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Saygıdeğer hemşehrilerim,

Yepyeni bir vizyon, ‘birlikte yönetim’ ilkesi 

ve ‘gönül belediyeciliği’ anlayışıyla çıktığımız 

yolda emin adımlarla ilerliyoruz. 

Görev süremizin ilk yılını güzel 

Gölcük’ümüzün gerek kentsel altyapısı, 

imarı, temizliği ve ulaşımı; gerek sosyal 

ve sağlık hizmetleri; gerekse yeşil alanları, 

turizmi, kültür, sanat, spor faaliyetleriyle 

örnek bir ilçe haline getirmek için 

büyük bir kararlılıkla çalışarak geçirdik. 

Geldiğimiz noktada, ilçemizi bir adım öteye 

taşıyacak büyük projelerin ön hazırlığını 

yapmış olmanın mutluluğunu yaşarken, 

aynı zamanda; daha yapacak çok işimiz 

olduğunun bilincini taşıyoruz. 

Sevgili hemşerilerim, verdiğimiz sözleri 

tutmuş olmanın huzuruyla, bugüne dek 

yaptığımız çalışmaların kısa bir özeti 

niteliğindeki Gölcük Dergisi’nin ilk sayısını 

sizlerle buluşturmanın heyecanı içerisindeyiz.

Gölcük Dergisi’nin sayfaları arasında 

dolaşırken, sadece belediyemizin hizmet 

ve faaliyetlerinden haberdar olmakla 

kalmayacak, ilçemizin alanında çeşitli 

başarılara imza atmış isimleriyle tanışacak; 

tarihi ve turistik beldeleri hakkında bilgi 

sahibi olacak; Gölcük’te gerçekleşen kültür, 

sanat, spor etkinliklerini takip etme imkanı 

bulacaksınız. 

Gölcük Dergisi aynı zamanda; sizlerin sesi 

de olacak… Gölcük için beraber düşünüp 

üretecek, ortak aklı oluşturarak ilçemiz için 

‘en iyisi’ni yine hep birlikte bulacağız. 

Her sayısında biraz daha çoğalacak bir 

ilgi ve büyük bir keyifle okuyacağınızdan 

emin olduğum Gölcük Dergisi’nin, ilçemize 

hayırlı olmasını diliyor; emeği geçen tüm 

arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

‘Sen Ben Yok Gölcük Var’ şiarımızla modern, 

müreffeh ve hemşehrilerimizin yaşamaktan 

mutluluk duyacağı bir Gölcük için çalışmaya 

devam edeceğiz.

Azimle çalışıyoruz

Ali Yıldırım Sezer

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer
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6 Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan,  
Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında düzenlenen 
tören nedeniyle Gölcük’e teşrif etti

8 Başkan Ali Yıldırım Sezer: Bir günü dahi boş geçirmedik

15 Gölcük’ün kuruluşunun 84. yılı kutlu olsun

16 Koronavirüs’e karşı topyekûn mücadele 

20 Gölcük Millet Bahçesi’nin ihalesi yapıldı

22 Edebiyatın kalbi Gölcük’te attı 

26 Değirmendere’de kapalı otopark hizmete girdi

27 Küçük dokunuşlar

28 Yaya üst geçitleri kullanıma açıldı

29 Gölcük Belediyesi yaya üst geçitlerinin bakımına 
devam ediyor

30 Gölcük’te asfalt ve parke seferberliği

31 Karaköprü’de yağmur suyu hattı ve dere ıslah projesi

32 Gölcük’teki sağlık yatırımları tüm hızıyla sürüyor

36 Yüzbaşılar Köprülü Kavşağı tamamlandı

38 Bir turizm cenneti: Saraylı

44 Gölcük’e 4 yeni kültür merkezi

45 Hasaneyn Yasakdüzü’ne spor kompleksi projesi

45 Kavaklı Kongre Sarayı önüne duble yol yapıldı

46 Gölcük Belediyesi’nden 100. yılda anlamlı etkinlik

47 Binlerce fotoğrafla Türkiye haritası oluşturuldu

48 Gölcük Yazlık Ilıca otel proje çalışması tamamlandı

49 UCLG-MEWA’dan Gölcük’e önemli görev 

49 Başkan Sezer, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği başkan 
vekili seçildi 

50 Orta hasarlı olup, onarım ve güçlendirmesi  
yapılmayan ya da metruk 66 bina yıkıldı

52 Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi yol genişletme 
çalışmaları tamamlandı

54 Gölcük’teki tüm parkların bakım ve onarımı yapıldı

55 Esnaf istedi Gölcük Belediyesi yaptı

56 Gölcük’te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

58 Gölcük’ten dünyaya açılan pencere...

62 Kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmeye 
çalışıyoruz 

63 5 çim halı saha yenilendi, 1 basketbol sahası yapıldı

64 Şehit Bayram Özdere’nin adı parkta yaşayacak

65 Zehir tacirlerine geçit yok: Gölcük Narkotik Suçlarla 
Mücadele Grup Amirliği açıldı

66 Gölcük’ün yeni şehirlerarası otobüs terminalinin 
yapılacağı yer, imar planında belirlendi

66 Temizlik İşleri’ne 7 yeni araç 

67 Gezici Acil Bakım ve Onarım Ekibi

68 Bütün siyasi partiler bir masa etrafında toplandı

70 Gölcük ile Gebze komşu oldu 

71 Gölcük Belediyesi vergi borçlarını ödedi

72 Ağaca ses veren adam: Burak Şekerli

74 İlçemizde bir projede daha sona gelindi: Gölcük İlçe 
Jandarma Hizmet Binası tamamlanmak üzere

74 Selimiye ve Lütfiye’de menfez yapıldı

75 ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek 

76 Gölcük halkı AVM istiyor

80 Gölcük ışıl ışıl

81  Gölcük Belediyesi Yazlık Kültür Merkezi hizmete açıldı

82 Gölcüklülerden depremzedelere destek

84 Değirmendere Kuruçeşme Kıyı Yapı Projesi imar 
planları onaylandı

85 Gölcük Belediyesi Dijital Kütüphanesi 

86 Kadınların ikinci yuvası: GÖLMEK

88 Özel çocuklara anlamlı destek…

89 Gölcük Belediyesi çölyak hastalarının yanında

90 Yer yüzündeki cennet: Eriklitepe Tabiat Parkı

IÇINDEKILER
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96 Nedim Gürel yuvaya döndü

98 Gölcük’te Halk Ekmek satışı başladı

99 Gölcük Belediyesi, Adnan Menderes İş Merkezi’ne 
asansör yaparak önemli bir eksiği giderdi.

100 Başkan, vatandaşın yanı başında 

101 Eriklitepe Tabiat Parkı’nda revizyon talebi kabul edildi

101 Rögar kapakları ve mazgallar yenilendi

102 Atıktan sanat eseri yaratıyor: Mehmet Erol Buga 

104 Gölcük Belediyesi iktisatlı davranıyor

105 Gölcük Belediyesi'nin marifetli ustaları iş başında

106 Örcün Sultan Baba Türbesi’ndeki tarihi hamamın 
restorasyonuna başlanıyor

106 ‘Gölcük Belediyesi ‘İstihdam Ofisi’ hizmet girdi

107 Kent Kart dolum cihazı Devlet Hastanesi önü, 
Anıtpark ve Değirmendere’de

107 Seyahat Kartları Birimi Gölcük Şubesi faaliyete başladı

108 Gölcük Belediyesi Yüzme Havuzu’nda kapsamlı 
revizyon

109 Eski sanayi alanına, D-130 karayolundan yeni giriş 
yolu projesi onaylandı.

109 Gölcük Belediyesi’nden sosyal projelere destek

110 Hamidiye’ye sentetik çim futbol sahası

110 Gölcük Belediyesi Ulaşlı PTT Acentası hizmette

111 Gölcük Belediye Meclisi’nden örnek davranış

112 Festivaller kenti Gölcük 

118 Ulaşlı’da şanlı bayrağımız göndere çekildi

119 Başkan Sezer, yeni çınar fidanını elleriyle dikti

119 Her şey temiz bir Gölcük için

120 Bu parkta çocuklar dalından elma yiyecek

121 Gölcük Belediyesi Hisareyn’e ‘Narlı Park’ yapıyor

122 Lostra Salonu Anıtpark'a yakıştı.

122 Belediye ve muhtarlıklar omuz omuza hizmet veriyor

Yayın türü: Yerel, süreli

Haber-Araştırma-Tasarım
Leona Basın-Yayın Reklamcılık ve 

Organizasyon Tic. Ltd. Şti. Tel: 0 262 323 93 92

SAYI: 1

Yayıncı 
Gölcük Belediyesi

Yayın Direktörü 
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Yönetim Yeri 
Gölcük Belediye Başkanlığı  

41650 Gölcük/ Kocaeli 
Telefon: 0 262 414 45 85

Faks: 0 262 414 33 03
E-posta: info@golcuk.bel.tr 

Web: www.golcuk.bel.tr

golcukbld golcukbld

golcukbelediyebaskanligi
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T
ürk Deniz Kuvvetleri ve Türk savunma 

sanayisine yeni kabiliyet ve yetenekler 

kazandıran, 'Yeni Tip Denizaltı Projesi' 

kapsamında inşa edilen ilk denizaltı olan Pirireis; 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 

ve Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’ın 

da katıldığı törenle havuza çekildi. 5'inci gemi 

Seydialireis'in de ilk kaynağı yapıldı. Havadan 

bağımsız tahrik sistemine sahip 'Yeni Tip Denizaltı 

Projesi' kapsamında 6 yeni tip denizaltı da 

Gölcük’te inşa edilecek. İkinci denizaltı Hızırreis'in 

donatımı, 3'üncü ve 2'nci denizaltıların gövde 

imalatları ise sürüyor.

DONANMAMIZ GÜÇLENİYOR
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı 

tarafından yürütülen Yeni Tip Denizaltı Projesi 

ile su altında ve gizlilik içinde uzun süre harekat 

icra edebilme yeteneği, yüksek süratli gelişmiş 

torpidoları, satıh hedeflerine (kara dahil) atılabilen 

güdümlü mermi kabiliyeti olan, 6 denizaltı Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığı’na kazandırılacak. Pirireis 

denizaltısının 2022 yılında hizmete girmesi 

planlanıyor. Proje kapsamındaki diğer 5 denizaltı 

ise 2027'ye kadar hizmete alınarak donanmanın 

gücüne güç katacak. Denizaltılar, 68,35 metre 

uzunluğa, 6,3 metre mukavim tekne dış çapına, 

1850 ton deplasmana ve 40 personel kapasitesine 

sahip bulunuyor. Dünyaca 'Tip-214' olarak tanınan 

ve sahip olduğu yakıt pili teknolojisi sayesinde 

havadan bağımsız tahrik kabiliyetine sahip 

denizaltılar, Türk Deniz Kuvvetleri için ilk olma 

niteliği taşıyor. Su altı, su üstü ve kara hedeflerine 

karşı silahlarla donatılmış olan denizaltılar, birçok 

tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme 

özelliğine sahip bulunuyor.

GÖLCÜK İÇİN BÜYÜK ONUR 
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer; 

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan ve Milli Savunma Bakanımız Sayın 

Hulusi Akar başta olmak üzere, devlet erkanını 

Gölcük’te ağırlamaktan onur duyduk. Türk Deniz 

Kuvvetlerine büyük güç ve kabiliyet kazandıracak 

yeni tip denizaltıların Donanma Kenti Gölcük 

ilçemizde inşa edilmesinden büyük gurur 

duyuyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 

Tayyip Erdoğan olmak üzere; denizaltılarımızın 

inşasında tüm emeği geçenlere, Gölcük Tersane 

Komutanlığı çalışanı hemşerilerimize teşekkürü bir 

borç bilirim” dedi. 

CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYIP 
ERDOĞAN, YENI TIP DENIZALTI PROJESI 
KAPSAMINDA DÜZENLENEN TÖREN 
NEDENIYLE GÖLCÜK’E TEŞRIF ETTI
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GÖLCÜK BELEDIYE BAŞKANI 
ALI YILDIRIM SEZER:

BIR GÜNÜ DAHI 
BOŞ GEÇIRMEDIK

Göreve geldiği günden itibaren durmaksızın çalışan 
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, projeleriyle 

Gölcük’ün çehresini değiştirmeyi hedefliyor.
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S
eçim dönemi boyunca katıldığı her 

toplantıda, ‘Adalet, liyakat ve istişare’ 

düsturuyla, hizmet edeceğinin altını 

çizen; yola çıktığı ilk günden itibaren ‘Sen 

Ben Yok, Gölcük Var’ diyen Gölcük Belediye 

Başkanı Ali Yıldırım Sezer, görev süresinin ilk 

yılını tamamladı. Göreve geldiği 1 Nisan 2019 

tarihinden beri üstlendiği sorumluluğun bilinciyle 

hareket eden Başkan Sezer; doğup büyüdüğü ve 

sevdalısı olduğu Gölcük’e verdiği sözleri tutmak, 

hemşerilerine vaat ettiği projeleri hayata geçirmek 

için durup dinlenmeden çalışıyor. Şehircilik, sağlık, 

eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında birbiri 

ardına yaptığı yatırımlarla Gölcüklü hemşerilerinin 

güvenini bir kez daha kazanan Başkan Ali Yıldırım 

Sezer ve ekibi; Gölcük’ün her alanda güçlenmesi, 

ekonomik olarak kalkınması, sorunlarının çözülmesi 

ve adının ülke çapında duyurulması için sayısız 

projeleri de hayata geçirmeye hazırlanıyor. 

“Göreve geldiğimden beri bir günü dahi boş 

geçirmedik” diyen Başkan Sezer; yaptığı 

çalışmaları, devam 

eden projelerini 

ve Gölcük ile ilgili 

hayallerini tüm 

ayrıntılarıyla Gölcük 

Dergisi’ne anlattı. 

1 Nisan sabahına hangi 

duyguyla uyandınız? 

Seçim süreci boyunca 

gece gündüz 

olağanüstü tempolu, 

yoğun ve hareketli 

günler geçirmiştik. 

Buna rağmen 1 Nisan 

sabahı çok büyük bir 

enerjiyle uyandım. Artık 

doğup büyüdüğüm, sokaklarında top oynadığım, 

taşını toprağını sevdiğim, her şeyimi borçlu 

olduğum güzel Gölcük’ün belediye başkanıydım. 

Güne Gölcüklü hemşehrilerimin şahsıma duyduğu 

güvenin mutluluğuyla, bu güvene layık olabilmek 

için çok çalışmam gerektiğinin bilinciyle, 

Gölcük’e hizmet edecek olmanın heyecanı ve 

sorumluluğuyla başladım. O günden beri de 

mesai arkadaşlarımla birlikte dur durak bilmeden 

çalışmaya devam ediyoruz. İlk günkü heyecanımı 

bugün de aynen taşıyorum. 

Belediyedeki ilk gününüzde, ajandanızın ilk 

sayfasında ne vardı? 

Mazbatamı alıp göreve başladığım ilk gün, 

Kavaklı’daki metruk bir binanın yıkımını 

gerçekleştirdik. Yani, direkt olarak sahaya 

indik ve çalışmaya 

başladık diyebiliriz. 

Bunun yanında, seçim 

beyannamemizde 

yer alan projeleri 

gerçekleştirmek için 

kollarımızı sıvadık. 

Pek çok projede kısa 

zamanda büyük yol kat 

ettiysek, çalışmaya ilk 

gün itibariyle ve çok hızlı bir şekilde başladığımız 

içindir. Örneğin, bugün projesi onaylanan, 

Değirmendere – Kuruçeşme’deki Tekne Bağlama 

Yeri ve Sahil Düzenlemesi için harç ödemesini 8 

Nisan’da yapmıştık. 

Ekibinizle birlikte oldukça yoğun çalışıyorsunuz, 

bir gününüz nasıl geçiyor? 

Seçim atmosferinden çıktığım günden itibaren 

her sabah erkenden belediye geliyorum. Gece 

yarısına kadar çalıştığımız günler oluyor. Günümün 

büyük bölümü hemşerilerimizi dinleyerek, onların 

dertlerine derman olmaya çalışarak geçiyor. Seçim 

döneminde katıldığım her toplantıda cep telefonu 

numaramı hemşehrilerimle paylaşmıştım. Şimdi de 

ekibimle beraber, bize gelen talepleri ve istekleri 

süratle çözmenin gayreti içerisindeyiz. Onların 
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mutlu ya da üzüntülü günlerinde yanlarında 

olmaya gayret ediyorum. Hayata geçireceğimiz 

projeler nedeniyle, Ankara’da da oldukça yoğun 

temaslarımız oldu. 

‘Sen Ben Yok, Gölcük Var’ şiarıyla yola çıkmış 

bir belediye başkanı olarak, ilçedeki birlik ve 

beraberliğin artarak devam etmesi için nasıl bir 

yol izliyorsunuz? 

Seçim döneminde bizim kullandığımız iki slogan 

vardı. Bunlardan biri ‘Sen Ben Yok, Gölcük Var’; 

diğeri de kısaltması ‘ALİ’ olan ‘Adalet, Liyakat, 

İstişare’ idi. Hedefimiz kimseyi ayırt etmeden, 

liyakatli bir kadro ve işin ehli kişilerle istişare 

içerisinde olarak, kentte herkes için adaletli 

yerel yönetim sağlamak. ‘Sen Ben, Yok Gölcük 

Var’ sloganımız da kendi içinde bunu anlatıyor 

zaten. Bizim önceliğimiz, kişileri mutlu etmek, 

kimseye ayrıcalık tanımadan Gölcük’e hizmet 

vermek. Bunu yaptığınız zaman zaten çoğunluğun 

memnuniyetini, birlik ve beraberliği sağlamış 

oluyorsunuz. Biz bu yoldan şaşmadan ilerlemeye 

devam edeceğiz. Örneğin, 19 Mayıs Caddesi’ndeki 

araç parkı sorununu yaptığımız anketin sonucu 

doğrultusunda, hemşehrilerimizin talepleri 

uyarınca çözdük. Yine Koronavirüs’le mücadelemizi 

de kentin tüm dinamikleriyle birlikte yaptık. 

72 imamımız, 190 minibüs şoförümüz, 7 taksi 

durağındaki taksi esnaflarımız, 300 berber ve 

kuaförümüz dezenfekte çalışmalarımıza ilk günden 

itibaren destek verdiler. 21 Haziran 2020 tarihinde 

meydana gelen sel felaketinde ilçemizdeki 8 

hafriyat firması; 26.08.2020 tarihinde Halıdere'de 

çıkan orman yangınında da 3 hafriyat firması tüm 

çalışanlarıyla sel ve toprak kaymaları ile yangının 

söndürülmesi çalışmalarımıza destek oldular. 

17 Ağustos 1999 Depremi’ni yaşayan Gölcük, 

zor zamanlarda ve ilçenin menfaati söz konusu 

olduğunda tek yürek olmayı başarmaktadır. 

Adaylık süreciniz boyunca altını çizdiğiniz en 

önemli noktalardan biri de ‘şeffaf belediyecilik 

anlayışı’ idi. Bu anlamda yapılan çalışmalardan 

bahseder misiniz? 

Bu noktada üzerinde titizlikle durduğumuz en 

önemli konu, yaptığımız ihaleler. Göreve geldiğimiz 

andan itibaren ihalelerin hepsini belediyemizin web 

sitesinden ve sosyal medya hesaplarımızdan canlı 

yayınlıyoruz. Yine çalışmalarımız ve projelerimizle 

ilgili tüm safahat hakkında da hemşerilerimizi 

sosyal medyadan bilgilendiriyoruz. 

Şu anda Gölcük halkının gündeminde kentsel 

dönüşüm var. Nasıl bir program izleyeceksiniz? 

İlçemiz için hayata geçmesi gereken en önemli 
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projelerin başında merkez kentsel dönüşüm geliyor. 

Bu, ilçemiz için önemli bir gereklilik. 17 Ağustos 

depremi sonrasında Gölcük’te, ağır hasarlı olduğu 

halde yıkılmamış bina bulunmuyor. Bununla 

beraber orta hasarlı, güçlendirmesi yapılmış ama 

yorgun birçok bina var. Kentsel dönüşüm projesi, 

ilçe merkezindeki 48 dönümlük alanda başlayacak. 

Merkez yerinde kentsel dönüşümü belediyemizin 

imkanları ile gerçekleştiremeyiz. Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın uygun görmesi halinde; TOKİ ile 

anlaşarak modern bir çarşı merkezine kavuşmayı 

hedefliyoruz. Merkez kentsel dönüşümün, 

diğer alanlarda da domino etkisi yaratacağını 

düşünüyorum. 

Gölcük halkının en büyük özlemlerinden biri 

olan,alışveriş merkezi projesiyle ilgili çalışmalar 

başladı mı? 

İlçemizin ekonomik olarak kalkınması için elimizden 

geleni yapacağımızı, özellikle ilçe merkezini çekim 

merkezi haline getirmek istediğimizi hep dile 

getirdik. Bu noktada, 3 ana proje hedefliyoruz. 

Birincisi, Gölcük merkezde kentsel dönüşüm. 

İkincisi, askeriyeden alınacak; havuzdan kongre 

sarayına kadar olan kısımda sosyal ve kültürel 

donatıların yer aldığı millet bahçesi. Üçüncüsü ise 

alışveriş merkezi, kapalı pazar, marka bir otelin 

yer alacağı eski sanayi sitesi alanındaki dönüşüm. 

Göreve geldiğimiz andan itibaren bu projelerin 

tamamı üzerinde çalışıyoruz. Alışveriş merkezini 

yapabilmek için öncelikle otogarı başka alana 

taşımamız gerekiyor. Yeni terminalimiz mezbahanın 

olduğu alanda yapılacak. Esnafımızı da göz önünde 

bulundurarak çağa uygun bir mimaride, çekim 

merkezi olacak bir alış veriş merkezi projesini özel 

sektör eliyle hayata geçirmeyi planlıyoruz. 

Gölcük Devlet Hastanesi’nin inşaatı devam ediyor. 

Sağlık alanında başka yatırımlar da olacak mı? 

Gölcük’te dev sağlık yatırımları yapılıyor. 

Değirmendere’de 50 dönümlük alan üzerinde 

inşaatı devam eden Gölcük Devlet Hastanesi’nin 

inşaatı hızla devam ediyor. Yüzbaşılar Köprülü 

Kavşağı yanındaki 112 Acil Sağlık Hizmetleri 

İstasyonu’nun da inşaatı tamamlandı. Gölcük Yunus 

Emre Aile Sağlık Merkezi de açıldı. Yeni Mahalle 

Sağlık Kompleksi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 

Mevcut Gölcük Necati Çelik Hastanesi’nin Prefabrik 

Ek Hizmet Binası ve otoparkı da bitti. Düzağaç 

Aile Sağlık Merkezi, imar planında yaptığımız 

değişiklikle, aynı alanda inşa edilecek yeni binaya 

taşınacak. 

Gölcük Türk Dili ve Edebiyatı Servet’i Fünûn 

Sempozyumu da çok büyük ses getirdi. Bu konuda 

ne söylemek istersiniz? 

Tüm seçim süreci boyunca ilçemizin adının 
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kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ülke 

genelinde duyurulması için çalışacağımızı 

belirtmiştik. Bu noktada birçok etkinliğe imza 

attık. Benim de hayalim olan Türk Dili ve Edebiyatı 

Sempozyumu’nu gerçekleştirdik. Biliyorsunuz, 

Servet-i Fünûn dergisinin imtiyaz sahibi Ahmet 

İhsan Tokgöz, uzun yıllar Değirmendere’de ikamet 

etmiş. Bu nedenle ilk sempozyumumuzun özel 

oturum konusunu ‘Servet-i Fünûn’ olarak belirledik. 

Organizasyona yerli ve yabancı 35 akademisyen 

katıldı. Edebiyat severler ve öğrencilerimiz 

sempozyuma büyük ilgi gösterdiler. 

Gölcük’te yapılan çok sayıda sanat ve kültür 

etkinlikleri var. Önümüzdeki dönemde yeni 

etkinlikler görecek miyiz? 

Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu, 

Seramik Sempozyumu, Uluslararası Kırkyama 

Festivali, Gölcük Fotoğraf Derneği ile birlikte 

düzenlediğimiz Ulusal ve Uluslararası Fotoğraf 

Yarışmaları, Değirmendere’de Fındık Festivali, 

İhsaniye’de Elma Festivali, Halıdere’de Kiraz 

Festivali, Kafkasya Yaz Şenlikleri, Kadırga Şenlikleri, 

Soplitav Şenlikleri, Saraylı Örcün Festivali 

bunlardan bazıları. Bu festival ve şenliklerle 

hemşerilerimiz hem yaz aylarını dolu dolu 

geçirerek eğleniyor hem de kültürlerini yaşatıyorlar. 

Çevre konusunda oldukça hassas bir yapıya 

sahipsiniz. Gölcük Belediye Başkanı olarak, 

Gölcük’ün daha yeşil ve daha temiz bir ilçe olması 

için ne gibi çalışmalar yapılıyor? 

Çevreyi, yeşili korumak ve artırmak önceliklerimiz 

arasında. Geçen sene, Cumhurbaşkanımız Sayın 

Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, ‘11 Milyon 

Fidan Toprakla Buluşuyor’ kampanyası kapsamında 

fidan dikimi gerçekleştirdik. Projelerimizde de 

doğaya zarar vermemeye ve yeşili olabildiğince 
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artırmaya özen gösteriyoruz. Örneğin, Hisareyn 

Karaköprü Mahallesi’nde yaptığımız Narlı Park’ta 

çocuklarımız hem spor yapıp oyun oynayacak 

hem de dalından kopararak nar yiyecekler. 

İhsaniye’de yaptığımız Elmalı Park’a da çok sayıda 

elma ağacı dikeceğiz. İlçemize iki Millet Bahçesi 

birden kazandırmayı hedefliyoruz. Bunlardan 

biri biraz önce de bahsettiğim gibi askeriyeden 

alınacak alan üzerinde kurulacak. Diğeri ise bir 

dönem enkaz döküm sahası olarak kullanılan, 18 

Ağustos’ta ihalesi yapılan, 56 bin metrekarelik alan 

üzerinde yapılacak. Eriklitepe Tabiat Parkı'ndaki 

revizyon talebimiz de Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

tarafından uygun bulundu. Parkın içinden geçen ve 

İznik'e ulaşım sağlayan yol, park dışına alınacak. 

Gölcük’te turizmin, dolayısıyla sosyal yaşamın 

ve ticaretin canlanması için hayata geçireceğiniz 

projeler nelerdir? 

Alışveriş merkezi ve kentsel dönüşüm projesinin 

yanı sıra Gölcük’ü bir çekim merkezi haline 

getirecek çok önemli projelerimiz var. Bunlardan 

ilki biraz önce bahsettiğim üç ana projeden biri 

olan Millî Savunma Bakanlığı’ndan devralınan 45 

dönümlük arazi üzerinde kurulacak yeni yaşam 

alanı. Bu projeye başlamamız için lojmanların tekrar 

inşa edilmesi gerekiyor. Yaptığımız görüşmelerde 

oldukça büyük yol kat ettik. Lojmanların yeni yeri 

belirlendi. 244 lojmanın inşa edilmesinden sonra 

arsa bize teslim edilecek. Bu proje, askeriyenin 

içindeki havuzdan Kavaklı’ya kadar uzanacak ve 

hemşerilerimizin, merkezden denize daha çabuk 

ulaşmasını sağlayacak. Proje kapsamında; içinde 

çeşitli galerilerin yer alacağı bir şehir müzesi, 

şehitlerimizin hatırasını yaşatacağımız bir abide yer 

alacak. 

Değirmendere’de sahil düzenlemesi projenizi 

hayata geçirmek üzere olduğunuzu biliyoruz. 

Doğru. Değirmendere Kuruçeşme mevkiindeki 10 

dönümlük bir alan üzerine tekne bağlama ve sahil 

düzenlemesi projesinde de önemli yol kat ettik. 

Projemiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal 

Planlama Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 

uygulama projesi üzerinde çalışmalar sürüyor. 

Böylece Gölcük, hemşerilerimizin aileleri ile vakit 

geçirebileceği yeni bir sosyal alana daha kavuşmuş 

olacak. Halıdere’ye kadar bir yürüyüş bandı da 

oluşturmayı hedefliyoruz. 

Gölcük’te spor alanında ne gibi çalışmalar 

yapılıyor?

İlçemizde modern spor alanları oluşturmayı 

hedefliyoruz. Bu noktada Hasaneyn Yasak 

Düzü mevkiinde, amatör sporcularımız ve spor 

kulüplerinin kamp ve antrenman yapabileceği bir 

tesis yapmayı hedefliyoruz. Orman Bakanlığı’ndan 

tahsis prosedürü tamamlandı ve proje, Gençlik 

ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü'de sunuldu. Proje sayesinde pek çok 

sporcu ve spor kulübü de Gölcük’e gelecek, 

ilçemizin tanıtımına da katkı sağlanmış olacak. 
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G
ölcük ilçesi, 9 Haziran 1936 tarihinde 

kabul edilen ve 15 Haziran 1936’da Resmi 

Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 

3012 sayılı Kanunla kurulmuştur. Gölcük'ün bir 

garnizon şehri olmasının ilk adımı 1927'de atılmıştır. 

Yavuz Zırhlısı’nın tamir kararı ile beliren teknik 

ihtiyaç, Gölcük'te askeri tersanenin kurulmasına 

sebep olmuştur. Aynı yıl bir havuz inşa edilmiş, yeni 

kurulan askeri tersanede Yavuz Zırhlısı’nın bakım ve 

onarımına başlanmıştır.

Donanma Komutanlığı ve Gölcük Tersanesi ile 

birlikte ilçemiz ‘Donanma Kenti’ hüviyetini, kurulduğu 

günden bugüne gururla taşımıştır. 17 Ağustos 

1999’da asrın felaketini yaşayan ilçemizin nüfusu, 56 

bine kadar düşmüştür. O acı günlerin izlerini silen 

Gölcük, gelişimini aralıksız sürdürerek modern askeri 

tersanesi, otomotiv sanayisi ve geleceğe umutla 

bakan 165 bini aşan nüfusuyla, ülkemizin önemli 

kentleri arasında yerini almıştır. 

GÖLCÜK GELECEĞE  
UMUTLA BAKIYOR

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 

Gölcük’ün kuruluşunun 84. yılı münasebetiyle Gölcük 

Belediyesi ve GFSD işbirliğiyle açılan ‘Dünden 

Bugüne Gölcük’ konulu fotoğraf sergisine katıldı. 

Anıtpark’ta, Koronavirüs tedbirleri kapsamında fiziki 

mesafe kuralına uyularak açılan sergide bir konuşma 

yapan Başkan Sezer şunları söyledi: “İlçemizin adının 

ülke genelinde ve hatta dünyada sanat, kültür ve 

spor faaliyetleriyle anılması için çalışmalarımızı 

aralıksız sürdürüyoruz. Ticari, sosyal, kültürel 

anlamda gelişmiş ve çekim merkezi haline gelmiş; 

Ulaşlı'dan Yazlık'a modern, müreffeh ve yaşamaktan 

mutluluk duyacağımız bir Gölcük’ü ortak aklı 

kullanarak, hep birlikte oluşturacağız. 

Bu hedefler doğrultusunda azimle ve titizlikle 

çalışarak çok önemli merhale kat ettiğimizi de 

belirtmek istiyorum. Bu vesileyle Türkiye’nin dört 

bir yanından gelerek bir ebru misali kaynaşan 

ve Gölcüklü olan kadirşinas, hayırsever, çalışkan 

insanların şehri; donanmanın kalbi, Körfez’in bir incisi 

Gölcük’te; dünden bugüne her kademede görev 

yaparak taş üstüne taş koyan, ilçemiz için çalışan 

herkesi saygıyla anıyor, saygıdeğer hemşerilerime 

sevgi ve saygılarımı sunuyor, ilçemizin 84. kuruluş 

yıldönümünü kutluyorum” dedi. 

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Anıtpark’ta açılan serginin açılışında Gölcük Belediye 

Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in yanı sıra Gölcük 

Kaymakamı Cengiz Karabulut, GFSD Başkanı İsmail 

İkiz, meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları 

ve yöneticileri ile vatandaşlar da hazır bulundular. 

Gölcük’ün eski ve yeni fotoğrafların yer aldığı, 

katılımcılar tarafından büyük bir ilgi ve beğeniyle 

izlenen sergi bir gün boyunca açık kaldı.

