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KOCAELİ’DE MÜZELER VE 
KÜLTÜR VARLIKLARI

Astakoz ve Nikomedya isimleri ile 
önemli tarihi yerleşimlere ev sahip-
liği yapan yöre Helenistik dönem, 
Bitinya dönemi, Roma ve Bizans ile 
Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet 
dönemi eserlerini barındırmaktadır. 
Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Mü-
zesi, Kasr-ı Hümayun (Saray Müze), 
TCG Gayret Gemi Müzesi, TCG Hızır 

Reis Denizaltı Müzesi, Osman Ham-
di Bey Evi ve Müzesi, Atatürk ve Re-
dif Müzesi, Kocaeli Bilim Merkezi ve 
SEKA Kağıt Müzesi tüm bu dönem-
lere ait izleri yansıtan müzelerdir.

Saat Kulesi - İzmit

İzmit, Kemalpaşa mahallesinde 
Kasr-ı Hümayun (Saray Müze) ile 
Atatürk Heykeli arasında yer alan, 
kentin karakteristik Saat Kulesi’ni 
İzmit Mutasarrıfı Musa Kazım Bey 

tarafından, Sultan II. Abdülhamit’in 
tahta çıkışının 25. yıldönümü nede-
niyle 1902 yılında Neoklasik üslupta 
Hereke ve Tavşancıl’dan getirilen 
traverten taşlardan yaptırılmıştır

Kasr-ı Humayun (Saray Müze)-İzmıṫ

Mermer işçiliği, tavan süslemeleri bol 
sütunlu oluşu Dolmabahçe Sarayı’nın 
küçük bir örneğini hatırlatmaktadır. 
En önemli özelliği İstanbul dışında ya-
pılan tek saray yapısı olmasıdır.

Türkiye'nin 
Amiral Gemisi KOCAELİ

KOCAELİ’NİN KONUMU VE NÜFUSU

Kocaeli; Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan Mar-
mara Denizi’nin ve Marmara Bölgesi’nin doğusun-
da yer alan 3.612 Km2 yüzölçümüne sahip liman 
ve sanayi kentidir. Körfez sahil uzunluğu 124 km, 
Karadeniz sahili 49 km ve Sapanca Gölü sahili 15 
km olmak üzere il sınırları içerisinde toplam 188 
km sahil uzunluğu bulunmaktadır.

Coğrafi alan bakımından Türkiye’nin en küçük 6. il’i 
olan Kocaeli’nin 2018 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemine göre nüfusu 1.906.391 kişidir. kilomet-
rekare başına 528 kişi düşmektedir. Nüfus yoğun-
luğu bakımından İstanbul’dan sonra ikinci sırada 
gelmektedir.

Kocaeli Nüfusunun İlçelere Göre Dağılımı (2018)

İlçe Adı Erkek Kadın Toplam 
Başiskele 49.329 48.488 97.817
Çayırova 66.156 63.499 129.655
Darıca 102.015 99.453 201.468

Derince 70.679 70.303 140.982
Dilovası 24.600 23.348 47.948
Gebze 188.436 182.564 371.000
Gölcük 82.202 80.382 162.584
İzmit 180.087 183.329 363.416

Kandıra 28.301 23.047 51.348
Karamürsel 28.135 28.469 56.604

Kartepe 59.930 58.136 118.066
Körfez 83.456 82.047 165.503
Toplam 963.326  943.065 1.906.391
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Kocaelı ̇Arkeolojı ̇ve Etnoğrafya 
Müzesı-̇ İzmıṫ

Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi ola-
rak hizmet veren alan içinde Tamir 
Atölyesi, Su Deposu, Lojman Binası 
yer almaktadır. İki adet Tekel De-
posu birleştirilerek (Arkeolojik ve 
Etnografik eserler için) teşhir sa-
lonları oluşturulmuştur. Arkeoloji 
ve Etnografya Müzesinde Paleolitik, 
Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı 
dönemlerine ait eserler sergilen-
mektedir.

Atatürk ve Redıḟ Müzesı-̇ İzmıṫ

İzmit İlçesi, Kemalpaşa Mahallesin-
de bulunan Redif Dairesi Abdülaziz 
Döneminde İzmit Mutasarrıfı Ha-
san Paşa tarafından yaptırılmıştır.17 
Ağustos 1999 depreminden önce 
Askeri Mahkeme olarak kullanılan 
bina depremde hasar görmüş ve 
içi boşaltılmıştır. Kocaeli Valiliği İl 
Özel İdaresi tarafından restorasyon 
çalışmaları tamamlanarak Atatürk 
ve Redif Müzesi olarak ziyarete açıl-
mıştır.

