 
Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde üst üste üç 
defa altın kemer kazanarak altın kemerin 
devamlı sahibi olanlara 7’nci madde uya-
rınca ‘Devlet Sporcusu’ unvanı verilir. 

Bunlar hakkında devlet sporcularına iliş-
kin olarak bu kanunda yer alan hükümler 
uygulanır." Kırkpınar başpehlivanların-
dan Karamürselli Ahmet Taşçı ile Aydın 
Demir’i ilgilendiren bu madde TBMM’de 
oy birliğiyle kabul edildi.  

HEYKELİ DİKİLEN ADAM
Bilindiği gibi; bir fabrikada işçi olarak 
çalışırken yağlı güreş sporuna başlayan 

Ahmet Taşçı, pehlivanlar diyarı Kara-
mürsel’in iki altın kemerli başpehlivanı 
unvanına sahip, aynı zamanda Cumhu-
riyet tarihinin rekortmeni olarak anılıyor. 
Henüz güreşirken Edirne Kırkpınar’da 
heykeli dikilen ilk isim olan Ahmet Taşçı, 
yağlı güreşlere verdiği katkıdan dolayı 
2011 yılında UNESCO ve Kültür Bakan-
lığı tarafından, kültürel bir miras olan pi-
rinç kemer ile ödüllendirildi. Karamür-

sel’in ve Kocaeli’nin ismini hem ulusal 
hem de uluslararası platformlarda duyu-
ran Ahmet Taşçı, şimdilerde güreşmiyor 
ancak yeni pehlivanlar yetiştiriyor.

ÖLÜMSÜZLER LİSTESİNDE
‘Devlet sporcusu’ unvanını alan ikinci 
isim ise Aydın Demir. Pehlivanlar diya-
rı Karamürsel’in ilk altın kemerli baş-
pehlivanı, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 
korkulan ismi Aydın Demir, Karamür-
selli başpehlivanlar Kadir Birlik ve Ahmet 
Taşçı’nın da hocası. Efsane başpehlivan 
Aydın Demir, Karamürselli tarihçi-yazar 
Erdoğan Özdemir’in ‘Altın Kemerli Dev 
Adam; Karamürselli Başpehlivan Aydın 
Demir’ isimli biyografik romanıyla ölüm-
süzler listesine de girmiş bir yiğit... Ka-
ramürsel’in adını yağlı güreşler tarihine 
altın harflerle yazdıran Aydın Demir, 40 
yaşında güreşi bıraksa da adı hala hafıza-
lardan silinmiş değil. 
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Devlet sporcusu oldular
Ahmet Taşçı ve Aydın Demir

Tarihi Kırkpınar Yağlı 
Güreşleri’nde üst üste 3 kez 
altın kemer kazanan Ahmet 
Taşçı ile Aydın Demir, ‘devlet 
sporcusu’ ilan edildi

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin 
2 kez sürekli sahibi olan Karamürselli Ahmet 
Taşçı devlet sporcusu unvanına kavuştu. 

Ahmet Taşçı, yağlı güreşlere olan katkısından dolayı, 2011 yılından 
UNESCO ve Kültür Bakanlığı tarafından pirinç kemerle ödüllendirildi. Taşçı, 

ödülünü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Aydın Demir, 15-
16 yıl güreşti ve 
bu süre içinde 
büyük başarılara 
imza attı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı 
Güreşleri’nde 
3 kez birincilik alıp altın 
kemeri takan Aydın 
Demir, şehre girişinde 
böyle karşılanmıştı.
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Karamürsel, gerek fiziki imkanları 
gerekse eğitim modeliyle güzel bir 
okula daha kavuştu. Eğitim ver-

meye geçtiğimiz yıl başlayan ancak binası 
henüz tamamlanmadığı için derslerin 4 
Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortao-
kulu’nda yapıldığı Karamürsel Akçakoca 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal 
Bilimler Proje Okulu, 2019-2020 eğitim 
öğretim yılını yepyeni ve modern bina-
sında karşıladı. 4 Temmuz Mahallesi 116. 
Cadde'de bulunan, bin 550 metrekare 
kullanım alanına ve 6 bin 200 metrekare 
bahçeye sahip olan okul binasının yapımı, 
büyük bir özveriyle kısa sürede tamam-
landı. Ortaokul ve lise öğrencileri için 
fen ve sosyal bilimler programının uygu-
landığı okulda, İngilizce ve Arapça olmak 
üzere iki yabancı dilde eğitim veriliyor. 
Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam 

Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje 
Okulu geleceğin bilim insanlarını yetiş-
tirmek için kolları sıvadı. Nitelikli eğitim 

kadrosuyla öğrencilerini teorik bilgiye 
doyuracak olan okul; fizik, kimya ve ro-
botik kodlama atölyelerinde de gençlerin 
pratik yapmasını sağlayacak. Dini bilgi ile 
bilimi harmanlayan, düşünen, sorgula-
yan, problemlere çözüm bulan ve üreten 
nesiller yetiştirmeyi hedefleyen Akçakoca 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal 
Bilimler Proje Okulu açıldığı günden iti-
baren büyük ilgi görüyor.

KONTENJAN DOLDU
Kontenjanı daha ilk yıldan itibaren dolan 
ve ilk mezunlarını 2022 yılında verecek 
olan okulun ortaokul bölümünde 60, lise 
bölümünde ise 90 öğrenci eğitim-öğ-
retim görüyor. Sınav sistemiyle öğrenci 
kabul eden okulun müdürü Cemil Kılıç, 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü mezunu. 

10 yıllık öğretmenlik hayatından sonra 
Karamürsel’deki çeşitli okullarda idareci 
olarak görev yapmaya devam eden Kılıç, 
son olarak Akçakoca Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Oku-
lu’nun müdürü olarak görevlendirildi. 

ÖĞRENCİMİZİ 
YÖNLENDİRİYORUZ
Okul müdürü Kılıç, “İlçemizde sayıları 
620’yi bulan 4. sınıf öğrencisinden 120’si 
ortaokul bölümümüze başvuru yaptı. Pu-
anları yeterli olanların 60’ının kaydını 
aldık” dedi. 14’ü kadrolu olmak üzere 21 
öğretmenle eğitim-öğretime başlayan 
okul; 1 fizik, 1 kimya, 1 robotik kodlama 
atölyesi ile zengin bir kütüphaneye sahip. 
12 derslikte eğitim verdiklerini söyleyen 
müdür Kılıç, okulun amacını şu cümle-
lerle anlattı: “Öğrencilerimizi yetenekleri 
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Akçakoca 
Proje Okulu

Bilim ve ilim el ele

Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nda, 
geleceğin bilim insanları yetişiyor

Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, 4 

Temmuz Mahallesi 116. Cadde’deki eğitim 
binasında eğitim vermeye başladı.

Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 

Müdürü Cemil Kılıç.

Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nda 

güçlü bir eğitimci kadrosu görev yapıyor.
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doğrultusunda fen ve sosyal bilimler ala-
nında geliştirmeyi amaçlıyoruz. 11. sınıfta 
öğrenciyi mesleki olarak yönlendiriyoruz. 
Öğrenciler, sosyal bilimler ve fen bilim-
leri alanında donatılarak bilinçli bir şe-
kilde üniversiteye hazırlanıyor.

İLİM VE BİLİM 
HARMANLANIYOR
Hedefimiz vatanını, milletini seven, 
Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda 
hareket eden, dinini bilen öğrenciler ye-
tiştirmek.” Öğrencilerini, üniversitele-
rin en iyi bölümlerine uğurlamayı hedef-
leyerek eğitim verdiklerini de ifade eden 
Cemil Kılıç, sözlerine şöyle devam etti: 
“Geleceğin bilim insanlarını yetiştirme-
ye adayız. Karamürsel Akçakoca Anado-
lu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bi-
limler Proje Okulu, sadece dini bilginin 

değil, İslam kültürü ve bilimin harman-
landığı bir eğitim kurumudur. Çocuklar 
burada hem dinini hem milli duygularını 
hem de bilimi öğrenme imkanı buluyor.” 

SOSYALLEŞMELERİNİ 
ÖNEMSİYORUZ
Yabancı dil ağırlıklı eğitim verdiklerinin 
altını da çizen müdür Kılıç, “Okulumuz-

da 8 saat yabancı dil eğitimi veriyoruz. 
Öğrencilerimiz karşısındakine derdini 
anlatacak şekilde İngilizce öğrensin ve 
buradan o şekilde mezun olsun istiyoruz. 
Toplumsal menfaatleri koruyan bireyler 
yetiştirmek için çabalıyoruz. Gençleri-
mizi bilimsel ve dini bilgiyle donatırken 
sosyalleşmelerini de önemsiyoruz. Bu 
nedenle öğrencilerimiz, okulumuzdaki 

spor tesisleri ve sanat atölyelerinde de 
vakit geçirecek” dedi. 

BAŞKAN YILDIRIM 
DESTEK OLDU
Sınıfların da en fazla 25 öğrenci kapasiteli 
olduğunu belirten müdür Kılıç, okulun 
inşaası sürecinde desteklerini esirgeme-
yen Karamürsel Belediye Başkanı İsmail 

Yıldırım’a teşekkür etmeyi ihmal etmedi. 
Kılıç, “Okulumuzun inşa edildiği süreç-
te, özellikle İsmail Başkanımız çok büyük 
katkılar sundu. Okulun arsası hisseliydi. 
İsmail Başkanımız arsanın istimlak sü-
recinde sıkıntı yaşanmaması için hisse 
sahipleriyle bizzat görüştü, onları ikna 
etti. Şunu da eklemek isterim; başkanı-
mız yalnızca bizim okul için çaba gös-

termiyor, tüm eğitim camiasının yanında 
yer alıyor. Bugüne dek hangi okulun neye 
ihtiyacı varsa hep destek oldu. Kendisine 
teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 

PROTOKOLDEN 
ANLAMLI ZİYARET
Konumu itibariyle muhteşem bir deniz 
manzarasına sahip olan Akçakoca Ana-
dolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal 
Bilimler Proje Okulu, binasını Kara-
mürsel İmam Hatip Ortaokulu ile birlik-
te kullanıyor. Tam donanımlı bir binada 
eğitim-öğretime başlayan iki okulun da 
ilk ziyaretçileri AK Parti Kocaeli Millet-
vekili Mehmet Akif Yılmaz, Karamürsel 
Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Ka-
ramürsel eski Kaymakamı Ahmet Nari-
noğlu, Karamürsel İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Murat Çakır, AK Parti Karamürsel 
İlçe Başkanı Recep Demirel, MHP Ka-
ramürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz oldu. 
Okulu gezen ve sınıfları inceleyen heyet; 
öğretmenler, öğrenciler ve velilerle de 
sohbet etti. Veliler ve öğrenciler, ilçeye 
kazandırılan okul için protokol mensup-
larına teşekkür etti.
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Okulun ortaokul bölümünde 60 öğrenci eğitim-öğretime başladı. 