GÖLCÜK’ÜN KURULUŞUNUN 
84. YILI KUTLU OLSUN
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G
ölcük Belediyesi, pandemi dönemindeki 

çalışmalarına; ülkemizde ilk Koronavirüs 

vakasının görülmesinin sabahında, 

ilçedeki 190 minibüsü ve tüm durakları dezenfekte 

ederek başladı. Dezenfeksiyon işlemlerinin ve 

Gölcük Belediyesi ekiplerinin kontrollerinin 

ardından, minibüs kooperatiflerine pülverizatör ve 

dezenfektan desteği yapıldı. Böylece, minibüslerin 

her sefer sonrasında dezenfekte edilmesi sağlandı. 

DEZENFEKTAN SEFERBERLİĞİ
Bu çalışmanın akabinde, Gölcük Belediyesi’nin 

yaptığı dezenfeksiyon işlemi dışında da, gerekli 

görüldüğü her an dezenfeksiyon yapılabilmesi için, 

berber ve kuaförlere 300 adet, taksi duraklarına 

7 adet, İlçe Müftülüğü’ne 72 adet, İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü’ne 11 adet, Gölcük Devlet Hastanesi’ne 

3 adet, Gölcük Tersane Komutanlığı’na 3 adet 

pülverizatör ve dezenfektan sıvısı dağıtıldı ve 

kullanım eğitimi verildi. 

GÜNDE 810 NOKTA 96.000 M2 

ALAN DEZENFEKTE EDİLDİ
Gölcük Belediyesi, toplum sağlığını tehdit eden 

bulaşıcı Koronavirüs’e karşı dezenfeksiyon 

çalışmasına büyük önem verdi. Tüm kamu kurum ve 

kuruluşlarının ve sosyal alanlarının dezenfeksiyonu 

düzenli olarak yapıldı. Günde 810 nokta,  

96.000 m2 alan Gölcük Belediyesi Çevre Koruma ve 

Kontrol Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından 

dezenfekte edildi. Kamu kurum ve kuruluşları 

dışında minibüsler, taksiler, camiler, duraklar, 

eczaneler, bankamatikler, muhtarlıklar, sağlık 

ocakları, huzurevi, çocuk parkları, meydanlar başta 

olmak üzere tüm ortak yaşam alanları günlük olarak 

dezenfekte edildi.

GÖLCÜK BELEDİYESİ SAĞLIK 
ÇALIŞANLARININ YANINDA
Gölcük Belediyesi bu süreçte sağlık kuruluşlarına da 

destek verdi; Gölcük Devlet Hastanesi’nin günlük 

KORONAVIRÜS’E KARŞI 
TOPYEKÛN MÜCADELE
Gölcük Belediyesi, Koronavirüs’e karşı, Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü  
günden itibaren, kent dinamikleri ile birlikte topyekûn mücadele ediyor
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olarak dezenfeksiyonu yapıldı. Ayrıca, Gölcük 

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer bizzat Gölcük 

Devlet Hastanesi’ne giderek, sağlık çalışanlarına 

moral verdi. Gölcük Belediyesi, hastaneye 1000 

adet maske, plastik yüz siperliği, tulum ve 103 çift 

çizme desteğinde bulundu. Bunun yanı sıra, Gölcük 

Belediyesi Meslek Edindirme Kursları - GÖLMEK 

kurs öğretmenleri, sağlık çalışanları için gönüllü 

olarak tıbbi standartlara uygun 1.200 adet maskeyi 

günlük olarak üretti. Hastaların ilk muayenesinin 

yapılması için, devlet hastanesi bahçesine, Gölcük 

Belediyesi tarafından özel olarak imal ettirilen 2 

adet konteyner konuldu. Yine sağlık çalışanlarının 

güvenli bir şekilde numune alabilmesine imkan 

veren, 4 adet numune kabini yaptırıldı. Sokağa 

çıkma kısıtlaması döneminde pandemide çalışan 

sağlık personelinin ulaşımı da ücretsiz olarak 

sağlandı. 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, 
TÜM CADDE VE SOKAKLARI 
DEZENFEKTANLI SU İLE YIKADI
Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 

Koronavirüs ile mücadelede etkin bir rol oynadı. 

Ekipler, cadde ve sokakları periyodik olarak çevreye 

duyarlı ve sağlığa zararı olmayan dezenfektanlı 

kuyu suyu ile yıkadı. Ayrıca, evsel atık konteynerleri 

tek tek düzenli olarak yıkandı ve dezenfekte edildi. 

Konteynerlerin çevresi düzenli olarak kireçlendi.

GÖLCÜK BELEDİYESİ 
İHTİYAÇLARI GİDERİYOR
Sokağa çıkmalarının yasaklandığı ilk günden 

itibaren, 65 yaş üstü büyüklerimiz ve kronik 

hastalığı bulunan vatandaşlarımız için, Vefa 

Sosyal Yardım ekibi kuruldu. 35 kişiden oluşan 6 

araçlık ekip, 7/24 görev yaparak vatandaşlarımızın 

alışveriş ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesini 

sağladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının saatli olarak 

kaldırıldığı günlerde, 65 üstü 16.134 vatandaşımıza 

5’er adet maske, evlerinde kendilerine teslim edildi. 

Ayrıca; belediye hizmet binası girişindeki güvenlik 

noktasında isteyen herkese maske verildi. Pazar 

yerleri girişlerinde de, maskesi bulunmayan herkese 

ve pazarcı esnafına maske dağıtımı yapıldı. 

HALK KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ 
BİLGİLENDİRİLİYOR
Gölcük Belediyesi, Koronavirüs ile mücadele 

çalışmaları kapsamında; billboardlar, çeşitli 

afişler, anons sistemi ve sosyal medya hesapları 

aracılığıyla vatandaşları bilgilendirdi; zaruri 
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ihtiyaçlar dışında evlerinde kalmaları konusunda 

uyarılarda bulundu. Ayrıca; ilçenin belli noktalarına 

sosyal mesafeye uyulması için etiketler de 

yapıştırıldı.

108 ADET EL DEZENFEKTANI 
KONULDU
Gölcük Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri 

kapsamında 108 adet el dezenfektanını duraklara, 

şehir merkezi ve beldelerdeki çeşitli noktalara 

bırakarak, günlük olarak dezenfektan dolumunu 

gerçekleştirdi.

SOKAK HAYVANLARI  
YALNIZ DEĞİL
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle çoğu işyeri 

kapalı olduğundan; aç kalma tehlikesiyle karşı 

karşıya kalan sokak hayvanları, Gölcük Belediyesi 

bünyesinde kurulan ekip aracılığıyla, boş alanlarda 

oluşturulan besleme noktalarında beslendi. Ekipler, 

sokak hayvanlarına, bir ayda 3 tona yakın mama 

dağıttı. Kent meydanlarında yaşayan güvercinler de 

unutulmadı.

ZABITA DENETİMLERİ 
SIKLAŞTIRILDI
Gölcük Belediye Zabıtası da denetimlerini 

sıklaştırdı. Market ve eczanelerde etiket kontrolleri 

yapan ekipler, satılan malların giriş ve satış 

fiyatlarını periyodik olarak kontrol etti. Ayrıca 

dükkanlarda, yayınlanan genelgelere ve alınan 

tedbirlere uyulup uyulmadığı sürekli denetledi. 

Zabıta ekipleri, pazar yerlerinde de yayınlanan 

genelgelere uygunluk denetimlerini aralıksız yaptı.

PAZAR YERLERİNDE  
ÖNLEMLER ALINIYOR
Gölcük Belediyesi halk pazarında da sıkı önlemler 

aldı. Pazarlarda giriş-çıkış noktaları kontrol altına 

alınırken, belli noktalara su tankları konuldu. Bu 

tanklar sayesinde, vatandaşların sabunlu suyla 

ellerini yıkayabilmeleri sağlandı. Yine; görevliler 

tarafından, pazara gelen vatandaşların ellerine 

dezenfektan sıkılıp maske dağıtıldı. Tezgahlarda 3 

metre kuralı uygulandı. Pazarcıların ve vatandaşların 

sosyal mesafe kuralına uyması için gerekli önlemler 

alınıp, uyarılar yapıldı. 
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B
ir dönem enkaz döküm sahası olarak 

kullanılan, Gölcük Belediyesi Rahvan At 

Yarışı Tesisleri’nin altında, Koray Aydın 

Parkı’nın hemen üstünde, Örcün Mahallesi sınırları 

içinde yer alan Gölcük Millet Bahçesi’nin yapım 

ihalesi TOKİ Genel Merkezi’nde, 18 Ağustos 

Salı günü, saat 14.00’te yapıldı. 56.000 m2 alan 

üzerine kurulacak Gölcük Millet Bahçesi, doğal 

zenginlikleriyle ve sosyal donatılarıyla ilçe 

halkının nefes alacağı bir yaşam alanı olacak. 

MİLLET BAHÇESİ’NDE  
NELER OLACAK?
Gölcük Millet Bahçesinde; Millet Kıraathanesi, 

Çınar Meydan, çocuk oyun alanı, fitness alanı, 

şifalı bitkiler bahçesi, lalezar bahçesi, gülizar 

bahçesi, etkinlik çayırı, bisiklet yolu, koşu yolu, 

sağlıklı yaşam parkuru, gezinti yolu, kameriyeler, 

oturma basamakları, oturma noktaları, etkinlik 

çayırı, afet toplanma yeri, meşe korusu, kayın 

korusu gibi birçok doğal, kültürel ve sportif alan 

yer alacak. Millet Kıraathanesi 560 m2 kapalı alana 

sahip olacak ve bünyesinde; kafeterya, kütüphane 

ve benzeri sosyal ihtiyaç alanları yer alacak. 

Gölcük Millet Bahçesi’nin 
ihalesi yapıldı
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Projeyi hazırlayacak olan müşavirlik firması yetkilileri Gölcük’e gelerek, 
Millet Bahçesi’nin yapılacağı alanda incelemelerde bulundular. 
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Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 
edebiyat sempozyumu ile güzel Türkçemize 
Gölcük’ten katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi. 

Başkan Sezer, 
sempozyuma katkısı 
olan Doç. Dr. Ali Kurt’a 
teşekkür hediyesi 
takdim etti.
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B
ugüne dek pek çok uzun soluklu 

sempozyum ve festivale ev sahipliği yapan 

Gölcük; kültür, sanat ve spor alanlarında 

hayata geçirdiği birbirinden güçlü projelerle adını 

hem ülke çapında hem de uluslararası alanda 

duyurmaya devam ediyor. 

Türkiye’nin Servet-i Fünûn konusundaki tek, 

edebiyat alanındaki en önemli sempozyumlarından 

birini hayata geçiren Gölcük Belediyesi, ‘Gölcük 

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı - Servet-i 

Fünûn Sempozyumu’ ile Türkiye’nin önde gelen 

akademisyenlerini ve edebiyat tutkunlarını 

Gölcük’te buluşturdu. Sempozyuma Özbekistan, 

Azerbaycan, Çin, Kırgızistan, KKTC ve ülkemizin 

çeşitli üniversitelerinden çok sayıda akademisyen 

ve edebiyatçı katıldı.

NEDEN SERVET-İ FÜNÛN? 
‘Gölcük Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı 

Sempozyumu’nda alt başlık ‘Servet-i Fünûn’ olarak 

belirlendi. Türk edebiyatında, bir edebi topluluğun 

EDEBIYATIN KALBI 
GÖLCÜK’TE ATTI
İlçemizde düzenlenen ‘Gölcük Uluslararası 
Türk Dili ve Edebiyatı - Servet-i Fünûn 
Sempozyumu’ ülke çapında ses getirdi.

Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı’nda 
gerçekleşen sempozyuma katılım yoğundu.

Sempozyuma 
Kırgızistan'dan 

katılan 
Dr. Öğr. Üyesi 

Elmira Tölökova, 
Başkan Sezer’e 

kalpak hediye etti.
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oluşmasına ortam hazırlayan 

ve bu topluluğa adını veren 

ilk dergi, Servet-i Fünûn'dur. 

Türk basınının en uzun ömürlü 

süreli yayınıdır. Servet-i 

Fünûn Dergisi, 1891-1944 

yılları arasında, İstanbul’da, 

haftalık olarak 2.464 sayı 

yayınlanmıştır. 

256. sayıdan itibaren edebiyat 

dergisi hüviyetini kazanan Servet-i Fünûn dergisi; 

Edebiyat-ı Cedide, Yedi Meşaleciler, Ferc-i Ati 

gibi akımlara da öncülük etmiştir. Servet-i Fünûn 

Dergisi’nin İmtiyaz Sahibi Ahmet İhsan Tokgöz 

ise, uzun yıllar Değirmendere’de yaşamış ve 

vefatından sonra da burada bulunan Gaipler 

Mezarlığı’na defnedilmiştir. Tokgöz’ün ikametinin 

Değirmendere’de olması nedeniyle, o döneminin 

edebiyattaki önemli isimleri sık sık bölgemize 

gelmiş ve edebiyatımıza buradan çok büyük katkı 

sunmuşlardır. Dergide Değirmendere ile ilgili çok 

sayıda yazı ve fotoğrafı yer almıştır. 

SERGİYİ GEZDİLER
‘Gölcük Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı 

- Servet-i Fünûn Sempozyumu’na katılan 

davetliler, Gölcük ve çevresine ait çok sayıda 

belge ve fotoğrafın sergilendiği fuaye alanının 

gezilmesinin ardından, açılış programı için salona 

geçti. Sempozyumun açılış konuşmasını Başkan 

Ali Yıldırım Sezer yaptı. Büyük bir yoğunluğun 

yaşandığı salonda, bazı konuklar açılış sunumunu 

ayakta izlemek durumunda kaldılar. 

Başkan Sezer açılış konuşmasında: “Bu saygıdeğer 

topluluğun burada olmasından dolayı çok 

mutluyum. Gölcük’ün adının sanat, kültür ve 

spor faaliyetleriyle birlikte duyurulması bizim 

için çok önemli. Bir dönem edebiyatın önemli 

isimleri Değirmendere’de kalarak, bazı eserlerini 

burada yazmışlardır. Servet-i Fünûn 

dergilerinde Değirmendere ile ilgili 

çok önemli bilgi ve fotoğrafları 

bulabiliyoruz. Öncelikle bu 

sempozyumun gerçekleşmesinde 

emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma; 

özellikle Gölcük’ün evladı, kıymetli dostum Sayın 

Doç. Dr. Ali Kurt’a, Derince Azerbaycan Evi Derneği 

Başkanı Sayın Volkan Aydemir’e, sempozyuma 

destek veren Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi 

Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Fatih Andı’ya, 

akademisyenlerimize ve salonu tamamen dolduran 

siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. 

Gölcük’ün kelime anlamı ‘küçük göl’ anlamına 

gelmektedir. Sanat ve kültür alanındaki çalışmalarla 

Gölcük, Türkiye’nin kültür sanat okyonusuna 

dönüşmektedir. Bu sempozyumun amacı da güzel 

Türkçemize Gölcük’ten katkı sağlamak istememizdir. 

Sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyorum” 

dedi.

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. M. Fatih Andı’nın ‘Modern Türk Edebiyatının 

Gelenek Güzergahı İnişler ve Yokuşlar’ konulu 

sunumuyla sempozyum başladı. Sempozyum 

boyunca 15 profesör, 11 doçent, 8 öğretim görevlisi, 

1 araştırmacı ve 1 yazar sunum yaptı. 

Sempozyumda Servet-i Fünûn dergisinin 256. 

sayısının orijinali sergilenerek, katılımcılara nüshanın 

Osmanlıca ve Türkçe tıpkı basımı ve sempozyum 

bildiri özetlerini içerir kitap armağan edildi. 

Sempozyum sonunda ayrıca, makalelerin tamamı 

hakemli olarak kitap olarak yayınlanacak. Böylece; 

Gölcük’ten, geleceğe Türk edebiyatı ve Servet-i 

Fünûn alanında akademik bir belge de bırakılmış 

olacak.

Prof. Dr. M. Fatih Andı’ya, Vali 
Yardımcısı Dr. Osman Abdullah 
Günaydın tarafından teşekkür 

armağanı takdim edildi.
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I.SERVET-I FÜNÛN  
ÖZEL OTURUMU 

Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali 
Şükrü Çoruk 

1- Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk: 
Servet-i Fünûn dergisinde 
yayınlanan reklamlar ışığında 
Abdülhamit dönemi tüketim 
kültürü. 

2- Doç. Dr. Halim Kara: 
Emperyalizm çağında başkent 
İstanbul’dan dünyaya bakmak: 
Servet-i Fünûn’da dünya haberleri. 

3- Doç. Dr. Konul Hacıyeva: 
Servet-i Fünûn dönemi aydınları 
Süleyman Nazi ve M. Fuat 
Köprülü’nün Azerbaycan şairlerine 
yönelik araştırmaları üzerine. 

4- Yrd. Doç. Ertuğrul Aydın: 
Hüseyin Cahit Yalçın’ın edebiyat 
bilimiyle ilgili bilinmeyen üç yazısı. 

5- Dr. Öğr. Üyesi Mesut Koçak: 
Servet-i Fünûn’un (1896-1901) 
coğrafyası ve edebiyat tarihini 
yeniden düşünmek.

II. OTURUM

Oturum Başkanı  
Prof. Dr. Şaban Sağlık 

1- Prof. Dr. Şaban Sağlık: Servet-i 
Fünûn romanı Türk romanı mı, 
Türkçe roman mı? 

2- Prof. Dr. Beyhan Kanter: 
Servet-i Fünûn romanında kırık 
gönüller hasta/yaralı bedenler. 

3- Doç. Dr. Mehmet Güneş: ‘Ayın 
Suretinde Özyurdu ve Anneyi 
Bulmak’, Halid Ziya’nın ‘Onu 
Bekler’ hikayesi; Ahmet Haşim’in 
‘Şi’r-i Kamer’ adlı şiir kitabı ve 
Radu Mihaileanu’nun ‘Bir Şans 
Daha’ filminde ay ile söyleşi. 

4- Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Doğan: 
Halit Ziya’nın tutunamayan hikaye 
kahramanları. 

5- Dr. Şaban Bıyıklı: Dr. Hikmet 
Kıvılcımlı’nın ‘Edebiyat-ı 
Cedide’nin Otopsisi’ adlı eserine 
göre Servet-i Fünûn edebiyatını 
hazırlayan sosyopolitik ve iktisadi 
şartlar. 

III. OTURUM 

Oturum Başkanı Prof. Dr. Alaattin Karaca 

1- Prof. Dr. Alaattin Karaca: Ahmet İhsan 
Tokgöz’ün anılarında devrin matbuat 
ortamı. 

2- Doç. Dr. Ahmet Koçak: Servet-i Fünûn 
sahibi Ahmet İhsan Avrupa’yı nasıl gördü 
ya da bir Osmanlı aydınının Avrupa 
izlenimleri. 

3- Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Polatel: Arşiv 
belgeleri ışığında Ahmet İhsan (Tokgöz) 
ve basım faaliyetleri. 

4- H. İhsan Sönmez: Ahmet İhsan 
Tokgöz ve Servet-i Fünûn yazarlarının 
yerel düşünce ve sosyal dönüşüme 
etkileri. 

IV. OTURUM

Oturum Başkanı Prof. Dr. Muharrem 
Dayanç 

1- Prof. Dr. Yakup Çelik: Servet-i Fünûn 
döneminin Türk şiir geleneğinde yaptığı 
değişimler. 

2- Prof. Dr. Muharrem Dayanç: Tevfik 
Fikret’in düşünce dünyasındaki ‘Ana 
Kırılma’ üzerine 

3- Prof. Dr. Hilmi Uçan: Tevfik Fikret şiiri 
ve metinler arası ilişkiler.

4- Doç. Dr. Turgay Anar: Görsel sanat 
eserleri şiirlerde nasıl dile gelir: Servet-i 
Fünûn şiirinde ekfrasis. 

5- Dr. Öğr. Üyesi Birol Bulut : Tevfik 
Fikret’in şiirlerinde perspektif. 

V. OTURUM

Oturum Başkanı  
Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu 

1- Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu: Tevfik 
Fikret’in ve Mehmet Akif’in şiir 
kitaplarının başındaki okurlara seslenen 
bentlerin karşılaştırılması. 

2- Prof. Dr. İhsan Safi: Servet-i Fünûn 
Edebiyatı ve Abdülhak Hamid Tarhan. 

3- Prof. Dr. Muhammed Gür: Süleyman 
Nazif’in gözüyle Servet-i Fünûn. 

4- Doç. Dr. Ali Kurt: Cenap’ın şiirindeki 
rûh-i kâinat düşüncesinin kökenleri. 

5- Doç. Dr. Yasin Beyaz: Cenap 
Şehabettin'in Mısır, Irak ve Suriye seyahat 
notları

GENEL OTURUMLAR

I. OTURUM 

Oturum Başkanı  
Prof. Dr. Zeki Taştan 

1- Prof. Dr. İhsan Safi: Makber’de 
iman, isyan ve küfür. 

2- Prof. Dr. Zeki Taştan: Recaizade 
Mahmut Ekrem’in ‘Araba Sevdası’ 
ve F. Scott Fitzgerald’ın ‘Muhteşem 
Gatsby’ adlı romanlarında miras 
yedilik ve züppelik. 

3- Doç. Dr. Gulnoz Sattarova: 
Özbek-Türk öykülerinde tipik 
benzerlikler. 

4- Dr. Öğr. Üyesi Bahtiyar 
Aslan: Necip Fazıl Kısakürek'in 
hikâyelerinde otobiyografinin 
terapötik fonksiyonu. 

5- Dr. Öğr. Üyesi Hanife Özer: 
Mustafa Kutlu’nun hikâyelerinde aşk.

II.TÜRK DILI OTURUMU

Oturum Başkanı  
Prof. Dr. Musa Duman 

1- Prof. Dr. Musa Duman: +La zarf 
yapım eki yaşıyor mu? 

2- Doç. Dr. Yakup Yılmaz: Türkiye 
Türkçesinin genel sözlüklerinde 
etimolojik göndermeler. 

3- Dr. Öğr. Üyesi Elmira Tölökova: 
Kırgız Türkçesinde ve kültüründe 
‘su’ kavramı alanı. 

III. OTURUM 

Oturum Başkanı  
Prof. Dr. Hayati Develi 

1- Prof. Dr. Hayati Develi: Yeni 
Türkçe’nin oluşunda Servet-i 
Fünûn’un etkisi. 

2- Doç. Dr. Ahmet Naim Çiçekler: 
Hikaye-i Dendaniye nüshalarının 
incelenmesi ve yeni bulunan 
nüshasının tanıtımı. 

3- Prof. Dr. Mustafa Balcı: İsmet 
Özel’in ‘Cinayetler’ kitabında söz 
varlığı. 

4- Doç. Dr. Meqsud Selim: 1949 
sonrası Çin’deki yeni Uygurca 
çalışmaları ve gelişmeler.

SEMPOZYUMDA SUNUM  
YAPAN AKADEMİSYENLER

SEMPOZYUMUN IKINCI GÜNÜ:SEMPOZYUMUN ILK GÜNÜ
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DEĞIRMENDERE’DE KAPALI 
OTOPARK HIZMETE GIRDI 

Değirmendere’de yapılan 
otopark bölgedeki park 
sıkıntısını giderecek.

Kapalı otopark, 260 araç kapasitesine sahip.

Otoparkın üst katında 
bulunan çok amaçlı salon.

Değirmendere’nin park sorununu çözüme 

kavuşturmak amacıyla; Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi ve Gölcük Belediyesi işbirliğiyle, 

ortak proje kapsamında inşa edilen kapalı 

otopark hizmete girdi. 10 bin metrekarelik kapalı 

alana sahip olan otopark, sermayesi yüzde 100 

Gölcük Belediyesi’ne ait olan GÖLAŞ tarafından 

işletilecek. 260 araç kapasiteli otoparkın 

açılması Değirmendere’de memnuniyetle 

karşılandı.

PAZAR YERİ DE OLACAK
Kapalı otopark projesi hazırlanırken görüşü alınan 

Gölcük Pazarcılar Odası, binanın pazar yeri olarak 

da kullanılmaya elverişli olduğunu yazılı olarak 

bildirmiştir. Kapalı otopark, Gölcük Belediyesi ile 

Gölcük Pazarcılar Odası arasında devam eden; 

esnafın yerleşim düzeniyle ilgili çalışmaların 

neticelenmesinden sonra, otopark cumartesi 

günleri pazar yeri olarak da kullanılacak. 

KOMEK KURSLARI 
Kapalı otoparkın en üst katı ise Gölcük Belediye 

Meclisi tarafından alınan kararla, Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi’ne, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 

Meslek Edindirme Kurs Merkezi (KOMEK) olarak 

kullanılmak üzere tahsis edildi. 

ÇOK AMAÇLI SALON
Kapalı otoparkın en üst katında toplantı, konferans, koro 

çalışmaları ve benzeri sosyal faaliyetlerde kullanılmak 

üzere, 120 kişilik çok amaçlı bir salon da bulunuyor. 

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, projeyle 

ilgili yaptığı açıklamada; kapalı otoparkın Gölcük’e 

kazandırılmasından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye 

Başkanı Sayın Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. 
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İ
lçenin en işlek minibüs durağını çarşıya 

bağlayan, trafik yoğunluğundan ötürü 

vatandaşların ve esnafın büyük sıkıntılar çektiği 

20. Sokak'ın, Gölcük Belediyesi'nin hemen yanında 

kalan kısmında yol daraltılarak düzensiz parkın 

önüne geçildi. Çift şeritli yol tek şeride düşürüldü 

ve esnaflarımız için bir durak cebi bırakıldı. 

Kaldırımlar genişletildi. Cadde, belediye binası 

önüne dikilen mandalina ağaçlarıyla görsel olarak 

da renklendirildi. 

HAYATI KOLAYLAŞTIRAN 
ÇALIŞMALAR
Gölcük Belediyesi hayatı kolaylaştıran 

çalışmalara büyük önem veriyor: 

Vatandaşlardan gelen talepler 

doğrultusunda, yürüyüş mesafesini 

kısaltmak için iki noktaya merdiven 

yapıldı. Bu merdivenlerden biri 

Donanma Mahallesi'nde Gölcük - İzmit 

Minibüs Terminali'nin az ilerisinde, 

yaya üst geçidinin hemen yakınında 

bulunuyor. Bir başka merdiven 

çalışması ise; Şehitler Mahallesi'nde 

bulunan Gölcük Tersane İlkokulu'nun 

yanında yapıldı. Yapılan merdiven ile 

öğrencilerin okula çok daha kısa yolda 

gitmeleri mümkün hale geldi.

DİĞER ÇALIŞMALAR
Ayrıca; Sezai Karakoç Caddesi, D-130 Karayoluna 

çıkış noktasında yapılan çalışma ile, yol güvenli 

hale getirildi. Gölcük çıkışında, Mini Hal işletmesi 

yanında bulunan yolda yapılan çalışma ile araçların 

D-130 Karayoluna tehlikeli çıkışları önlendi. İskele 

yolu kavşağından İzmit’e dönüşü kolaylaştırmak 

için, BP yanında yapılan genişletme çalışması ile 

araçlara rahat dönüş imkanı sağlandı. Belediye 

Hizmet Binası yanındaki trafik ışıklarında bulunan 

yaya geçidi de, vatandaşların rahat kullanımı için 

genişletildi.

KÜÇÜK DOKUNUŞLAR
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YAYA ÜST GEÇITLERI 
KULLANIMA AÇILDI 
G

ölcük Belediyesi Hizmet Binası’nın 

önünde, D-130 Karayolu üzerinde 

28 yıl önce yapılan ve ilçe halkı 

tarafından yoğun olarak kullanılan; Karayolları 

Genel Müdürlüğü teknik personeli tarafından 

çürüdüğü, tehlike arz ettiği tespit edilen ve 

bu durum tutanak altına alınan: ardından 

yapılan yazışmalar sonunda Karayolları 

1.Bölge Müdürlüğü tarafından sökülen 

üst geçidin yerine, yeni üst geçit monte 

edildi. Donanma Mahallesi D-130 Karayolu 

üzerinde, İzmit – Gölcük Minibüsleri Terminali 

bölgesinde Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü 

tarafından yapılan üst geçit de tamamlandı 

ve vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. 

Başkan Ali Yıldırım Sezer, "Başta Karayolları 

1. Bölge Müdürü Turgay Çolak olmak üzere, 

emeği geçenlere hemşehrilerimiz adına 

teşekkür ederim" dedi. Ayrıca, Donanma 

Komutanlığı'nın oluru ve Milli Savunma 

Bakanlığı'nın onayı ile Sezai Karakoç 

Caddesi'nin karşısında bulunan askeri alan 

içindeki 863 parsel, karayoluna dahil edilecek. 

Böylece; Değirmendere istikametinde 

minibüs durağı ve yaya geçidi yapılabilecek.
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G
ölcük Belediyesi Makine Bakım ve İkmal 

Mürürlüğü'ne bağlı ekipler, üst geçitlerde 

yaptığı bakım ve onarım çalışmalarına 

aralıksız devam ediyor. Kahraman askerlerimiz 

Şehit İsmail Demircan ve Şehit Deniz Akdeniz’in 

isimlerini taşıyan yaya üst geçitleri ile Söğütlü Pınar 

Camisi önünde bulunan yaya üst 

geçidinin bakım ve onarımları 

yapılarak kullanım ömürleri 

uzatıldı.

MERDİVEN SAHANLIK 
KISIMLARININ 
İMALATI YAPILIYOR
Çalışmalarına aralıksız devam 

ekipler, ana taşıyıcıları sağlam 

olan Şehit Teğmen Kamuran 

Ablak Yaya Üst Geçidi ve 

Şehit Murat İlerigelen yaya 

üst geçitlerinin korozyona uğrayan merdiven 

ve sahanlık kısımlarının sıfırdan imalatını 

gerçekleştiriyor. Yapılacak montaj sonrasında, 

boya işleminin de tamamlanmasıyla üst geçitler 

uzun yıllar vatandaşlar tarafından güvenle 

kullanılmaya devam edecek.

Gölcük Belediyesi yaya üst 
geçitlerinin bakımına devam ediyor
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Gölcük’te asfalt ve 
parke seferberliği 
G

ölcük Belediyesi Fen İşleri 

Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 

şimdiye kadar muhtelif cadde 

sokaklarda yapılan asfalt yama dahil; 

47 mahallede; 113.365 m2 yol asfaltladı. 

Ayrıca; ekiplerimiz tarafından 102.526 

m2 parke, 37.347 m2 bordür, 573 m2 

küp taş döşendi. Bunun yanı sıra; 1.856 

m2 istinat duvarı, 2.217 m2 taş duvar, 

8.695 m2 beton yol yapıldı; 9.489 

metre yol açılarak 24.094 m2 malzeme 

serimi gerçekleştirildi. Fen İşleri’ne 

bağlı ekipler hava durumunun elverişli 

olduğu her durumda çalışmaya devam 

ediyor.

Gölcük Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bozuk 

olan kaldırımları onarıyor.
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Y
azlık sınırları içerisinde bulunan 

Karınca Deresi'nin, D-130 Karayolu 

Güney kısmında kalan açık dere 

ıslah projesi ile aşırı yağmurlarla sel 

baskınlarına uğrayan Hisareyn Karaköprü 

Mahallesi, Orhangazi Caddesi ve 

civarındaki cadde, sokak ve sitelerde, 

yağmur suyu hattı yapımı tamamlandı.

Yazlık sınırları içerisinde bulunan Karınca 

Deresi'nin, D-130 Karayolu Güney 

kısmında kalan yaklaşık 500 metre 

uzunluğunda, 2,5 × 7 metre ebatlarında, 

açık dere ıslah çalışması tamamlandı. Dere ıslahının 

tabanı betonarme ve yanları taş duvar olarak 

yapıldı. Ayrıca; aşırı yağmurlarla sel baskınlarına 

uğrayan Hisareyn Karaköprü Mahallesi, Orhangazi 

Caddesi ve civarında cadde, sokak ve sitelerde, 

yaklaşık 3500 metre uzunluğunda değişik 

çaplarda (Ø 1600 - Ø 600) yağmur suyu hattı 

yapıldı.

Söz konusu çalışmalarla aşırı yağışlardan dolayı, 

daha önce defalarca sel felaketine maruz kalan 

Yazlık Yeni Mahalle, Örnek Evler Caddesi, Karaköprü 

Mahallesi, Orhan Gazi Caddesi ve Torunoğlu Sitesi 

civarının mağduriyet; giderilmiş oldu. 