Osman Hamdı ̇Bey Evı ̇ve Müzesı ̇
Eskıḣıṡar-Gebze

Büyük Türk Müzecisi ve ressamı Os-
man Hamdi Bey (1842-1910) tarafın-

Saat Kulesi Kasr-ı Humayun

Atatürk ve Redif Müzesi

Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi

ÖZEL DOSYA
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dan Gebze-Eskihisar Köyü’nde, 1884 
yılında Köşk, resimhane, kayıkhane 
ve müştemilat olarak yaptırılmıştır.

TCG Gayret Gemi Müzesi-İzmıṫ

1995 yılında hizmet dışına ayrılan 
TCG Gayret, Müze Gemi Projesi 
kapsamında Kocaeli Valiliği, Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi ve Donanma 
Komutanlığı’nın müşterek girişim-

leri ile modern müzecilik anlayışına 
göre dekore edilerek 1997 yılında 
TCG Gayret Müzesi olarak İzmit sa-
hilinde yeni görevine başlamıştır.

Yarhıṡar Müze Gemıṡı ̇Kavaklı-
Gölcük

Türk Donanması’na keşif-karakol ge-
misi olarak 40 yıl hizmet eden Yarhi-
sar Gemisi, hizmet dışına ayrıldıktan 

sonra, depremden sonra yeniden 
yapılan Kavaklı sahilinde halka açık 
müze haline getirildi. Denizciliği 
sevdirmek, gemiciliği öğretmek 
amacıyla Gölcük Belediyesi, Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi ve Donanma 
Komutanlığının müşterek girişimle-
ri ile müze olarak hizmet vermeye 
başlayan Yarhisar Gemisi, Kavaklı 
sahilinde yaklaşık 200 m²’lik bir alan 
üzerinde müze gemi olarak kulla-
nılıyor. Yarhisar Gemisi, Kocaeli’nin 
TCG Gayret ve TCG Hızırreis’den 
sonra üçüncü Gemi Müzesi.

Kocaelı ̇Bıl̇ıṁ Merkezı ̇- İzmıṫ

Kocaeli Bilim Merkezi, Kocaeli Bü-
yükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK 
ortaklığı ile hayata geçirilmiş bir 
projedir. Türkiye’nin en büyük en-
düstriyel dönüşüm projesi olan 
Kocaeli Bilim Merkezi, 1934 yılında 
temeli atılan Seka Kağıt Fabrikası 
içindeki 8.500 m2 alan üzerinde 
yer almaktadır. 70 yıl kağıt üretimi 
gerçekleştiren Seka Kağıt Fabrikası 
restore edilerek yoluna Kocaeli Bi-

TCG Gayret Gemi Müzesi

Yarhisar Müze Gemisi
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lim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi 
olarak devam etmektedir.

Kocaeli Bilim Merkezinde, yaklaşık 
250 deney düzeneği ve özel tasarım 
galerilerin yanı sıra bilimsel çalış-
maların yapıldığı atölyeler, bilimsel 
gösteri ve söyleşilerin yapıldığı bilim 
sahnesi, sergi alanları, kütüphane, 
araştırma ofisleri, bilim kafe yer al-
maktadır.

SEKA Mehmed Alı ̇Kağıtçı Müzesı ̇
- İzmıṫ

Türkiye’nin en büyük endüstriyel 
dönüşüm projesi olan SEKA Kağıt 

Müzesi, 1934 yılında temeli atılan 
Seka Kağıt Fabrikası içindeki 12.345 
m2 alan üzerinde yer almaktadır. 70 
yıl kağıt üretimi gerçekleştiren Seka 
Kağıt Fabrikası restore edilerek yo-
luna SEKA Kağıt Müzesi ve Kocaeli 
Bilim Merkezi olarak devam etmek-
tedir. Müze, SEKA Kağıt farbrikasının 
6 Kasım 1936 açılış tarihinden sonra 
80. yılında 6 Kasım 2016’da hizmete 
açılmıştır.

12.345 m2 alan üzerine kurulan 18 
salondan oluşan SEKA Kağıt Mü-
zesi’nde ziyaretçiler Cumhuriyet 
dönemi sanayileşme sürecinde ö-

nemli yere sahip fabrikanın kuruluş 
sürecinden başlayıp, İzmit’ten Tür-
kiye’ye yayılan kağıdın öyküsünü 
görüntüler eşliğinde izleyebilecek-
ler.