Okulun bahçesinde bir adet de spor tesisi bulunuyor.

Öğrenciler fizik 
laboratuvarında 
uygulamalı olarak 
ders görüyor. 

Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu lise öğrencileri.

Okulun ilk ziyaretçileri AK Parti Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, 
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve ilçe protokolü oldu.
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Karamürsel Belediyesi’nin, Ko-
caeli Büyükşehir Belediyesi’nin 
katkılarıyla ilçeye kazandırdığı 

yüzme havuzu sayesinde Karamürsel’de 
yüzme bilmeyen kalmayacak. Geçtiği-
miz şubat ayında açılan yüzme havuzu 
yaz döneminde de öylesine büyük ilgi 
gördü ki sabah 10.00’da başlayan dersler 
akşam 21.00’e kadar aralıksız devam etti. 
Yüzme öğrenmek isteyen Karamürsel-
lileri 3 kategoride; 4-6 yaş, 7-12 yaş, 13 
yaş ve üstü olmak üzere kabul eden Kara-
mürsel Yüzme Havuzu her gün ortalama 
500 öğrenciyi ağırlıyor.

73 YAŞINDA ÖĞRENCİ
Karamürsel Yüzme Havuzu’nun erkek-
lerde 65, bayanlarda 73 yaşında öğrenci-
si bile var. 7’den 70’e herkese yüzme öğ-
retmeyi hedefleyen Karamürsel Yüzme 
Havuzu’nda, konusunda uzman ve de-

neyimli bir ekip görev yapıyor. Hepsi 
üniversite mezunu olan yüzme eğitmen-
leri Batuhan Çetinkaya, Oğuzhan Kuru, 
Ömer Faruk Karaca, Lütfü Türkoğlu, 
Melike Özdemir, Nilay Balkaş ve Gülşah 
Özkan yüzme derslerinin yanı sıra tesiste 
bulunan spor salonlarından yararlanmak 
isteyen Karamürsellilere fitness ve pila-
tes dersleri de veriyor.

GRUPLAR 10’AR KİŞİLİK
Pazartesi günleri hariç her gün yüzme 
derslerinin devam ettiği Karamürsel 
Yüzme Havuzu’nda gruplar 10 kişiyi geç-
miyor. 7 eğitimci her ders 10’ar öğrenci 
alıyor ve bir saatte 70 öğrenciye yüzme 
dersi verilmiş oluyor. 4-6 yaş kategori-
sinde ise gruplar en fazla 6’şar kişiden 
oluşturuluyor. Küçük yaştaki öğrenciler ile 
daha yakından ilgilenebilmek için grup-
ları 6’şar kişiyle sınırladıklarını söyleyen 
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YÜZME 
BILMEYEN 

KALMAYACAK
Karamürsel Yüzme Havuzu sayesinde ilçede  

7’den 70’e yüzme bilmeyen kimse kalmayacak

Yüzme eğitmenleri; Batuhan Çetinkaya, Oğuzhan Kuru, Ömer Faruk Karaca, Lütfü Türkoğlu, Melike Özdemir ve Nilay Balkaş
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yüzme eğitmenleri, minik öğrencilerinin 
gösterdiği gelişimden bir hayli memnun.

ÖNCE TEMEL EĞİTİM
Minikler, derslerini yarı olimpik yüzme 
havuzunun hemen yanındaki küçük ha-
vuzda yapıyor. Yüzme eğitmenleri ilk ola-
rak minikleri suya ısındırıyor; öğrencile-
rin suyu tanıması ve sevmesi için çeşitli 
oyunlar oynanıyor. Bu esnada bir takım 
materyallerden de faydalanılıyor. Özel-
likle su korkusu olan minikler bu aşamayı 
geçtikten sonra yüzme öğrenmeye başlı-
yor. Yüzme eğitmenleri, temel eğitimde 
nefes dersleri de veriyor.

4 AYRI STİL ÖĞRETİLİYOR
Temel eğitimden sonra yüzme sporuy-
la profesyonel olarak ilgilenmek iste-
yenler stil öğrenmeye başlıyor. Serbest, 
kelebek, sırtüstü ve kurbağalama olmak 
üzere 4 ayrı stilde yüzme derslerine 
devam eden öğrencilere kara antrenmanı 
da yaptırılıyor. Yüzme havuzunun hemen 
yanındaki yeşil alanda devam eden kara 

antrenmanları zaman zaman içeride-
ki fitness salonuna taşınıyor. Burada da 
temel atletizm ve jimnastik derslerine 
devam eden öğrenciler aynı zamanda 
‘doğru beslenme’ konusunda da bilgi-
lendiriliyor.

YETENEKLİ ÖĞRENCİLER
Havuzda görevli eğitmenler, yüzme spo-
ruyla profesyonel olarak ilgilenmek is-
teyen öğrenciler arasından yetenekli 
olanları seçerek, kulübe alıyor ve lisanslı 
sporcular olarak yetiştirmeye başlıyor. 
Karamürsel Yüzme Havuzu sadece yüzme 
bilmeyenlere değil bu sporu profesyonel-
ce yapmak isteyenlere de hizmet veriyor. 
Kısa bir süre önce açılmasına rağmen 
sporcu yetiştirmeye başlayan Karamürsel 
Yüzme Havuzu, ilçenin adını yüzme şam-
piyonalarında da duyurmayı hedefliyor.

ÖZEL DERSLER DE VAR
Karamürsel Yüzme Havuzu’ndan sadece 
yüzme bilmeyenler değil fiziksel ve zihin-
sel rahatsızlığı bulunanlar da yararlanı-

yor. Özellikle skolyoz ve kifoz gibi postür 
(duruş) bozukluğu, bel fıtığı ya da boyun 
fıtığı gibi rahatsızlığı olanlar doktor tav-
siyesi üzerine havuza gelerek, özel ders 
alıyor. Yüzme eğitmenleri, fiziksel rahat-
sızlığı olanlara kişiye özel ders programı 
hazırlıyor ve birebir ilgileniyor. Aynı şe-
kilde engelli öğrencilerden uyum sağlaya-
bilenler grup derslerine alınıyor, diğerleri 
için özel ders programı uygulanıyor.

HERKES ÇOK MEMNUN 
Karamürsel Yüzme Havuzu’na gerek 
yüzme öğrenmek gerekse yüzme sporuyla 
profesyonel bir şekilde ilgilenmek için ge-
lenler çok memnun. Doktor tavsiyesi üze-
rine havuzun yolunu tutanlar da sırf spor 
yapmak amacıyla havuzu tercih edenler de 
buradan fazlasıyla memnun ayrılıyor. Ha-
vuzun hem fiziki ortamı hem konforu hem 
de yüzme eğitmenlerinin verdiği hizmetten 
duydukları memnuniyeti sık sık dile geti-
ren Karamürsel halkı, kendilerine böyle bir 
imkan sunduğu için Karamürsel Belediye 
Başkanı İsmail Yıldırım’a teşekkür ediyor.
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Batuhan Çetinkaya, 
Oğuzhan Kuru, 

Ömer Faruk Karaca, 
Lütfü Türkoğlu, 

Melike Özdemir ve 
Nilay Balkaş açıldığı 

tarihten itibaren 
Karamürsel Yüzme 
Havuzu’nda yüzme 

eğitmeni olarak 
görev yapıyor.

Yüzme eğitmenleri, temel eğitimi tamamlayan 
öğrencilerine yüzme stillerini de öğretiyor.
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Ağaç yaşamdır.
Ağaç nefestir.
Ağaç gelecektir…

Ağaca sahip çıkmak geleceğe sahip 
çıkmaktır. 
Yanan, yok edilen her bir ağaç, 

geleceğimizin ateşe verilmesidir. 
Ağacın kök salmadığı bir toprak yok olup 
gitmeye mahkum değil midir?
11 Eylül 1992 tarihinde, ‘Türkiye Çöl Ol-
masın’ sloganıyla Hayrettin Karaca ve 
Nihat Gökyiğit tarafından kurulan TEMA 
Vakfı, tam 27 yıldır doğanın korunması, 
ağaçsız tek bir alan kalmaması için canla 
başla mücadele veriyor. Vakıf bugün, 81 
il ve binlerce ilçedeki şubeleriyle toplumu 
ağacın önemi konusunda bilgilendiriyor, 
ağaçlandırma çalışmaları yapıyor; ço-
cuklarda doğayı ve çevreyi koruma bilinci 
oluşturuyor. ‘Ağaç yaşken eğilir’ atasö-
zünün verdiği mesajı kendine rehber edi-
nen TEMA Gönüllüleri, anaokullarından 
başlayarak her yaştaki çocuğa ağaç ve 
doğa sevgisini aşılıyor. TEMA Vakfı Ka-
ramürsel Şube Başkanı Nilgün Önal ve 
ekibi de o gönüllülerden bazıları…