DÜZAĞAÇ VE İPEK YOLU 
MAHALLESİ’NE  
YAĞMUR SUYU HATTI

Yine; Düzağaç Mahallesi ve İpek Yolu Mahallesi'nde 

de, yoğun yağışlarda sel baskını olan yerlerde 

yağmur suyu hattı tamamlandı. 

HISAREYN KARAKÖPRÜ’DE 
YAĞMUR SUYU HATTI VE 
DERE ISLAH PROJESI
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Gölcük Yeni Devlet Hastanesi, 

52 dönümlük alan üzerinde inşa 

ediliyor. Ana ve ek bina olarak 

inşa edilen hastane, 45.000 m2 

kapalı alana sahip, 300 yataklı A 

Sınıfı bir hastane olacak. Gölcük 

Yeni Devlet Hastanesi’nde 28’i 

erişkin, 7’si yeni doğan olmak 

üzere toplam 32 yoğun bakım 

yatağı, 26 yataklı diyaliz ünitesi; 7 

genel, 1 lokal ve 1 sezaryen olmak 

üzere toplam 9 ameliyathane; 71 

poliklinik odası, 4 adet tek kişilik 

(SDL) konforlu doğum odası ve 

hiperbarik ünitesi gibi özellikli 

alanlar ile 225’i kapalı 275’i açık 

olmak üzere toplam 500 araçlık 

otopark bulunacak.

GÖLCÜK’TEKI 
SAĞLIK YATIRIMLARI 

TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Gölcük Yeni Devlet Hastanesi 
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Gölcük’te dev sağlık yatırımlarından; Yeni Devlet Hastanesi’nin inşaatı 
hızla devam ediyor. Yeni Mahalle Sağlık Kompleksi’nin yapımı kasım 

ayında tamamlanacak. Necati Çelik Devlet Hastanesi Ek Hizmet 
Binası inşaatı bitti. 112 Acil Servis Binası inşaatı tamamlandı. Yapımı 

biten Yunus Emre Sağlık Merkezi de faaliyete geçti.

Gölcük Yeni Devlet Hastanesi
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Gölcük Yeni Mahalle Sağlık 
Kompleksi inşaatı kasımda bitecek
Donanma Caddesi üzerinde bulunan, Yeni Mahalle 

Sağlık Kompleksi’nin inşaatı hızlı bir şekilde devam 

ediyor. Binanın dış cephe kaplamaları yapıldı. Yeni 

Mahalle Sağlık Kompleksi kasım ayında tamamlanacak. 

İçerisinde; Aile Sağlığı Merkezi, Semt Polikliniği, Verem 

Savaş Dispanseri, 112 Acil Yardım sağlık birimi ve 

Gölcük İlçe Sağlık Grup Başkanlığı bulunacak. Sağlıklı 

Yaşam Merkezi adı altında, psikolojik danışma birimi, 

gebe eğitim sınıfı, sigarayı bırakma birimi, obezite ve 

diyabet ile ilgili birimler de yer alacak. Bina içerisinde 

iki adet eğitim salonu da bulunacak.

Gölcük 2 No.lu 112 Acil  
Sağlık Hizmetleri İstasyonu  
inşaatı tamamlandı
Gölcük Belediye Meclisi’nin, İl Sağlık Müdürlüğü’ne 

tahsisi ile hayata geçen Gölcük 2 no.lu 112 

Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hizmet Binası 

tamamlandı. Yeni hizmet binası; Değirmendere 

yönünden gelirken sağ (güney) tarafında, 

D-130 Karayolu’na cepheli, Yeni Gölcük Devlet 

Hastanesi’nin karşısında bulunuyor. Bu binada, 

112 Acil Sağlık Hizmeti verilmeye başlandığı 

zaman, her yöne doğru çok hızlı bir ulaşım 

gerçekleştirilmiş olacak.

Gölcük 2 No’lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu

Gölcük Sağlık Kompleksi
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Necati Çelik Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası

Gölcük Yunus Emre Aile  
Sağlığı Merkezi açıldı
Topçular, Örcün ve Saraylı Mahallelerinde yaşayan 

vatandaşların da kullanacağı, Gölcük Yunus Emre Aile 

Sağlık Merkezi inşaatı tamamlandı. Kocaeli’de bir ilk 

olan bina konseptine sahip sağlık merkezinde, 4 doktor 

görev yapacak. Aile Sağlık Merkezleri kriterlerine 

uygun olarak inşa edilen modern binada ayrıca, anne 

sütü hakkında bilgilendirme, hasta sevk işlemleri, tek 

hekim sağlık raporu verilmesi, enjeksiyon-pansuman, 

çeşitli laboratuvar tetkikleri, acil sağlık hizmetleri, gebe 

– lohusa – sağlam – çocuk takipleri, aşılama hizmetleri, 

aile planlaması, küçük cerrahi müdahaleler, hasta 

hakları başvurularını değerlendirme, organ bağış bilgisi 

gibi sağlık hizmetleri de verilecek.

Gölcük Necati Çelik Devlet 
Hastanesi Prefabrik Ek Hizmet 
Binası çok yakında hizmet  
vermeye başlayacak
Gölcük Necati Çelik Hastanesi’nin batı tarafında 

yer alan ve geçmişte otopark olarak kullanılan 

alanda, bir koridorla hastane bağlantısı sağlanan 

olan Gölcük Devlet Hastanesi Prefabrik Ek 

Hizmet Binası inşaatı bitti. 900 m2 alan üzerine 

iki kat olarak inşa edilen ek bina ile polikliniklerin 

sayısı ve hizmet kalitesi artacak, hastaların sıra 

bekleme süresi asgariye inecek. Binada; üst katta 

poliklinikler, alt katta diyaliz merkezi bulunacak. 

Diyaliz merkezinden boşalan alana ise yoğun 

bakım ünitesi yapılacak.
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YÜZBAŞILAR KÖPRÜLÜ 
KAVŞAĞI TAMAMLANDI
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K
ocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 

ilçemize kazandırılan Yüzbaşılar Köprülü 

Kavşağı, D-130’daki ulaşımı kesintisiz hale 

getirerek trafik sıkışıklığını ortadan kaldırdı. Gölcük-2 

ve Değirmendere köprülü kavşaklarından sonra 

Yüzbaşılar Köprülü Kavşağı da bölgedeki trafiğin 

transit hale gelmesine katkı sağladı. 

Gölcük-2 Kavşağı’ndan sonra yer alan köprülü 

kavşağın tamamlanması, sürücüleri çok daha rahat bir 

geçiş imkanına kavuşturdu. D–130 Karayolu trafiğini 

ve Yüzbaşılar bölgesindeki geçişleri tamamen 

rahatlatan köprülü kavşak projesi kapsamında, 

bağlantı yollarının yapımı da tamamlandı. Yüzbaşılar, 

Atatürk ve Topçular mahallelerine giden bağlantı 

yollarının faaliyete geçmesiyle birlikte bölgedeki 

trafik rahatlayarak düzenli hale geldi. Köprülü kavşak 

sayesinde, bölgede yapımı devam eden Gölcük Yeni 

Devlet Hastanesi’ne de ulaşım kolay olacak. 

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, projenin 

Gölcük’e yapılmasından dolayı Kocaeli Büyükşehir 

Belediye Başkanı Sayın Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a 

teşekkür etti. 

Köprülü kavşak, trafiği büyük ölçüde rahatlattı. 
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Bir turizm cenneti

Saraylı
Saraylı Köyü, şimdilerde Gölcük’ün en çok 
turist çeken bölgesi. Saraylı, tarihi ve kültürel 
dokusuyla turistlerin bir numaralı rotası
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Saraylı Muhtarı 
Abdülkadir Aktaş

Çanakkale’den gelen Meltem Akça 
ve halası Fatma Aruka, Atölyem 
Doğa'dan sevdiklerine hediye aldı.

Kudret Sezer Uzuner 
ile Serdar Gökalp, 
atalarından kalan konağı 
turistlerin ziyaretlerine 
açtıklarını söylüyor. 

Mehmet Soğukoğlu ve Sevde 
Coşkun, nişan fotoğrafları için 
Saraylı’nın tarihi evlerini seçmiş.

Dilruba Sultan Köy Evi’nin 
müdavimleri de var.

Saraylı Köyü’nün sakinleri 
burada yaşamaktan 

öylesine mutlu ki...

Tarihi evlerden birinin 
ahşap tavanı dikkat çekici.

Gölcük’te oturan hanımlar, 
Saraylı’da bulunan tarihi konak 
Atabey Konağı’nda hem gün 
yaptı hem de tarihe yolculuk etti.
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Saraylı Köyü’nde bulunan tarihi evlerin bir kısmı restore edilmiş.

G
ölcük her ne kadar ‘Donanma’ kenti olarak 

bilinse de tarihi ve doğal güzelliklerinin 

yanı sıra kültürel zenginlikleriyle de 

adından sıkça söz ettiren, bu sayede yerli ve 

yabancı turistlerin ilgisini çekmeyi başaran 

ilçelerimizden biri.

Gölcük’te ‘turizm’ denilince ilk olarak akla Saraylı 

Köyü geliyor. Bugün Kocaeli’de yaşayan pek çok 

insan Saraylı Köyü’nü bilmese de şehirlerarası 

kültür turlarının ilk sırasında yer alan bu şirin 

köyümüz yaz-kış misafirlerini en iyi şekilde 

ağırlıyor.

GÖLCÜK'TE SARAYLI  
DOĞUMLU ÇOK
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in de 

köyü olan Saraylı, eski bir Osmanlı köyü. Osmanlı 

döneminde köyde yeniçeri kışlası bulunduğu ve 

saray eşrafının burada yaşadığı, ‘Saraylı’ ismini de 

buradan aldığı iddia ediliyor.

Roma dönemine ait kalıntıların da yoğun olarak 

bulunduğu Saraylı, geleneksel 19. Yüzyıl Türk 

mimarisine sahip evleriyle özgün yapısını koruyan 

nadir yerleşim birimlerinden biri. 

Ahşap ve bağdadi sıvalı evler günümüze kadar 

ulaşmayı başarmış, bunda köy yerleşkesinin kentsel 

sit alanı içerisine alınmasının da etkisi büyük. Bu 

nedenle Saraylı’nın tarihi dokusu bozulmamış. 

Saraylı, Gölcük’ün de en eski yerleşim yeri. 

Öyle ki; Gözlementepe'den mezbahaya (yeni 

terminale) kadar olan sahanın tapu kayıtlarında 

'Saraylı' yazıyor. Şirinköy, Düzağaç ve Yunus Emre 

mahalleleri de Saraylı Köyü alanında kurulan 

mahalleler.

STRATEJİK ÖNEME SAHİP
Saraylı’nın stratejik bir önemi de var. ‘Denizi 

görebilen ama denizden görünmeyen köy’ olarak 

bilinir Saraylı. Güvenlik ön planda tutulmuş, 

denizden gelebilecek herhangi bir saldırıya, 

tehlikeye karşı konumlandırılmış Saraylı. 

Saraylı’dan bakınca İzmit Körfezi’ni 

görebiliyorsunuz. Ancak; Gölcük’e inince Saraylı’yı 

görmeniz mümkün değil. Saraylı bu yönüyle 

de turistlerin ilgisini çekiyor. Bir de; Osmanlı 

döneminde Saraylı’da öyle yoğun bir yapılaşma 

varmış ki rivayete göre; kediler damdan dama 

atlayarak İznik’e kadar gidermiş. 

Gölcük merkeze 1 kilometre mesafede Saraylı. 

Dilerseniz özel aracınızla 

gidebilir, dilerseniz şehir 

merkezinden kalkan 

minibüslerle ulaşabilirsiniz bu 

şirin köye. 

Saraylı Mahalle Muhtarı 

Abdülkadir Aktaş, 45 yıldır 

burada yaşayan ve yaşadığı 

yeri çok seven bir isim. Saraylı 

halkı kadar sıcak ve samimi. 

Mahallenin her sorunuyla 

ilgileniyor, turistleri en iyi 

şekilde ağırlamak için elinden 

geleni yapıyor. Bazen turistlere 

Saraylı’nın tarihini bile anlatıyor. 

Aktaş, Saraylı’nın 220 hanelik, 

850 nüfuslu bir köy olduğunu 

söylüyor. Köyün nüfusu yaz-

kış aynı. Malum, kış aylarında 

köylerin nüfusları azalır ancak 

Saraylı o kadar güzel, öyle 

merkezi bir konumda ki kimse köyünü terk etmek 

istemiyor. 

Köyde sadece yaşlı nüfus değil, genç nüfus 

da oldukça fazla. Köyün gençleri çalışmak için 

Gölcük’ün çeşitli noktalarındaki fabrikalara gidiyor, 

ancak; yaşamını Saraylı’da sürdürüyor. Saraylı gibi 

bir yerde yaşamanın şans olduğunu düşünüyor 

gençler.

TURİSTLERİN LİSTESİNDE
Gelelim Saraylı’nın bugünkü durumuna… Yerli ve 

yabancı turistlerin ‘gezilebilecek yerler’ listesinde 

bulunan Saraylı’da, Kültür Varlıklarını Koruma 

Kurulu tarafından korunmaya alınmış 51 adet 

tarihi konak bulunuyor. Bu konakların kimi restore 
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Saraylı Köyü’nde 51 adet tarihi konak bulunuyor. 

Köyün en 
yaşlılarından olan 
Nazım Gökyıldız, 
Seyfi Atlatan ve 
Rıdvan Kalkan

Saraylı’da, köy meydanında 
bulunan 1600 yıllık çınar 
ağacı turistlerin büyük 
ilgisini çekiyor.

Kıymet Çiçek ve Hülya Şenovausta, 
Saraylı’da açtıkları Atölyem Doğa’da 
sabun yapımını öğretiyor.

edilmiş, kimi edilmeyi bekliyor. 

Restorasyon çalışmaları için Gölcük 

Belediyesi üzerine düşeni yapıyor.

Şahsa ait tarihi konaklar da var. Bu 

konaklar da turistlerin kullanımına 

açık hatta bazı konaklar, restorana 

çevrilmiş. İçerisine girdiğiniz 

an itibariyle tarihi bir yolculuğa 

çıkacağınız bu konaklarda dilerseniz 

çayınızı-kahvenizi yudumlayarak 

sohbet edebilir, dilerseniz karnınızı 

doyurabilirsiniz. 

Saraylı’ya özellikle hafta sonları 

saymakta zorlanacağınız kadar tur 

otobüsü geliyor. 

Çeşitli illerden kalkan tur otobüsleriyle Saraylı’ya 

gelen konuklar; tarihi konakları geziyor, yürüyüş 

parkurlarında doğal güzellikleri keşfediyor, 

temiz havayı soluyor, nefis suyunu içiyor, lezzet 

duraklarında keyifli bir mola veriyor, 

kısacası Saraylı’nın tarihi dokusu 

içerisinde keyifli bir gün geçiriyor.

Yalnızca Saraylı’nın meşhur yürüyüş 

parkurları Sivritepe, Akmeşe, Kurfallı 

ve Yukarı Değirmendere’de doğanın 

tadını çıkarmaya gelen de var, 

su sesinin dinlendirici etkisinden 

yararlanmak için şelaleye gelen de...

1600 YILLIK ÇINAR
Saraylı’da turistlerin en çok ilgisini 

çeken noktalardan biri de 1600 yıllık çınar ağacı. 

Köy meydanının hemen başında bulunan bu çınar 

ağacı nice savaşlar, zaferler ve yaşanmışlıklar 

görmüştür kim bilir? 

İşte ziyaretçiler bu yaşanmışlıkların gölgesinde daha 

bir seviyor Saraylı’yı. Çınar ağacının hemen altında 

ambiyansa uygun olarak dekore edilmiş ahşap 

banklar ve ağaç masalar, turistlerin soluklanma 

noktası oluyor.

Yine köyün meydanında bulunan cami de buram 

buram tarih kokuyor. Caminin ağaç oyma kapısı 

tarihi bir değere sahip. Kapı, büyük emeklerle 

yapılmış, Halıdere’den sırtta taşınarak getirtilmiş. 

Kapının korunması için dışına demirden bir kapı 

daha yapılmış.

ÇOK MİSAFİRPERVERLER
Gelelim Saraylı halkına. Bir kere oldukça 

misafirperverler. Turistlere çok alışkınlar ve onları en 

iyi şekilde ağırlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. 

Köy sakinleri; turistlere gezilebilecek yerlerin 

rotasını çıkarıyor, onları köy kahvesinde ağırlıyor, 
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Saraylı’da bulunan Dilruba 
Sultan Köy Evi’nin sahipleri 

Yeliz Okatan ve eşi, misafirlerini 
en iyi şekilde ağırlıyor.

Tarihi çınar ağacı, hoş 
sohbetlere tanıklık ediyor.

restoranlarda en lezzetli yemekleri tatmalarını 

sağlıyor. 

İlçede Dilruba Sultan Köy Evi, Sevgiden Gelen 

Lezzetler ve Atabey Konağı olmak üzere 3 adet 

kahvaltı ve yemek evi mevcut. Bu evlerde Saraylı’dan 

ve çevre köylerden getirtilen organik ürünlerden 

yapılmış yiyecekleri bulmak mümkün. Menüler 

yöresel lezzetleri tatmak isteyenler için birebir.

Ayrıca Saraylı’da bir de pazar günü köylü pazarı 

kuruluyor. Eski tarihi hamam bölgesinde kurulan 

pazarda köylüler tezgah açıyor.

Burada organik baldan tutun da, yumurtaya, peynire, 

yoğurda ve daha pek çok yiyeceğe rahatlıkla 

ulaşıyorsunuz. Köylülerin açtığı tezgahlarda ürünlere 

bakarken gözünüz de doyuyor karnınız da. 

Bunun yanında çeşitli hediyelik eşyaların satıldığı 

stantlar ve dükkanlar da var Saraylı’da. Özellikle 

turistler için bulunmaz bir fırsat bu. Saraylı’nın eşsiz 

lezzetleri ve anılarıyla evlerine dönüyorlar. 

ŞENLİKLERİ DE ÜNLÜ
Saraylı, şenlikleriyle de adından söz ettiriyor. 

Köyde, sonbaharın en güzel ayı eylülde 2 gün 

süren bir kültür ve turizm şenliği yapılıyor. Gölcük 

Belediyesi’nin organize etiği Saraylı-Örcün Kültür ve 

Turizm Festivali’nde 2 gün boyunca Saraylı, 

panayır alanına dönüşüyor, ziyaretçisi eksik 

olmuyor.

El emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği, 

lezzet duraklarının kurulduğu bu şenlikten hem 

Saraylı halkı hem de turistler çok memnun. 

Bir de ilkbahar aylarında Hıdrellez Şenlikleri 

düzenleniyor Saraylı’da. Gölcük halkı kadar 

Kocaeli’den ve çeşitli illerden de ziyaretçiler 

Hıdrellez’i Saraylı’da kutluyor, yanan ateş 

üzerinden atlıyor, tarihle harmanlanıyor. Her iki 

şenlik de Saraylı’nın tanıtımı için çok önemli.

ÇAVUŞ ÜZÜMÜ MEŞHUR
İlçede turizm kadar tarımsal faaliyetler de 

yoğun, hayvancılık ise pek az yapılıyor. 

Saraylı’da hayvancılıkla uğraşan iki hane 

bulunuyor, diğerleri daha çok tarımla ilgileniyor. 

Ekilebilir her alanda kivi ve çavuş üzümü görmek 

mümkün. Saraylı’nın Sivritepe çavuş üzümü çok 

lezzetli ve değerli. Özellikle; görüntüsü ve tadıyla 

dillere destan olan çavuş üzümü Saraylı’nın bir 

numaralı tarım ürünü. Bunun dışında Saraylı’da her 

tür sebze-meyve yetişiyor. Bu sebze ve meyveler, 

Kocaeli’nin ve İstanbul’un pek çok noktasına ulaşıyor. 

İşte Saraylı böyle bir yer. 

Siz de gidin, görün ve bu tarihi dokuda kaybolun.
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YAZLIK KÜLTÜR MERKEZİ 
Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi’nin ortak projesi kapsamında, Yazlık ve 

Hisareyn mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımızın 

ihtiyacına yönelik yapılan 1.100 m2 kullanım alanına 

sahip Yazlık Kültür Merkezi inşaatı tamamlandı. 

Yazlık Kültür Merkezi’nin zemin katında Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları 

(KOMEK) ve Muhtarlık yer alıyor. Üst katta da 

düğün salonu hizmet veriyor.

ÇİFTLİK MAHALLESİ SOSYAL 
KÜLTÜR MERKEZİ
İhsaniye’de 41 ada 8 parselde kayıtlı taşınmaz 

üzerinde yer alan, eski Beyzade Kebap Binası, 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde alınan 

kararla 5 yıl süreyle Gölcük Belediyesi’ne tahsis 

edildi. Spor, sosyal, kültürel, kamu ve belediye 

hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak 

Gölcük Belediyesi’ne tahsisi yapılan bina; tadilat 

çalışmalarının ardından, yine; gençlere ve kadınlara 

yönelik sosyal merkez olarak hizmet verecek. 

ULAŞLI GENÇLİK VE  
KÜLTÜR MERKEZİ
Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi ortak projesi kapsamında hayata 

geçirilen Ulaşlı Gençlik ve Kültür Merkezi ile 

gençler hem spor yaparak sosyalleşecek, hem 

de kitap okuyup kaliteli zaman geçirecekler. 

Daha önce Ulaşlı Belediye Hizmet Binası ve 

Anadolu Lisesi olarak kullanılan bina; özellikle 

gençlere yönelik, sosyal amaçlı kültür merkezi 

olarak yeniden projelendirildi. Gölcük Belediye 

Meclisi’nin almış olduğu kararla, Gölcük Belediyesi 

ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 

hayata geçen proje büyük ölçüde tamamlandı. 

Ulaşlı Gençlik ve Kültür Merkezi’nde; karate, 

jimnastik, fitness, pilates ve masa tenisi sporları 

yapılacak. Merkezde, ayrıca; zengin bir kütüphane 

ve gençlerin sosyalleşeceği bir kafeterya yer 

alacak. Gölcük Belediyesi’nin Ulaşlı’daki binasında 

verilen halk eğitim kursları da yine Ulaşlı Gençlik 

ve Kültür Merkezi bünyesinde faaliyet göstermeye 

başlayacak. 

DÜZAĞAÇ KÜLTÜR MERKEZİ
Düzağaç Mahallesi’nde 1.200 m2 kapalı alana sahip 

Telekom eski binasının, Gölcük Belediyesi’ne devri 

gerçekleşti. Tadilat çalışmaları sonrasında bina, 

mahallede yaşayan kadınlara ve gençlere yönelik 

bir sosyal merkez olarak kullanılacak.

Gölcük’e 4 yeni kültür merkezi
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Gölcük; sadece sanayi tesisleri ve deniziyle değil,  

doğasıyla da bambaşka güzelliklere sahip bir ilçedir. 

Gezilecek yerlerin başında da köyleri gelir. 20 köye sahip 

olan Gölcük’te bir nokta; havanın güzel olduğu her dönemde, 

vatandaşların ve bilhassa da izcilerin uğrak yeri olur. 

Gölcüklüler burada, özellikle sıcak yaz günlerinde doğa ile iç 

içe bir ortamda, ağaçların arasında piknik yaparken, izciler de 

el değmemiş doğal ortamda kamplarını gerçekleştirir.

157,8 DÖNÜM ÜZERİNE  
SPOR KOMPLEKSİ
İşte bu yer, Gölcük’ü doğa ve spor turizmi noktasında önemli 

bir yere getirecek bir projeye ev sahipliği yapacak olan, 

Hasaneyn Yasakdüzü Mevkii’dir. Gölcük Belediyesi; doğal 

güzellikleri, havasının temizliği ve bulunduğu rakımla çok 

özel bir yer olan Hasaneyn Yasakdüzü’nde, 157,8 dönüm 

arazi üzerine bir spor kompleksi yapmak için düğmeye 

bastı. Doğa dostu olacak ve spor kulüplerinin kamplarını 

gerçekleştirebileceği projede; futbol sahaları, yürüyüş ve 

koşu parkurları, kapalı antrenman sahası yer alacak. Alanın 

spor kompleksi olarak kullanılması üzere tahsis onayı Orman 

Bakanlığı’ndan alındı.

HASANEYN YASAKDÜZÜ’NE 
SPOR KOMPLEKSI PROJESI

Hem Kavaklı Kongre Sarayı’nda hem de 

diğer düğün salonlarında gerçekleşen 

düğünler nedeniyle; özellikle yaz akşamlarında 

Kavaklı Kongre Sarayı önünde yaşanan trafik 

sıkışıklığına yapılan çalışmayla son verildi. 

Bölgede, kaldırımın sökülerek asfaltlanması 

sonucu, yol gidiş-geliş istikametinde çift şerit 

yapıldı ve trafik sıkışıklığının önüne geçildi. 

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nden sonra, 

2021 yılında Kavaklı Sahil Yolu'nun da duble 

yol olarak düzenlenmesiyle Kavaklı Sahili daha 

da canlanacak. 

KAVAKLI KONGRE SARAYI 
ÖNÜNE DUBLE YOL YAPILDI
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G
ölcük Belediyesi, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nin açılışının 100. 

yılı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı’nı düzenlediği anlamlı etkinliklerle 

kutladı. Etkinlik kapsamında belediye hizmet 

binası Türk bayraklarıyla donatıldı; Gölcük 

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve belediye 

personeli, ellerinde bayraklarla coşku içerisinde 

İstiklal Marşı’nı okudu. 

TARİHİMİZDE ÖNEMLİ  
BİR DÖNÜM NOKTASIDIR
Başkan Sezer etkinlikte yaptığı konuşmada, “Aziz 

milletimizin istiklal mücadelesinde gösterdiği 

azim ve kararlılık, dünya uluslarına örnek 

olmuştur. 23 Nisan 1920, tarihimizde önemli bir 

dönüm noktasıdır. Hakimiyetin kayıtsız şartız 

millete ait olması iradesi de TBMM’nin açılışı ile 

resmiyet kazanmıştır. TBMM’nin açılışının 100. yılı 

olması hasebiyle, bugünün anlamı bir kat daha 

artmaktadır.

TBMM’nin ilk meclis başkanı Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk, 23 Nisan’ı geleceğimizin teminatı 

çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan, dünyadaki 

ilk ve tek çocuk bayramıdır. Çocuklarımız, şanlı 

tarihimizden aldıkları ilhamla devletimizi muasır 

medeniyetler seviyesinin de üstüne taşıyacak, 

dünyaya barış ve adaletin hâkim olmasına 

çalışacaklardır. 

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 

istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı 

ve minnetle; aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi 

rahmetle anıyor, sevgili çocuklarımızın 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. 

Allah’ın izniyle Türk Devleti ilelebet payidar 

kalacaktır. Ne mutlu Türküm diyene” dedi. 

Gölcük Belediyesi’nden  
100. yılda anlamlı etkinlik
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G
ölcük Belediyesi, 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. 

yılında Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 

çocuklarımızı bir araya getiremedi. Ancak örnek 

bir proje gerçekleştirildi. Gölcük Belediyesi’nin 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

öncesinde yaptığı, ‘Haydi Çocuklar! Evinizde 

Atatürk fotoğraflarıyla ya da Türk Bayrağı ile 

çekildiğiniz fotoğrafları gönderin; bu fotoğraflarla 

Türkiye haritasında Atatürk ve Türk Bayrağı’nı 

birlikte oluşturalım’ çağrısı yanıtsız kalmadı. 

Gölcüklü çocukların gönderdiği binlerce fotoğrafla 

oluşturulan Atatürklü ve Türk bayraklı Türkiye 

haritası, billboardlar’da ve Gölcük Belediyesi’nin 

sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Gölcük 

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcüklü 

çocuklara hitaben yaptığı açıklamada, “Hakimiyetin 

kayıtsız şartsız, aziz milletimize ait olduğunu tüm 

dünyaya ilan eden TBMM’nin açılışının 100. yılını 

kutlamanın coşkusunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sizlerle bir arada 

olamasak da hep birlikte; birlik ve beraberliğimizi 

gösteren örnek bir projeyi gerçekleştirdik. 

Gönderdiğiniz Türk bayraklı ve Atatürklü 

fotoğraflarla Türkiye haritasını oluşturduk. 

Donanma Kenti Gölcük'e yakışan bu muhteşem 

tablo, geleceğimizin emin ellerde olduğunu 

göstermektedir. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 

kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ilelebet 

payidar kalacak ve şanlı ay-yıldızlı bayrağımız 

mavi göklerde dalgalanmaya devam edecektir. 

Sevgili Çocuklar, hepinize sevgi ve saygılarımı 

sunuyor, gözlerinizden öpüyorum. 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” 

ifadelerini kullandı.

Binlerce fotoğrafla  
Türkiye haritası oluşturuldu
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Gölcük Yazlık 
Ilıca otel proje 
çalışması 
tamamlandı
G

ölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 

Yazlık Ilıca Otel Projesi çalışma toplantısı 

sonrasında süreç hakkında bilgi verdi.

YAZLIK ILICA TURİZMDE  
ÖN PLANA ÇIKACAK
Başkan Sezer açıklamasında: “İlçemizin 

önemli tarihi kültür varlığı olan Yazlık 

Ilıcası’nın, turizm alanında daha ön plana 

çıkabilmesi ve şehir dışından gelen 

ziyaretçilerin konaklayabilmesi amacıyla 

yapımını planladığımız Yazlık Ilıca Otel 

projemiz, Kocaeli Kültür Varlıkları Bölge 

Koruma Kurulu’na incelenmek üzere 

sunulmuştur.

GEREKLİ İZİN ALININCA 
İHALEYE ÇIKILACAK
Kocaeli Kültür Varlıkları Bölge Koruma 

Kurulu’ndan gerekli izin alındıktan 

sonra; zemin etüdü, mimari, elektrik, 

statik, mekanik projeleri hazır vaziyette, 

yap-işlet-devret modeliyle ihaleye 

çıkılacak. 

OTELDE NELER BULUNUYOR?
Otelde aile, süit ve çift kişilik olmak üzere 40 oda 

ve 96 yatak, 3 adet termal havuz, konferans ve 

toplantı salonları, SPA ve spor merkezi, restoran, 

alacarte restoran ve kafeler yer alacak” dedi.
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Yerel yönetimler arasında işbirliği oluşturma 

konusunda 100 yılı aşkın bir tecrübenin 

günümüzdeki temsilcisi olan, dünya genelindeki 

yerel yönetimleri bir şemsiye altında toplayan 

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya 

Teşkilatı (UCLG)’nin 9 bölge teşkilatından biri 

olan, Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (MEWA)’nın 

gerçekleştirdiği kongrede, Donanma Kenti Gölcük’e 

de, dünya ölçeğinde oldukça önemli bir görev 

verildi: Gölcük Belediyesi; UCLG – MEWA’nın 

Konsey Üyeliği ve Denetim Kurulu/Mali Yönetim 

Komitesi üyeliğine seçildi. Dünyanın 15 devletinden 

belediyelerin üye olduğu Birleşmiş Kentler ve Yerel 

Yönetimler Dünya Teşkilatı - Orta Doğu ve Batı 

Asya Teşkilatı (UCLG – MEWA)’nın 6. Genel Kurul 

Toplantısı Ürdün’ün başkenti Amman’da yapıldı. 9-10 

Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen kongreye, 

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de katıldı. 

UCLG-MEWA’DA 
GÖLCÜK’E ÖNEMLI GÖREV 

MEWA, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya 
Teşkilatı (UCLG)’nin 9 bölge teşkilatından biri.

Başkan Sezer, Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği başkan vekili seçildi

Başkan Sezer, toplantıda bir konuşma yaptı.

Yaşanabilir, sağlıklı şehirler için tüm 

kentsel ve çevresel konularda 

eşitsizlikleri azaltmak ve yoksullukla 

mücadele etmek amacıyla, 2005 yılında 

kurulan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği; 

faaliyetlerine ülke çapındaki 72 üye 

belediyeyle devam ediyor. Üye kentler 

arasında işbirliği sağlamak, deneyimleri 

paylaşmak ve sorunların çözümü 

noktasında güç birliği oluşturmak 

vizyonuyla hareket eden oluşum, ‘Sağlıklı 

Kentler Hareketi’ni tüm Türkiye’de yaymayı 

hedefliyor.