MEVLEVİ EVİ- İZMİT

Kocaeli Mevlevi Evi, Sekapark alanı 
içerisinde Seka Lojmanları olarak 
bilinen yapılardan birinin yenilen-
mesinin (restorasyonu) yapılması 
suretiyle oluşturulmuştur.

ESKİHİSAR KALESİ-GEBZE

Kale’nin Bizans döneminde, limanı 
korumak amacıyla yapıldığı sanıl-
maktadır.

FATİH SULTAN MEHMET’İN 
OTAĞI-GEBZE

1481 yılında Fatih Sultan Mehmet 
Üsküdar’a sancak dikip doğuya se-
fer yapacağını ilan eder, rahatsızlığı-
na rağmen, Hünkâr Çayırı’nda otağı-
nı kurar ve burada hayata gözlerini 
yumar. Anısına aynı yerde (Gebze) 
çeşme ve namazgâh 16.yy.’da yapıl-
mıştır.

Eskihisar Kalesi

Kocaeli Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi
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KAİSER WİLHELM KÖŞKÜ-
HEREKE

1884 yılında Alman İmparatoru Ka-
iser Wilhelm’in Osmanlı İmparator-
luğunu ziyaret edişi nedeniyle Yıldız 
Sarayında yaptırılarak bu alana bir 
günde monte edilmiştir.

İZMİT SURLARI

Günümüze kadar gelen surlara ait 
temeller şehrin kuzeyinde bulun-
maktadır.

HEREKE KALESİ

Körfezin saklı tarihi ve kültürel gü-
zelliklerini gün yüzüne çıkaran Here-
ke Kalesi, MS.640 yıllarında yapılan 
ve doğu roma imparatorluğundan 
günümüze ulaşan tarihi ve kültürel 
değer olarak dikkat çekmektedir.

SIRRI PAŞA KONAĞI-İZMİT

19. yüzyıla ait bir sivil mimarlık ör-
neği olan Sırrı Paşa Konağı, İzmit 
Mutasarrıfı Sırrı Paşa tarafından İz-
mit Hacı Hasa Mahallesi Yeni Çeşme 
Sokak’ta yapılmıştır. Konağın müşte-
milatı, Fransa’dan özel olarak getiri-
len tuğlalar ile örülmüştür. Çıkan bir 
yangınla yok olan tarih hazinesi bu 
konak, Kocaeli Büyükşehir Belediye-
si tarafından, tarihi dokusuna uygun 
olarak restore edilmiştir.

SÜLEYMAN PAŞA HAMAMI-
İZMİT

14. yy'da Süleyman Paşa tarafın-
dan yaptırılmıştır. Üzeri çifte yük-
sek kubbe ile örtülü bir soğukluk 
kısmı, birbirine kapı ile geçilen al-
çak kubbe örtülü iki halvet kısmın-
dan ibarettir. 

Sırrı Paşa Konağı

İzmit Surları

Süleyman Paşa Pamamı

Kaiser Wilhelm Köşkü

Fatih Sultan Mehmet'in Otağı

Hereke Kalesi
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KAPANCA SOKAK-İZMİT

19.yy. geleneksel Türk evlerinin bu-
lunduğu Kapanca Sokak ve yakın 
çevresinde 32 adet korunması ge-
reken yapı bulunmaktadır.

İZMİT TARİH KORİDORU

İzmit Belediyesi tarafından proje 
kapsamında onlarca tarihi cami, 
hamam, çeşme, sarnıç ve konağın 
restore çalışmaları yapılmış, sokak 
ve cephe iyileştirmeleri tamamlan-
mıştır. Projenin 1.etabında Kültür 
Tepesinde yapılan kafeterya, din-
lenme alanları, manzara seyir teras-
ları, süs havuzlarının yanı sıra sanat 
çalışmaları için düzenlenen meydan 
yer almıştır.

Projenin 2. etabında Kapanca Sokak 
ve çevresinde yapılan çalışmalarla 
gündüz ve gecesi ayrı bir yer haline 
gelmiştir.

Tarih Koridoru Projesi'nin 3.etabı-
nı oluşturan Akçakoca Meydanı da 
İzmit tarihini anlatan bir açık hava 
müzesine dönüşmüştür. Aynı za-
manda İzmit’i gezerken Körfez’in 
manzarasının seyri bir başkadır.