AĞAÇ DOSTU BAŞKAN 
7 yıl önce Karamürsel’de TEMA Vak-
fı’nın kurulmasına öncülük eden Nilgün 
Önal, o günden bugüne büyük çoğunluğu 
çocuklardan ve gençlerden oluşan 3 bin 
üyesiyle beraber, doğaya karşı olan gö-
revlerini yerine getirmenin haklı gururu-
nu yaşıyor. 
Karamürsel’de doğup büyüyen, eskiden 
beri sosyal sorumluluk projelerine des-
tek veren Nilgün Hanım ile Sevinç Özsoy, 
Özge Akkuş, Aynur Eraslan, Elif Gülçek, 
Serdar Avcı, Nuray Üste, Nehir Kara-
can, Demet Altınbaş, Yasemin Şişman, 
Pınar Çelebioğlu, Pınar Fidan ve Şükran 
Kurt’tan oluşan yönetim kurulu, Kara-
mürsel halkına doğayı koruma bilincini 
yerleştirmenin gayreti içerisinde. 
Nilgün Hanım, TEMA Vakfı Karamürsel 
Şubesi olarak çok şanlı olduklarını düşü-
nüyor ve şöyle konuşuyor: “Ne mutlu bize 
ki doğaya duyarlı, ağacı seven, çevreye 
saygılı bir başkanımız var. İsmail başka-
nımız, şubemizi kurduğumuz günden bu 

zamana kadar bize her projemizde destek 
oldu, hiçbir talebimizi geri çevirmedi. 
İsmail başkanımızın ve Kocaeli Büyük-
şehir Belediyesi’nin desteğiyle 7 yılda 10 
bin ağaç kazandırdık Karamürsel’e. Eki-
lir dikilir her alana fidan dikmeye, tohum 
ekmeye devam ediyoruz.” 

Başkan İsmail Yıldırım’ın ilçedeki yeni 
yerleşim alanlarında bina yapan müteah-
hitlere çok ciddi yasaklar getirdiğini söy-
leyen Nilgün Hanım, “Apartmana bakıl-
dığında sadece taş görünse de bahçenin 
kapısından yeşillikler arasında geçmek 
bile insana mutluluk verir. Birkaç yıl önce 
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7 YILDA 
10 BIN AĞAÇ!
TEMA Vakfı Karamürsel Şubesi, Karamürsel 
Belediyesi’nin desteğiyle ilçeye 7 yılda 10 
bin ağaç dikti. Şube başkanı Nilgün Önal, 
Başkan İsmail Yıldırım’ın doğaya karşı 
çok duyarlı olduğunu ve ağaçlandırma 
çalışmalarının aralıksız süreceğini söyledi

BAŞKAN’IN AĞAÇ GENELGESİ
Hiçbir unsuru zayi edilemeyecek derecede kıymetli olan ve Akdeniz efsanelerinde ‘ölmez 
ağaç’ diye anılan zeytin ağaçları maalesef ülkemizde farklı sebepler yüzünden öldürülüyor. 
Farklı sebeplerden en önemlisi, zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlara yapı yapılmasıdır. 
Belediyemiz başlattığı uygulama ile ilçemiz sınırları içerisinde yapılaşmaya izinli/izinsiz, 
zeytin ağacı bulunan tüm parsellerde; parsel sahibi veya yapı yapacak yüklenici müteahhit, 
yapı inşaatına başlamadan önce yapı alanında kalabilecek zeytin ağaçlarını tespit edip, 
usulüne uygun budamasını yaparak sökülmesini sağlayacak ve belediyemizden temine 
edilen saksılara yerleştirerek başka alana dikilmek üzere belediyemize teslim edecektir. 
Zeytin ağaçlarını sökmeden, keserek yapı alanı açmaya çalışan parsel sahibi ya da 
müteahhide yapı izni verilmeyeceği gibi cezai müeyyide uygulanacaktır.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail 
Yıldırım, çevre gönüllüsü miniklerle birlikte.



Ç E V R E

başkanımızdan bir ricamız olmuştu. Mü-
teahhitlere, apartman yapacakları yer-
lerde belirli bir metrekareyi yeşil alana 
ayırmaları noktasında çağrı yapılmasını 
talep etmiştik. Ancak başkanımız daha 
iyisini yaptı. Karamürselimize has zeytin 
ağaçlarının da korunması amacıyla; bina 
yapılacak alanlarda ağaçların kesilmesi 
yerine nakledilmesi şartını getirdi ve aksi 
halde müteahhitlere yapı izni verilmeye-
ceğini açıkladı. Bunun için bir genelge 
yayınlattı. 
Bu tutumundan dolayı başkanımızı kut-
luyoruz. O günden bugüne Karamür-
sel’de hiçbir müteahhit ağaç kesemiyor. 
İnşaat alanında ağaç varsa bu ağaçları, 
başka bir alana taşıyor. 
Zeytin ağaçları, dikildiği alana çok çabuk 
adapte oluyor. Bu uygulamayla yüzlerce 
zeytin ağacı hala hayatta” dedi ve ağaç 
dostu bir başkanın Karamürsel için şans 
olduğunun altını çizdi.

TEMA KİTAPÇIKLARI
Sözlerini TEMA Vakfı Karamürsel Şube-
si’nin çalışmalarından bahsederek sür-
düren Nilgün Önal, amaçlarının TEMA 
gönüllüsü çocukların sayısını artırmak 
odluğunu belirtti. Anaokullarından baş-

layarak lise ve üniversitelerde çocukla-
rın/gençlerin doğayı tanıması için onlara 
rehber olacak, her yaş grubuna uygun 
TEMA kitapçıkları dağıttıklarını kayde-
den Nilgün Önal, “TEMA gönüllüsü ço-
cuklar kazanmamızda öğretmenlerimizin 
de rolü büyük. Onlarla koordineli hare-
ket ediyoruz. Kitapçıklarımızı dağıttıktan 
ve çocukların bilgilenmesini sağladıktan 
sonra anaokullarından başlayarak hep-
sine çevre düzenlemesinin nasıl ve neden 
yapıldığını öğretiyoruz. Onlarla beraber 
ağaç dikiyoruz, tohum ekiyoruz, atık top-
luyoruz. 
Eğitim aldıkları okullarda, yaşadıkları 
alanlarda ekilir/dikilir alanlar oluştur-
malarına yardımcı oluyoruz. Bu alanların 
oluşturulması noktasında irade sergile-
melerinin öneminden bahsediyoruz. 
Anaokulundan itibaren TEMA gönüllüsü 
olan çocuklar gittikleri ilkokullarda doğa-
ya olan duyarlılıkları sayesinde hemen fark 
ediliyor. Ağaca ve çevreye karşı sevgiyle 
yetişen çocuklar, birer yetişkin oldukla-
rında da bu duyarlılıklarını sürdürüyor. 
Burada şunu söylemek istiyorum; yetiş-
kinler ne yazık ki doğaya ve çevreye du-
yarlı değil. Bakmıyor, görmüyor ve duy-
muyorlar. Anlaşılan o ki ağaç sevgisinin, 
doğa sevgisinin çocukken aşılanması ge-
rekiyormuş” dedi. 

EROZYONUN TEK ÇARESİ
Ağacın erozyonu önleyen tek unsur oldu-
ğuna da dikkat çeken Nilgün Önal, “En 
büyük mücadelemiz erozyonla. Çocukları-
mızı erozyona karşı bilinçlendiriyoruz. Her 
nerede olursak olalım, elimizde ne varsa 
ekelim ve dikelim. Yaşam alanlarımızdaki 
toprağın kayıp gitmesini engelleyen tek şey 
ağaç. Biz TEMA Vakfı olarak bir yere ağaç 
dikmek istediğimizde, başkanımız ihtiya-

cımız olan ne varsa destek oluyor ve bize 
‘yeter ki dikin’ diyor” diyerek tüm vatan-
daşları duyarlı olmaya davet etti. 
Her yıl Karamürsel Belediyesi ve okul-
larla beraber çeşitli projeler gerçek-
leştirdiklerini söyleyen Nilgün Önal, 
“Sağlık meslek lisesinin bahçesindeki 
ekilir-dikilir alanları belediyemiz ve 
okul yönetiminin desteğiyle zeytinlik, 
meyvelik ve fidanlık yaptık. Burada ye-
tişen ilk zeytinleri de başkanımız tattı ve 
çok mutlu oldu. 
Yine Necdet Calp İlkokulu çok duyarlı 
bir davranış sergiledi. Ziraat mühendisi 
bir öğretmenimizin desteğiyle okula bir 
bahçe kazandırıldı. İlçemizdeki anao-
kullarında çocukların ekip dikmesi için 
alanlar oluşturulmasına destek sunduk. 
Çocuklar domatesin, biberin nasıl yetiş-
tiğini buralarda öğrenmeye başladı.
KOÜ Gazanfer Bilge MYO bahçesine 
meyve ağaçları diktik, Yalakdere İlköğre-
tim Okulu ile tohumlama projesi yaptık. 

GERİ DÖNÜŞÜM PROJELERİ
Sıfır atık projesi kapsamında okulları-
mızla çalışma yapıyor, öğrencileri geri 

dönüşümün önemi konusunda bilgilen-
diriyoruz. Bu noktada belediyemizle bir-
likte pet şişelerin geri dönüşümü için bir 
kampanya yaptık. Karamürsel Belediye-
si, geri dönüşümü özendirmek için 5 pet 
şişe getirene bir bez torba hediye etti. 
Bunlarla kalmıyor, çocuklarımızla doğa 
yürüyüşleri yapıyoruz. Onları köyleri-
mize götürüyoruz. Öğretmenlerimize 
çağrımız şu: Çocukları alışveriş merkez-
leri yerine köylere götürsünler. Çocuklar 
köylerimizi tanısın, binbir çeşit doğal 
güzellikle karşılaşsın. Bir de çocuklar 
erozyonun ne kadar kötü bir doğa olayı 
olduğunu dağ tepe gezerek daha iyi öğ-
renecektir” diye konuştu. 
TEMA Vakfı Karamürsel Şube Başkanı 
Nilgün Önal, bugüne kadar yaptıkları 
en güzel projelerden birinin de Dere-
köy çöplüğünü ağaçlandırmak olduğunu 
söyledi. Önal, “Dereköy çöplüğünü Ka-
ramürselliler iyi bilir. Biz belediyemizin 
de desteğini alarak, ısrarla diktiğimiz 
ağaçlar sayesinde çöplüğü kapattık. 
Her seferinde 100 ağaç dike dike bugün 
güzel bir alan oluşmasına katkı sunduk” 
ifadelerini kullandı. 