Gölcük Belediyesi’nin de üyesi bulunduğu 

SKB’nin 31. Olağan Meclis Toplantısı, bu yıl 

Bursa Kervansaray Otel’de gerçekleştirildi. 

Toplantıda yapılan oylamayla, Bursa 

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği başkanı 

olurken, Gölcük Belediye Başkanı Ali 

Yıldırım Sezer de başkan vekilliğine seçildi. 
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Orta hasarlı olup, onarım  
ve güçlendirmesi yapılmayan 
ya da metruk 66 bina yıkıldı

G
ölcük Belediyesi, orta hasarlı 

olup onarım ve güçlendirilmesi 

yapılmayan ya da vatandaşların 

can güvenliğini tehdit eden; aynı zamanda 

sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini 

bozan metruk binaları yıkmaya devam 

ediyor. Bu kapsamda, ilçemizde şu ana 

kadar onarım ve güçlendirmesi yapılmayan 

orta hasarlı ya da metruk 66 bina yıkıldı. 

Başkan Sezer çalışmaları yakından takip ediyor.

Gölcük Belediyesi 
ekipleri, metruk 
binaları kontrollü 
bir şekilde yıkmaya 
devam ediyor. 
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D-130 Karayolu 
kenarındaki, Bozdağ 
Petrol’un eski binası da 
yıkılan binalar arasında.
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MAREŞAL FEVZI ÇAKMAK 
CADDESI YOL GENIŞLETME 
ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Maraşel Fevzi Çakmak 
Caddesi, yepyeni bir 
görünüm kazanıyor. 
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İ
lçe merkezini Kavaklı’ya bağlayan, ayrıca ticari 

projelerin planlandığı eski sanayi sitesi alanına doğru 

şehrin genişlemesinin önünü açacak olan, yine D-130 

Devlet Karayolu Gölcük geçişine alternatif güzergah 

da olan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol 

genişletme çalışmaları tamamlandı. Tek gidiş, tek geliş 

12 metre genişliğinde olan mevcut yol, dört şeride çıktı; 

parklanma cebi ile birlikte 22 metre genişliğinde oldu. 

Kullanılan dekoratif aydınlatmalarla caddemizin cazibesi 

daha da arttı. Ayrıca, caddenin Donanma B Kapı'ya 

kadar olan kısmında gerçekleştirilen yol ve kaldırım 

çalışmaları da tamamlandı. 2021 yılında da Kavaklı 

Sahili Caddesi duble yol olarak düzenlenecek. Gölcük 

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, projenin Gölcük’e 

yapılmasından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye 

Başkanı Sayın Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. 
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G
ölcük genelindeki 200 park alanının bakım ve onarım 

çalışması tamamlandı. Hasar gören çocuk oyun grupları, 

oturma grupları ve spor ekipmanları elden geçirildi. 

Gölcük’teki tüm 
parkların bakım 
ve onarımı yapıldı

Ekipler, park ve bahçelerdeki 
oturma gruplarını elden geçiriyor.

Oyun gruplarının bakımı 
yapılarak ömrü uzatılıyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında 
kırık olan aksamlar onarılıyor.
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ESNAF ISTEDI, GÖLCÜK 
BELEDIYESI YAPTI 

19 Mayıs Caddesi girişinde 
yapılacak kaldırım ve parklanma 
düzenlemesinin nasıl olması 
gerektiği anketle esnafa soruldu.

G
ölcük Belediyesi, yerel yönetimlerde örnek 

olacak bir çalışmaya imza attı. Gölcük 

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in 

büyük önem verdiği ‘halkla birlikte yönetim’ ve 

‘ortak aklın kullanılması’ ilkesi çerçevesinde; 19 

Mayıs Caddesi’ndeki parklanma düzenlemesiyle 

ilgili ayrıntılar, anket yöntemiyle esnafa soruldu. 

Anket sonuçlarını değerlendiren Gölcük Belediyesi, 

esnafın isteği doğrultusunda hareket ederek 

parklanma sorununu dekoratif çiçeklerle çözdü. 

Esnaf, kullanılan yöntemden de, uygulamadan da 

çok memnun kaldı.

ÖNCE ANKET YAPILDI
19 Mayıs Caddesi’nde yapılacak düzenleme 

öncesinde belediye ekipleri tüm caddeyi gezerek 

esnafa anket kağıtları dağıttı. Belediye tarafından 

hazırlanan ankette şu ifadelere yer verildi: “Merkez 

Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan park 

sorunu nedeniyle trafik akışını engelleyici durumlar 

yaşanmaktadır. Belediyemizin halkla birlikte 

yönetim ilkesi çerçevesinde ve ortak akıl kullanarak 

ilçemizi birlikte yönetme anlayışımız uyarınca, siz 

değerli esnaflarımızın fikirlerini alarak sorunların 

çözümünü hedeflemekteyiz. Bu kapsamda trafik 

akışını sağlamak ve park sorunlarını kontrol edilebilir 

duruma getirmek amacıyla anket hazırladık. 

Sizlerin vereceği değerli cevaplarla ortak çözüm 

üreteceğimizi saygılarımızla arz ederiz.”

ESNAFLAR TEŞEKKÜR ETTİ
19 Mayıs Caddesi esnafı, Gölcük Belediyesi’nin 

izlediği yöntemden, karar verilmeden önce 

kendilerine danışılmasından, fikirlerinin alınmasından 

çok memnun kaldı. Anketi cevaplamanın yanı sıra 

kendi fikirlerini de yazan esnaf, ortak aklı kullanıp 

bu uygulamayı gerçekleştirdiği için Başkan Sezer’e 

teşekkür etti. Ankete katılan esnafın isteği üzerine 

caddedeki parklanma sorunu dekoratif çiçekliklerin 

konulmasıyla önlendi. Engelli vatandaşlarımız için 

ise cep durak bırakıldı. Çalışmayı değerlendiren 

Başkan Sezer; “Halkla birlikte yönetim ilkesi 

çerçevesinde, ortak akıl kullanmayı hedefledik. 

Esnafımızın istediği uygulamayı hayata geçirdik. 

Daha önce de siyasi parti ilçe başkanlarıyla bir araya 

gelmiş, görüş ve önerilerini almıştık. İstişareye dayalı 

yönetim anlayışımızı sürdüreceğiz, Gölcük’ü hep 

birlikte yönetmeye devam edeceğiz” dedi. 
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GÖLCÜK’TE 19 MAYIS 
COŞKUYLA KUTLANDI
G

ölcük’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik 

ve Spor Bayramı coşkusu yaşandı. 

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa 

çıkma kısıtlaması olmasına rağmen Gölcük 

Belediyesi ve Gölcük İlçe Spor Müdürlüğü 

işbirliğiyle yapılan etkinliklerde coşku büyüktü. 

BAŞKAN SEZER 
HEMŞEHRİLERİNİN  
BAYRAMINI KUTLADI
19 Mayıs günü Türk bayraklarıyla süslenen 3 

özel araç, tüm gün boyunca günün anlam ve 

önemine uygun marşlar çalarak Gölcük’ün 

cadde ve sokaklarında dolaştı. Ayrıca Gölcüklü 

müzisyenler, Gölcük Belediyesi tarafından 

hazırlanan bir araçta canlı 

müzik yaparak renkli anlar 

yaşanmasını sağladı. 

TÜRK BAYRAKLARI  
BAŞKAN SEZER’DEN
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer 

de etkinliğe katılarak hemşerilerini selamladı. 

Gençlere ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtan 

Başkan Sezer, hemşerilerinin bayramını kutladı. 

Koronavirüs nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar 

da bayram coşkusuna balkonlarından ortak oldu. 

Binalarını Türk bayraklarıyla süsleyen Gölcüklü 

vatandaşlar, marşlara da hep bir ağızdan eşlik 

ettiler.
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GÖLCÜK’TEN DÜNYAYA 
AÇILAN PENCERE...
Gölcük Belediyesi’nin, GFSD işbirliğinde düzenlediği 
fotoğraf yarışmaları dünya çapında ses getiriyor.

Donanma Kenti Gölcük 'Birincilik Ödülü' Aytül Akbaş / Anıt

G
ölcük Belediyesi’nin, Gölcük Fotoğraf ve 

Sinema Sanatı Derneği (GFSD) işbirliği ile 

düzenlediği fotoğraf yarışmaları, Gölcük’ün 

tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Birbirinden değerli 

fotoğraf sanatçılarının çektiği fotoğraflar, Gölcük’ü 

yerelden ulusala, hatta uluslararası arenaya taşırken, 

fotoğraf sanatına ilgiyi artırıyor ve bu sanatın 

gelişmesine, yaygınlaştırılmasına da destek oluyor. 

Gölcük’ün geçmişten günümüze uzanan tarihi 

dokusunu, doğal güzelliklerini, kültürel özelliklerini, 

hatta günlük hayatın ayrıntılarını gelecek nesillere 

aktarmada önemli bir rol üstlenen fotoğraf 

yarışmaları, ilçenin görsel arşivini de zenginleştiriyor. 

Bu yarışmalar sayesinde Gölcük çok değerli bir 

arşive sahip oluyor. Gölcük Belediyesi ile Gölcük 

Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği tarafından 

organize edilen fotoğraf yarışmalarından biri daha 

büyük bir katılımla gerçekleştirildi. ‘Somut Olmayan 

Kültürel Mirasımız’ ve ‘Donanma Kenti Gölcük’ 

olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen 10. 

Ulusal Fotoğraf Yarışması’na çeşitli illerden 471 kişi, 

2 bin 37 fotoğrafla katıldı. 

UNESCO tarafından desteklenen, ülkemizin de 

2006’dan bu yana taraf olduğu ‘Somut Olmayan 

Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ne yerel, 

ulusal ve uluslararası düzeyde duyarlılığı artırmak 

isteyen Gölcük Belediyesi ile GSFD; yaklaşık 10 

yıldır aynı kategoride yarışma düzenleyerek, somut 

olmayan kültürel mirasımızı korumayı hedefliyor.

‘Somut Olmayan Kültürel Mirasımız’ konulu fotoğraf 

yarışmasının seçici kurulunda bu yıl Doç. A. Beyhan 

Özdemir, Cengiz Karlıova, Nedim Dövencioğlu, 

Şakir Satır ve İsmail İkiz yer aldı. Yarışmada; 

birincilik ödülünü Murat İlhan, ikincilik ödülünü 

Mahmut Serdar Alakuş, üçüncülük ödülünü Ahmet 

Çağlar, Hadi Arslan özel ödülünü Fatma Demir 

kazanırken, Lokman Demir, Kazım Kuyucu ve Haşim 

Kandilcioğlu mansiyona layık görüldü. Yarışmada 24 

fotoğraf sergilenmeye değer bulundu. 

DONANMA KENTİ GÖLCÜK 
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu onayıyla 

düzenlenen 10. Ulusal Fotoğraf Yarışması’ndaki 

bir diğer kategori ise; ‘Donanma Kenti Gölcük’ 

oldu. Gölcük genelindeki günlük yaşam, ticari 

hayat, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin 

belgelenmesi amacıyla organize edilen ‘Donanma 

Kenti Gölcük’ konulu yarışmanın seçici kurulunda 

ise, aynı zamanda GFSD kurucuları arasında bulunan 

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile, Cihat 

Çavdar, Ralf J Diemb, Sadık Üçok, M. Özcan Taras, 

Zafer Kanpara, Zeki Erdoğan yer aldı. Yarışmada; 

birincilik ödülünü Aytül Akbaş, ikincilik ödülünü 

Tuğran Topalar, üçüncülük ödülünü Fahri Yılmaz 
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Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı’nda gerçekleştirilen ödül töreninde her iki 
yarışmada da dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödülleri takdim edildi.

Somut Olmayan Kültürel Mirasımız 
'Birincilik Ödülü' 
Murat İlhan / Sepetçi

Ümit Turhan Coşkun/Yurtsuzlar

Donanma Kenti Gölcük  
'İkincilik Ödülü'

Turan Topalar / Baba Oğul

Zerrin Tavşan / Selemlama

kazandı. Aytül Akbaş, Elif Kürleyen, Onur Avcı’nın 

mansiyona layık görüldüğü yarışmada, 24 fotoğraf 

sergilenmeye layık görüldü. Gölcük Belediyesi’nin, 

GSFD ile birlikte organize ettiği ‘10. Ulusal Fotoğraf 

Yarışması’nın yanı sıra, yine; ‘Göç’ konulu 5. 

Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları da 

belli oldu. Her iki yarışmada dereceye girenlere 

ödülleri Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı’nda 

gerçekleştirilen törenle verildi. Törene Gölcük 

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in yanı sıra 

Gölcük Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı İsmail İkiz, 

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan 

Kültürel Miras İhtisas Komitesi Başkan Vekili Prof. 

Dr. Muhtar Kutlu, GFSD üyeleri ve çok sayıda davetli 

katıldılar. 

GELECEK NESİLLER İÇİN 
Ödül töreninde bir konuşma yapan Gölcük 

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şunları söyledi: 

“Gölcük Belediyesi olarak; Gölcük Fotoğraf Sanatı 

Derneği (GFSD) ile birlikte 2009’dan bu yana 

gerçekleştirdiğimiz ulusal ve uluslararası fotoğraf 

yarışmalarıyla heykel, seramik ve geleneksel el 

sanatlarının yanında kurumsal olarak bir sanat dalına 

DONANMA KENTİ GÖLCÜK • 59



Somut Olmayan 
Kültürel Mirasımız 
'İkincilik Ödülü' 
Mahmut Serdar Alakuş 
/ Sudan Koyun Geçirme

Donanma Kenti Gölcük  
'Üçüncülük Ödülü'
Fahri Yılmaz / Yansıma

Emrah Yorulmaz / Umut Koridoru

Muhammad Mostafigur Rahman/Bangladesh

Hadi Aslan Özel Ödülü 
Fatma Demir / SemerciEmrah Yorulmaz / Umut Yolu
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daha katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 

Gölcük Belediyesi, 10 yıldır istikrarla devam eden 

‘Somut Olmayan Kültürel Mirasımız’ konulu fotoğraf 

yarışmalarıyla bu alanda Türkiye’deki en geniş 

fotoğraf arşivine sahip olmuştur. Pek çok sanat 

dalının son temsilcileri olan sanatkarlar, kaybolmaya 

yüz tutan gelenekler bu sayede belgelenmiştir. 

Fotoğraf aynı zamanda bir belge niteliği taşıdığı için 

günümüzün bakış açısını gelecek nesillere aktarmayı 

da sağlamaktadır. Bu yarışmalardaki 

hedefimiz hem gelecek nesillere kalıcı eserler 

bırakmak hem de ilçemizin adının sanatsal 

faaliyetlerle anılmasını sağlamaktır. Bunu da 

başardığımıza inanıyorum.” 

BM, FOTOĞRAFLARI 
KULLANDI 
Gölcük Belediyesi’nin, GFSD işbirliğinde 

düzenlediği ulusal ve uluslararası fotoğraf 

yarışmaları büyük ilgi görürken, bu 

yarışmalarda dereceye giren fotoğraflar 

Birleşmiş Milletlerin de ilgisini çekmişti. ‘Göç’ 

konulu uluslararası fotoğraf yarışmasında dereceye 

giren fotoğraflar, göç konusuna dikkat çekmek 

için Birleşmiş Milletlerin uluslararası sosyal medya 

hesaplarında kullanılmış, BM Türkiye 2019 raporunda 

da yer almıştı. Ödül töreninde konuyla ilgili bir 

değerlendirme yapan Başkan Ali Yıldırım Sezer, 

“Gerek göçü en iyi şekilde anlatan fotoğrafların 

dünya ölçeğinde değer kazanması, gerekse Marmara 

Belediyeler Birliği tarafından organize edilen, 3 

binden fazla katılımcının yer aldığı ‘Çözüm Üreten 

Kentler’ konulu Marmara URBAN Forum'un açılışında 

sergilenmesi, ilçemizin adının sanatsal faaliyetlerle 

duyurulmasına güzel bir örnek teşkil etmiştir” dedi. 

UNESCO'DAN PLAKET 
Başkan Sezer, konuşmasını şöyle noktaladı: “Gölcük 

Fotoğraf ve Sinema Derneği’nin kurucu başkanı olarak 

ilçemizde fotoğraf sanatına büyük bir özveriyle emek 

ve katkı sağlayan merhum Hadi Aslan’ı da rahmet 

ve saygıyla anıyor; yarışmalara katılan ve dereceye 

giren değerli fotoğraf sanatçılarına, ödül törenimize 

teşrif eden UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut 

Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Başkan Vekili 

Prof. Dr. Muhtar Kutlu’ya, jüri üyelerine ve başta GFSD 

yönetimi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür 

ediyorum”. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut 

Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Başkan Vekili 

Prof. Dr. Muhtar Kutlu da, ‘Somut Olmayan Kültürel 

Mirasımız’ konulu fotoğraf yarışmasının 10 yıldır 

kesintisiz devam etmesi nedeniyle, Gölcük Belediyesi 

ve GFSD’ye plaket takdim etti.

Somut Olmayan 
Kültürel Mirasımız 
'Üçüncülük Ödülü' 

Ahmet Çağlar / Yufka

Erdem Şahin / Afgan Göçü
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Kentsel Dönüşüm Projesi’ni Gölcük 

Belediyesi’nin kendi kaynaklarıyla yapma 

imkânı bulunmadığından; Gölcük Belediyesi’nin, 

projenin TOKİ işbirliğiyle hayata geçmesi yönündeki 

girişimleri devam ediyor. 50 dönüm üzerine inşa 

edilecek ve ilçenin ticari açıdan hareketlenmesini 

sağlayacak projede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nde, Kentsel 

Tasarım Projeleri plan tadilatları aşamasına gelindi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, 

Kocaeli ziyareti esnasında Gölcük Merkez Kentsel 

Dönüşüm Projesini de gündeme getirdi. Sayın Kurum, 

yaptığı açıklamada: “Merkez Mahallesi için talepleri 

alıyoruz. Talepler doğrultusunda inşallah doğru bir 

planlamayla, doğru bir şehircilik örneğiyle kentsel 

dönüşüm çalışmasını da başlatıyor olacağız” dedi.

Kentsel Dönüşüm Projesi'ni 
hayata geçirmeye çalışıyoruz
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P
iyalepaşa Mahallesi’nde 

bulunan Niyazi Yıldız 

Parkı ile Şehitler ve 

Piyalepaşa Mahallesi sınırında 

kalan Kocatepe Vadi Parkı, 

Atatürk Mahallesi Şahinler 

Sitesi, Donanma Mahallesi 

Gaziosmanpaşa Caddesi ve 

Karaköprü Mahallesi Taşocağı 

Caddesi’nde bulunan parklardaki 

futbol sahalarının zeminleri 

yenilendi. Ayrıca; Atatürk 

Mahallesi, Kırlangıç Sokak’ta da 

basketbol sahası yapıldı. 

5 çim halı saha yenilendi, 
1 basketbol sahası yapıldı

Gölcük Belediyesi 5 futbol sahasının zeminini yeniledi. 

Çocuklar, yenilenen sahada 
futbol oynamanın keyfini yaşadı.
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Ş
ırnak’ın Cizre ilçesinde PKK’lı teröristlerle 

girdiği çatışmada şehit olan özel harekat 

polisi Bayram Özdere’nin adı, evinin de 

bulunduğu Donanma Mahallesi’ndeki parkta 

yaşayacak. Gölcük Belediye Meclisi’nin aldığı karar 

neticesinde Donanma Mahallesi’nde, Öğretmenevi 

yanında bulunan parkın adı Şehit Bayram Özdere 

Parkı olarak değiştirildi. Gölcük Belediyesi Park ve 

Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan yenileme 

ve düzenleme çalışması sonrasında parkın açılışı 

gerçekleştirildi. 

Parkın açılış töreninde konuşan Gölcük Belediye 

Başkanı Ali Yıldırım Sezer: “Gölcük Belediye Meclisi, 

şehitlerimizin adlarının yaşaması için iki önemli 

karara imza attı: Şehit P. Tğm. Kamuran Ablak'ın 

ismi, D-130 Karayolu’nda bulunan üst geçide; Özel 

Harekat Polisi Bayram Özdere’nin adı da şu anda 

bulunduğumuz parka verildi. Anadolu'nun tüm 

dağlarına, taşlarına şehitlerimizin ismini versek 

yetmez. Bu vatanın ve mukaddesatımızın; milli-

manevi değerlerimizin müdafaası uğruna 1071'den 

bugüne kadar şehitler verdik. Memleketimize 

yönelik, hain işbirlikçiler eliyle yapılan emperyalist 

saldırılar dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. 

Yaşadığımız coğrafya, dünyanın kilit noktası olduğu 

için, bundan sonra da bu saldırıların devam etmesi 

muhtemeldir. Ancak bu zamana kadar, bu toprağın 

bağrında sıra dağlar gibi duran aziz şehitlerimiz 

buna müsaade etmediği gibi bundan sonra da 

Allah'ın izniyle, milletimiz saldırıları cevapsız 

bırakmayacaktır” dedi. 

ŞEHIT BAYRAM ÖZDERE’NIN 
ADI PARKTA YAŞAYACAK 

Kahraman şehidimiz  
Bayram Özdere’nin adı, 
Donanma Mahallesi’ndeki 
parkta yaşayacak.
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G
ölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım 

Sezer’in girişimleri sonucunda, Gölcük’te 

uyuşturucuyla mücadeleyi en üst düzeye 

çıkarmak amacıyla kurulan Narkotik Suçlarla 

Mücadele Grup Amirliği göreve başladı. Gölcük 

Belediyesi tarafından tahsis edilen hizmet binasında, 

16 personel ve 4 ekiple görev yapacak olan Gölcük 

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, aynı 

zamanda Karamürsel ve Başiskele ilçelerinde de 

faaliyet gösteriyor. Ekipler ayrıca, uyuşturucu 

kullanan kişilerin ailelerine, tedavi süreciyle ilgili yol 

gösterici olarak bilgilendirmeler yapacak. 

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük 

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nin açılış 

töreninde yaptığı konuşmada, “İlimizde, Gebze’de 

narkotik suçlarla mücadele birimimiz vardı; bugün 

de Gölcük'te narkotik birimimizin açılışını yapıyoruz. 

Tek amacımız, suçlularla ve suçla mücadele. 

Gölcük’teki narkotik birimimiz Karamürsel ve 

Başiskele ilçelerinde de çalışmalarını sürdürecek. 

Bu başarılı ekip, Kocaeli transit geçişte önemli 

operasyonlara ve hatta Türkiye çapında rekorlara 

imza atmıştır. Grup amirliğimizin ilimize, bölgemize 

hayırlı olmasını diliyorum" dedi. 

Kocaeli İl 
Emniyet Müdürü 
Veysal Tipioğlu

Başkan Sezer, açılış töreninde yaptığı 
konuşmada, toplumun zehir tacirlerinden 

temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

Zehir tacirlerine geçit yok:
Gölcük Narkotik Suçlarla 
Mücadele Grup Amirliği açıldı
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Koranavirüs ile ilk günden bu yana, gece gündüz demeden azimle mücadele eden 

Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine; 1 adet çöp kamyonu,  

1 adet kamyonet ve 5 adet Mitsubishi çift kabin araç alındı. 

Temizlik işlerine 7 yeni araç 

Gölcük’ün yeni şehirlerarası 
otobüs terminalinin yapılacağı 
yer, imar planında belirlendi
Kocaeli Büyükşehir 

Belediye Meclisi’nde, 

Piyale Paşa Mahallesi 159, 

160, 161 ve 168 Numaralı 

adaları kapsayan alanda 

hazırlanan 1/5000 ölçekli 

Nazım İmar Planı ve 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planı 

değişikliği ile, mezbahanın 

bulunduğu alan Gölcük’te 

yapılacak yeni terminal alanı 

olarak belirlendi. 

MEZBAHA BINASI 
BEDELSIZ OLARAK 
GÖLCÜK BELEDIYESI’NE 
DEVREDILDI
Çelik konstrüksiyondan yapılan 

mezbaha binası da, sökümü 

ve kurulum işlemleri Gölcük 

Belediyesi tarafından yapılmak 

şartıyla; bedelsiz olarak Gölcük 

Belediyesi’ne devredildi. 

Mezbaha binası, uygun 

bir alanda yeniden monte 

edildikten ve kullanım amacına 

uygun olacak şekilde tadil ve 

tamir edildikten sonra, Gölcük 

Belediyesi tarafından, sosyal ve 

kültürel faaliyetlerde kullanacak.
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F
en İşleri ve Park Bahçeler 

Müdürlüğü bünyesinde; 

vatandaşın taleplerini anında 

yerine getirmek için kurulan ‘Gezici Acil 

Bakım ve Onarım Ekipleri’, sorunları 

anında çözüyor. 2 araç ve 4 kişiden 

oluşan ekip; çocuk parklarındaki 

bozulmalar, tehlike saçan çukurlar, açık 

rögar kapakları, bozulmuş parke taşlar 

gibi sorunlara anında müdahale ederek 

meydana gelmesi muhtemel can ve 

mal kayıplarının önüne geçiyor.

GEZICI ACIL BAKIM 
VE ONARIM EKIBI Gezici Acil Bakım ve Onarım 

ekipleri sorunlara anında 
müdahale ediyor.

Gezici Acil Bakım ve Onarım ekibi, 
2 araç ve 4 kişiden oluşuyor.
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T
oplantıya; AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, 

MHP İlçe Başkanı Bilal Çakır, CHP İlçe Başkanı 

Fikret Gürel, İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail 

Aynacı, Saadet Partisi İlçe Başkanı Yaşar Yıldız ve 

Yeniden Refah Partisi Başkan Vekili Altan Aygün 

katıldılar. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer: 

“Katılımınız nedeniyle sizlere teşekkür ediyorum. 

İstişare etmenin her zaman en yararlı çözümü 

bulmanın anahtarı olduğunu düşünüyorum. Önemli 

bir konu olduğunda; zaten ilçe başkanlarımızla 

birebir konuşuyoruz, istişare ediyoruz. Bir masanın 

etrafında toplanmak bugüne nasip oldu. 

ORTAK PAYDAMIZ
Hepimizin ortak paydası Gölcük. Hepimiz Gölcük 

için, Gölcüklülerin daha iyi ve müreffeh koşullarda 

yaşayabilmesi için çalışıyoruz. Doğru bir tanedir, 

sadece yöntem farklı olabilir. Doğruya ulaşabilme 

noktasında ‘Sadece bizim dediğimiz doğrudur’ 

anlayışına sahip değiliz. Kamuoyunun fikrinin 

alınmasında siyasi partilerin rolü büyük. Siyasi 

partilerin katkı sağlaması bizim için ayrı bir önem 

taşıyor” dedi. 

BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ
AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen yaptığı 

konuşmada: “AK Parti ilçe başkanı olarak bu 

toplantıyı çok önemsiyorum. Bizim için de çok 

kıymetli. Biz seçimlerde şunun sözünü verdik. 

Gölcük’ü hep beraber yöneteceğiz. Bütün siyasi 

partilerle ortak zeminde buluşacağız. Onların da 

görüşlerini alıp, hizmet üreteceğiz. Toplantıya 

katılan bütün siyasi parti başkanlarına teşekkür 

ediyorum. Toplantımız hayırlara vesile olsun” dedi. 

TOPLANTI TÜRKİYE'YE  
ÖRNEK OLACAKTIR
MHP İlçe Başkanı Bilal Çakır yaptığı konuşmada: 

“Yaptığımız bu toplantı Türkiye’ye örnek olacaktır. 

Evet biz farklı siyasi partilerin temsilcileriyiz. Ancak 

Bütün siyasi partiler bir 
masa etrafında toplandılar 
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in daveti üzerine, bir masa etrafında 
toplanan siyasi partilerin ilçe başkanları; ‘Her şey Gölcük için’ mesajını verdiler. 

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım 
Sezer’in daveti üzerine AK Parti İlçe 
Başkanı Çetin Seymen, MHP İlçe 
Başkanı Bilal Çakır, CHP İlçe Başkanı 
Fikret Gürel, İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail 
Aynacı, Saadet Partisi İlçe Başkanı Yaşar 
Yıldız ve Yeniden Refah Partisi Başkan 
Vekili Altan Aygün bir araya geldi. 
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birbirimize düşman değiliz. Sadece 

rakibiz. Aramızda hiçbir sıkıntı yok. 

RAHATLIKLA 
ULAŞABİLİYORUZ
Herhangi bir sorun olduğunda 

başkanımıza rahatlıkla ulaşabiliyor, ilçe 

başkanlarıyla bir araya gelebiliyoruz. 

Arada bazı fitneler olacaktır. Ama ne 

ilçe başkanlarımız oyuna 

geliyor ne de belediye 

başkanımız. Tabii 

Gölcük’te sorunlar var. 

Bunlar zaman içerisinde 

yavaş yavaş çözülecektir. 

Bu toplantıyı düzenleyen 

başkanımıza, katılan ilçe 

başkanlarımıza ve basın 

mensuplarımıza teşekkür 

ediyorum” dedi. 

DESTEK 
VERMEYE HAZIRIZ
CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel ise konuşmasında: 

“Çok önemsediğim, aylar önce planladığımız 

fakat hayata geçiremediğimiz toplantıyı belediye 

başkanımız organize etti. Gölcük’ün kalkınması 

demek hepimizin kalkınması demek. 

Ben bu noktada siyasete değil, Gölcük’ün 

kalkınmasına bakarım. Belediyemize her konuda 

destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek 

istiyorum. Biz kenetlenirsek, sorunları aşarız. Bu 

bağlamda başkanımıza teşekkür ediyorum. Benim 

arzum periyodik olarak bu toplantıların devam 

etmesi yönünde” ifadelerini kullandı. 

ÖRNEK BİRLİKTELİK
İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Aynacı yaptığı 

konuşmada: “Cumhuriyet değerlerine inanmış, 

demokrasiyi benimsemiş bir toplumuz. Gölcük’ün 

yeri çok farklı. Gölcük’te siyaset yapmak bir 

ayrıcalık. Bunu her platformda anlatıyoruz. 

Bütün ilçe başkanlarıyla, meclis üyelerimizle, 

belediye başkanımızla istişare halindeyiz. Bu çok 

güzel. Örnek bir birlikteliğimiz var. Biz bu masada 

İsmail Aynacı, Fikret Gürel ya da Çetin Seymen 

olarak oturmuyoruz. Bize oy vermiş insanları 

temsilen buradayız. Bu insanların da fikirlerini 

size iletmek isteriz. Beraber yaşadığımız, hayalini 

kurduğumuz kent için istişareler yapacağız. Bizim 

de fikirlerimiz var. Çalışmalarınıza katkı sunacağını 

düşünüyorum. Bu konudaki hassasiyetiniz için 

teşekkür ediyor, devamını diliyorum” diye konuştu.

GÖNÜL 
BELEDİYECİLİĞİ
Saadet Parti İlçe Başkanı 

Yaşar Yıldız da yaptığı 

konuşmada şunları söyledi: 

“Bizleri burada topladığı 

için başkanımıza teşekkür 

ederiz. Sizi takip ediyoruz. 

Çalışmalarınız güzel. Sabah 

erkenden işe geliyorsunuz. 

İşin başındasınız, mücadele 

ediyorsunuz. Gönül belediyeciliği noktasında 

insanlara dokunmamız lazım. Teşekkür ediyoruz” 

dedi. 

HER ŞEY GÖLCÜK İÇİN
Yeniden Refah Partisi Başkan Vekili Altan Aygün ise 

yaptığı konuşmada: “Belediye başkanımıza böyle bir 

organizasyonda bizleri bir araya getirdiği için teşekkür 

ediyorum. Her şey Gölcük için, her şey insanımız için. 

Çalışmalarımız hayırlara vesile olsun” dedi. 

SANAT, SPOR,  
KÜLTÜR KENTİ GÖLCÜK
Siyasi parti ilçe başkanlarının konuşmasının 

ardından söz alan Başkan Sezer, “Bu birliktelik tüm 

Türkiye’ye örnek olmalı. Biz donanma kentiyiz. 

Artık deprem kenti olarak anılmak istemiyoruz. 

Gölcük’ün sanat, spor ve kültür kenti olarak 

gündeme getirilmesini hedefliyoruz. Bu bilinçle 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Deprem sonrasında 

azalan ticari hayatı nasıl canlandırabiliriz, Gölcük’ü 

nasıl çekim merkezi haline getirebiliriz, bunun 

gayreti içindeyiz. Göreve geldiğimiz günden 

bu yana yaptığımız çalışmalarla ilgili bir sunum 

hazırladık. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum” 

dedi. Başkan Sezer, toplantının devamında 

hazırladığı sunumu ilçe başkanlarına aktarırken, 

devam eden projeler ve çalışmalar hakkında 

ayrıntılı bilgi verdi. İlçe başkanları da sunumu 

izlerken projeler ve devam eden çalışmalar 

konusunda görüş ve önerilerini sundular.

Gölcük Belediye Başkanı  
Ali Yıldırım Sezer, ilçedeki siyasi 

partilerin ilçe başkanlarını bir 
masa etrafında topladı.

Siyasi partilerin ilçe başkanları, kendileri için 
hazırlanan sunumu izlerken, belediyenin şimdiye 

kadar yaptığı çalışmalar hakkında bilgi sahibi oldu. 
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G
ölcük Belediye 

Başkanı Ali 

Yıldırım Sezer, 

Gölcük Otogarı’ndan 

kalkan ve Gölcük – 

Gebze arasında yolcu 

taşıyacak olan Hat 

700’ün ilk seferine katıldı. 

İlk seferde, Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesi 

Ulaşım Park Genel 

Müdürü Salih Kumbar ve 

birim müdürleri de hazır 

bulundular. 

ÖNEMLİ BİR EKSİK GİDERİLDİ
Hat 700 seferleriyle iki yakanın birleştiğine dikkat 

çeken ve Gölcük ile Gebze’nin komşu olduğunu 

belirten Başkan Sezer: “Önemli bir eksik bugün 

itibariyle giderilmiş oldu. Bu önemli anı ben de 

yaşamak istedim. ‘Bismillah’ diyerek, saat 06.00’da 

Gölcük Otogarı’nda yerimi 

aldım; Gölcük- Gebze Hat 

700'ün ilk seyahatine katıldım. 

İlçemize hayırlı uğurlu olsun” 

dedi. 

ARTIK GÖLCÜK’TEN 
GEBZE VE 
İSTANBUL’A 
ULAŞIM DAHA 
KOLAY
Hat 700 ile sağlanan ulaşım 

kolaylığıyla ilgili de bilgi veren Başkan Sezer: 

“Yolcularımız, Hat 700’ün son durağı olan Gebze 

Fatih Tren İstasyonu'ndan Marmaray'a; Gebze 

D-100 duraklarından aktarma yaparak Hat 250G 

ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na; Hat 200 ile de 

Kartal Metrosu'na ulaşabilecekler. Artık belediye 

otobüslerimiz ile Gölcük’ten Gebze’ye ve İstanbul’a 

ulaşım çok daha kolay olacak” dedi. 

GÖLCÜK ILE GEBZE 
KOMŞU OLDU
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GÖLCÜK BELEDIYESI  
VERGI BORÇLARINI ÖDEDI
G

ölcük Belediyesi, mülkiyeti 

belediyede olan 5 okulun arsasını Milli 

Emlak’a devrederek 13.875.611,81- TL 

tutarında vergi borcu ödedi. Gölcük Belediye 

Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada, 

“Milli Emlak Genel Müdürlüğü Trampa Daire 

Başkanlığı ve Vergi Dairesi Başkanlığı ile 

yaptığımız görüşme neticesinde; Gölcük 

Belediye Meclisi’nin oy birliği ile verdiği 

karara istinaden; üzerinde uzun yıllardan 

beri okul bulunan, imar uygulamaları 

sonucu mülkiyeti belediyemizde kalan 5 

okulun arsasını, tapuda attığımız imzalarla 

Milli Emlak’a devrettik. Böylelikle; Gölcük 

Belediyesi’nin 13.875.611,81- TL tutarında vergi 

borcunun ödenmesi nedeniyle, belediyemizin 

gelirinden her ay yapılan yüzde 15’lik kesinti de 

sona erecek” dedi. 

SGK BORÇLARI DA 
SIFIRLANIYOR
Bununla birlikte Gölcük Yeni Devlet Hastanesi’nin 

yapıldığı arsa üzerindeki, Gölcük Belediyesi’ne 

ait 28 bin m2’ye tekabül eden hisse ile Kocaeli’de 

farklı ilçelerde bulunan hazine arazilerinin takas 

edilmesi işlemi gerçekleştikten sonra, hazineden 

alınan bu arsaların SGK’ya devredilmesiyle, SGK’ya 

olan borç da sıfırlanmış olacak. Prosedür sona 

erdiğinde Gölcük Belediyesi’nin gelirinden, SGK 

borcu nedeniyle yapılan yüzde 25’lik kesinti de 

sona erecek. 
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B
ir ağaç parçasına ses vermek, ondan bir 

enstrüman yaratmak kolay değil. Bilgi ister, 

eğitim ister, yetenek ister, sabır ister; el 

becerisi, emek, zaman, incelik ister… Ağaç parçasını, 

dünyanın en güzel tınılarını çıkaran bir müzik aleti 

hale getirmek, gerçek bir müzik aşkı ister.Ulaşlı’daki 

atölye evinde, büyük bir özenle özel üretim 

gitarlar yapan müzisyen Burak Şekerli, işini işte bu 

aşkla yapan bir çalgı yapım ustası, global adıyla 

bir ‘luthier’. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet 

Konservatuarı Çalgı Yapım Bölümü mezunu olan 

Şekerli, meyve ağaçları arasındaki şirin atölyesinde, 

hem birbirinden özel gitarlar üretiyor, hem de 

müzisyen dostlarını ağırlıyor. Ülkemizin pek çok 

tanınmış müzisyenine de gitar yapan Burak Şekerli, 

sipariş üzerine perdeli-perdesi gitar, klasik gitar, 

flamenko gitar, elektro gitar ve bas gitar üretiyor.

İsterseniz, gelin, Erzurum’un bir dağ köyünden 

doğan ve şu anda yaşamını Ulaşlı’daki atölye-evinde 

sürdüren başarılı luthier’i biraz daha yakından 

tanıyalım… Burak Şekerli, öğretmen olan babasının 

görev yeri nedeniyle Erzurum’da doğmuş. Çocukluk 

yılları boyunca, Anadolu’nun çeşitli illerinde 

yaşayan Şekerli, Kocaeli’ye lise yıllarında gelmiş; 

bir süre ilimizde okuduktan sonra, Almanya’nın 

Köln kentine giderek, liseyi burada tamamlamış. 

Şekerli’nin müziğe olan ilgisi ise, ortaokul yıllarında 

başlamış. İşin üretim kısmında olma arzusuyla 

araştırmalar yaparken, eline geçen bir dilsiz çoban 

kavalı hayatının akışını değiştirmiş. Genç müzisyen, 

o günleri şöyle anlatıyor:“Gerçekten de hayatım, 

dilsiz çoban kavalıyla değişti. Enstrüman çalmanın 

yanı sıra, o enstrümanı yapmanın da sevdasına 

düştüm. İTÜ Devlet Konservatuvarı’nda ‘Çalgı 

Yapım Bölümü’ olduğunu öğrenince, bu bölümü 

okumak için sınavlara sıkı bir şekilde hazırlandım 

ve hayalim gerçek oldu." Şekerli, eğitim hayatı 

boyunca gerek İstanbul gerekse yurt dışında, bu 

alanda çeşitli atölyelerde çalıştığını, dünyada bu 

işin nasıl yapıldığını öğrendiğini söylüyor. Şekerli, 

Türkiye’ye döndüğünü ve döner dönmez de İstanbul 

Beyoğlu’nda bir çalgı yapım atölyesi kurduğunu, 

gitar ile türevi çalgılar yapmaya başladığını söylüyor.

Uzun yıllar İstanbul’da bu işi yapan Şekerli, 

babasının Kocaeli’de devam eden öğretmenlik 

görevinden emekliye ayrılmak istemesiyle hayatına 

farklı bir rota çizme kararı almış. 10 yıl önce, radikal 

bir kararla İstanbul’dan ayrılan ve Gölcük Ulaşlı’ya 

yerleşen luthier Şekerli, bir yanı deniz, bir yanı 

orman manzaralı evinin 2 katını atölyeye çevirmiş ve 

burada daha butik çalışmaya başlamış.10 yıldır, butik 

atölyesinde özel sipariş üzerine özel gitarlar üreten, 

yine isteğe bağlı olarak Türk müziği sazları da yapan 

Şekerli, tek başına çalıştığı atölyesinde bir kütüğü 

muhteşem sesler çıkaran çalgılara dönüştürüyor. 

Türkiye’nin sayılı luthierlerinden biri olan, yine 

Türkiye’nin ve dünyanın en iyi müzisyenlerinin 

kucağına en iyi gitarları veren luthier Şekerli, 

dünya çapında bu işle ilgili teknolojiyi takip edip, 

çalgılara kendi özgün yorumuyla hayat veriyor.

Enstrüman yapımcılığının bir çok ince noktası 

olduğunu vurgulayan luthier Şekerli, “Öncelikle bir 

enstrümanı yapmak için bir sürü şeyden haberdar 

olmak lazım. İyi makine bıçağı bilemekten tutun da 

diğer tüm el aletlerini iyi bilemeye, biraz botanik 

AĞACA SES VEREN ADAM

Türkiye’nin sayılı enstrüman üreticilerinden birisi 
olan müzisyen Burak Şekerli, Ulaşlı’daki butik 
atölyesinde, sipariş üzerine çok özel gitarlar üretiyor.

Luthier Burak Şekerli, Gölcük Ulaşlı’da kurduğu 
butik atölyesinde gitar üretiyor.

BURAK ŞEKERLi
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bilgisine sahip olmaktan iyi bir ağaç 

seçmeye, matematik ve ses fiziği 

bilgisine kadar her şey bu sanat 

dalının önemli inceliğidir. Bunların yanında çok iyi 

marangoz olmak da gerekiyor. Ben bu anlamda 

kendimi geliştirdim. Kütük vaziyetten son haline 

kadar enstürmanın her şeyini bizzat yapıyorum. 

Enstrüman yapmak ciddi zaman, bilgi ve özveri 

istiyor. Her şeyden önce bu işi gerçek anlamda 

sevmek gerekiyor. Çünkü saatlerce ayakta kalıyor, 

toz içinde çalışıyorsunuz” dedi.

BU IŞIN MATEMATIĞI VAR
En iyi gitarın en iyi ağaçtan yapıldığını söyleyen 

luthier Şekerli, “Dünyanın dört bir yanından 

getirttiğim en iyi ağaçlardan, dünyanın en iyi seslerini 

çıkaran gitarları üretiyorum. Gitar, dünyanın çeşitli 

yerlerinden satın alınan çok kıymetli ağaçlarının 

birleşmesiyle oluşan bir enstrüman. Sapının ağacı 

başka bir yerden, gövdesinin ağacı başka bir yerden, 

kapak ağacı başka bir yerden. Enstürmanın içindeki 

matematik ise, bambaşka bir dünya… Anlayacağınız 

bir sürü bilgi birikim gerektiren bir iş bu” diyor.Luthier 

Şekerli, gitar tutkusunu da şöyle anlatıyor: “Avrupa’da 

‘fakir piyanosu’ olarak bilinen bir enstürman gitar 

ve ben gitar müziğini seviyorum. Müzik üretme 

anlamında inanılmaz geniş bir sahaya sahip. Ben aynı 

zamanda müzisyenim. Gitar da çalıyorum. Yıllarca 

çeşitli orkestralarda çaldım. TRT’de sözleşmeli 

kavalist olarak çalıştım. Müzik hayatımın önemli bir 

parçası. Gitar da her zaman hayatımda vardı, olmaya 

devam edecek.”Bir gitarı özelliklerine göre minimun 

2,5 ayda, maksimum ise 2 yılda tamamladığını 

söyleyen luthier Şekerli, enstrüman yapmanın 

kendisinde yarattığı duyguyu da şöyle paylaşıyor: 

“Enstrüman yapmak çok güzel bir duygu. Her 

enstrüman bittiğinde dünyaya bir eser bıraktığımı, 

kendimden bir parça bıraktığımı 

düşünüyorum. Çünkü halihazırda 

ağaçları kütük vaziyette alıp, onları 

bir şeye dönüştürüp ses çıkarmasını 

sağlıyorum. Ve yaptığım işin hitap 

ettiği saha özel müzisyenlerden oluşuyor. Onlar, 

ellerine aldıkları gitardan özel sesler bekliyor. Özel 

sesler çıkınca da mutlu oluyorum. Ben Türkiye’de bir 

çok özel müzisyenin kucağına gitar ve enstrüman 

vermiş bir insanım.”Enstrüman yapımcılığıyla ilgili 

yetişmiş insanın olmamasından ve yetiştirilmesinin de 

çok zor olduğundan dem vuran Şekerli, “Bu iş öyle 

kolundan birini tutup öğretilecek bir iş değil. İnsanın 

içine bu anlamda bir katre düşmeli, çünkü işin içinde 

toz var, çok fazla ayakta durmak var, göz nuru var, 

bıçak kullanma, makine kullanma var, bir sürü şeyden 

anlamak var. Bayağı eforlu çalışıyorsunuz. Ciddi 

matematik, ses fiziği problemlerini çözebilmeniz 

gerekiyor. Bir sürü şey birleşince gelip de kapınızı 

çalan insanların bir ay sonra yüzü değişiyor. 

Gidiyorlar. Bu işe başlamak isteyen kişinin içine 

enstrüman yapım aşkı düşeceği gibi, el yatkınlığı da 

yüksek olmalı” diyor.

HEP ÜRETECEĞIM
Hedeflerini de bizlerle paylaşan luthier Şekerli, “Elde 

ettiğim bir başarı var ve bu başarıyı bambaşka yere 

taşımak gibi bir hedefim var. Hayatımı enstrüman 

üreterek, gitar yaparak geçirmek istiyorum. İyi 

müzisyenlerin benim enstrümanlarımla sahne 

almasını, iyi sesleri insanlara duyurmasını istiyorum” 

şeklinde konuşuyor. Son olarak; Gölcük’ün 

sessizliğini, sakinliğini sevdiğini söyleyen luthier 

Şekerli, “Gölcük’ü seviyorum. Doğası, tabiatı çok 

güzel. Sahile iniyorum balığımı tutuyorum, dağa 

çıkıyorum yürüyüş yapıyorum. Her sabah koşu 

yapıyorum ormanda. Sağlığınızı, zindeliğinizi elde 

avuçta tutmak için güzel bir ortam burası” diyerek 

sözlerine son veriyor. 

Luthier Burak Şekerli, bir 
enstrüman üretmenin çok fazla 

inceliği olduğunu söylüyor. 

Burak Şekerli, en iyi gitarları üretmek için 
dünyanın en iyi ağaçlarını getirtiyor ve usta 
bir marangozlukla onlara şekil veriyor.

Luthier Burak Şekerli, özel 
sipariş üzerine özel sesler 
çıkaran gitarlar üretiyor.
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GÖLCÜK ILÇE  
JANDARMA HIZMET BINASI 
TAMAMLANMAK ÜZERE 

GÖLCÜK’TE YAPILAN BIR PROJEDE DAHA SONA GELINDI: 

Gölcük Merkez Mahallesi, Mareşal Fevzi 

Çakmak Caddesi, No:7 adresinde bulunan 

Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet 

Binası, modern yeni binasına kavuşuyor. 

Şirinköy Mahallesi, Kervansaray Camisi yanında 

bulunan yeni binanın 2 ay içinde tamamlanması 

bekleniyor. 

İKİ AY İÇİNDE TAMAMLANACAK
Çalışmayla ilgili açıklama yapan Gölcük 

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer: “Şirinköy 

Mahallesi, Kervansaray Camisi yanında bulunan; 

tamamlama ihalesi 20 Mart 2020’de yapılan 

ve 12 Ekim 2020 tarihinde tamamlanacak olan, 

modern bir mimari anlayış ile yapılan Gölcük İlçe 

Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası’nda sona 

gelindi. Birbirine bağlı iki binadan oluşan; 3 kat, 

2.640 m2 kapalı alana sahip olan Gölcük İlçe 

Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ilçemize 

hayırlı, uğurlu olsun” dedi. 

SELIMIYE VE LÜTFIYE’DE 
MENFEZ YAPILDI

Selimiye ve Lütfiye 

köylerini birbirine 

bağlayan yol üzerinde 

bulunan eski menfezlerin 

yerine yenileri yapıldı. 

Selimiye ve Lütfiye 

köylerini birbirine bağlayan 

yol üzerindeki yeni menfez 

15 metre uzunluk ve  

7 metre genişliğe; Selimiye 

Mahallesi Muşlular 

mevkiinde yapılan menfez 

ise 5 metre uzunluğa ve  

5 metre genişliğe sahip. 

Köylerdeki menfez yenileme 
çalışmaları, hızla tamamlandı. 
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C
umhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın 

himayelerinde, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı'nın koordinesinde geçtiğimiz yıllarda 

başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’, Gölcük Belediyesi 

tarafından titizlikle sürdürülüyor. Gölcük Belediyesi 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün resmî 

kurumlara, okullara ve toplu yaşam alanlarına 

yerleştirdiği geri dönüşüm kutularında biriken 

atıklar, periyodik olarak toplanıp, geçici 

depolama alanında ayrıştırılarak geri dönüşüme 

kazandırılıyor. 

Bu kapsamda yaptığı çalışmalara, ‘Her Atık Çöp 

Değildir’ sloganıyla aralıksız devam eden Gölcük 

Belediyesi, kurumlara ve toplu yaşam alanlarına 

her tür atık için ayrı geri dönüşüm kutuları 

bırakıyor. Cam, kağıt, plastik, metal, organik ve geri 

dönüştürülemeyen atıkların ayrı ayrı toplandığı 

kutular daha sonra ekiplerce özel lisanslı firmalara 

teslim ediliyor. Gölcük Belediyesi atıkların geri 

dönüşümünü sağlayarak ülke ekonomisine katkı 

sunmuş oluyor. 

Geri dönüşüm konusundaki hassasiyetiyle tanınan 

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, konu 

hakkında şunları söyledi: “Çevreye duyarlılık 

hepimiz için sosyal bir sorumluluktur. Çevre bize 

miras değil, korunması ve gelecek nesillere en 

güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanettir. 

Daha temiz bir Gölcük’e ulaşmak için hepimizin 

yerine getirmesi gereken sorumluluklar vardır. 

Sıfır Atık Projemizi de bu kapsamında çok 

önemsiyoruz. Atıkları kaynağında ayrıştırarak hem 

çöp miktarını azaltabilir, hem de geri dönüşüme 

kazandırarak çevreye ve ekonomimize katkı 

sunabiliriz. Kaynakların tasarruflu kullanılması 

ve ekonominin güçlenmesi için, toplum olarak 

bu bilinci kazanmak; ayrıca genç nesillere de 

öğretmek zorundayız” dedi. 

Sıfır Atık Projesi’ne tam destek
Ülke çapında yürütülen, Gölcük Belediyesi’nin de hassasiyetle uyguladığı ‘Sıfır Atık 
Projesi’ sayesinde; atıklar toplanıyor, ayrıştırılıyor ve geri dönüşüme kazandırılıyor. 

Gölcük Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki 
sitelere de geri dönüşüm kutuları bırakıyor.

Gölcük Kaymakamlığı da 
atıklarını ayrıştırıyor.

Geri dönüşüm 
kutuları okullara 

da yerleştirildi.
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G
ölcük’te ticari ve sosyal hayatı 

canlandırmak için ilçeye bir AVM 

kazandırmak isteyen Gölcük Belediye 

Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e, ilçe halkından tam 

destek geldi. Gölcüklüler, AVM’yi istiyor. Bu 

sayede ilçe halkının alışveriş için başka yere 

gitmesine gerek kalmayacağını, zamandan tasarruf 

edeceklerini, hatta; diğer ilçelerden Gölcük’e 

müşteri geleceğini düşünen ilçe halkı: ‘Hem esnaf 

hem vatandaş kazanacak’ diyor. Gölcüklüler, AVM 

ile birlikte sinema ve bowling salonlarının, çocuk 

eğlence merkezlerinin de gelecek olmasını, sosyal 

hayatın canlanması açısından gerekli buluyor. İşte 

Gölcüklülerin AVM hakkındaki görüşleri...

AVM ISTIYORUZ
Gölcük halkı, alışveriş ya da sinema için başka ilçelere gitmek istemiyor. İlçeye 
büyük bir avm yapılmasını isteyen hemşehrilerimiz, "ilçe esnafı kazansın" diyor.

ESMA NUR KODAMAN (LISE ÖĞRENCISI)

AVM olsa buradan çıkmayız
Bizler okul çıkışında Gölcük’te ne yapacağımızı 
bilemiyoruz. Bazen sadece yemek yiyip, eve gidiyoruz. 
Halbuki sinemamız olsa, bowling salonumuz olsa, 
arkadaşlarımızla sosyalleşeceğiz. Bu ihtiyaçlarımızı 
gidermek için İzmit’e gidiyoruz. Oradaki AVM’lerde 
vakit geçiriyoruz. Gölcük’ün bir AVM’si olsa buradan 
çıkmayız. Okul çıkışı vakit geçireceğimiz bir yer olması 
için başkanımızdan AVM projesini hayata geçirmesini 
istiyoruz.

ZEYNEP SIRMEN (LISE ÖĞRENCISI)

Zamanımızı Gölcük’te değerlendirelim
Hafta içi okul çıkışlarında Gölcük’te yapacak bir şey bulamıyoruz. Hafta 
sonu, ise daha sıkıcı geçiyor. Arkadaşlarla İzmit’e gitmek zorunda kalıyoruz. 
AVM’miz olsa buradan ayrılmayız. Sonuçta; İzmit’e gitmek bizim için zaman 
kaybı. Zamanımızı burada en güzel şekilde değerlendiririz. Bu yüzden 
ilçemize bir AVM mutlaka kazandırılmalı diye düşünüyorum.
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ALI ÖZDEMIR (BELSA TAKSI ESNAFI)

Herkes kazanacak
“30 yıldır Gölcük’te yaşıyorum. Burayı 
çok seviyorum. Gölcük’ün gelişmesi 
için güzel bir AVM yapılmasını istiyoruz. 
AVM hem vatandaşa, hem de esnafa 
kazandırır. AVM ile birlikte gençlerin vakit 
geçirebileceği, sinema ve bowling salonu 
da açılmış olacak. Bu büyük avantaj. 
İzmit’e gitmek zorunda kalmayacağız. 
AVM yapıldığında, Gölcük’te yaşamın 
daha hareketli olacağına inanıyorum.

CEYHUN AYDIN-YIĞIT RÜZGAR-ELA AYDIN (BÜYÜKŞEHIR ÇALIŞANI)

Sosyal yaşam canlanır
İlçemize bir AVM yapılırsa İzmit’e gitme ihtiyacı yarı yarıya 
düşer. Hafta sonumuzu Gölcük’te geçiririz. Sinemaya gideriz, 
etkinlik alanlarında çocuklarımızla vakit geçiririz. Gölcük kazanır. 
Çocuklar ve yetişkinler için sosyal yaşam canlanır.

NUR OLGUNER (EV HANIMI)

Sonuna kadar destekliyorum
AVM projesini sonuna kadar destekliyorum. İlçemizin hayrına ve 
güzel olacak. 21 yaşında bir kızım var benim. Sürekli İzmit’e gidiyor. 
Neden ekonomik olarak İzmit kazansın. Gölcük esnafı kazanmalı.

HATICE KUDU- MUHAMMET KUDU-ZEYNEP ERVA KUDU

Gölcük’ün esnafı kazansın
İlçemize bir AVM istiyoruz. İzmit’e gidip gelmek 
çok zor. Trafik yoğun. Çok vakit kaybediyoruz. Biz 
Gölcük’te yaşıyoruz ve Gölcüklüler kazansın istiyoruz. 
AVM yapılsın ki; Gölcük’ün esnafı kazansın. Böylece 
Gölcük’ün değeri artar, esnaf da rahat bir nefes alır.
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ERHAN KESKIN (MÜTEAHHIT)

Ekonomi 
canlanacak

AVM projesinin yapılacağı 
alan olarak Kavaklı’da 

eski sanayinin olduğu yer 
gösteriliyor. Sadece AVM de 
yapılmayacak. Residence ve 

otel bir arada olacak diye 
biliyoruz. Bu proje Kavaklı’ya 
da hareket getirecek çünkü; 

Kavaklı, Gölcük merkeze göre 
biraz geri kaldı. Ayrıca, trafik 
akışının Kavaklı’ya yönelmesi 

ilçe merkezini de rahatlatacak. 
Karamürsel, Başiskele’den 
insanlar ilçemize gelecek. 
Gölcük için artı bir değer 

olacak. Ekonomi canlanacak. 
AVM, gençliğe hitap edecek 

bir proje olacak. Gençler, 
şehir dışına çıkmak zorunda 

kalmayacak. 

HAMZA ÖZER (LİSE ÖĞRENCİSİ)

Burada vakit geçirelim
Ben Hamidiye Köyü’nde oturuyorum. Arkadaşlarımla vakit geçirmek 
ve eğlenmek için sık sık İzmit’e gidiyorum. Gölcük’e bir AVM yapılırsa, 
buradan başka yere gitmem. Gölcük’ün sineması yok. AVM ile birlikte 
sinemamız da olacak. Neden Gölcük’te değil de başka yerlerde vakit 
geçirelim? AVM’miz olsun, burada aktivite yapalım.

NEVZAT ÇILOĞLU 

(MEVLANA PIDE’NIN SAHIBI)

Farklılık katacak
Yaklaşık 30 yıldır Gölcük’te 
yaşıyoruz. Esnafın daha iyi 

ekonomik şartlara sahip olması 
için AVM şart. AVM olursa, 
Gölcüklüler başka ilçelere 

gitme ihtiyacı duymayacak ve 
ilçe esnafına kazandıracak. Biz 
esnaflar AVM’de dükkan açar, 

ekonomimizi düzeltiriz. AVM’nin 
ilçeye farklılık katacağını 

düşünüyorum. 

OSMAN KÖKSAL (ASMALATI 

KIRAATHANESI’NIN SAHIBI)

Esnaf nefes alır
Yıllardır alışveriş için İzmit’e gidiyoruz. 
İlçemize bir AVM yapılırsa buna 
gerek kalmayacak, esnafımız da 
rahat bir nefes alacak. AVM projesi 
halkın menfaatine olacaktır. AVM ile 
ilçemiz hafta sonu daha da hareketlilik 
kazanır. Genelde hafta sonları 
Gölcüklüler İzmit’e akın ediyor, esnafın 
işleri düşüyor. AVM ile bu durum 
da ortadan kalkar. Gölcük’e AVM 
yapılması, Karamürsel, Başiskele gibi 
ilçelerden insanların buraya gelmesini 
de sağlayacaktır. Sonuçta oradaki 
insanlar da İzmit’e gidiyor.
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HALIL ATALAR 

(ATALAR ILETIŞIM’IN SAHIBI)

Büyük bir AVM 
Gölcük’e yakışır
Ben 40 yıldır Gölcük’te 
oturuyorum. Burada esnaflık 
yapıyorum. Gölcük’e bir AVM 
yapılırsa, özellikle hafta sonları 
ilçemiz hareketlenir. Esnafa 
büyük faydası olur, ticari olarak 
rahatlarız. Yıllardır sinemaya 
gitmek için İzmit’in yolunu 
tutuyoruz. AVM yapılırsa 
sinemamız da olur, başka 
yere gitme ihtiyacı duymayız. 
Ayrıca; çocuklarımızın da 
vakit geçireceği, güvenle oyun 
oynayacağı bir yer olur. Büyük bir 
AVM Gölcük’e çok yakışır.

NECDET SEVINÇ-OSMAN KAVAK-MUSTAFA SAVAŞ 

(GÜREL KUYUMCULUK ÇALIŞANLARI)

İlçemize hareket gelir
AVM ilçemize hareket getirir. Gölcük, 150 bin nüfuslu bir ilçe. 41 
ilden daha büyük bir ilçe. Ancak ilçemizde bir AVM olmadığı için, 
halkımız İzmit’e gitme ihtiyacı duyuyor. İlçemize AVM yapılması 
halinde, ilçe halkı İzmit’ten değil, Gölcük esnafından alışveriş 
yapmaya başlar. Hem kaliteli ürünler, markalar da ilçemize gelmiş 
olur. AVM ilçeye değer katar. İnsanımızın hafta sonunda ya da iş 
ve okul çıkışında gidebileceği bir yer olsun istiyoruz.

TUNCAY CABAR (EMLAK DANIŞMANI)

AVM, Gölcük’ün 
hakkıdır
36 yıldır Gölcük’te yaşıyoruz. İlçemize 
bir AVM elbette istiyoruz. Gölcük 
modern bir ilçe ve buraya bir AVM 
yakışır. İnsanımız AVM sayesinde 
daha çok sosyalleşme imkanı bulur. 
Türkiye’nin en modern ilçesinin bir 
AVM’sinin olması, esnafa da vatandaşa 
da kazandırır. AVM Gölcük’ün hakkıdır. 
İyi bir belediye başkanımız var. 
İnanıyoruz ki; başkanımız Gölcük için 
güzel şeyler yapacaktır.

HAMZA MELİK YILMAZ (LİSE ÖĞRENCİSİ)

Gençler için AVM şart
Gölcük’te arkadaşlarla gidebileceğimiz, 
vakit geçirebileceğimiz, eğlenebileceğimiz 
bir AVM istiyoruz. Özellikle hafta sonları 
aktivite yapamıyoruz. Oysa; sinemaya, 
bowlinge gitmek istiyoruz. Sosyal 
aktivitelerimiz çok kısıtlı. Gölcük’e bir AVM 
yapılırsa bu eksiklikler giderilmiş olacak. 
Gençler için ilçemize bir AVM şart. 
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G
ölcük Belediyesi Elektrik İşleri Amirliği'ne 

bağlı ekipler, Anıtpark ve Değirmendere 

Çınarlık Meydanı ile üst geçitlerde 

aydınlatma çalışması yaptı; meydanların ve üst 

geçitlerin akşam saatlerinde de ışıl ışıl olmasını 

sağladı. Anıtpark’ta yapılan çalışmalarda 16 metre 

totem ve ona bağlı LED projektör kullanılırken; 

Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda, yenilenen 

direklerde LED armatürlerle aydınlatma arttırıldı. 

Benzer çalışmalar, ilçemizin diğer bölgelerindeki 

parklarda da devam ediyor. 

Piyalepaşa Mahallesi’nde, ilçenin D-130 Karayolu 

İzmit yönünden giriş ve çıkışında yer alan 

parkta yapılan düzenlemede ise şev taşları 

boyandı. Böylece park, gündüz rengarenk, gece 

ise apaydınlık bir görünüm kazandı. Ayrıca; 

ilçemizdeki üst geçitlerin aydınlatılmasına yönelik 

çalışmalar da tamamlandı.

Anıtpark, Değirmendere Çınarlık 
Meydanı’ndaki parklarda, 
Piyalepaşa Gölcük çıkışındaki 
parkta ve üst geçitlerde 
aydınlatma çalışmaları yapıldı

Çınarlık Meydanı'nda yapılan 
çalışmalarda led armatürler kullanıldı.

Anıtpark Meydanı 
ışıl ışıl oldu.
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GÖLCÜK BELEDIYESI 
YAZLIK KÜLTÜR MERKEZI 
HIZMETE AÇILDI
G

ölcük Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi iş birliğiyle ortak proje 

kapsamında yapılan Yazlık Kültür Merkezi, 

31.08.2020 tarihinde yapılan ilk nişan töreni ile 

hizmete açıldı. Ayla Baltürk ve Hüseyin Kaba 

çiftinin nişan yüzüklerini Gölcük Belediye Başkanı 

Ali Yıldırım Sezer takarken, davetliler kültür 

merkezini ve verilen hizmeti çok beğendiler.

KÜLTÜR MERKEZİNDE  
NELER OLACAK?
Türk mimari anlayışına uygun olarak, 2 katlı olarak 

inşa edilen, toplamda 1100 metrekare kapalı 

alana sahip Yazlık Kültür Merkezi’nde; üst katta 

düğün, nişan gibi merasimlerinin de yapılacağı 

350 kişilik çok amaçlı salon, zemin katta KO-MEK 

kurs merkezi, bayanlara yönelik spor salonu ve 

muhtarlık odası yer alıyor.