CEVİZ AĞACI PROJESİ
Bu yıl yapmak istedikleri projeden de 
bahseden Nilgün Önal, “Başkanımı-
zın da desteğiyle köylerimizde bulunan 
ekilir-dikilir kırsal alanlara ceviz ağacı 
dikme projemiz var. Ceviz ağacı, ekil-
dikten 5-6 yıl sonra mahsul veriyor. 
Toplanan mahsulün satılıp üniversite-
de okuyan Karamürselli gençlere burs 
olarak aktarılmasını sağlamak istiyoruz. 
Projemize muhtarları da katacağız” dedi.
‘Keşke herkes doğaya karşı duyarlı olsa’ 
temennisini yineleyen Nilgün Önal, 
“Yaşamak için doğaya ihtiyacımız var. 
Çocuklar taş evlerden çıkıp taş okullara 
gidiyor. Okul yönetimlerine çağrımız, 
çocuklar için yeşil alan kapasitesini ar-
tırmalarıdır. Ancak bu şekilde doğaya 
duyarlı insanlar yetişir. Biz TEMA Vakfı 
olarak, mart ayında ekim, dikim işlemi 
yapıyoruz. 
Bizimle çalışmak isteyen doğa dostu tüm 
vatandaşlarımızı vakfımıza bekliyoruz, 
kapımız herkese açık. Bu dünya bizim, 
daha iyi yaşamak, daha sağlıklı olmak 
istiyorsak doğayı koruyalım, ağaca sahip 
çıkalım” diyerek sözlerini sonlandırdı. 
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TEMA Vakfı Karamürsel Şube Başkanı Nilgün 
Önal, Karamürsel Belediyesi’nin desteğiyle 7 
yılda 10 bin fidan diktiklerini söyledi.

Çocuklara doğa ve çevre bilinci 
aşılanmasına yönelik çalışmalara 

anaokulundan başlanıyor.

Düzenlenen doğa gezileriyle çocuklara 
ağaç ve doğa sevgisi aşılanıyor.

TEMA Vakfı Karamürsel Şube Başkanı Nilgün Önal, yönetim kurulu üyeleri 
Serdar Avcı, Elif Gülçek, Aynur Erarslan, Özge Akkuş ve Sevinç Özsoy.
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Yalakdere
Yemyeşil doğanın ortasında şirin bir köy

Hakkari’de hain bir saldırıda şehit düşen piyade çavuş Hüseyin 
Güldal’ın köyü Yalakdere, hem tarih hem hüzün kokuyor

Belde belediyelerin kapatılmasıyla 
birlikte statüsü değişen Yalakdere, 
yemyeşil doğanın ortasında şirin 

mi şirin bir köy. İlçe merkezine 17 kilo-
metre mesafede konumlanan Yalakdere, 
Karamürsel-İznik Karayolu üzerinde ol-
ması nedeniyle de oldukça gelişmiş köy-
lerimizden biri. Güneyinde Kızderbent, 
doğusunda Akçat, batısında Semetler 
köyüne komşu olan Yalakdere; benzinli-
ğinden marketine, marangozundan nal-
buruna kadar her ihtiyaca yönelik dük-
kanların bulunduğu; geniş köy meydanı 
ve tarihi değerleriyle Karamürselimizin 
en önemli köylerinden biri.
Gelişmişliğinden ötürü çevre köylerden 
insanların sıklıkla gelip alışveriş yaptığı 
Yalakdere’de sürekli bir insan sirkülas-
yonu var. Osmanlı İmparatorluğu dö-
neminde adı ‘Yalak Ovası’ olarak geçen, 
1924 mübadelesi sonrası Selanik göç-
menlerinin gelip yerleştiği Yalakdere'nin 
nüfusunun yüzde 70’ini Selanik göçmen-
leri, yüzde 30’unu da Boşnak göçmenleri 
oluşturuyor. 

ATATÜRK KARŞILIYOR!
Köye ulaşım kolay. 

Karamürsel merkezden Yalakdere Ko-
operatifi’ne ait araçlarla köye gelmek 
mümkün. Her yarım saate bir araçlar 
köye hareket ediyor ya da köyden şehre 
iniyor. Köye adım attığınız andan itibaren 
meydanda sizi Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk karşılıyor!
Köy meydanında bulunan Atatürk büs-
tünün yanı başındaki çınar ağaçlarının 
gölgesinde soluklanan köylüler, güneş 
batana kadar burada sohbet ediyor, kom-
şuluklarını pekiştiriyor, anılarını gelen 
giden yabancılara anlatıyor. Köyün yaş-
lıları, köyün tarihi hakkında bilgi almak 
isteyenler için adeta birer ansiklopedi.

EN GENÇ MUHTAR
Yalakdere’nin genç bir muhtarı var; 
Samet Ertanal. Köylülerin isteği üzerine 
muhtarlık seçimlerine katılmış ve 30 ya-
şında muhtar olmuş. Karamürsel’in en 
genç muhtarı Samet Ertanal.
Ertanal, köyü ile yakından ilgileniyor, 
Yalakdere'ye dair tarihi araştırmalar ya-
pıyor. Muhtar Ertanal, gelecek nesille-
re güzel bir arşiv bırakmanın derdinde. 
Yaptığı araştırmaların birer nüshası-
nı Karamürsel Kaymakamlığı’na teslim 

Geniş ve güzel caddeleri olan Yalakdere 
Köyü’nün çocukları, vakitlerini oyun 
oynayarak ve bisiklet sürerek geçiriyor.
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etmiş. Muhtar Ertanal, Karamürsel mer-
kezde ikamet eden 640 hanenin Yalak-
dereli olduğunu söylüyor. 
Yaz aylarında hem şehir merkezinde ya-
şayan Yalakdereliler’in hem de İstan-
bul’dan azımsanmayacak sayıda insanın 
köye geldiğini belirtiyor.
Yalakdere’nin doğal güzelliğine kayıtsız 
kalamayan İstanbullular’ın köyden arsa 
satın alıp ev yaptığını, yaz aylarını bura-
da geçirdiğini, bağını bahçesini ekerek 
doğal beslendiğini, temiz havasından 
yaralandığını kaydeden muhtar Ertanal, 
“Köyümüze olan ilgi hiç bitmiyor” diyor. 
Yaptığı tarihi araştırmalar neticesinde 
köyün isminin hikayesini bulan muhtar 
Ertanal, “Köyün bilinen en eski adının 
Yalak Ova olduğu düşünülüyor. Osmanlı 
döneminde İznik’in ve İzmit’in fethin-
den sonra ele geçirilen Yalak Ova’nın o 
dönemki sahibinin Yalkonia adından bir 
kadın olduğu sanılıyor. Bölge ismini bu 
kadından almış” diyor.
Köyün ortasından geçen ve Yalakdere'yi 

ikiye bölen dere nedeniyle de zaman için-
de köyün adı Yalakdere olarak değişmiş…

ÇİFTÇİLİK VE HAYVANCILIK
Yalakdere sakinleri geçimini çiftçilik ve 
hayvancılık yaparak sağlıyor. 
Meyve yetiştiriciliğinin yanında verimli 
tarım arazilerinde yetişen kuru fasulye-
siyle meşhur olan Yalakdere, kurutularak 
toz haline getirilen biberiyle de ünlü.
Köyde geçmişte ipek böcekçiliği ve tütün 
yetiştiriciliği de yapılıyormuş. Ancak 
iklim şimdilerde ipek böcekçiliğine el-
verişli değil, tütün yetiştiriciliği ise yasak. 

YAZIN NUFÜS ARTIYOR
Yalakdere; yüz ölçümü küçük, nüfusu 
yoğun bir mahalle olmasıyla dikkat çe-
kiyor. 250 hanenin sürekli yaşadığı Ya-
lakdere’de yaz aylarında nüfus iki katına 
çıkıyor. Şehir hayatının gençler arasında 
daha cazip olması ve tarımsal faaliyetlerin 
azalması nedeniyle köy nüfusu kışın aza-
lıyor, yazın ise tersi bir durum söz konu-

su. Şehir hayatının stresinden bunalan ve 
aslen Yalakdereli olup Karamürsel mer-
keze ya da çevre ilçelere yerleşen vatan-
daşlar, yaz aylarında köylerine dönüp bir 
müddet burada yaşıyor, tarlasını ekiyor, 
doğal yaşamın tadını çıkarıyor. 

ŞEHİDİMİZİN KÖYÜ
Yalakdere’nin hüzünlü bir yanı da var. 
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 7 yıl önce 
PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit 
düşen 24 askerden biri Karamürselli pi-
yade çavuş Hüseyin Güldal idi.
Cennet mekan şehidimizin köyü olan Ya-
lakdere, bu yönüyle ayrı bir anlam kaza-
nıyor. Şehidimizin babası ve annesinin 
yaşadığı Yalakdere, devlet büyükleri ta-
rafından da sık sık ziyaret ediliyor.
Şehidimizin adını yaşatmak adına dev-
letimiz Karamürsel’de bir ortaokula 
şehidimizin adını verdi. Karamürsel 4 
Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaoku-
lu’nda okuyan çocuklarımız, vatan top-
rağı için canını veren şehidimize her gün 
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Köyün en yaşlı ismi Hasan Erdoğan. 88 yaşında. Adeta 
bir çınar. 8 çocuk babası, 16 torunu var. Çocuklarının 
bile torun sahibi olduğunu söyleyen Hasan Erdoğan, 
köyden hiç ayrılmamış. “Köyümü çok seviyorum. Burada 
doğdum, burada yaşadım ve burada öleceğim” diyor.