KORANAVİRÜS  
TEDBİRLERİNE UYULACAK
Etkinliklerde Korona Virüs tedbirlerine harfiyen 

uyulacak. Çok amaçlı salonda yapılacak düğün, 

nişan ve tüm etkinliklerde salona girişler 150 kişi 

ile sınırlı olacak. Salona giren herkesin ellerini 

dezenfekte etmesi sağlanacak ayrıca ismi alınıp, 

ateşi de ölçülecek. Bunun yanında sosyal mesafe 

kuralına uyulacak. 

BELEDİYENİN İŞTİRAKİ  
GÖLAŞ İŞLETECEK
Çok amaçlı salon, Gölcük Belediyesi'nin yüzde 100 

iştiraki olan GÖLAŞ tarafından işletilecek. Yiyecek, 

içecek ve çeşitli hizmetler GÖLAŞ tarafından 

verilecek. Ayrıntılı bilgi almak ve rezervasyon 

yaptırmak isteyenler: 0 535 300 87 77 numaralı 

telefonu arayabilirler.
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G
ölcüklüler, Elazığ ve Malatya’da meydana 

gelen depremler nedeniyle zor günler 

geçiren vatandaşlarımıza yardım elini 

uzattı. Yaşanan depremlerin ardından, AFAD’ın 

talepleri doğrultusunda el ele veren, Gölcük 

Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi, Gölcük 

halkının yaptığı 2 TIR dolusu ayni yardımı deprem 

bölgesine ulaştırdı. Gölcük’ten yola çıkan TIR’ları 

uğurlamak için yapılan törene katılım yoğun oldu. 

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer 

yaptığı konuşmada: “Elazığ ve Malatya’da 

meydana gelen deprem sonrasında, öncelikle 

bölgeye giderek ihtiyaçların ne olduğunu gördük. 

AFAD il müdürümüzle ilk andan itibaren iletişim 

halinde olarak, AFAD ile koordineli bir şekilde 

hareket ettik. AFAD’ın talepleri ve yönlendirmesi 

neticesinde, Kızılay Gölcük şubesiyle birlikte 

GÖLCÜKLÜLERDEN 
DEPREMZEDELERE 
DESTEK

Başkan Sezer, yardım 
kampanyası kapsamında 
yapılan çalışmaları 
yerinde inceledi.

Depremzedelere yardım 
gönderecek 2 TIR, Yeniköy 

Kooperatifi tarafından 
ücretsiz tahsis edildi.
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aynî yardım kampanyasına hızlı bir şekilde 

başladık. Her yaştan hemşerilerimiz kampanyaya 

muazzam bir katılım gösterdi. Hatta, küçücük 

bir kardeşimiz harçlıklarından biriktirdiği, 

kumbarasındaki paraları yardım olarak bağışladı. 

Yardım malzemelerinin taşınacağı TIR’lar, Yeniköy 

Kooperatifi’ndeki arkadaşlarımız tarafından 

ücretsiz olarak tahsis edildi. Bizim milletimiz, zor 

zamanda bir araya gelmeyi, kenetlenmeyi her 

zaman başarmış asil bir millettir. Deprem sonrası 

yaşanan zorlukları ve yaşanan acıları en iyi bilen; 

Elazığ ve Malatya’daki deprem mağdurlarını 

en iyi anlayan ve yardım elini uzatan; yardım 

kampanyasına ayni ve nakdi büyük destek veren 

Gölcüklü hemşerilerime can-ı yürekten teşekkür 

ediyorum. Biz Gölcük’ün dağını, taşını, toprağını, 

havasını, suyunu seviyoruz. Ama en çok da 

yardımsever, kadirşinas, saygıdeğer Gölcüklüleri 

seviyoruz. Ben bu vesileyle; depremde hayatını 

kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha 

Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar 

diliyorum” dedi. Yardım TIR’ları, İlçe Müftüsü İlyas 

Öztel tarafından yapılan dua sonrasında Elazığ’a 

uğurlandı.

Gölcüklü vatandaşlar, depremzedeler için 
yüzlerce koli ayni yardım bağışında bulundu.
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Y
apılması planlanan barınak ve kıyı 

kullanımları amaçlı 1/5000 ölçekli 

Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 

102/j maddesi ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu 7. 

madde uyarınca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü 

tarafından onaylandı. Barınak ve kıyı kullanım 

amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı, Kocaeli Valiliği Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan, bir 

aylık askı ilan - itiraz süreci sonunda kesinleşti. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 

tatbikat projesi üzerinde çalışılmaya başlandı. 

Değirmendere Kuruçeşme 
Kıyı Yapı Projesi imar 
planları onaylandı
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T
ürkiye’nin ilk Türkçe e-kitap veri tabanı 

olan Hiperkitap işbirliğiyle oluşturulan 

Gölcük Belediyesi Dijital Kütüphanesi 

ile artık Gölcüklüler bilgisayar, tablet ya da cep 

telefonlarından tıklayarak, tam 22 bin kitaba 

anında ulaşabiliyor. Tam 28 temel konu başlığı 

altında; 300 yayınevinin 22 binden fazla Türkçe 

e-kitabına sahip olan dijital kütüphane, Gölcük 

halkı tarafından yoğun olarak kullanılmaya 

başlandı. Dijital kütüphaneden faydalanabilmek 

için öncelikle bir kereye mahsus olmak üzere 

Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi ve Değirmendere 

Yalı Evleri kütüphanelerine kayıt yaptırılması 

gerekiyor. Yapılan kayıt sonrasında kullanıcılara, 

sisteme girebilmek için bir şifre veriliyor. Kullanıcı 

bu şifreyle ‘kutuphane.golcuk.bel.tr’ adresinden, 

Play ya da Appstore’dan uygulamayı mobil aygıtına 

indirebiliyor. 7 gün 24 saat kesintisiz erişilebilen 

‘Gölcük Belediyesi Dijital Kütüphanesi’nde sürekli 

genişleyen bir kitap koleksiyonu bulunuyor. Sınırsız 

sayıda kullanıcının yararlanabildiği dijital kütüphane 

uygulamasında; kişiler, sistem üzerinde kendisine 

özel bir hesap ve kitaplık oluşturabiliyor. Dijital 

kütüphanede aynı yayın, sınırsız sayıda kullanıcı 

tarafından aynı anda kullanılabiliyor. Sistem, 

kullanıcılara elektronik yayın üzerinde not alabilme 

ve metin üzerinde ‘seç-kopyala-yapıştır’ özeliğini 

kullanma imkanı da sunuyor. Arama seçenekleri 

ve sonuç filtreleme özellikleriyle oldukça pratik bir 

kullanıma sahip olan dijital kütüphane, her yaştan 

binlerce Gölcüklü tarafından büyük bir keyifle 

kullanılıyor.

DÜNYANIN KITABI GÖLCÜKLÜLERIN CEBINDE 

GÖLCÜK BELEDIYESI 
DIJITAL KÜTÜPHANESI 
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G
ölcük Belediyesi Meslek Edindirme Kursları, 

10 yılda binlerce kadını meslek sahibi 

yaparak, aile bütçelerine katkı sunacak 

hale getirdi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım 

Sezer, belediyenin açtığı meslek edindirme kursları 

sayesinde, genç kızlarımızın ve kadınlarımızın meslek 

sahibi olmasını, üretime katılarak hem aile bütçesine 

hem de yaşadıkları ilçeye katkı sunmasını önemsiyor. 

Kursiyerler tarafından üretilen el emeği göz nuru 

ürünlerin internet ortamında satış ve pazarlamasının 

yapılabilmesi için teknik, mali ve hukuki alt yapı 

çalışmalarına devam ediyor. 

5 BİNİN ÜZERİNDE MEZUN 
2011-2012 eğitim ve öğretim döneminde faaliyete 

başlayan, yaklaşık 10 yıldır Gölcüklü kadınların adeta 

ikinci yuvası olan GÖLMEK, şimdiye kadar 5 bin 250 

kursiyeri mezun etti, 2 bin 65 kursiyere ise eğitim 

vermeye devam ediyor. 20 kurs merkezinde 17 branşta, 

61 öğretmenle eğitim veren GÖLMEK, ev hanımları 

kadar emekliye ayrılmış ancak üretmeye devam etmek 

isteyen kadınların da imdadına yetişiyor. 

Yaz aylarında lise öğrencilerinin de uğrak yeri 

olan GÖLMEK’te usta öğreticiler, bilgi birikimini ve 

tecrübelerini kadınlara aktarmaktan büyük mutluluk 

duyuyor. GÖLMEK; giyim, el sanatları, el nakışı, 

mefruşat, el örgüsü, kırkyama, pastacılık, Türk mutfağı, 

gitar, makine nakışı, step-pilates, aerobik, ahşap 

boyama, saçaklama, iğne oyası, resim ve cilt bakımı 

olmak üzere 17 branşta, hafta içi 09.15-16.15 saatleri 

arasında eğitim veriyor. Dikiş-nakış bilmeyen, eline 

iğne dahi almamış ya da bir resim fırçasını tutmamış, 

mutfağa hiç girmemiş, bir enstrümanın teline 

dokunmamış kursiyerler, yaklaşık 9 ay boyunca aldıkları 

eğitim sonrasında herkesi şaşırtıyor. Teorik ve pratik 

eğitimle kendilerini geliştiren kursiyerler, yıl sonunda ya 

kendi kıyafetlerini diker hale geliyor ya muhteşem yağlı 

boya tablolar yapmaya başlıyor ya da Türk ve dünya 

mutfağının en lezzetli yemekleriyle sofraları donatıyor. 

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR 
Kurslar hakkında bilgi veren Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürü Ayşe Tuğba Sarıgül, Halk Eğitim Merkezi ile 

koordineli çalıştıklarını, kurs öğretmenlerinin Halk 

Eğitim Merkezi bünyesindeki usta öğreticiler olduğunu 

söylüyor. GÖLMEK’in, kadınların sosyalleşebileceği, 

dostluklar kurabileceği ve yeteneklerini ortaya 

çıkarabileceği bir merkez olduğunu vurguluyor. Ayrıca; 

eğitim verdiğimiz tüm branşlar yoğun ilgi görüyor. 

KADINLARIN IKINCI YUVASI

GÖLMEK
GÖLMEK’in giyim kursu, Gölcüklü 
hanımların en çok ilgi gösterdiği branş.

Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürü Ayşe 

Tuğba Sarıgül

Kursta eğitim 
alanlar birbirlerine 

destek oluyor.
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Sınıflarımız oldukça kalabalık” diyor. 

GÖLMEK kayıtlarının okulların açılmasıyla birlikte 

eylül ayında alındığını, ekim itibariyle de derslerin 

başladığını belirterek, kayıtlar için alt yaş sınırının 14 

olduğunu hatırlatıyor. GÖLMEK kurslarında üst yaş 

sınırı ise yok. GÖLMEK’e her yaşta kayıt yaptırabilir, 

zamanınızı öğrenerek ve üreterek geçirebilirsiniz. 

Kayıt yaptırmak için bir GÖLMEK kurs merkezine 

gidip başvuru formunu doldurmanız yeterli. 

GÖLMEK kurslarını tamamlayan hanımlar, diledikleri 

takdirde, usta öğretici de 

olabiliyorlar. Kurs sonunda 

aldıkları sertifikalarla Halk Eğitim 

Müdürlüklerine başvuran kadınlar, 

usta öğretici eğitimlerine katılarak 

kendilerini daha ileri bir noktaya 

taşıyabiliyorlar. Kimi kadınlar 

ise eğitimlerini tamamladıktan 

sonra, devletimizin girişimcilik 

desteklerinden faydalanıp kendi 

işlerini kurabiliyorlar. Böylece 

kadınların iş yaşamına katılım 

oranı da artmış oluyor. GÖLMEK, 

haziran ayında dönemi kapatıyor, 

ancak yaz aylarında da kadınları 

yalnız bırakmıyor. Özellikle; çalışan 

ya da eğitim gören kadınlar ve 

öğrenciler için, yaz kursları açan 

GÖLMEK, 3 ay süreli hızlandırılmış 

eğitimler veriyor. Böylece tatile 

gidemeyen, yaz aylarını nasıl 

değerlendireceğini bilmeyen 

kadınlar, yaz dönemini de boşa 

geçirmemiş oluyorlar. Tüm kursların bitiminde 

kursiyerler sertifikalandırılıyor. 

GÖLMEK kursları arasında en çok ilgiyi ise; ‘giyim’ 

kursu görüyor. 22 usta öğreticinin eğitim verdiği 

giyim branşında sınıflar oldukça kalabalık. Kendi 

kıyafetlerini dikmek isteyen kadınlar, giyim kurslarına 

adeta koşarak geliyorlar. Model çıkarmadan tadilata, 

kumaş tanımadan dikiş makinesini kullanmaya kadar, 

her konuda eğitim alan kadınlar, bu kursun sonunda 

kostümden tutun da özel gün kıyafetlerine kadar her 

şeyi dikebilecek noktaya geliyorlar. 

Bu da aile bütçesine katkı anlamına 

geliyor. 

ÇOK MEMNUNLAR 
GÖLMEK’in ilgi gören bir diğer 

branşı ise; el nakışı. 7 usta 

öğreticinin eğitim verdiği el 

nakışı kursu da oldukça kalabalık. 

El nakışı kurslarında kadınlar; 

Osmanlı nakış tekniklerini, 

geleneksel Türk nakışlarını, tel 

kırma, tel sarma, Türk işi nakış, 

hesap işi nakışı ve ajur tekniklerini 

öğreniyorlar. GÖLMEK kurslarına 

devam eden kadınlar, Gölcük 

Belediyesi’nin bu hizmetinden 

oldukça memnunlar. Kadınlar, her 

dönem sonunda, Gölcük Kongre 

Sarayı’nda ‘GÖLMEK Yıl Sonu 

Sergisi’ adıyla dev bir sergi açıyor 

ve yaptıkları ürünleri burada 

sergileme imkanı buluyorlar.

• M. Akif Ersoy Kültür Merkezi
• İhsaniye Sosyal Merkez 
• İhsaniye Merkez 
• Ulaşlı Merkez 
• Yazlık Merkez 
• Hisareyn Merkez 
• Hisareyn Karaköprü 
• Halıdere Merkez 
• Değirmendere Sanat Evi 
• Değirmendere Spor Salonu
• Değirmendere Mahalle Konağı 
• Şirinköy Kızalay Binası 
• Ergüder Sitesi 
• Yenimahalle Konağı
• Topçular 
• Uydukent 
• Piyalepaşa 
• Şehitler 
• Çiftlik İlkokulu 
• Örcün 

GÖLMEK KURS 
MERKEZLERİ

GÖLMEK kurs öğretmenleri bir arada.

Mefruşat öğretmeni 
Yeliz Kakırman, 
öğrencileriyle 
yakından ilgileniyor.

Giyim kursu öğretmeni Yasemin 
Dolu, kursiyer Yasemin Acar ile.

Rafiye Gölbaşı ile Necmiye Çavuş, 
torunlarına giyisi dikiyor.

Halime Günenç ve Refiye 
Satikbuğa, mefruşat eğitimi alıyor.
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Ö
Z-DE-BİR Özel Uygulama Merkezi, 

şimdiye kadar Değirmendere Topçular 

Mahallesi'nde yazın sıcaktan, kışın 

soğuktan olumsuz etkilenen; eğitim-öğretim 

için uygun olmayan prefabrik bir binada eğitim 

veriyordu. ÖZ-DE-BİR velilerinden gelen talebe 

kayıtsız kalmayan Gölcük Belediye Başkanı Ali 

Yıldırım Sezer; İhsaniye Çiftlik Mahallesi’nde 

bulunan Gölcük Belediyesi’ne ait 3 katlı binayı özel 

çocuklarımıza tahsis etti. Çiftlik Mahallesi’ndeki 

binanın özellikli tadilat işleri, Kocaeli İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü ile Gölcük İlçe Eğitim Müdürlüğü’nün 

bilgilendirilmesiyle Gölcük Belediyesi tarafından 

gerçekleştirildi ve merkezin buraya taşınması 

sağlandı. ÖZ-DE-BİR Özel Uygulama Merkezi’nde 

toplam 42 otizmli öğrenci eğitim görüyor. 

Merkez binasında ana sınıfı da dahil olmak üzere 10 

özel sınıf bulunuyor ve 27 öğretmen görev yapıyor. 

ÖZ-DE-BİR Okul Müdürü Turgay Ataman yaptığı 

açıklamada: “Değirmendere’de, deprem sonrası 

yapılmış, eğitim için çok elverişli olmayan prefabrik 

bir binada eğitim veriyorduk. Başkanımız Ali 

Yıldırım Sezer, seçildikten 3 ay sonra bizi ziyarete 

geldi: "Bu bina özel çocuklarımızın eğitimi için 

uygun fiziksel şartlara sahip değil" dedi. Daha sonra 

şu anda içinde bulunduğumuz, mülkiyeti belediyeye 

ait olan binayı tadil ve tamir ederek özel çocukların 

eğitim almasına uygun hala getirdi ve kurumumuza 

tahsis etti. Kısa süre içinde yeni binamızda eğitim-

öğretime başladık. Sayın başkanımıza, il ve ilçe milli 

eğitim müdürlüklerimize, emeği geçen herkese çok 

teşekkür ediyorum” dedi.

Özel çocuklara anlamlı destek 
Başkan, “Öğretmenlerimizin yeni binadan 
memnun olması, bizi ayrıca sevindirdi” dedi.

ÖZ-DE-BİR Özel Uygulama Merkezi öncesi ve sonrası
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G
ölcük Belediyesi, çölyak hastaları için 

önemli bir hizmeti hayata geçirdi. 

Çölyak hastalığı; buğday, arpa, çavdar 

gibi tahıllarda bulunan ‘glüten’ maddesine, 

vücut bağışıklık sisteminin anormal yanıt 

vermesi sonrasında ortaya çıkıyor. Bu 

hastalar, içinde glüten bulunan hiçbir ürünü 

tüketemiyor. 

ÇÖLYAK HASTALARI 
HABERDAR EDİLDİ
Gölcük Belediyesi de ilçede yaşayan çölyak 

hastaları için ‘Glütensiz Ekmek ve Un’ satışına, 

Gölcük Belediye Hizmet Binası giriş katında 

başladı. Gölcük Belediyesi, ilçede yaşayan 

çölyak hastalarını, bu hizmetten faydalanmaları 

için mesaj yoluyla haberdar etti. Daha önce 

farklı şehirlerden glütensiz ekmek-un satın 

almak ve kargo ücreti ödemek zorunda kalan 

hastalar, Gölcük Belediyesi’nin, aldığı fiyattan 

glütensiz ekmek ve un satışına başlamasından 

memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. 

GÖLCÜK BELEDIYESI 
ÇÖLYAK HASTALARININ 
YANINDA
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YER YÜZÜNDEKI CENNET

ERiKLiTEPE
TABiAT PARKI
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E
riklitepe, cennet gibi doğasıyla yılın 4 

mevsimi konuklarını ağırlıyor. Gözlerinizi 

kapatın ve hayal edin… Bir ormanın 

tam kalbindesiniz. Dört bir yanınız gökyüzüne 

kavuşmuş ulu kayın ağaçlarıyla çevrili. Tabiat 

sarının, kırmızının, yeşilin en güzel tonlarına 

bezenmiş; sonbaharın ardında bıraktığı yapraklar 

rengarenk bir halı gibi ayaklarınızın altına serilmiş. 

Berrak, tertemiz, serin havayı içinize çekerken mis 

gibi toprak kokusu doluyor genzinize. Gözleriniz 

kapalı, rüzgarla dans eden dalların şarkısını 

dinliyor; koşarak yanınızdan geçip ağaçların 

arasında kaybolan telaşlı sincabın arkasından 

huzurla gülümsüyorsunuz… Artık gözlerinizi 

açabilirsiniz, Eriklitepe’desiniz. 

Adım atıldığı andan itibaren insana, kendisini bir 

yağlı boya tablonun içerisinde gibi hissettiren 

Eriklitepe Tabiat Parkı; Samanlı Dağları’nın 

eteğindeki Erikli Düzü Yaylası içinde, kayın 

ağaçlarıyla kaplı, olağanüstü güzellikte bir doğal 

yaşam alanı. 1000 rakımda bulunan Eriklitepe 

Tabiat Parkı, doğal güzelliği kadar bünyesinde 

bulunan 10 bin kayın ağacından kaynaklanan üstün 

hava ve su kalitesiyle de ayrıcalıklı bir bölge. 

İSTER GÜNÜ BİRLİK,  
İSTER KONAKLAMALI 
Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tahsis 

edilen 630 dönümlük orman arazisinde; 100 

dönümü muhteşem bir tabiat parkına dönüştürülen 

Eriklitepe, şimdi yurdun dört bir yanından gelen 

konuklarını ağırlıyor. İlkbaharda, yeşile duran 

kayın ağaçları altında doğanın uyanışına şahitlik 

edebileceğiniz; yaz aylarında, gökyüzünü kaplayan 

gür yaprakların gölgesinde serinleyebileceğiniz, 
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Sonbaharda doğanın tüm renklerini bir arada 

görebileceğiniz ve kışın kar altındaki ormanın 

dantel gibi görüntüsüyle büyüleneceğiniz bu 

yeryüzü cenneti, ziyaretçilerine unutulmaz bir 

deneyim yaşatıyor. Günübirlik geziler, piknikçiler 

ve kampçılar için her türlü konforun sağlandığı 

Eriklitepe Tabiat Parkı’nda; modern hayatın 

keşmekeşinden uzakta birkaç gün geçirmek 

isteyenler için konaklama imkanı da bulunuyor. 

Tesiste 15 adet bungalovun yanı sıra restoran, 

kafeterya, bakkal, toplantı salonu, çadır kampı alanı, 

piknik ve mangal alanı, kızak alanı, 2 kilometrelik 

yürüyüş parkuru, spor alanı, çocuk oyun parkurları, 

macera parkı ve mescit de var.

15 ADET BUNGALOV 
Gölcük Belediyesi, Eriklitepe Tabiat Parkı’nın 

günübirlik misafirleri için her ayrıntıyı incelikle 

düşünmüş. Aynı anda 1.000-1.500 kişiyi 

ağırlayabilen ve doğanın korunması için gereken 

tüm önlemlerin alındığı piknik alanında, mangal 

için güvenli bölgeler oluşturulmuş. Eriklitepe 

Tabiat Parkı’nın genelinde de belirlenen ‘ateş 

alanları’ dışındaki bölgelerde, mangal ve ateş 

yakmak kesinlikle yasak. Piknik alanında su, 

tuvalet ve lavabo gibi piknikçilerin temel 

ihtiyaçlarını karşılayan hizmetler de veriliyor. 

Bu şiirsel ambiyansı daha uzun süre yaşamak; 

doğanın sesini, gecenin sessizliğinde dinlemek 

ve bir orman sabahına kuş cıvıltılarıyla uyanmak 

isteyenleri de unutmayan Gölcük Belediyesi, 

tesis bünyesinde konaklama imkanı oluşturmuş. 

Tamamen doğal yapıya uygun dizayn edilmiş 

toplam 15 adet 2+1 bungalovla hizmet veren tesis, 

doğa aşıklarına 4 mevsim ev sahipliği yapıyor. 

Mutfak, banyo, sıcak su, su ısıtıcı, mini buzdolabı, 

mutfak gereçleri, televizyon ve 3 adet elektrikli 

ısıtıcının bulunduğu bungalovlarda 4 yetişkin 

ve 1 çocuk rahatlıkla konaklayabiliyor. Bungalov 

misafirleri, istedikleri süre boyunca Eriklitepe’nin 

muhteşem güzelliğinde konaklayabiliyor. Talep o 

kadar yoğun ki, Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 

müsaade ettiği ölçüde daha başka bungalovlar 

da konulması planlanıyor. Bungalovlara giriş saati 

14.00’te, çıkışlar ise sabah 11.00’de gerçekleşiyor. 

Tesis, doğada can dostuyla birlikte vakit geçirmek 

isteyenleri de kırmıyor, bungalovların içine 

alınmadığı sürece evcil hayvan kabul ediliyor. 

RESTORAN DA VAR 
Eriklitepe Tabiat Parkı’nda, her bungalovun önünde 

mini bir ateş yakma alanı bulunuyor. Misafirler, 

dilerlerse yiyeceklerini yanlarında getirip ateş yakma 

alanlarında küçük tüp kullanabiliyor, mangal keyfi 

yapabiliyor. Bununla birlikte tesisin kafe ve restoranı 

da misafirlerin her daim hizmetinde; mangalda 

kullanılacak et ürünleri de tesisten temin edilebiliyor. 

Eriklitepe’de, doğanın içinde kamp yapmak 

isteyenler de düşünülmüş ve tesiste 50 ila 100 adet 

çadırın kurulabileceği ayrı bir alan oluşturulmuş. 
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Çadırda konaklayıp, kamp ateşi eşliğinde keyifle 

vakit geçirmek isteyenlerin elektriği, tesis tarafından 

sağlanıyor. Ayrıca kampçılar, kendilerine ayrılan 

bu alanda bulunan mutfak, tuvalet, duş ve diğer 

imkanlardan faydalanarak sorunsuzca tatil 

yapabiliyor. Tesis bünyesinde faaliyet gösteren 

kafeterya ve restoran da belli saatler içerisinde 

Eriklitepe misafirlerinin hizmetinde. Çay, kahve, 

salep, tost, sandviç ve diğer atıştırmalıkları 

bulabileceğiniz kafeteryanın yanı sıra; kahvaltı ve 

diğer öğünler için restoranı tercih edebilir, ızgara 

ağırlıklı nefis yemeklerin tadına bakabilirsiniz. 

Peki, Eriklitepe Tabiat Parkı’na gelenler, ormanın 

içinde bir günlerini nasıl geçiriyor? Elbette, 

Eriklitepe ziyaretçilerinin ilk amacı, şehrin 

karmaşasından uzakta; sessiz, sakin, dingin 

ve huzurlu bir ortamda doğayla iç içe olmak… 

Bununla birlikte, farklı aktiviteler yapmak da 

mümkün. Tesis bünyesinde bulunan parkurda 

yürüyüş yapabilir, ormanın içindeki spor 

aletlerinden yararlanabilir, karlı dönemlerde kızak 

kiralayarak çok eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. 

Gölcük Belediyesi, çocukları da unutmamış; temiz 

havada, güven içinde zaman geçirmek isteyen 

çocuklar için çeşitli aktivite alanları yaratmış. 

Küçükler için düşünülmüş oyun parklarının yanı 

sıra, gençlerin en sevdiği alan macera parkı. 

Ağaçlar arasına gerilmiş halatlardan oluşan bu 

parkurda, özel kıyafetleri ve güvenlik görevlileri 

eşliğinde macera dolu anlar yaşayan çocuklar için 

Eriklitepe bambaşka bir anlam kazanıyor. Kısa 

bir süre içinde tesisin paintball, survivor ve ATV 

parkurlarının da kullanıma açılması planlanıyor. 

TAMAMEN GÜVENLİ 
100 dönümlük bir alanda, 21 çalışanıyla hizmet 

veren Eriklidere Tabiat Parkı’nın etrafı, tamamen 

çevrilmiş durumda. Tek girişi bulunan ve 

görevlilerce korunan alanda, güvenlikle ilgili hiçbir 

sıkıntı yaşanmıyor. Özellikle ailelerin tercih ettiği 

Eriklitepe Tabiat Parkı’nda her yaş grubundan 

kişi huzur içinde doğanın tadını çıkarabiliyor. 

Eriklitepe, sadece doğasıyla, havasıyla değil 

suyuyla da ünlü bir yer. Bölgede bulunan doğal 

kaynak suyu, pek çok vatandaş için vazgeçilmez 

derecede önemli. Çevre köylerden, Gölcük’ten 

hatta il dışından gelenler, bidonlara doldurdukları 

suyu evlerine götürüyor ve birçoğu, “Bundan 

başka su içemiyoruz” diyor. Havasıyla, suyuyla, 

doğasıyla insanı dakikalar içinde bambaşka bir 

aleme taşıyan Eriklitepe Tabiat Parkı’na ulaşmak 

da çok kolay. İzmit’e 30 kilometre, Gölcük merkeze 

ise yaklaşık olarak 12 kilometre mesafede bulunan 

bölgeye, Gölcük İhsaniye Mahallesi üzerinden 

çok keyifli bir yolculukla kısa sürede ulaşılabiliyor. 

Eğer siz de dostlarınız ve ailenizle birlikte huzur 

dolu bir tatil hayal ediyorsanız, Eriklitepe Tabiat 

Parkı’nı bir an önce keşfetmelisiniz. Ayrıntılı bilgi 

ve rezervasyon için 0538.045 80 00 numaralı 

telefonu aramanız yeterli.
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Erdoğan Özme – Pınar Özme –  
Çınar Özme – Doruk Özme:

GÖLCÜK 
BELEDİYESİ'NE
TEŞEKKÜR EDERİZ 
Değirmendere’den geliyoruz. 
Daha önce Eriklitepe Tabiat 
Parkı’na günübirlik gelmiştik. 
O gün çok beğenince, bu kez 
çocuklarımızla konaklamalı 
olarak gelmek istedik. Buranın 
doğası zaten muhteşem. 
Tesisin içinde her ihtiyacımızı 
karşılayabileceğimizi gördük. 
Evleri de çok beğendik. Gölcük 
Belediyesi’ne bize böyle bir tesis 
kazandırdığı için çok teşekkür 
ederiz.

Berkay Aldoğan - İsmail Akülker - Timur Yiğit: 

FOTOĞRAFLARINDAN  
DAHA GÜZEL
30 kişilik aile grubumuzla birlikte İstanbul’dan 
geldik. Hafta sonunu geçirmek için doğanın içinde 
konaklayabileceğimiz bir yer arayışındayken, internette 
Eriklitepe Tabiat Parkı’na rastladık, çok beğendik. 
Geldiğimizde de buranın fotoğraflarından çok daha 
güzel olduğunu gördük. Doğası, havası harika. Üstelik; 
fiyatı bugüne dek konakladığımız benzer yerlere göre 
çok daha uygun. Güzergah konusunda da en ufak bir 
sorun yaşamadık. Yollar güzel, yönlendirme tabelaları 
var. Oldukça keyifli ve güvenli bir yolculuk geçirdik. 

E R İ K L İ T E P E  İ Ç İ N  N E  D E D İ L E R ?

Orhan Bacakoğlu - Nuran Bacakoğlu - Zeynep Yılmaz:

BEKLEDİĞİMİZDEN  
DAHA KONFORLU 
Biz 2 aile olarak Körfez’den geldik. Burada 2 gece 
kalacağız. Eriklitepe Tabiat Parkı’nı bize arkadaşlarımız 
tavsiye etti. İnternetten de araştırma yaptığımızda, ilginç 
ve çok güzel bir yer olduğunu gördük. Gerçekten çok 
beğendik. Hele bungalovlara bayıldık. Hem bir dağ evi 
görüntüsü var, hem de tahminimizden çok daha konforlu 
ve tertemiz. Her detay düşünülmüş. Gelmeden önce 
‘üşür müyüz?’ diye endişe etmiştik, ama öyle olmadı. 
Hatta gece fazla sıcak olunca radyatörleri bile kapattık. 
Tesis çalışanları çok ilgili, çok iyi ağırlandık. Dün akşam, 
bungalovumuzun önünde mangal partisi yaptık. Gölcük 
Belediyesi’ne bizlere böyle bir imkan sağladığı için çok 
teşekkür ediyoruz. Eriklitepe’yi herkese tavsiye ederiz. 
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Hasan Kampara - Yaşar Koyun -  
Hasan Ali Menteşe:

BAŞKA SU 
İÇEMİYORUZ
Eriklitepe’ye su almaya 
geliyoruz. Buranın suyu aklınızın 
almayacağı kadar güzel ve 
lezzetlidir. Bu çevrede başka su 
içilmez zaten. Bu suyu içen bir 
daha başka su içmek istemez. 
Mesela Gölcük’te çalışan ve 
Denizli’deki evine buradan 
su götüren arkadaşlarımız 
var. Bir kere içtiler, bir daha 
vazgeçemiyorlar. Zaten suyu 
bardağa koyduğunuz zaman 
farkını anlıyorsunuz. Pırıl pırıl, 
billur gibi berrak bir görüntüsü 
var; içimi de bir o kadar güzel. 

Aysun Halis:

BEKLENTİMİN ÇOK ÜZERİNDE
Burayı internette araştırma yaparken gördüm. Fazla 
bilgi sahibi olmadığım için, beklentimi çok yüksek 
tutmamıştım, ama beklediğimizin çok üzerinde çıktı. 
Doğası çok güzel, evlerin içi sıcacık, hizmetle ilgili bir 
sorun yaşamadık. Daha önce de buna benzer tatiller 
yapmıştım ama Eriklitepe’yi çok beğendim. 

E R İ K L İ T E P E  İ Ç İ N  N E  D E D İ L E R ?

Adem Yılmaz - Nurcan Yılmaz – Zeynep Yılmaz:

BURADA HER ŞEY VAR
İstanbul’dan geliyoruz. Eriklitepe Tabiat Parkı’na bundan 
iki hafta önce kardeşimiz gelmiş ve çok beğenmişti. Biz 
de onların tavsiyesiyle geldik. Doğrusu, bu kadar güzel 
bir yer beklemiyorduk, çok beğendik. İstanbul’a bu kadar 
yakın mesafede, bu kadar muhteşem doğası olan bir yer 
bulduğumuz için çok mutluyuz. Eriklitepe’yi hem konfor 
hem de hizmet anlamında beklentimizin çok üzerinde 
bulduk. Evden yiyecek bir şeyler getirmiştik ama buna 
çok da gerek yokmuş. Tesiste ihtiyacınız olan her şeyi 
bulabiliyorsunuz. Çok keyifli vakit geçiriyoruz, iyi ki 
gelmişiz. Kar yağdığında bir daha gelmek istiyoruz. 
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S
pora ve sporcuya verdiği önemi her fırsatta dile 

getiren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım 

Sezer, Gölcüklü sporculara da sahip çıkıyor. İl 

dışına çıkmış başarılı sporcuları tekrar ilçeye davet 

eden Başkan Sezer, son olarak; ata sporumuz yağlı 

güreşlerin Gölcüklü kahramanı Başpehlivan Nedim 

Gürel’in yuvaya dönüşünü sağladı.

2 yıl önce Ordu Büyükşehir Belediyesi adına 

güreşmeye başlayan Başpehlivanımız Nedim Gürel’in 

hedefi; bu defa Kırkpınar’da altın kemeri kuşanmak, 

Gölcük’e bu büyük gururu yaşatmak. 

Başpehlivan Nedim Gürel ile yağlı güreşleri, Gölcük 

Belediyesi adına tekrar yarışacak olmasının kendisinde 

yarattığı duyguyu ve hedeflerini konuştuk.

Nedim Gürel kimdir, kısaca 

anlatır mısınız?

Gölcük doğumluyum. İrşadiye 

Köyü’ndenim. 30 yaşındayım. 

Güreşe 10 yaşında başladım. 

Dayım İrfan Şen, eski 

başpehlivandı. Amcam Mustafa 

Gürel de eskiden minder güreşi 

yapardı. Güreş bizim genlerimize 

işlemiş. Dedem aşırı derecede 

güreşe meraklı olduğu için, 

ailede doğan tüm erkek çocukları 

güreşe başlatmış zamanında. 

Ama bugün 7 kuzenden yalnızca 

ben güreşe devam ediyorum. 

Liseyi bitirdikten sonra ağırlık 

verdim güreşe.

Ne zaman başpehlivan oldunuz?

Yağlı güreş yapıyorsanız başpehlivan olmanız 

gerekiyor. Futbolda Süper Lig gibi düşünün bunu. 

Başpehlivan olursanız saygınlık kazanıyorsunuz. Ben 

2015 yılında başpehlivan oldum. Başpelivanlığımın 

ilginç bir hikayesi var. Edirne Kırkpınar’daki güreşlerde 

üçüncü olmuştum. Beni yenen rakibim dopingli çıktı. 

Durumu öğrenince mahkemeye başvuruda bulundum. 

Mahkemeyi kazandım ve başpehlivanlığı ben aldım.

Sonrasında Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne transfer 

oldunuz…

Evet, başpehlivan olduktan sonra Ordu Büyükşehir 

Belediyesi beni transfer etmek istedi. Yaklaşık 2 

yıl Ordu Büyükşehir Belediyesi adına güreştim. 

Başkanımıza teşekkür ediyorum. 

Gölcük’e geri dönüşünüz nasıl oldu?

Biliyorsunuz her yıl Gölcük Belediyesi’nin yağlı 

güreşleri gerçekleşiyor. 2019 yılında bu güreşlere 

ben de katıldım. Başkanımız Ali Yıldırım Sezer 

Bey, alanda adımın ‘Ordu Büyükşehir Belediyesi 

Başpehlivanı’ diye anons edildiğini fark edince merak 

edip sormuş: ‘Neden kendi ilçemizin başpehlivanı 

Ordu adına güreşiyor?’ Bu durum kendisine ters 

gelmiş. ‘Gölcük’ün çocuğunun Gölcük’te olması 

gerekiyor’ diyerek, beni davet etti. Görüştük; ‘Senin 

Gölcük’te olman gerek’ dedi. Ben de Ordu Büyükşehir 

Belediyesi’nden müsaademi istedim. Hatta bu süreçte, 

Ankara ve Antalya’dan ciddi rakamlara transferim 

söz konusuydu, ancak; başkanımızın daveti ve kendi 

memleketimi temsil etme arzusuyla Gölcük’e gelmeye 

karar verdim. İlgi ve alakasından dolayı başkanımıza 

teşekkür ediyorum, güreşe önem 

veriyor ve bizlere sahip çıkıyor. 

Önümüzdeki dönem sizi hangi 

güreşlerde göreceğiz?

Haziran ayında Kırkpınar 

Yağlı Güreşleri olacak, oraya 

hazırlanıyorum. 

Nasıl hazırlanıyorsunuz? 

Her gün sabahları 2,5 saat, 

akşamları 2,5 saat olmak üzere 

çift antrenman yapıyorum. 

Antrenman kadar beslenme de 

önemli. Beslenmeme dikkate 

diyorum ve haftanın en az 3-4 

günü beyaz-kırmızı et ve balık, 3 

günü de sebze yemeği yiyorum. 

Nedim Bey, iyi bir başpehlivan nasıl olmalı?

Öncelikle şunu söyleyeyim; her branşta insanın tek 

rakibi kendisidir. Önce kendisine inanması gerekiyor. 

Güreş, bireysel sporlar arasında bana göre en zoru. 

Edirne’de 40-45 derece sıcağın altında bir buçuk saat 

süren maçlar yapılıyor. Bu da vücut kuvveti istiyor. 

Yağlı güreşçi olmak istiyorsanız sosyal yaşantınızdan 

feragat etmeniz, uykunuza çok dikkat etmeniz 

gerekiyor. Hayatta önceliğinizin spor ve idman olması 

gerekiyor ki müsabakada kendinizi gösterebilesiniz. 

Güreşte hedefiniz nedir?

Her başpehlivan gibi benim de hedefim Kırkpınar 

Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kuşanmak. Bunun 

için her katıldığım yağlı güreş müsabakası Kırkpınar’a 

hazırlık oluyor. Kırkpınar sahası 20-30 bin kişinin çıplak 

gözle izlediği bir arena. Orada tribünde tanıdık yüzler 

görmek beni motive edecektir. Haziran’da Gölcüklüleri 

orada görmek isterim. 

Nedim Gürel yuvaya döndü
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in daveti üzerine yuvaya dönen 
Başpehlivan Nedim Gürel’in hedefi Gölcük’e altın kemeri getirmek.

Nedim Gürel, Gölcük Belediye Başkanı 
Ali Yıldırım Sezer’in daveti üzerine artık 

Gölcük Belediyesi adına güreşecek
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Gölcüklü başpehlivan 
Nedim Gürel’in 

hedefi Kırkpınar Yağlı 
Güreşleri’nde altın 
kemeri kuşanmak.
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G
ölcük’te 6 ayrı satış noktasında ‘Halk 

Ekmek’ satışına başlandı. Tanıtım töreni 

Amiral Sağlam Caddesi üzerinde bulunan 

halk ekmek noktasında yapıldı. 

6 AYRI NOKTADA  
SATIŞ YAPILACAK
Halk ekmek uygulamasıyla ilgili bilgi veren Gölcük 

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “İlçemizde 

6 ayrı noktada 200 gramı 1 TL, 400 gramı 2 

TL olmak üzere halk ekmek satışına başlandı. 

Hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Bu hizmetin gerçekleşmesi nedeniyle Kocaeli 

Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir 

Büyükakın’a, Fırıncılar Odası Başkanı Sayın Ali 

Sarı’ya ve bu organizasyonun içerisinde yer alan 

fırıncı esnaflarımıza teşekkür etmek istiyorum. 

Organizasyonun bir ayağında da yine biz Gölcük 

Belediyesi olarak bulunuyoruz. Halk ekmek satışı, 

vatandaşlarımızın isteği ve talebi doğrultusunda, 

Büyükşehir ile yaptığımız protokol neticesinde 

başladı ve şu an 6 ayrı noktada yapılıyor” dedi.

HALK EKMEK GÖLCÜK’TE 15 
AYRI FIRINDA ÜRETİLECEK
Başkan Sezer sözlerinin devamında: “Ekmekler 

Gölcük’teki 15 ayrı fırın tarafından üretiliyor. Taze 

ve sıcak bir şekilde satış noktalarına ulaştırılıyor. 

Protokol gereği halk ekmek satış noktalarında 

sadece beyaz ekmek satışı olacak. Çalışma saatleri: 

07:00-09.00, 12:00-14:00 ve 17:00-19:00 saatleri 

arasındadır. Halk ekmek satışı şu noktalarda 

yapılıyor: Gölcük Merkez Amiral Sağlam Caddesi, 

Zenka Baklava yanı; Değirmendere Vapur İskelesi 

önü; Düzağaç Mahallesi Kapalı Pazar Yeri önü; Yeni 

Mahalle Muhtarlık yanı, çocuk parkı içi; Yunus Emre 

Mahallesi Muhtarlık önü; Kavaklı Mahallesi Kongre 

Sarayı Karşısı” ifadelerine yer verdi.

GÖLCÜK’TE 
HALK 
EKMEK 
SATIŞI 
BAŞLADI
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G
ölcük Belediyesi, Adnan 

Menderes İş Merkezi’ne 

asansör yaparak engelli 

ve ileri yaştaki vatandaşlarımız 

için önemli bir eksiği giderdi. 

Asansörün ilk kullanımında, 

Gölcük Belediye Başkanı Ali 

Yıldırım Sezer, Gölcük Engelliler 

Derneği Başkanı Hasan Bat ve 

dernek üyeleriyle bir araya geldi. 

ENGELLİ 
VATANDAŞLARIMIZ 
ÇOK MUTLU OLDU 
Asansörün yapılmasıyla birlikte, 

Bat ve engelli vatandaşlarımız; 

PTT Şubesi, Kent Konseyi Ofisi, 

Sivil Toplum Merkezi, Muhtarlar 

Derneği Gölcük Şubesi ve 

muhtarlıkların yer aldığı Adnan 

Menderes İş Merkezi’nin 1. katına 

hiç kimsenin yardımı olmadan, 

asansörle çıkma özgürlüğünü 

yaşadı. Çok mutlu olan engelli vatandaşlarımız, 

“Bize bu özgürlüğü yaşatan Başkan Sezer’e çok 

teşekkür ediyoruz” dediler. 

BİZİM GÖNÜLLERİMİZ  
HER ZAMAN BİR
Asansörün ilk kullanımı sonrasında bir açıklama 

yapan Başkan Sezer: “Engelsiz bir Gölcük 

hedefimizde, yol arkadaşlarım olarak gördüğüm 

engelli kardeşlerimle çalışmalarımıza aralıksız 

devam ediyoruz. Bugün de Gölcük Adnan 

Menderes İş Merkezi’ne yaptığımız engelli 

asansörünü kullanıma 

açıyoruz. Bu vesileyle değerli 

kardeşlerimin Engelliler Haftası’nı 

kutluyorum. Koronavirüs 

tedbirleri nedeniyle bir araya 

gelemesek de gönüllerimiz 

her zaman bir. Bu süreçte de 

ihtiyaç duydukları her zaman 

yanlarında yer almaya devam 

ettik. Yaptığımız asansörün 

kendilerine ve ilçemize hayırlı, 

uğurlu olmasını diliyorum” dedi. 

GÖLCÜK ENGELLİ 
DOSTU ÖRNEK  
BİR KENT
Gölcük Engelliler Derneği 

Başkanı Hasan Bat ise yaptığı 

açıklamada: “Engelsiz Gölcük 

hedefimizde, Gölcük Belediye 

Başkanımız Ali Yıldırım Sezer’in 

hayata geçirdiği çalışmalarla 

sorunlarımız bir bir çözülüyor. 

Adnan Menderes İş Merkezi asansörü bunlardan 

sadece biri. Artık bizler de bu asansör sayesinde 

kimseye ihtiyaç duymadan, PTT şubesi başta 

olmak üzere, Gölcük Kent Konseyi’ne, Sivil 

Toplum Merkezi’ne ve muhtarlıklara kolaylıkla 

ulaşabileceğiz. 20 yıldır ilk defa üst kata 

çıkabildim. Bize bu özgürlüğü yaşatan başkanımıza 

çok teşekkür ederim. Gölcük engelli dostu olan 

örnek bir kent. Her zaman bizim yanımızda 

ve destekçimiz olan Sayın Ali Yıldırım Sezer’e 

minnettarız. O bizlerin ağabeyi, kardeşi. Allah 

ondan razı olsun, başımızdan eksik etmesin” dedi.

"Bize bu özgürlüğü yaşatan 
Başkan Sezer’e teşekkür ediyoruz" 
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BAŞKAN ALI YILDIRIM SEZER,  
VATANDAŞIN YANI BAŞINDA
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, bu defa vatandaşları  
belediye hizmet binasının girişindeki Çözüm Masası’nda karşıladı.

Başkan Sezer, Çözüm Masası'nda 
vatandaşların sorularını bizzat dinledi.

V
atandaşların talep ve önerilerini, 

dilekçeyle yazılı olarak alıp ilgili 

belediye birimlerine aktaran ve 

imkânlar ölçüsünde çözüm sağlayan Gölcük 

Belediyesi Çözüm Masası, hizmet vermeye 

devam ediyor. Her an Gölcüklülerle iç içe 

olan, onların öneri ve taleplerini ilk ağızdan 

dinleyen Başkan Ali Yıldırım Sezer; kimi 

zaman da hemşerilerini Gölcük Belediyesi 

Hizmet Binası’nın girişindeki Çözüm 

Masası'nda karşılıyor. Çözüm Masası’nın 

çalışmalarına büyük önem veren Başkan 

Sezer, burada bulunduğu zamanlarda 

vatandaşlarla sohbet ediyor, isteklerini dinliyor ve 

gelen taleplerin bizzat takipçisi oluyor. Başkan Ali 

Yıldırım Sezer, geçtiğimiz günlerde yaptığı Çözüm 

Masası ziyaretinde şu açıklamalarda bulundu: 

“Bizim birincil önceliğimiz gönül belediyeciliği 

şiarını yerine getirmek ve bu da vatandaşlarımızın 

memnuniyetini arttırmakla mümkün. Belediyemiz 

bünyesinde önemli bir yere sahip olan Çözüm 

Masası hemşerilerimizin talep ve önerilerini 

yazılı olarak alıp, ilgili birimlere aktarma görevini 

yerine getiriyor; belediyemizle hemşerilerimiz 

arasındaki koordinasyonu sağlıyor. Vatandaşlarımız 

beyazmasa@golcuk.bel.tr mail adresinden, 

belediyemizin internet sitesinden, 0 262 411 00 01 

no.lu telefondan ve belediyeye gelerek şikayetlerini, 

talep ve önerilerini Çözüm Masası'na bildirebilirler”.
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ERIKLITEPE TABIAT PARKI’NDA 
REVIZYON TALEBI KABUL EDILDI
Gölcük Belediyesi, 

Eriklitepe Tabiat Parkı’nda 

vatandaşların yoğun ilgisi 

nedeniyle bir dizi yenilik 

yapılmasını planlıyordu. 

Ankara’da konuyla ilgili 

temaslarda bulunan Gölcük 

Belediye Başkanı Ali Yıldırım 

Sezer, Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Müdürlüğü 

Genel Müdür Yardımcı Sayın 

Hasan Kanca ile ‘Gelişme Planı 

Revizyon Talebini’ni görüştü.

TALEPLERİN TAMAMI 
UYGUN BULUNDU
Görüşme sonrasında bir 

açıklama yapan Başkan Sezer: 

“Eriklitepe Tabiat Parkı’nın 

içinden geçen ve İznik’e ulaşımı 

sağlayan yolun, park alanı dışına 

alınması da dahil olmak üzere, 

taleplerimiz Doğa Koruma ve 

Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

tarafından uygun bulundu. 

İlçemize hayırlı olmasını 

diliyorum” dedi.

NELER YAPILACAK?
Eriklitepe Tabiat Parkı’na 

bu kapsamda; kır evleri, kır 

lokantası, kır kahvesi ve ilave 

tuvalet yapılacak. Ayrıca 

park içinden geçen yolu 

kamyonların sıkça kullanması 

nedeniyle parka sınır, alternatif 

bir yol yapılacak. Manzara 

seyir terası, yöresel ürün 

satış noktaları, giriş güvenlik 

noktası da uygun yerlere 

taşınacak. 

Standart üstü yük ve çevresel 

etkenlerle kırılan, yerinden 

çıkan, ekonomik ömrünü 

tamamlayan, 500’e yakın rögar 

kapağı Gölcük Belediyesi 

ekiplerince onarıldı. Rögar 

kapaklarının asfalt yol seviyesi ile 

aynı olmaları sağlandı. Çalışmanın 

kısa süre içinde ilçe genelinde 

tamamlanması hedefleniyor. 

Rögar 
kapakları 
yol 
seviyesine 
getirildi

Çalışmalar kapsamında mazgallar da yenilendi.
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Değirmendere Yalı Mahallesi’nde, Tarihi Yalı 

Evleri’nin bulunduğu sokakta faaliyet gösteren 

Kerpiç Atık Rölyef Sanat Atölyesi, sokağın en 

aktif atölyelerinden biri. Atölyenin oldukça ilginç 

bir hikayesi de var. Kerpiç Atık Rölyef Sanat 

Atölyesi’nin kurucusu, Mehmet Erol Buga. 25 yıldır 

rölyef sanatıyla ilgilenen Buga, bu konuda ülke 

çapında isim yapmış bir sanatçı. 

Uzun yıllar İstanbul’da çeşitli 

belediyelerin bünyesinde rölyef 

kursları veren Mehmet Bey, 

insanların atık olarak gördüğü 

her şeyi adeta birer sanat 

eserine dönüştürüyor. Aslen 

İstanbullu olan 65 yaşındaki 

sanatçı, uzun yıllar gemilerde 

iaşe şefi olarak görev yaptıktan 

sonra denizciliğe son vererek, 

kendisini sadece rölyef çalışmalarına adamış. 

OĞLUNA YARDIM EDERKEN
Türkiye çapında tanınan eserlerin altında 

imzası bulunan Mehmet Erol Buga’nın rölyefle 

tanışmasının öyküsü ise oldukça ilginç… Rölyef 

sanatına olan ilgisi, oğluna verilen bir ev ödeviyle 

başlayan Buga, o günleri 

şöyle anlatıyor: “El işi 

dersinde, öğretmeni 

oğluma bir ödev vermiş; 

atık malzemelerden bir ev 

yapmasını istemiş. Oğlum 

ödevi yapmaya çalışırken 

ben de ona yardım ettim. 

Evde ne var ne yok 

topladık. Kartonlardan, 

artık boyalardan bir şeyler 

RÖLYEF SANATÇISI MEHMET EROL BUGA'DAN 

ATIKTAN SANAT ESERI
Kerpiç Atık Rölyef Sanat Atölyesi’nin sahibi, rölyef sanatçısı Mehmet Erol Buga, 

25 yıldır topladığı atıklardan sanat eserleri yaratıyor. 

Rölyef sanatçısı 
Mehmet Erol 
Buga, 25 yıldır 
atıklardan 
muhteşem 
eserler üretiyor.
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yaptık; hatta kırmızı boyamız yoktu da, eşimin 

kırmızı rujunu kullanarak evi tamamladık.

MESLEĞİNİ BIRAKTI
Oğlum ertesi günü okula gittiğinde, kimse evi 

bizim yaptığımıza inanmamış, satın aldığımızı 

düşünmüşler. Öyle ki; okula gidip ödevi kendimizin 

yaptığı konusunda öğretmeni ikna etmek zorunda 

kaldım. Yaptığım ev, bu kadar beğenilince, ben de 

bu işe karşı bir merak uyandı. O dönem denizcilik 

yapıyordum. Gemideki görevimi sürdürürken 

bir yandan da bulduğum, topladığım atıklardan 

tablolar yapmaya başladım. Sonra bu işi o kadar 

çok sevdim ki, denizciliği bırakıp kendimi rölyefe 

verdim.”

DERS VERMEYE BAŞLADI
Mesleğini bıraktıktan sonra rölyef çalışmalarına 

evinde devam eden Mehmet Erol Buga, bir süre 

sonra eserlerini diğer insanların da görmesi için 

sergiler açmaya başlamış. Bu sayede adı her 

geçen gün duyulan sanatçı, bu sanatı öğrenmek 

isteyenlerden gelen talep üzerine ders vermeye de 

karar vermiş. O süreçte Kocaeli’ye gelen, bir süre 

İzmit’te yaşayan ve burada da dersler veren Buga, 

halk eğitim müdürlüğü bünyesinde açılan rölyef 

kursunda da hocalık yapmış. 

ATIKLARI KULLANIYOR
Son iki yıldır Değrmendere’de yaşayan başarılı 

sanatçı, çalışmalarında sadece atıkları kullanıyor. 

Çevresinde gördüğü tüm atık malzemeleri topluyor 

ve bunları değerlendirerek birbirinden güzel 

tablolara dönüştürüyor. “Hiç tahmin etmeyeceğiniz 

hatta, çöp olarak görebileceğiniz bir materyalden, 

muhteşem bir eser çıkabilir. Bu bazen bir CD 

kapağı, bazen bir tel, belki bir bez parçası, 

şemsiye sapı ya da bir marangoz atölyesinden 

atılan ahşaplar olabilir” diyen Mehmet Erol Buga, 

eserlerinde doğadan topladığı taşları ve ağaç 

dallarını da kullanıyor. 

ÇEVRE BİLİNCI OLUŞUYOR
Atıkları değerlendirerek çevreyi koruduğunu ve 

bir bilinç oluşturduğunu ifade eden Buga, sözlerini 

şöyle sürdürüyor: “Gözümün gördüğü her şeyi 

değerlendirmeye çalışıyorum, öğrencilerimi 

de bu şekilde yönlendiriyorum. Onlar da, artık 

çevrelerindeki kullanılmayan materyalleri çöp 

olarak değil, değerlendirilebilecek bir malzeme 

olarak görüyorlar. Sadece öğrencilerim değil eşim 

dostum da bulduğu atıkları atölyeme ulaştırıyor.” 

GÖLCÜK’TE ÇOK MUTLUYUM
Mehmet Erol Buga, “Değirmendere gibi sakin 

bir beldede, yıllardır hayalini kurduğum atölyeyi 

açmanın mutluluğunu yaşıyorum. Burada, böylesi 

bir sanat atölyesinin oluşu, hem Değirmendere 

için, güzel hem de benim için çok anlamlı” diyor ve 

ekliyor: “İstiyorum ki bu sokak; sanat atölyelerinin 

bulunduğu, kaybolmaya yüz tutmuş sanatların 

yaşatıldığı, üreten bir sanat sokağına dönüşsün. Bu 

konuda ricamı başkanımız Ali Yıldırım Sezer’e de 

ilettim.” 

Ali Birol 4 aydır, Seher Çelikkol ise 
2 aydır sanatçı Buga’dan ders alıyor

Kerpiç Atık Rölyef Sanat Atölyesi, 
Değirmendere Yalı Evleri’nin 
bulunduğu sokakta üretmeye ve 
öğrenci yetiştirmeye devam ediyor. 
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GÖLCÜK BELEDIYESI 
IKTISATLI DAVRANIYOR

Gölcük Belediyesi Makina Bakım ve İkmal Amirliği 
bünyesinde bulunan atölyede üretim yapılıyor.

Belediye personeli, üretimin 
ilk aşamasından montajına 

kadar titizlikle çalışıyor.

Atölyede üretimin yanı 
sıra bakım ve onarım 

çalışmaları da yapılıyor.

Gölcük Belediyesi ekipleri 1986 model Caterpillar 
kullanılabilir hale getirdi
Gölcük Belediyesi Makina Bakım ve İkmal 

Müdürlüğü yaptığı çalışmalarla tasarruf sağlıyor. Bu 

kapsamda; belediyeye ait kullanım dışı olan 1986 

model Caterpillar marka kazıyıcı yükleyici araç, 

Elektrik ve Kaynak Atölyesi’nin çalışması sonucunda 

kullanılabilir hale getirildi. 

Diğer araçların bakım ve onarımını da yapıyorlar
Motoru başta olmak üzere tüm aksamları kaportası 

dahil onarımı yapılan araç, Gölcük Belediyesi Fen 

İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılıyor. Bunun 

yanında; çöp kamyonu, kepçe ve diğer tüm araçların 

da onarım ve bakımları belediye ekipleri tarafından 

yapılıyor. 

Evsel atık konteynerlerinin ve yer altı konteynerlerinin 
hem bakımı hem de üretimi yapılıyor
Gölcük Belediyesi Makina Bakım ve İkmal Müdürlüğü 

yaptığı diğer çalışmalarla, belediyenin tasarruf 

yapmasını sağlıyor. Evsel atık konteynerlerinin 

yıpranmış ve parçalanmış kısımlarının bakım ve 

onarımları yanında; evsel atık konteynerlerinin ve yer 

altı konteynerlerinin de üretimine başlandı. Gölcük 

Belediyesi böylelikle ciddi bir tasarruf sağlamanın 

yanında, ihtiyaçlara da daha çabuk cevap veriyor. 

Gölcük Belediyesi camilerin zemin temizliğini 
kendi makinesi ve ekibi ile yapıyor
Gölcük Belediyesi İdari İşler Müdürlüğü’ne bağlı 

ekipler, ilçede bulunan tüm camilerin halı ve zemin 

temizliğini, envanterine kattığı makine ve kendi 

ekibi gerçekleştiriyor. Hizmet alımı yapılmadan 

gerçekleştirilen bu hizmet ile; hem maliyet 

düşürülerek tasarruf sağladı, hem de daha titiz bir 

temizlik gerçekleştirildi. 

Demir köprü, mazgal ve dekoratif demir üretiyorlar
Gölcük Belediyesi Makina Bakım ve İkmal 

Müdürlüğü; demir köprü, mazgal ve dekoratif demir 

korkulukları da kendi imkanlarıyla üreterek, ilçede 

ihtiyaç duyulan noktalara monte ediyor. Üretimin 

ilk aşamasından montajına kadar geçen süreç, 

tamamen belediye personeli tarafından titizlikle 

yürütülüyor. 

Çöp konteynerlerinin bakım ve 
onarımı da atölyede yapılıyor. 
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G
ölcük Belediyesi Makine Bakım ve İkmal 

Müdürlüğü, yaptığı çalışmalarla tasarrufa 

ve emanete sahip çıkmaya devam ediyor. 

Bu kapsamda, kullanım dışı olan 1986 model 

Caterpillar marka kazıyıcı yükleyici araç, Gölcük 

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in talimatıyla 

kullanılabilir hale getirildi. Hurdaya ayrılmak 

üzere olan 1983 model Volvo L4500 yükleyici iş 

makinesi, Gölcük Belediyesi’nin marifetli ustaları 

tarafından tüm bakım ve onarımları yapılarak sıfır 

ayarında yenilendi.

Volvo L4500 yükleyici iş makinesinin hummalı bir 

çalışmayla bakım ve onarımının tamamlanmasının 

ardından Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım 

Sezer, Gölcük Belediyesi Makine Bakım ve İkmal 

Müdürlüğü’ne giderek yerinde inceleme yaptı. 

Kaportasından motoruna, elektrik aksamından 

lastiklerine kadar tüm aksamları sıfır ayarında 

onarılan ve bakımı yapılan Volvo L4500 yükleyici, 

daha uzun yıllar Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde 

hizmete devam edebilecek.

BAŞKAN SEZER MAHARETLİ 
USTALARA TEŞEKKÜR ETTİ
Başkan Sezer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 

“Başkan yardımcım Mehmet Uzun, Fen İşleri 

Müdürüm Hasan Kadayıf, Garaj Amirim Mehmet 

Erdoğan başta olmak üzere Makina Bakım ve İkmal 

Amirliği'nin maharetli ustaları; iş makineleri ustası 

Aslan Demirsan, motor ustaları Suat Ay ve İrfan 

Yelken, kaynak ustaları Aydın Gürdal, Harun Kanat 

ve Mehmet Taşçı, oto elektrik ustaları Bahattin 

Yıldıztaş ve Mehmet Al, torna ustası Bülent Dalar 

ve genel iş takibi Şaban Ormancı'yı özverili, 

gayretli çalışmaları nedeniyle yürekten tebrik 

ediyorum. Bilvesile dünden bugüne ilçemizde 

taş üstüne taş koyan herkese de saygılarımı 

sunuyorum. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

GÖLCÜK BELEDIYESI’NIN 
MARIFETLI USTALARI IŞ BAŞINDA
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Gölcük Belediyesi, istihdam ofisini 

hayata geçirdi. İŞKUR hizmet 

noktası olan Gölcük Belediyesi 

İstihdam Ofisi’nin hedefi, eleman 

ihtiyacı olan özel sektör ile iş arayan 

gençlerimiz arasında köprü kurmak; 

gençlerin yaşadıkları bölgede, 

meslekleri ve ilgi alanlarıyla ilgili 

istihdam edilmesini sağlamak. 

Gölcük Belediyesi İstihdam Ofisi’ne 

başvuruda bulunanlar, öncelikle öz 

geçmişleriyle ilgili bilgilerin yer aldığı 

ayrıntılı bir form dolduruyor. Özel 

sektörden gelen taleplere göre uygun 

pozisyonda olanlar, yönlendirilerek 

işe girmeleri sağlanıyor. 

Örcün Sultan Baba Türbesi'ndeki tarihi 

hamam, restore ediliyor. Projenin Kocaeli 

Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından 

onaylanmasının ardından; restorasyon, ortak 

proje kapsamında Kocaeli Valiliği ve Gölcük 

Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Örcün 

Sultan Baba Türbesi'ndeki tarihi hamamın 

restorasyonu çalışmalarına, yapılacak ihalenin 

hemen akabinde başlanacak. Gölcük Belediye 

Başkanı Ali Yıldırım Sezer, konuyla ilgili yaptığı 

açıklamada “Tarihi değerlerimize sahip çıkıyoruz. 

Bu kapsamda, Örcün Sultan Baba Türbesi'ndeki 

tarihi hamam restorasyon çalışması bizim için çok 

önemli. Projenin tamamlanmasının ardından tarihi 

hamam, ilçemiz turizmine katkı sağlayacaktır. 

Restorasyon projesi hayırlı olsun” dedi.

Gölcük Belediyesi  
‘Istihdam Ofisi’ hizmet girdi

Örcün Sultan Baba 
Türbesi’ndeki tarihi hamamın 
restorasyonuna başlanıyor
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Gölcük’te artan kişiselleştirilmiş Kent 

Kart ve KOBİS Kart taleplerini hızla 

çözüme kavuşturmak amacıyla Gölcük 

Belediyesi’nin yer tahsisiyle, Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik 

Yönetimi Dairesi Başkanlığı Seyahat Kartları 

Birimi Gölcük Şubesi, Gölcük Belediyesi 

Hizmet Binası zemin katında hizmete 

başladı. 4 personelle hizmet veren Seyahat 

Kartları Birimi’nden; öğrenci, KOBİS, 

Öğretmen, 60 ve 65 yaş üstü, polis, engelli, 

refakatçi ve basın kartları alınabiliyor. 

Ayrıca süresi biten kartlar için vize işlemi de 

yapılıyor. Gölcüklüler artık bu işlemler için 

İzmit’e gitmek zorunda kalmadan, dakikalar 

içinde kart işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. 

Seyahat Kartları Birimi Gölcük 
Şubesi faaliyete başladı

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi 

önüne, Anıtpark Saray Taksi arkasına ve 

Değirmendere Yüzbaşılar Köprülü Kavşak’ta 

bulunan minibüs durağının hemen yanına, 

Kent Kart dolum cihazı konuldu. Toplu 

taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımızın, 

Kent Kart dolumlarını daha kolay ve 

zahmetsiz şekilde yapabileceği cihazların 

Gölcük’te yoğun olarak kullanılan durakların 

yakınına konulmasına devam edilecek. Kent 

Kart dolum cihazları ile kent kartlara sıra 

beklemeden, 7/24 yükleme yapılabilecek.