Köy muhtarı Samet Ertanal’ın annesi Nazife Ertanal, 33 yıldır 
köyde yaşıyor. Komşu Hayriye Köyü’nden Yalakdere’ye gelin 
geldiğini söyleyen Nazife Hanım, köyün meşhur kuru fasulyesiyle 
karşılıyor bizi. Bir de göçmen yemeği olan, kuzine sobada pişen 
Uristipi ile… Uristipi, domatesli pilav ve tavuk etiyle yapılıyor.

1924 Atatürk Meydanı, köyün 
toplanma alanı. Köylüler ya 
kahvehanede ya da meydandaki 
banklarda oturarak vakit geçiriyor.

Köy muhtarı 
Samet Ertanal, 

tarihi çınar 
ağacını görmeye 

gelenlerin 
sayısının bir 
hayli fazla 
olduğunu 
söylüyor.

Köylülerden Zülfikar Peker, çiftçilik ve 
hayvancılıkla ilgileniyor. Karamürsel 

Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a 
hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyor. 



rahmet okuyor. Evladımız Hüseyin Gül-
dal gibi vatan ve bayrak sevdasına şehit 
düşen tüm askerlerimizin ruhu şadolsun.

TARİHİ ÇINAR AĞACI
Yalakdere yüzlerce yıllık tarihi değerlere 
de sahip. Mesela tarihi çınar ağacı…
Çınar ağacının gövdesi devasa büyük-
lükte. Köye gelen yabancıların muhakkak 
görmek istediği, hatta defalarca deklan-
şöre basarak fotoğraflarını çektiği tarihi 
çınar ağacı, heybetiyle görenleri şaşkına 
çeviriyor. Çınar ağacının hemen yanı ba-
şında bir çınar çeşmesi de varmış. Lakin 
zaman içinde çeşmeye gelen kaynak ku-
ruyunca, çınar ağacı yalnız kalmış. 
Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ta-
rafından korunma altına alınmış tarihi 
evlerinin de bulunduğu Yalakdere, bu 
tarihsel yönüyle de dikkat çekiyor.
Köyün bir ilkokulu, bir de ortaokulu 
mevcut. Ortaokuldan sonra gençler şehir 

merkezine ya da çevre ilçelere gidip lise 
öğrenimini tamamlıyor. 
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıl-
dırım, köyün eksikleriyle yakından ilgile-
niyor. Köye bir kültür merkezi ve çim halı 
saha kazandıran Başkan Yıldırım, köylü-
lerin en çok sevdiği ve güvendiği isim.

Köyün tüm cemiyetleri, toplantıları kül-
tür merkezinde yapılıyor. Spor sahası ise 
köyün gençleri ve çocuklarının en çok 
vakit geçirdiği alan. Köyün amatör fut-
bol takımı Yalakdere Spor Kulübü’nün 
gençleri, sık sık halı sahada maç yapıyor. 
Kim bilir belki geleceğin Tugay Kerimo-

ğulları, Metin Tekinleri ya da Metin Ok-
taylar’ı, Yalakdere’den yetişir… Köyün 
kadınları ise kış aylarında Karamürsel 
Halk Eğitim Merkezi’nin ve belediye-
nin açtığı kurslarda el işi öğreniyor; di-
kiş-nakış kurslarına giderek kendilerini 
geliştiriyor. Üstelik Yalakdereli kadınlar 

sadece bununla da yetinmiyor, tarımla da 
uğraşıyor; bağ/bahçelerinde yetiştirdik-
leri meyve ve sebzeleri organik beslen-
mek isteyen vatandaşlarla buluşturuyor. 
Aslında kadınlar geçmişte halı dokuma-
cılığı da yapıyormuş ancak şimdilerde bu 
iş pek revaçta değil.
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O R A D A  B İ R  K Ö Y  V A R  U Z A K T A O R A D A  B İ R  K Ö Y  V A R  U Z A K T A

Başkan İsmail Yıldırım, futbolu seven gençler için köye 
donanımlı bir çim halı saha yaptırdı. Köyün amatör 

futbol takımı sahada sık sık maç yapıyor.

Köyde marangozluk yapan Hüseyin Kırbaş, “77 
yaşındayım, 50 yıllık marangozum. Gençliğimde 
kısa bir süre köyden ayrıldım ancak sonra tekrar 

döndüm. Burada çalışmak beni mutlu ediyor. 
Çok şükür işlerim de iyi” diyor. 

Köyde bulunan oyun 
parkında çocuklar 
eğlenceli vakit geçiriyor. 

Köyde Kültür Varlıklarını Koruma 
Kurulu tarafından korunmaya alınmış 
evler de var. İşte o evlerden biri…

Köy halkı cemiyetlerini ve toplantılarını 
Karamürsel Belediyesi tarafından inşa 
edilen kültür merkezinde gerçekleştiriyor.

Genç muhtar Samet Ertanal, 
köyün yaşlılarıyla birlikte. 

Köyün yaşlılarından Hasan Dede, köyün genç muhtarı Samet Ertanal’dan çok 
memnun. “Biz yaşlandık, artık her işe koşturamıyoruz ama Samet evladımız 
çok çalışkan, köyümüz ile ilgileniyor” diyerek mutluluğunu ifade ediyor. 

Köy sakinlerinden Selahattin Altınok 
ve Mustafa Asrak, köylerini çok 
sevdiklerini söylüyor, “Tek eksiğimiz 
güzel bir mesire alanı” diyor.



S P O R S P O R
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Hedef 3. Lig
Karamürselspor yeni 
transferlerle güçlendi

2022-2023 sezonunda 100. yılını kutlayacak olan 
Karamürselspor’un hedefi yeniden profesyonel liglere dönmek

Karamürselspor hedefe kilitlendi. Hazırlık 
maçlarını bitiren futbolcular sezonda 
fırtına gibi esmeye hazırlanıyor.



Cumhuriyet ile yaşıt olan, 1923 yı-
lında kurulan Karamürselspor, 
köklü bir geçmişe sahip. 1992-

1993 sezonunda Balıkesir’de oynadığı 
terfi maçlarında şampiyon olarak 3. Lig’e 
yükselen ancak 5. sezonun sonunda, 
1997-1998 sezonunda küme düşerek 1. 
Amatör’e inen Karamürselspor ne yazık 
ki kötü gidişata ‘dur’ diyememiş, 2. Ama-
tör’e düşmüş, amatör kümenin en dibini 
görmüştü. Yeni bir oluşumla 2000’li yıl-
ların başında şampiyon olarak yeniden 
1. Amatör Küme’ye yükselen Karamür-
selspor’un yakasını talihsizlikler bir türlü 
bırakmamış, 2011-2012 futbol sezonu-
nun 3. haftasında ligden çekilen takım 
yeniden 2. Amatör Küme’ye inmişti. 

YENİDEN AYAĞA KALKTI
2012-2013 sezonunda liglere katılma-
yan, 2013-2014 sezonunda da katılma-
ması halinde lağvedilecek olan kulüp, 
eski futbolcuların bir araya geldiği yeni 
bir yönetimle yeniden ayağa kalkmıştı. 
İlk sezonunu 2. Amatör’de geçiren Ka-

ramürselspor, 2014-2015 futbol sezo-
nunda oynadığı tüm maçları kazanarak 
şampiyon olmuş ve 1. Amatör Küme’ye 
yeniden yükselmişti. 2015-2016 ve 
2016-2017 sezonlarını bu ligde geçiren 
sarı lacivertliler, 2017-2018 yılında yük-
selme grubunda şampiyon olarak adını 
Süper Amatör Lig’e yazdırmıştı. 

BAŞKANIN KATKISI BÜYÜK
2018-2019 futbol sezonunda Süper 

Amatör Lig’de mücadele eden Karamür-
selspor hem normal sezonu hem de yük-
selme grubunu şampiyon olarak tamam-
layarak Bölgesel Amatör Lig’e çıkmayı 
başardı. Karamürselspor’un küllerinden 
yeniden doğmasında Karamürsel Bele-
diye Başkanı İsmail Yıldırım’ın katkısı 
büyük. Belediye başkanlığı koltuğuna 
oturduğu günden itibaren takımının ya-
nında olan, maddi ve manevi desteğini 
esirgemeyen Yıldırım, futbolcuların da en 

büyük motivasyon kaynağı oldu. Maçlar-
da takımını yalnız bırakmayan Yıldırım, 
övgülerin de en büyüğünü hak etti.

YENİ TRANSFERLER VAR
2022-2023 sezonunda 100. yılını kutla-
yacak olan Karamürselspor’da şimdi tek 
hedef; yeniden profesyonel liglere dön-
mek. Bu sezon BAL’da mücadele edecek 
olan Karamürselspor yeni transferlerle 
kadrosunu daha da güçlendirdi. Kara-
mürselspor’un en büyük transferi ise 20 
yıl sonra şehrinin takımına geri dönen ve 
kaptanlık görevini üstlenen Recep Serkan 
Çetinbaş oldu. Transferler bu kadarla sı-
nırlı kalmadı. Bulancakspor’dan Ahmet 
Şen, Gölcükspor’dan İbrahim Demirer, 
Büyükderbentspor’dan Ahmet Gelen, 
Yenişehirspor’dan Murat Kefele, Do-
ğantepespor’dan Abdülkadir Kaba, Ka-
ramürselspor kadrosuna katıldı.

KARAMÜRSEL’İN ÇOCUKLARI
Ayrıca; Tavşanlı Linyitspor’dan Uygur 
Üstün, İlimtepespor’dan Mehmet Öz-
türk ve Mustafa Kaya, Körfezspor’dan 
Berat Aydın, Yalova Kadıköyspor’dan 
Batuhan Gökkaya, Rotterdam’dan Soner 
Yusuf Turgut transfer edilerek, Kara-
mürselspor’un kadrosu iyice güçlendi-
rildi. Ali Yılmaz başkanlığındaki kulüp 
yönetimi yeni kadroyu oluştururken 
önemli bir kriter koymuştu; takım ‘bizim 
çocuklar’dan oluşacaktı. Karamürselli 
olup da şehir dışındaki takımlarda futbol 
oynayanlara tek tek ulaşıldı, futbolcular 
memleketlerine davet edildi. 2 kişi hariç 

Karamürselspor’un 23 kişilik kadrosu 
ağırlıklı olarak Karamürsel, İzmit ve Göl-
cüklü sporculardan oluşuyor.

İDDİALI BİR TAKIM KURULDU
Yaptıkları yeni transferlerle iddialı bir 
takım kurduklarını söyleyen Karamür-
selspor'un başarılı yöneticileri, “Rakiple-
rimiz yıllardır bu liglerde oynuyor. Bu sene 
bizim ilk senemiz olmasına rağmen iddia-
lıyız. Yaptığımız 7 hazırlık maçından 6’sını 
kazandık. Sezona çok iyi hazırlandık. İlk 
maçımızı Başiskele’de Doğantepespor ile 
oynayacağız, ikinci hafta ligin en iddialı ta-
kımı Edirnespor ile karşı karşıya geleceğiz, 
peşinden Bozcaada deplasmanına gidece-
ğiz. İlk maçlarda eksiğimiz varsa tespit edip 
ona göre transfer yapacağız. Hedefimiz 
3.Lig, inşallah başaracağız” diyor. 

YÖNETİMDE ESKİ 
FUTBOLCULAR
Yönetim kurulunun da daha önce Ka-
ramürsel’de futbol oynamış kişilerden 
oluştuğunu söyleyen Karamürselspor yö-
neticileri, aynı zamanda kulübün onursal 
başkanı olan Karamürsel Belediye Baş-
kanı İsmail Yıldırım’a da teşekkür edi-
yor. Yöneticiler, “Belediye başkanımızın 
desteğiyle bugünlere geldik. Başkanımız, 
maddi-manevi her türlü desteği koşulsuz 
bir şekilde verdi. Bize ‘daima inandığınız 
hedefte ilerleyin, ben sizin arkanızdayım, 
sizi hiçbir zaman yalnız bırakmam’ dedi. 
Biz d eonun güvenine layık olmak için ge-
ce-gündüz demeden özverili bir şekilde 
çalışıyoruz. Bizim enerjimiz futbolcula-

rımıza da yansıyor, onlar da özveriyle ça-
lışıyor” şeklinde konuşuyor.

HERKES KENETLENDİ
Süper lig tecrübesi olan ve şimdilerde 
Karamürselspor Teknik Direktörlü-
ğü yapan Cem Baki ise sezon öncesinde 
yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: 
“Geçen sezon bize şampiyonluk duygu-
sunu tattıran futbolcularımızın çoğu ta-
kımda kaldı, aralarına genç ve tecrübeli 
arkadaşlar eklendi. Takımımızın yüzde 
70’i gençlerden oluşuyor. Çok güzel bir 
ekip olduk. Hem yönetim hem takım 
bazında kenetlendik, Karamürselspor 
taraftarını da arkamıza aldık. Sezona iyi 
hazırlandık, hazırlık maçlarındaki per-
formansımız da çok iyi. Şu ana kadar 
yaptığımız maçlarda istediğimiz futbolu 
oynadığımızı düşünüyorum. Benim için 
önemli olan skordan önce takımımızın 
sistemi. Sistemi oturtmaya çalışıyoruz.

HASRET SONA ERECEK
Sezonun başından beri Belediye Baş-
kanımız İsmail Bey’in hem maddi hem 
manevi desteği var, zaten onun desteği 
olmasaydı Karamürselspor şu anda bu 
durumda olmazdı. Buradan kendisi-
ne çok teşekkür ediyorum. Başkanımız 
ciddi anlamda yanımızda oldu. Kendisi 
spora ve sporcuya tam destek veriyor, biz 
de onun yüzünü şimdiye kadar kara çı-
karmadık, umarım bundan sonra da öyle 
olur. Hedefe kilitlendik. Kısacası ‘olacak 
bu iş’ diyorum. 22 sene sonra 3. Lig’e çı-
karak bu hasreti sona erdireceğiz.”

5 2  •  K A R A M Ü R S E L  •  S O N B A H A R  2 0 19 5 3  •  K A R A M Ü R S E L  •  S O N B A H A R  2 0 19

S P O R

Recep 
Serkan 
Çetinbaş, 
20 yıl sonra 
şehrinin 
takımına 
geri döndü 
ve kaptanlık 
görevini 
üstlendi.

Karamürselspor yöneticileri Osman 
Karaca, Süleyman Özer, Muhsin 
Doğan, Emre Kara ve Mehmet Yasin 
Berber, takımın idmanını izledi.

Karamürselspor yönetimi tarafından transfer edilen futbolcuların büyük çoğunluğu 
Karamürselli olup da şehir dışındaki takımlarda oynayan gençlerden oluşuyor.



S P O R

Karamürselspor’un üst üste şam-
piyon olarak BAL’a çıkmasının 
sevincini yaşayan Karamürselli-

ler, bir yandan da ilçenin sevilen genç-
lerinden Merih Demiral’ın, İtalyan devi 
Juventus’a transfer olmasının gururunu 
taşıyor. Karamürsel’de doğup büyüyen, 
Karamürsel Belediyesi Spor Okulların-
da yetişen ve futbola Karamürsel İdman 
Yurdu'nda başlayan Merih Demiral, 
Alanyaspor forması giyerken devre ara-
sında İtalya'ya transfer olarak adından 
sıkça söz ettirmişti. Sassuolo'daki per-
formansıyla Milli Takım’ın değişmez ismi 
olan Merih Demiral, son olarak Juven-
tus'a transferiyle gündeme oturmuştu.  
Karamürselli Merih Demiral, Fenerbah-
çe U19 takımında forma giyerken kulüp, 
profesyonel oyuncu sözleşmesi imzala-
mayınca 2016'da Portekiz 3. Lig takımla-
rından Alcanenense'ye transfer olmuştu. 
Alcanenense'deki performansı nedeniy-
le 6 ay sonra Sporting Lizbon'a transfer 
olan, yaklaşık 2 yıl boyunca Sporting Liz-
bon ile Alcanenense arasında mekik do-
kuyan Merih Demiral, Ağustos 2018'de 

Aytemiz Alanyaspor’a gelmişti. 6 ay sonra 
ise İtalyanlar Merih'i keşfedip, Sassuo-
lo'ya transfer etmişti. Merih Demiral'ın, 
Fenerbahçe'den ayrılış süreci ve yükselişi 
futbol gündeminin en dikkat çekici konu-
larından biri olmuştu. 

İTALYAN DEVİ KAPTI
İtalya'daki performansıyla dikkatleri üze-
rine çeken Merih, kısa süre içerisinde de 
A Milli Takım'da teknik direktör Şenol 
Güneş'in değişmez ismi olmuştu. Bu süre 
içinde İtalyan devi Juventus'un radarına 
giren genç oyuncu, hayatının imzasını attı. 
İtalya devi Juventus, Sassuolo'da forma 
giyen Merih Demiral'ı, 2024 yılına kadar 
renklerine kattı. Başta genç stoperi trans-
fer edip 1 yıl daha Sassuolo'ya kiralama-
yı düşünen İtalyan temsilcisi, Merih'in, 
Fransa karşısında gösterdiği inanılmaz 
performansın ardından çark etti ve genç 
oyuncu ile sözleşmeyi imzaladı. 

AVRUPA’NIN EN İYİSİ
Başarı basamaklarını hızla tırmanan 
genç oyuncu hayatındaki en büyük acıyı 
ise 2012 yılında tattı. Merih Demiral, 
Fenerbahçe U15 takımında forma giyer-
ken, Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında 
oynanacak karşılaşmadan bir gün önce 
annesini trafik kazasında kaybetti. Genç 
yaşta annesini kaybeden Merih Demiral; 
yılmadı, mücadele etti ve bugün Avru-
pa'nın en önemli savunma oyuncuların-
dan biri olmayı başardı. Sık sık Kara-
mürsel’e gelerek babasını ziyaret eden ve 
hasret gideren Merih Demiral’ın başarısı 
ile tüm Karamürsel halkı gurur duyuyor.
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MERIH DEMIRAL
Karamürsel’in gururu

İtalyan devi Juventus’un kadrosuna kattığı Merih Demiral, Karamürsel’in gururu oldu

Merih Demiral, 
2024 yılına 
kadar Juventus 
forması giyecek.

Merih Demiral, dünyaca 
ünlü futbolcu Ronaldo 

ile aynı takımda.

Merih Demiral, 
Juventus formasına 

ismini yazdırdı.



S P O R S P O R

Kurulduğu 1923 yılından günümü-
ze dek bir çok başarıya imza atan, 
ilimizin köklü kulübü Karamür-

selspor, sezon galasını gerçekleştirdi. Bu 
yıl ilimizi Bölgesel Amatör Lig’de temsil 
edecek olan Karamürselspor için düzen 
gecede, davetliler eğlenceye doydu. Ka-
ramürselspor Yönetim Kurulu tarafından 
Zeytinli Koru Restoran’da düzenlenen 
galaya, Karamürsel Belediye Başkanı 
İsmail Yıldırım ve Kocaeli Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı 
Murat Aydın’ın yanı sıra kulüp yönetici-
leri, teknik heyet, sporcular ve çok sayıda 
davetli eşleriyle birlikte katıldı. 

BİRLİK BERABERLİK MESAJI
Biletlerin günler öncesinden tükendiği 
gala gecesinin ev sahipliğini Karamür-
selspor Kulüp Başkanı Ali Yılmaz ve yö-
netim kurulu üyeleri üstlendi. Geceyi 
yaptığı konuşmayla açan kulüp başkanı 
Ali Yılmaz kulüp tarihinden ve hedef-
lerinden bahsettikten sonra, “Bir arada 
olmanın verdiği mutluluğun tarifi yok. 
Çok çalışıp armamızı layık olduğu yere 
taşımak istiyoruz” dedi. Karamürsel Be-
lediye Başkanı İsmail Yıldırım ise yaptığı 
konuşmada “Camiayı bir arada görmek 
bizleri mutlu etti.