Kent Kart dolum cihazı 
Gölcük Devlet Hastanesi önü, 
Anıtpark ve Değirmendere’de
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G
ölcük Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu’nda hizmet 

kalitesini arttırmak ve güvenli hale getirmek için 

kapsamlı bir revizyon çalışması yapıldı. 

ENERJİ SARFİYATI ÖNEMLİ  
ÖLÇÜDE AZALACAK
Çalışma kapsamında; mevcut yangın söndürme 

sisteminin pompa ve tesisatı revize edildi. Ekonomik ve 

teknik açıdan ömrünü tamamlamış mevcut doğalgaz 

kazanlarının yerine, enerji verimliliği yüksek, yeni nesil, 

modülasyonlu duvar tipi yoğuşmalı kazanlar takıldı. 

Mevcut sistemdeki eski sirkülasyon pompalarının yerine, 

enerji performans yönetmeliğine uygun enerji verimliliği 

yüksek frekans konvertörlü pompalar takıldı. Havuz 

suyunu ısıtmada kullanılan ısı değiştiricilerinin (eşanjör) 

yerine de yenileri takıldı. Mevcut tesisatta korozyona 

uğramış tesisat ve ekipmanlar yenilenerek makine dairesi 

ve tesisteki güvenlik seviyesi artırıldı. Revizyonlar sonucu, 

hem doğalgaz hem de elektrik sarfiyatı ciddi ölçüde 

azalacak.

Gölcük Belediyesi Yüzme Havuzu’nda 
kapsamlı revizyon çalışması yapıldı
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Gölcük Belediyesi tarafından Eski Sanayi 

Sitesi alanında planlan projelerin hayata 

geçirilmesinde; yapılacak yeni terminalin yerinin, 

imar planlarında mezbahanın bulunduğu kavşak 

olarak belirlenmesi, Eski Sanayi Sitesi alanının 

en verimli şekilde kullanılması açısından oldukça 

önemli bir merhale. Bunun yanı sıra D-130 

Karayolu’ndan Eski Sanayi Sitesi alanına giriş 

yapılabilmesi de; AVM, otel gibi projelerin yer 

alacağı alana ulaşımı kolaylaştırması ve ana 

yoldan bölgeye direkt girişi sağlaması nedeniyle, 

planlanan projeler açısından büyük önem taşıyor. 

Gölcük Belediyesi’nin girişimleri neticesinde, 

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan 

yol projesi ile, D-130 Karayolu’nda İzmit 

istikametinden gelirken; Şehit Üsteğmen İsmail 

Demircan Üst Geçiti’ni geçtikten sonra, projeler 

nedeniyle SEDAŞ tarafından taşınacak olan 

trafonun bulunduğu yerden, Eski Sanayi Sitesi’nin 

bulunduğu alana giriş yapılacak.

Eski sanayi alanına,  
D-130 karayolundan yeni  
giriş yolu projesi onaylandı

Gölcük aşevi projesine destek 
Gölcük Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarının 

yaptığı yardım faaliyetleri destekliyor, bu 

faaliyetlerdeki eksikleri gideriyor. Gölcük 

Ziyaretliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür 

Derneği Başkanı Seyfettin Öztürk’ün üstün 

çabası ve Gölcük Belediyesi’nin desteği ile 

“Gölcük Aşevi” projesi hayata geçirildi. Aşevi 

projesiyle ihtiyaç sahibi 

ailelerin evlerine her 

gün sıcak yemek giriyor. 

Gölcük Belediyesi, hayır 

sahipleri ile derneği 

bir araya getirerek 

sıcak yemeklerin 

dağıtımında kullanılacak 

aracın derneğe 

bağışlanmasında aracı 

oldu.

Gölcük Narkotik Suçlarla  
Mücadele Amirliği’ne destek 
Gölcük Belediyesi, tüm kente fayda sağlayacak 

önemli faaliyetleri desteklemeyi sürdürüyor. 

Gölcük Narkotik Suçlarla Mücadele 

Amirliği’nin açılış sürecine tam destek 

veren Gölcük Belediyesi, Kavaklı sahilindeki 

Kongre Sarayı yanında bulunan, mülkiyeti 

belediyeye ait olan binayı Gölcük İlçe 

Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis ederek 

şubenin tadilat ve tefrişini de yaptı. Gölcük 

Belediyesi, amirlik tarafından operasyonel 

faaliyetlerde sahada kullanılacak bir 

vasıtanın, hayırsever bir kuruluş tarafından 

amirliğe bağışlanmasına da aracı oldu. 

Gölcük Belediyesi’nden sosyal 
projelere destek
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Oyun grupları boyanıp yenileniyor.

PTT’nin Ulaşlı’daki 

acentasını 

kapatmasından sonra, 

Gölcük Belediyesi 

Encümeni’nin 04.07.2019 

tarih ve 443 no.lu kararı 

ile Ulaşlı’ya PTT Acenteliği 

açılmasına karar verildi. 

Kocaeli PTT Müdürlüğü ile 

yapılan protokol sonrasında, 

Gölcük Belediyesi PTT 

Ulaşlı Acentesi, Gölcük 

Belediyesi’nin sahibi olduğu 

hizmet bürosunda faaliyete 

geçirildi.

Gölcük 
Belediyesi 
Ulaşlı PTT 
Acentası 
hizmette

Hamidiye’ye sentetik 
çim futbol sahası
Hamidiye 121 ada, 12 parsel sayılı taşınmaz üzerinde, 

Sentetik Çim Futbol Sahası yapımının, Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje kapsamında 

gerçekleştirilmesi hususu; Kocaeli Büyükşehir Belediye 

Meclisi’nde ve Gölcük Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle 

kabul edildi. İhalesi gerçekleştirilen projenin yapımına 

başlandı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 

projenin Gölcük’e yapılmasından dolayı Kocaeli 

Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doç. Dr. Tahir 

Büyükakın’a teşekkür etti. 
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Gölcük Belediye Meclisi’nden 
örnek davranış
B

elediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve meclis 

üyeleri örnek bir davranış sergilenerek, sel 

felaketinde iş makinalarıyla destek veren 

hafriyat firmalarına teşekkür plaketi verdi

Gölcük’te, 21 Haziran 2020 Pazar günü meydana 

gelen sel ve toprak kayması felaketinde; Gölcük 

Belediyesi koordinesindeki çalışmalara, iş 

makinalarıyla fedakârca destek veren hafriyat 

firmalarına, Gölcük Belediye Meclisi Toplantısı 

öncesinde teşekkür plaketi verildi. 

TEMAŞ Hafriyat’ın sahibi Murat Bat, Doğan 

Hafriyat’ın sahibi Eyüp Doğan, İkiz Hafriyat’ın 

sahibi Necdet İkiz, Gabrela İnşaat’ın sahibi İsmail 

Barış, Küçükağa Hafriyat’ın sahibi Şırayhan 

Saygı, Dadaş Hafriyat’ın sahibi Uğur Yazıcı, 

Aydın Hafriyat’ın sahibi Mahmut Aydın ve Şeker 

Hafriyat’ın sahibi Hayri Şeker’e çalışmalara 

verdikleri destek nedeniyle teşekkür plaketi 

sunuldu. Cumhur İttifakı’nı oluşturan Ak Partili 

ve MHP’li; Millet İttifakı’nı oluşturan CHP’li ve İYİ 

Partili meclis üyeleri de Gölcük’ün yaşadığı sel 

felaketinde birlik ve beraberlik örneği gösterdi. 

Hafriyat firmaları sahipleri, bir daha böyle bir 

felaket yaşanmamasını dilerken, “İhtiyaç duyulan 

her an göreve hazırız’ mesajı verdiler.

Başkan Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Belediye 

Meclisi’nde yaptığı konuşmada, “Konu Gölcük 

olduğu zaman, birlik ve beraberliğimizi sonuna 

kadar gösteren bir ilçeyiz. Yaşadığımız sel ve 

toprak kayması felaketinde de hafriyat firmalarımız 

ilk andan itibaren iş makineleriyle bize destek 

vererek örnek bir davranış gösterdiler. Biz de, 

bu fedakârca desteğe, Gölcük Belediyesi meclisi 

toplantısı öncesinde, kendilerine plaket vererek 

teşekkür etmek istedik. Gölcüklü hemşerilerim 

ve Gölcük Belediye Meclisi adına hafriyat firması 

sahiplerine can-ı gönülden teşekkür ederim” dedi.
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FESTIVALLER 
KENTI GÖLCÜK
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T
arihimiz, kültürel mirasımız, el sanatlarımız, 

gelenek-göreneklerimiz, üzerinde 

yaşadığımız coğrafya, tarım ürünlerimiz… 

Bizi ‘biz’ yapan tüm bu değerlerin korunması, 

yaşatılması, tanıtılması ve gelecek nesillere 

aktarılması noktasında en etkili yollardan biri de 

kuşkusuz, festivaller. 

Gölcük halkı; beraber üretmenin, kadim 

geleneklerini yaşatmanın, kültürünü diğer insanlara 

da tanıtmanın, beraber doyasıya eğlenmenin, 

kısacası ‘birlik’ olmanın hazzını yaşadı. Festivallere 

katılmak için sadece il dışından değil, ülke dışından 

gelen binlerce konuğu da ağırlayan Gölcük, hem 

sosyal hem de ekonomik anlamda canlandı, 

hareketlendi. Başkan Ali Yıldırım Sezer de tüm 

festivallerde Gölcüklülerin yanında yer alarak 

hemşerilerinin coşkusuna ortak oldu.

İsterseniz şimdi gelin, Gölcük’te düzenlenen ve 

ilçemize değer katan birbirinden keyifli festivalleri 

bir kez daha hatırlayalım…

7 yıl sonra
yeniden:
Değirmendere
Fındık ve Kültür
Sanat Festivali 
Değirmendere Fındık ve 
Kültür Sanat Festivali, Gölcük 
Belediye Başkanı Ali Yıldırım 
Sezer’in girişimleriyle 7 yıllık 
bir aradan sonra yeniden 
hayat buldu. Değirmendere 
Çınarlık Meydanı’nda 
gerçekleşen festivale 
Kocaeli’nin her noktasından 
binlerce vatandaşımız 
katıldı. Gölcük’te yetişen 
en kaliteli fındıkların 
kıyasıya yarıştığı festivalde, 
ilk üçe giren üreticilere 
çeşitli ödüller verilirken, 
eğlencenin temposu da 
hiç düşmedi. Ünlü Sanatçı 
Mehmet Erdem ve Melih 
Kahveci’nin de sahne aldığı 
festivalde birbirinden güzel 
şarkılarla coşan katılımcılar, 
Değirmendere’den unutulmaz 
anılarla ayrıldılar. 
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Dünya, Kırkyama
Şenliği’nde 
buluştu!
Türkiye’nin en kapsamlı 
sanat etkinliklerinden biri 
olarak kabul edilen Gölcük 
Belediyesi Uluslararası 
Kırkyama Şenliği, bu yıl 
10’uncu kez düzenlendi. 
Sanat Kenti Gölcük, bir kez 
daha dünyanın dört bir 
köşesinden gelen sanatçıları 
ağırladı. Güney Kore, İspanya, 
Mısır, Makedonya, Japonya, 
Rusya gibi pek çok ülkeden 
sanatçılar şenliğe katıldı. El 
emeği, göz nuru birbirinden 
güzel ürünlerin sergilendiği 
şenliğe il dışından ve 
ilçemizden binlerce kişi 
büyük ilgi gösterdi. 3 gün 
süren Uluslararası Kırkyama 
Şenliği; açılan stantlar, 
yapılan atölye çalışmaları, 
ikramlar, müzik dinletileri, 
halk oyunu gösterileri, 
sergilenen rengarenk el işi 
ürünler ve birbirinden ilginç 
hediyelik eşyalarla adeta bir 
karnaval havasında geçti. 

Kadırga Şenlikleri’nde
horona doyduk!
İlçemizde 1988 yılından beri düzenlenen 
geleneksel Gölcük Belediyesi Yazlık Kadırga 
Yayla Şenlikleri, bu yıl da vatandaşların 
yoğun katılımıyla gerçekleşti. Binlerce kişinin 
Yazlık’a aktığı şenlik, kent protokolünün 
de katılımıyla 3 gün boyunca devam etti. 
Kadırga Şenlikleri’nde sahne alan sanatçılarla 
coşan Gölcüklüler, bol bol horon oynayarak 
eğlenceye doydu. Havai fişek gösterisiyle daha 
da renklenen muhteşem festival ünlü sanatçı 
Zeynep Başkan’ın verdiği konserle sona erdi. 
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Soplitav Şenlikleri’nde
doyasıya eğlence
Gölcük Belediyesi’nin desteğiyle 
Nüzhetiye Köyü Muhtarlığı tarafından 
bu yıl 9’uncu kez düzenlenen 
Soplitav Şenlikleri, Gölcük’e hareket 
getirdi. Vatandaşların yoğun katılım 
gösterdiği şenlikte sahne alan Afak 
Meydanlı, Melih Kahveci, Şenol 
Küçük ve Ekin Uzunlar kulakların 
pasını silerken, konserler binlerce 
Gölcüklüyü bir araya getirdi. Genç, 
yaşlı, kadın, erkek herkesin doyasıya 
eğlendiği Soplitav şenliğinde, 
horonlar kuruldu, oyunlar oynandı. 

Küçük delikanlılara 41 kere maşallah
Gölcük Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnet 
şöleni, bu yıl 88 çocuğun katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleşti. 
Başkan Sezer’in, belediye hizmet binası önünde çocukları ve ailelerini 
karşılamasıyla başlayan tören, Çocuk Mehteran Takımı’nın konseriyle 
devam etti. Kongre Sarayı’ndaki program ise; Sultan Baba’ya gidilip 
duaların yapılmasının ardından başladı. Sünnet olan çocuklara hediyeler 
verildi. Şölen boyunca çocukların heyecanı ve mutluluğu gözlerinden 
okunuyordu. Şölen, okunan Mevlid-i Şerif ve yemek ikramının ardından 
“Allah damatlıklarını da göstersin” dilekleriyle sona erdi.

Kent protokolü kestane 
festivalinde buluştu
Bu yıl 16’ncısı düzenlenen geleneksel 
Gölcük Hamidiye Köyü Kestane Festivali, 
yine çok renkli geçti. Gölcük Belediye 
Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve eşi Türkan 
Sezer’in ev sahipliğinde, Hamidiye 
Köyü meydanında gerçekleşen festivale 
kent protokolü de büyük ilgi gösterdi. 
Festivale; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy 
ve eşi Hülya Aksoy, Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve 
eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın, Gölcük 
Cumhuriyet Başsavcısı Ökkeş Alpaslan 
Karcı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, AK Parti İl 
Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İl Emniyet Müdürü 
Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan, Gölcük 
Kaymakamı Cengiz Karabulut ve Aslıhan Akçay Karabulut, Kartepe 
Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Yalova - Termal Belediye Başkanı 
Hüseyin Sinan Acar, Lastik İş Genel Başkanı Alaattin Sarı ve Türkiye 
Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ile çok sayıda davetli katıldı. 
Festivale katılan tüm konuklara, Hamidiye’nin meşhur karalahana 
dövmesi, mısır ekmekli yoğurt ve gözleme ile festivale adını veren Hacı 
Ömer Kestanesi ikram edildi.

4. Halıdere Kiraz Şenliği
Gölcük Belediyesi tarafından bu 
yıl 4’üncüsü düzenlenen Halıdere 
Kiraz Şenliği’nde, Gölcük Belediye 
Konservatuvarı Türk Sanat Müziği 
Korosu’nun verdiği muhteşem konser 
damga vurdu. Katılımcılara kiraz 
ikramının da yapıldığı konserde, 25 eser 
seslendiren koro, katılımcılara adeta 
müzik ziyafeti yaşattı. 
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Rahvan atlar 
nefes kesti!
Dünyanın en asil hayvanları 
olan atların içerisinde, Orta 
Asya'dan göç eden Türklerle 
birlikte Anadolu'ya gelen 
ve gerçek Türk atları olarak 
bilinen rahvan atların yeri 
başka…Türkiye Geleneksel 
Spor Dalları Federasyonu’nun 
desteklediği geleneksel at 
yarışları yüzlerce yarış severi 
Gölcük’te buluşturdu. Van’dan 
Eskişehir’e, Ankara’dan İzmir’e, 
Bursa’dan Konya’ya kadar 
Türkiye'nin dört bir yanından 
gelen 152 atın koştuğu yarışlar, 
toplam 10 kategoride 
gerçekleşti. “Rahvan at 
yarışı sadece bir spor değil, 
bizim geçmişimizle çok 
önemli bir bağımızdır” 
diyen Başkan Sezer’in 
ev sahipliğindeki yarışlar, 
başından sonuna dek nefes 
kesen bir çekişmeyle geçti. 

Kafkasya Yaz Şenlikleri muhteşemdi!
Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 
desteğiyle Gölcük Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 
Artvin İli ve İlçeleri Gölcük Derneği, Kocaeli Livanelililer 
Derneği, Gölcük Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği 
işbirliğiyle düzenlenen geleneksel 3. Kafkasya Yaz Şenlikleri, 
bu yıl da Gölcük’e büyük bir hareket ve neşe getirdi. 2 gün 
süren ve kusursuz 
bir organizasyonla 
Şevketiye’de 
gerçekleşen şenlik 
boyunca müziğe doyan 
Gölcüklüler, bir kez 
daha bir arada olmanın 
keyfini yaşadılar ve Grup 
İMERA, Afak Meydanlı, 
Grup Yirmi7 ve Vira 
Cemal’in şarkılarıyla 
coştular.

14. Ulusal Açık 
Su Yüzme Şampiyonası 
Gölcük Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi, İl Spor Müdürlüğü ve Türkiye 
Yüzme Federasyonu işbirliğiyle Değirmendere 
sahilinde organize edilen 14. Ulusal Açık Su 
Yüzme Şampiyonası 342 sporcunun katılımıyla 
gerçekleşti. Startını Gölcük Belediye Başkanı Ali 
Yıldırım Sezer’in verdiği yarışmada, yüzücüler 
dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. 
Vatandaşlarımızın da büyük ilgi gösterdiği 
yarışmalar oldukça renkli anlara sahne oldu. 
Başkan Sezer; bu yıl düzenlenecek yarışların, 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Derince 

Belediyesi’nin de 
paydaşlığıyla, İzmit 
Körfez’in iki yakasını 
bir araya getirecek 
şekilde, Gölcük ile 
Derince sahilleri 
arasında yapılması 
ve Türkiye çapında 
marka bir yüzme 
yarışı olması için 
planlama yaptıklarını 
söyledi.
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Balıkçılar kıyasıya yarıştı!
Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteğiyle 
Kocaeli Surf Casting Sportif Olta Balıkçılığı Derneği tarafından bu 
yıl 3’üncüsü düzenlenen Ulusal Kocaeli Surf Casting (Balık Tutma) 
Yarışması, Değirmendere Yüzbaşılar Sahili’nde gerçekleştirildi. 
Türkiye’nin çeşitli illerinden 88 amatör olta balıkçısının katıldığı 
yarışmada, Gölcük Belediyesi adına yarışan Kürşad Yılmaz ve 
Murat Kurt en büyük balık 
tutma dalında 1. olurken; 
Kürşad Yılmaz, tuttuğu 75 
santimetrelik kırlangıç balığıyla 
Türkiye rekorunu kırdı. Tutulan 
balıkların yeniden denize 
bırakıldığı yarışmadan elde 
edilen gelir, kanser hastalığıyla 
mücadele eden 14 yaşındaki 
Enes Erbay'ın tedavisi için 
kullanıldı.

26 yıllık gelenek: Zühtü 
Müridoğlu Ahşap Heykel 
Sempozyumu
Türkiye’nin en uzun soluklu sanatsal 
faaliyeti olma unvanını taşıyan Uluslararası 
Değirmendere Zühtü Müridoğlu Ahşap 
Heykel Sempozyumu, bu yıl 26’ncı kez 
gerçekleştirildi. Gölcük Belediyesi, Kocaeli 
Üniversitesi ve Gölcük Kent Konseyi 
işbirliğiyle organize edilen sempozyuma 
yine birbirinden yetenekli ahşap sanatçıları 
katıldı. Sempozyumda heykel çalışmaları 
açık alanda yapıldı ve sergilendi. 
Sempozyum bir kez daha Gölcük halkını 
sanatla buluşturdu.

27. Yeşil İhsaniye Elma Festivali 
Gölcük Belediyesi tarafından, bu yıl 27’ncisi düzenlenen Yeşil 
İhsaniye Elma Festivali, her sene olduğu gibi, yine renkli anlara 
sahne oldu. 3 gün süren festivalde, bu yıl ‘en güzel elma ve armut’ 
yarışmasına 101 üretici katıldı. Dereceye girebilmek için 5 dalda 
yarışan üreticiler tatlı bir rekabet içerisindeydiler. Jüri üyeleri de 
birbirinden güzel elma ve armutlar arasından en iyisini seçmekte 
zorlandılar. Coşkuyla gerçekleşen festival, Özkan Hatinoğlu ve 
Samida’nın verdiği konserle son buldu. 

Gölcük, İhsaniye Bahar 
Şenliği’nde coştu!
Gölcük Belediyesi’nin katkıylarıyla 
İhsaniyespor tarafından düzenlenen 
İhsaniye Bahar Şenliği’ne; Gölcük’ün 
tanınmış sesi Melih Kahveci ve tüm 
Türkiye’nin sevgilisi Kolpa Grubu sahne 
aldı. İhsaniye Bahar Şenliği’nde şarkılara 
hep bir ağızdan eşlik eden Gölcüklüler, 
birlikte eğlenmenin keyfini yaşadılar.

Saraylı ve Örcün’de tarihi yaşamak
İlçemizin en eski yerleşim bölgesi olan, tarihi yapıları ve kültürüyle 
her geçen gün daha çok ilgi gören Saraylı ve Örcün Köyleri, 
düzenlenen turizm ve kültür festivaliyle adını bir kez daha duyurdu. 
Gölcük Belediyesi tarafından organize edilen Saraylı-Örcün Kültür ve 
Turizm Festivali, dopdolu bir programla gerçekleşti. Mehter takımı 
eşliğinde Saraylı’dan Örcün’e yapılan kortej yürüyüşüyle başlayan 
etkinlik, 2 gün sürdü. Festival boyunca el emeği göz nuru el işleri ve 
doğal köy ürünlerinin satışı gerçekleştirildi; sergiler, yarışmalar, müzik 
dinletileri ve çeşitli eğlenceler düzenlendi. Başından sonuna kadar 
neşe içinde geçen festivalde, dileyen katılımcılar atla gezinti yaparak 
Saraylı ve Örcün’ün tarihi güzelliğine şahitlik etti.
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V
atandaşlardan gelen talebi yerine getiren 

Gölcük Belediyesi, Ulaşlı Marina’ya 

kaidesiyle birlikte 22 metrelik bayrak direği 

yaptı. Şanlı bayrağımız, 15 Temmuz Demokrasi 

ve Milli Birlik Günü’nde yapılan törenle göndere 

çekildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törene, 

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük 

Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral 

Refik Levent Tezcan, Gölcük Belediye Başkanı Ali 

Yıldırım Sezer ve ilçe protokolü katıldı.

BAYRAĞIMIZI, ÇOK ANLAMLI BİR 
GÜNDE GÖNDERE ÇEKİYORUZ
Törende bir konuşma yapan Başkan Sezer: 

“Ekiplerimiz, Ulaşlı’daki ihtiyaç ve talepleri 

incelerken, Ulaşlılı hemşerilerimizin bir bayrak 

direği talebi olduğunu tespit ederek bana ilettiler. 

Bizlere de nasip oldu. Gerekli izinleri almak 

suretiyle çok güzel bir mevkiye bayrak direğimizi 

inşa ettik. Bayrağımızı, 15 Temmuz Demokrasi 

ve Milli Birlik Günü gibi çok anlamlı bir günde 

göndere hep birlikte çektik” dedi. 

DEVLETİMİZİN VE  
MİLLETİMİZİN SEMBOLÜ
Başkan Sezer konuşmasının devamında ise “Şair 

Mithat Cemal Kuntay, ‘Bayrakları bayrak yapan 

üzerindeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen 

varsa vatandır’ demiştir. Bu bayrağın üzerindeki 

hilal ile ilgili olarak İstiklal Marşımızın şairi merhum 

Mehmet Akif Ersoy da Çanakkale şiirlerinde: 

‘Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir 

hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor’ demiştir. 

Bizim için hem milli hem de manevi değerleri 

hem de devletimizin ve milletimizin birliğini 

sembolize eden bayrağımız Ulaşlı ve Gölcük’e 

hayırlı uğurlu olsun. Sizlere de katılımınız için çok 

teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmanın ardından, 

şanlı bayrağımız, İstiklal Marşı eşliğinde göndere 

çekildi. 

ULAŞLI’DA  
ŞANLI BAYRAĞIMIZ 
GÖNDERE ÇEKILDI
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Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 

İhsaniye merkezinde yaşanan sel felaketinde 

devrilen çınar ağacının yerine, yeni çınar ağacı 

fidanını kendi elleriyle dikti. Sel felaketinde, 

İhsaniye’nin merkezinde bulunan ve şirin 

beldenin sembolü olan çınar ağacı devrilmiş; bu 

durum İhsaniyeli hemşerilerimizi olduğu kadar 

ilçe halkını da üzmüştü. Bu duruma kayıtsız 

kalmayan Başkan Ali Yıldırım Sezer’in talimatıyla, 

yıkılan çınar ağacının yerine yenisi dikildi. 

Yapılan çalışmayı yerinde takip eden Başkan 

Sezer, yeni çınar ağacı fidanını da elleriyle dikti. 

Beldelerine yeni bir çınar ağacı dikilmesinden ve 

bu ana şahitlik etmekten dolayı çok mutlu olan 

İhsaniyeliler, Başkan Sezer’e teşekkürlerini ilettiler.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in 

talimatıyla Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri 

Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, tüm mahallelerde 

genel temizlik çalışması gerçekleştirdi. İlçedeki 

tüm mahallelerde yapılan genel temizlik 

çalışmasında 55 personel görev aldı. Başkan 

Sezer, temizlik ekibine kolaylıklar dilerken, temiz 

bir Gölcük için durmaksızın çalışmaya devam 

edeceklerini belirtti. 

Genel temizlik çalışması kapsamında; mahallelerin 

tüm cadde ve sokakları yabani otlardan temizlendi. 

Bildirim dışı atılmış tüm evsel ve kaba atıklar 

toplandı. Konteynerler çöp araçlarına boşaltılarak, 

ilaçlı ve köpüklü suyla yıkanarak dezenfekte 

edildi. Süpürme aracı tüm kaldırım kenarlarını 

süpürdü. Konteynerlerden sorumlu ekip, tüm 

hasarlı konteynerlerin tamirini ve bakımını yerinde 

gerçekleştirdi. 

Ayrıca, cadde ve sokaklar mıntıkacı personeller 

tarafından süpürüldü ve son olarak tüm cadde ve 

sokaklar, çevreye ve sağlığa zararsız dezenfektanlı 

suyla yıkandı. 

YENI ÇINAR 
FIDANINI 
ELLERIYLE 
DIKTI

HER ŞEY TEMIZ BIR GÖLCÜK IÇIN
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Gölcük Belediyesi, İhsaniye’de yapacağı 

Elmalı Park’ta çalışmalara başladı. 

2000 m2 alana yapılacak parkta, çocukların 

ve vatandaşların dalından elma yiyebilmesi 

için elma ağaçları dikilecek. Genç nesillere 

ağaçları ve doğayı sevmeleri, korumaları 

noktasında örnek olmayı hedefleyen Gölcük 

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, park 

çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Sezer 

yaptığı açıklamada: “İhsaniye merkezinde; 

sitelerle İhsaniye Meslek Yüksek Okulu arasında 

kalan 2000 m2 alanlı Elmalı Park’ın yapımına 

başladık. Elmalı Park’a; güvenli bir şekilde 

oyun oynayan, spor yapan çocuklarımızın ve 

hemşehrilerimizin dalından kopararak yemeleri 

için ismini verdiğimiz elma ağaçlarını dikeceğiz. 

Elmalı Park’ta basketbol sahası, kameriyeler, 

çocuk oyun grupları, açık hava fitness aletleri 

ve yürüyüş yolları yer alacak.” dedi.

BU PARKTA ÇOCUKLAR 
DALINDAN ELMA YIYECEK
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Gölcük Belediyesi, İhsaniye merkezdeki 

Elmalı Park’ın yapımının tamamlanma 

aşamasına gelmesi sonrasında, Hisareyn’de 

de 3000 m2 alanda yapılacak olan Narlı 

Park’ın yapımına başladı. Bölge halkının ve 

çocukların dalından kopartarak yemesi için nar 

ağaçlarının dikileceği Narlı Park’ta; basketbol 

sahası, açık hava spor aletleri, çocuk oyun 

grupları, kameriyeler ve yürüyüş yolları yer 

alacak. Ayrıca; Narlı Parkı’n üst kısmında yer 

alan alanda da koşu parkuru ve bisiklet yolu 

yapılacak. 

Narlı Park’ta çalışmaları yerinde inceleyen 

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer 

yaptığı açıklamada: “İhsaniye merkezde; 

sitelerle İhsaniye Meslek Yüksek Okulu arasında 

kalan 2000 m2 alanda, Elmalı Park’ın yapımının 

tamamlanma aşamasına gelmesi sonrasında; 

Hisareyn'de, Kapalı Pazar Yeri ve Kavanium’un 

yanında bulunan 3000 m2 alanda da söz 

verdiğimiz gibi Narlı Park'ın yapımına başladık. 

Narlı Park’ta; güvenli bir şekilde oyun oynayan, 

spor yapan çocuklarımızın ve hemşehrilerimizin 

dalından kopararak yemeleri için parka ismini 

verdiğimiz nar ağaçları dikeceğiz. Elmalı Park 

gibi Narlı Parkı da kısa sürede tamamlayıp 

hemşehrilerimizin kullanımına açmayı 

hedefliyoruz” dedi.

GÖLCÜK BELEDIYESI 
HISAREYN’E ‘NARLI 
PARK’ YAPIYOR
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Gölcük Belediyesi tarafından, ilçemizde 

görev yapan muhtarlarımızla her ay 

düzenli olarak gerçekleştirilen koordinasyon 

toplantıları; Gölcük’ün köy ve mahallelerindeki 

eksiklik ve sorunların ivedilikle giderilmesinde 

etkili oluyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali 

Yıldırım Sezer’in başkanlığında düzenlenen 

toplantılarda, köy ve mahalle muhtarları öneri 

ve taleplerini dile getiriyor; eksiklikler birlik ve 

beraberlik içerisinde gideriliyor. 

SORUNLAR DİNLENİYOR
Başkan Sezer’in büyük önem verdiği 

toplantılarda, Gölcük’ün her noktasında 

hizmet veren köy ve mahalle muhtarları tek 

tek dinleniyor; aktardıkları eksiklik, dilek 

ve öneriler not alınarak değerlendiriliyor; 

sorunların çözümü noktasında belediye ve 

muhtarlıklar birlikte hareket ediyor. Gölcük 

Belediyesi ve muhtarlıklar, daha güzel bir 

Gölcük için omuz omuza hizmet veriyor. 

Gölcük Belediyesi tarafından 

ilçemize kazandırılan lostra 

salonu Anıtpark’ta hizmet vermeye 

başladı. Bundan böyle Gölcüklü 

ayakkabı boyacıları, vatandaşlarımıza 

bu salonda hizmet verecek. 

Ayakkabı boyacılarını yazın sıcaktan 

kışın ise yağıştan koruyacak lostra 

salonu, ekmeğini ayakkabı boyacılığı 

yaparak kazanan esnafımızı memnun 

etti. 

Ayakkabı boyacıları, Gölcük’e bir lostra 

salonu kazandırılmasında emeği geçen 

herkese teşekkür ederek. “Ayakkabı 

boyacıları için lostra salonu güzel oldu. 

Bu salon Anıtpark’a yakıştı’ dedi.

Belediye ve muhtarlıklar 
omuz omuza hizmet veriyor

Lostra Salonu 
Anıtpark'a 
yakıştı

122 • DONANMA KENTİ GÖLCÜK