BAŞARILAR DİLEDİLER
Hedefimiz 3. Lig. Bu çocuklar ve bu ilçe 
bunu hak ediyor” ifadelerini kullandı. 
KASKF Başkanı Murat Aydın’ın da bir 
konuşma yaparak Karamürselspor’a 
başarılar dilediği gece; yönetim kurulu, 
teknik heyet ve futbolcuların davetlilere 
tanıtılmasıyla devam etti. Konuşmalar-
dan sonra canlı müzik eşliğinde bol bol 
eğlenen davetliler, galadan Karamür-
selspor’a 3. Lig yolunda başarılar dile-
yerek ayrıldı. Galada, bilet satışından 
elde edilen gelir, Karamürselspor’a ak-
tarıldı. 
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Karamürselspor camiası 
bu galada buluştu
Karamürselspor camiası, kulüp yönetiminin düzenlediği muhteşem gala gecesinde bir  
araya geldi; yönetim, teknik heyet, sporcular ve taraftar birlik-beraberlik mesajı verdi

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, 
geceye eşi Tuğba Yıldırım ile birlikte katıldı. Karamürselspor’un başarılı sporcuları toplu halde.

Gala gecesinin ev sahipliğini Karamürselspor Kulüp 
Başkanı Ali Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri üstlendi.

Kulüp Başkanı Ali Yılmaz, 
yaptığı konuşmada “Çok 
çalışıp Karamürselspor’u 
layık olduğu yere taşımak 
istiyoruz” dedi.

Geceye ilgi büyüktü.



S A Ğ L I K L I  Y A Ş A M

Babaları Mecit Karabulut’tan öğ-
rendikleri kadim tıbbın mucizele-
rini geleceğe taşıyan Fzt. Ali Kara-

bulut, Fzt. Ekrem Karabulut ve fitoterapi 
ile ilgilenen Feyzullah Karabulut kardeş-
ler, Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi 
üzerinde açtıkları Green’O Fit Fizyote-
rapi & Sağlıklı Beslenme Merkezi’nde 
hem bitkilerin hem de modern tıbbın gü-
cünü bir arada kullanıyor. Karamürsel’de 
özellikle yanıklara ve cilt hastalıklarına 
karşı hazırladığı bitkisel karışımlarla ha-
tırı sayılır bir üne sahip olan baba Mecit 
Karabulut, dedelerinden edindiği tüm 
bilgiyi oğullarına öğreterek, yüzyıllık bir 
mirası geleceğe aktarıyor. 

BÜYÜK DEDE ALİ EFENDİ
Bitkilerle haşır neşir olan Karabulut Ai-
lesinin hikayesi bundan tam 130 yıl önce 
başlıyor. Ailenin atalarından olan Ali 
Efendi, kendisinden rahatsızlığıyla ala-
kalı yardım isteyenlere bitkilerin gücünü 
kullanarak yardımcı olmaya başlayın-
ca, 21. yüzyıla aktarılacak bir mirasın da 
temellerini atıyor. 6 kuşak boyunca her 
kuşakta bir kişinin üstlendiği misyonu 
bugün Karabulut ailesinden 3 kişi vazife 
edinmiş. Büyük büyük dede Ali Efen-
di’den Mecit Karabulut’a kadar ulaşan 
bilgi ve tecrübeyi, Mecit Bey’in fizyotera-

5 8  •  K A R A M Ü R S E L  •  S O N B A H A R  2 0 19 5 9  •  K A R A M Ü R S E L  •  S O N B A H A R  2 0 19

130 YILLIK MIRASI 
YAŞATIYORLAR
Green’O Fit Fizyoterapi & Sağlıklı Beslenme 
Merkezi, 130 yıllık mirası geleceğe taşıyor 

Mecit Karabulut, 
dedelerinden öğrendiği 

bilgiyi oğullarına aktardı 

Ali Karabulut ve Ekrem Karabulut, 
babaları Mecit Karabulut’tan 

öğrendikleri kadim tıbbı modern 
tıp ile harmanlıyor.



pist oğulları Ali Karabulut, Ekrem Kara-
bulut ve fitoterapiyle ilgilenen Feyzullah 
Karabulut sırtlanmış.

DEDEDEN TORUNA MİRAS
3 kardeş, babalarının da desteğiyle, 
kadim tıbbın ve modern tıbbın gücünü bir 

araya getirerek Green’O Fit Fizyoterapi 
& Sağlıklı Beslenme Merkezi’ni kurmuş. 
Bir sağlıklı beslenme programı olan Gre-
en’O Fit’in misyonundan bahseden fiz-
yoterapist Ali Karabulut, “Dedelerimizin 
tecrübe edinerek öğrendikleri bilgileri, 

biz torunları olarak akademik düzeyde 
mümkün kılınabilecek temellere dayan-
dırmaya çalışıyoruz. Burada modern tıb-
bın yöntemlerinin yanında babam Mecit 
Bey’in de desteğiyle hazırlanan, patenti 
alınan bitkisel tedavi yöntemlerini uygu-
luyoruz” dedi.

Green’O Fit’in fizyoterapistinden diye-
tisyenine kadar birçok yapıyı içinde ba-
rındıran, danışanlara bütüncül yaklaşan 
bir anlayışa sahip olduğunu kaydeden 
Fzt. Ali Karabulut, “Danışanlarımıza; fi-
ziksel ve zihinsel bütünlük içerisinde özel 

fizyoterapi, beslenme ve zayıflama prog-
ramları ile psikolojik destek sunuyoruz. 
Bir rahatsızlıkta psikoloji, beslenme ve 
fizik tedavi bir arada değerlendirilmeli. 
Biz de bunu yapıyoruz” dedi. 

SAĞLIK TURİZMİNE KATKI
Hedeflerinden de bahseden fizyotera-
pist Ali Karabulut şunları söyledi: “Mo-
dern tıp ile alternatif tıp modalitelerini 
birleştirerek danışanlarımıza bütüncül 
tedavi yaklaşımları sunup; bölgede, ül-
kede, hatta yurt dışından sağlık turizmi-
ne katkı sağlayabilecek seviyeye ulaşmak 
istiyoruz. Sağlık alanında milli ve manevi 
değerleri korumak ve yaşatmak hedefin-
deyiz. Ben ve kardeşim, danışanlarımı-

zın düzenli egzersiz yapmasını, omurga 
rahatsızlıklarının en aza indirgenmesini 
sağlarken, diyetisyenimiz de onların ye-
terli ve dengeli beslenmesine yardımcı 
oluyor. Gerektiğinde fitoterapi ile ilgile-
nen diğer kardeşimizden ve babamızdan 
destek de alıyoruz.” 

PATENT ALINIYOR
Babalarının ürettiği buğday çimi otunu 
şişeletip, patentini aldıklarını söyleyen 
Ali Karabulut, “Şu an babamın hazırladı-
ğı, bağırsak detoksu ve bağışıklık sistemi 
hastalıklarında kullanılan buğday çimi 
otunun patentini aldık. Diğer ürünle-
rin de patentini alacağız. Bu ürünler ilaç 
değil, gıda takviyesidir. Açık yaralarda ve 

yanıklarda kullanılabilecek kremlerin de 
patent süreçleri devam ediyor. Hizmet-
lerimizi insanlığın faydasına sunmak için 
elimizden geleni yapacağız” ifadelerini 
kullandı. 
Bitkilerle alternatif tedavi yöntemleri 
geliştiren baba Mecit Karabulut, 1970 
yılından bu yana bitkilerin mucizeleri 
hakkında araştırmalar yaptığını söyle-
yerek, “Yüzyıllara dayanan bir geleneğin 
mirasçılarıyız biz. Green’O Fit’i kurma-
mızdaki amaç, yaptığımız çalışmaları bi-
limsel zemine oturtmaktır. Atalarımızdan 
gelen bilgi birikimini değerlendirmek için 
Green’O Fit’i kurduk. Bu bilgileri mezara 
götürmek istemiyoruz. Ben; dedelerim-
den öğrendiğim, deneyimlediğim her şeyi 

bir deftere yazdım, belki ilerleyen za-
manda kitaplaştırabilirim” diye konuştu.

VERİLEN HİZMETLER
Bir sağlıklı yaşam programı olan Gre-
en’O Fit’te; nörolojik rehabilitasyon, 
pediyatrik rehabilitasyon, ortopedik 
rehabilitasyon, kardiyo-pulmoner re-
habilitasyon, ağrı kontrolü, manuel te-
rapi, kupa terapisi uygulanıyor. Ayrıca 
otizm ve diyabette beslenme, sindirim 
sistemi hastalıkları, obezite, cilt has-
talıkları, detoks diyeti, zayıflama da-
nışmanlığı, kilo kontrolü, Power Plate, 
ayak detoksu, hyper volt terapi, Tanita 
vücut kompozisyon analizi, evde fizyo-
terapi hizmetleri veriliyor.
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Sağlık alanında milli ve manevi değerleri 
korumak ve yaşatmak hedefindeyiz

Fizyoterapist Elif Karabulut, fizyoterapist 
Ali Karabulut, baba Mecit Karabulut, 
fizyoterapist Ekrem Karabulut, Vildan 
Karabulut, diyetisyen Şule Doğancıoğlu.

Merkezde fizik tedavi alanında 
pek çok uygulama yapılıyor.

Green'O Fit'te, kupa terapisi de yapılıyor.



Ş E N L İ K L E R Ş E N L İ K L E R

Karamürsel Bosna Hersek Türkleri 
Dayanışma ve Yardımlaşma Der-
neği’nin, Karamürsel Belediyesi 

işbirliğiyle düzenlediği 14. Pita Teferiç 
Şenliklerine ilgi büyüktü. Şenliğe; Kara-
mürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, 
Karamürsel eski Kaymakamı Ahmet Na-
rinoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Recep De-
mirel, MHP İlçe Başkanı Çetin Öksüz, 

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen 
Bosna Hersek Türkleri derneklerinin 
temsilcileri ile yüzlerce Boşnak vatandaş 
katıldı, doyasıya eğlendi.

YÖRESEL OYUNLAR
Açılış ve selamlama konuşmasını yapan 
dernek başkanı Erhan Yılmaz; düzen-
ledikleri şenliğe maddi ve manevi des-

tek veren Karamürsel Belediye Başkanı 
İsmail Yıldırım’a teşekkür etti. Başkan 
Yıldırım da yaptığı konuşmada kendisi-
nin de Boşnak olduğunu söyledi, prog-
rama Türkiye’nin her yerinden ve Bosna 
Hersek’ten gelen misafirlere ‘hoş geldi-
niz’ diyerek, iyi eğlenceler diledi. Şenlik, 
Boşnak vatandaşların yöresel oyunlarını 
sergilemeleriyle devam etti. 

Karamürsel Artvin Kültür ve Da-
yanışma Derneği’nin düzenlediği 
piknik, Sünni Baba Piknik Ala-

nı’nda gerçekleştirildi. Piknik şöleni-
ne AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye 
Sezer Katırcıoğlu, Karamürsel Belediye 
Başkanı İsmail Yıldırım, Kocaeli Artvin 
Batum Havalisi Dernekler Federasyon 
Başkanı Mikail Kalyoncu ve yönetim 
kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri, 
muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin yö-
neticileri ile Karadenizliler katıldı.

7 BİN KİŞİ KATILDI
Yerel sanatçılar Sinan Karaca ve Burhan 
Aslan’ın katılımıyla renklenen piknik-
te halaylar çekilerek memleket hasreti 
giderildi. 7 bin kişinin hazır bulunduğu 
piknikte bir konuşma yapan Karamür-
sel Artvin Kültür ve Dayanışma Derneği 
Başkanı Şaban Yamak “11. geleneksel 
piknik şenliğine katılan tüm davetlilere 
çok teşekkür ederim. Her yıl katılım sa-
yısı artıyor. Seneye daha görkemli bir or-
ganizasyonla karşınızda olacağız” dedi.
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Boşnaklar doyasıya eğlendi

Artvinliler şenlikte buluştu

Karamürsel'deki Boşnaklar, 14. Pita Teferiç Şenliklerinde bir araya geldi, gönüllerince eğlendi 

Karamürsel Artvin Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği şenliğe 7 bin kişi katıldı



Y E N İ  P R O J E L E R

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldı-
rım hem yeşil alan miktarını artırmak hem 
de ilçeye yeni parklar kazandırmak ama-

cıyla başlattığı çalışmalara ara vermeden devam 
ediyor. Başkan İsmail Yıldırım son olarak Kent 
Konut Sitesi’nin hemen yanındaki 4 bin 500 met-
rekarelik alanı yeşil alan ve parka dönüştürmek 
için kolları sıvadı. Başkan Yıldırım çalışmanın ya-
pılacağı alanda ilk kepçeyi de kendisi vurdu.

GENÇLER İÇİN SPOR SAHALARI
Kent Konut Sitesi’nin yanına yapılacak park-
ta çocuk oyun alanlarının yanı sıra basketbol ve 
voleybol sahaları da olacak. Kamelyaların da yer 
alacağı parkta Karamürsel halkı dinlenme ve eğ-
lenme imkanı bulacak. Karamürselli gençlerin 

boş zamanlarını spor yapa-
rak değerlendirmele-

ri amacıyla yapılacak 
basketbol ve voleybol 

sahaları da bölge-
deki eksikliği büyük 
oranda giderecek.
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İLK KEPÇEYİ BAŞKAN VURDU
Karamürsel’de, Kent Konut’un hemen yanında yapılacak parka ilk kepçeyi Başkan Yıldırım vurdu
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Y A R I Ş L A R

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dai-
resi Başkanlığı’nın organize ettiği 

Kocaeli Açıksu Yüzme Şampiyonası’nın 
ikinci etabı Karamürsel Altınkemer Pla-
jı’nda gerçekleştirildi. Yarışları Kocaeli 

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar 
Çakmak, Karamürsel Belediye Başkanı 
İsmail Yıldırım, Karamürsel eski Kayma-

kamı Ahmet Narinoğlu, Kocaeli Gençlik 
ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, 
Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri 

Dairesi Başkanı Ali Bilgi ve 
çok sayıda vatandaş izledi.

SÜRPRİZ 
HEDİYELER
İlginin yoğun olduğu Ka-
ramürsel etabında Kocae-
lili sporcuların yanı sıra il 
dışından da çok sayıda yü-
zücü yer aldı. 290 lisanslı 
sporcunun katıldığı yarış-
lara 6 kategoride 11 yaş, 
12 yaş, 13 yaş, 14-15 yaş, 
16-17 yaş, 18-19 yaş kız ve 

erkek yüzücüler katıldı. 
Tüm kategorilerde dereceye giren spor-
culara sürpriz hediyeler ve madalya tak-
dim edildi. Ayrıca yarışlara katılan tüm 
sporculara Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından anı madalyası, şapka, tişört ve 
bone gibi çeşitli hediyeler de verildi.

Karamürsel’de yarıştılar
Kocaeli Açıksu Yüzme Şampiyonası’nın ikinci etabı Karamürsel Altınkemer Plajı’nda yoğun 
bir katılımla gerçekleşti. Dereceye girenlere sürpriz hediyeler ve madalya takdim edildi



Ereğli Mahallesi’nde yaptıracağımız spor salonunu haftanın belirli günlerinde 
bayanlara tahsis edeceğiz. Ereğlili bayanlarımız çocuklarıyla birlikte salonumuza 

gönül rahatlığıyla gelecek, çocukları öğretmen gözetiminde oyun odalarında oynarken 
onlar spor yapacak, hem sağlıklı kalacak hem de fit bir görünüme kavuşacak.

EREĞLİ KAPALI  
SPOR SALONU

İÇİN ÇALIŞIYORUZ

MUTLU
KARAMÜRSEL 

T A R İ H İ  E S E R L E R İ M İ Z

Karamürsel; denizi, doğası ve be-
reketli topraklarıyla olduğu kadar 
tarihi zenginliğiyle de tanınan bir 

ilçe. Stratejik konumu nedeniyle özel-
likle Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
oldukça önemli bir liman kasabası olan 
ilçemizde pek çok tarihi eser bulunuyor. 
Karamürsel’in en önemli tarihi değerle-
rinden biri de Valide Köprü. Yüzyıllar-
dır bütün ihtişamı ve güzelliğiyle dimdik 
ayakta duran Valide Köprü, kurulduğu 
semte de adını vermiş.

KÖSEM SULTAN YAPTIRMIŞ
Eski Osmanlı kervan yolu güzergahında 
bulunan Valide Köprü Köyü’nün yakın-
larında bulunan köprü, Osmanlı döne-
mine ait en önemli eserlerden biri. Ka-
ramürsel’den başlayarak, Karaahmetli, 
Hayriye, Yalakdere köylerinden geçen 
ve İznik’e giden yolun üzerinde bulunan 
Valide Köprü, 15. Yüzyıl’da, klasik Türk 
mimarisi tarzında, kesme taşlarla yapıl-

mış. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı 
Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube 
Müdürlüğü’nün yaptığı araştırmalarda 
köprünün Kösem Sultan tarafından yap-
tırıldığı ortaya çıkmış.

EN VARLIKLI SULTAN
Osmanlı tarihinin en varlıklı sultanların-
dan birisi olarak ifade edilen, I. Ahmet’in 
eşi ve IV. Murat’ın annesi Valide Kösem 
Sultan; Osmanlı coğrafyasında çok sa-
yıda cami, mescit, köprü, han, çeşme, 
suyolu yaptırmış ve kurduğu vakıflarla 
hayratlar bırakmış. İstanbul’daki Büyük 
Valide Hanı, Çinili Külliye, Valide Med-
resesi, Mekke-Medine arasında bulunan 
su tesisi ve Karamürsel Valide Köprü bu 
eserlerden sadece birkaçı.

65 METRE BOYUNDA
Valide Köprü, 1540-1560 yılları arasında, 
klasik Türk mimarisi tarzında inşa edilmiş. 
Üç gözlü, sivri kemerli bir yapıya sahip 

olan köprünün boyu 64 metreyi, genişliği 
4,5 metreyi buluyor. Ortadaki en büyük 
gözün genişliği ise 12,3 metre. Munta-
zam kesme taştan yapılmış olan köprünün 
ayaklarının önünde üçgen selyaranlar bu-
lunuyor. Mansap tarafındaki selyaranlar 
ise üçgen prizma şeklinde. 1996 yılında 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 
restore edilen Valide Köprü, her gün yeni 
ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 

BAŞKA YERDE YOK
Belirtmeden geçmeyelim; bölge, tarihi 
köprüsüyle olduğu kadar civarda yapı-
lan kazı çalışmalarında ortaya çıkan ça-
nak-çömleklerle de bir hayli ünlü. Bunun 
nedeni, Valide Köprü civarında bulunan 
çanak-çömleklerin, buradan başka hiç-
bir yerde rastlanılmamış türden olması. 
Bol kum katkılı, kahverengi-siyah ton-
larda, üzerinde geometrik kazımalar bu-
lunan çanak ve çömlekler araştırmacıla-
rın büyük ilgisini çekiyor. 
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VALIDE KÖPRÜ
Yüzyıllardır dimdik ayakta

15. Yüzyıl’da, ünlü Osmanlı sultanı Kösem Sultan tarafından yaptırılan 
Valide Köprü, hala bütün güzelliği ve ihtişamıyla dimdik ayakta



#MutluKaramürsel