YALI EVLERİ-TARİH KORİDORU-
DEĞİRMENDERE-GÖLCÜK

Değirmendere Yalı mahallesinden 
başlayıp, Yukarı Değirmendere Ör-
cün güzergâhını takip eden ve Sa-
raylı köyü Çınarlık meydanında son 
bulunan bir tarih koridoru oluştu-
rulmuştur. Tarih koridoru üzerinde 
3-5,6 ve 11,8 km uzunluklarında 3 
adet yürüyüş yolu mevcuttur. Ta-
rih koridorunun sonunda yer alan 
Saraylı köyünde hafta sonları köylü 
pazarı kurulmaktadır.

Gölcük Belediyesi Tarih Koridoru 
Projesi kapsamında Değirmendere 
Yalı mahallesindeki tarihi cami, ko-

nak ve evler asıllarına uygun olarak 
yeniden düzenlenmiş ve kullanıma 
açılmıştır. Tarih koridoru üzerinde 
restore edilen yapıların dışında bir-
çok tarihi evde tabii halleri ile ziya-
retçilerin ilgisini çekmektedir.

Bu yapı içerisinde tarihi evlerin yanı 
sıra Gölcük bölgesindeki kültür ve sa-
nat ürünlerinin yer aldığı bir müze, bir 
de konaklama tesisi yer almaktadır.

ORHAN CAMİİ-İZMİT

1332 yılında Nikomedya’nın fethini 
tamamlamaya muvaffak olan Şeh-
zade Gazi Süleyman Paşa tarafından 
babası Orhan Gazi adına yaptırılan 
camii, İzmit’in fetih camiidir. Osmanlı 
Devleti’nin fetih geleneğine göre ilk 
yapılan fetih camiinde hutbeye kılıç-
la çıkılırdı. Günümüzde de Osmanlı 
Devleti’nden kalan bu gelenek biraz 
farkla sürdürülmekle birlikte Orhan 
Camii’nde Cuma Hutbelerine kılıçla 

Kapanca Sokak

Yalı Evleri

Tarih Koridoru

Orhan Camii
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çıkılmaktadır. Orhan Camii’nin orijinal 
inşa kitabesi günümüze ulaşmamış-
tır. Harim kısmında bulunan ve yakın 
tarihlerde hazırlanmış olabileceği 
düşünülen, levha kitabede şu bilgiler 
yer almaktadır. “Fatih’i İzmit Gazi Sü-
leyman Paşa bin Orhan ve Fatih’i He-
reke ve Fatih’i Aydos ve Fatih’i Kocaeli 
Sancağı Sene 728 Ben’a Camii şerif ve 
medrese Sene 733” (Osmanlı devlet 
geleneğinde savaşla alınan yerlerde 
hutbe kılıçla okunurdu. Bu adet fethi 
simgelemekteydi.) Caminin güneydo-
ğusunda bulunan hazirede, caminin 
imamları ve yakınları, eskiden bulu-
nan Medresenin müderrisleri ve bazı 
şeyhlerin mezarları bulunmaktadır.

PERTEV PAŞA KÜLLİYESİ- İZMİT

Külliye 16.yy.’da Mimar Sinan ta-
rafından yapılmıştır. Bugün Yeni 
Cuma Camii adıyla anılmaktadır. 
Külliye’den günümüze kalan eserler 
şehrin Pertev Paşa Caddesi’nin iki 
yanında sıralanmaktadır.

ÇOBAN MUSTAFA PAŞA 
KÜLLİYESİ- GEBZE

Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan 
Süleyman’ın vezirlerinden Mustafa 
Paşa tarafından Gebze’de yaptırıl-
mıştır. 16.yy.da Mimar Sinan ve Mi-
mar Acem Ali tarafından bir menzil 
külliyesi olarak inşa edilmiştir.

FEVZİYE CAMİİ- İZMİT

16.yy.ın ikinci yarısında İzmit’li Meh-
met Bey tarafından yaptırılmıştır. 
İlk yapımı Mimar Sinan’a ait olduğu 

düşünülen yapı, 1884 ve 1999 dep-
remlerinde tümüyle yıkılmış, aslına 
uygun olarak yerine yenisi yapılmıştır.

AKÇAKOCA BEY ANIT MEZARI- 
KANDIRA

1234-1328 yıllarında yaşayan Koca-
eli Fatihi Akçakoca Bey, 1308 yılına 
kadar Ereğli’den Karasu’ya kadar 
olan bölgeyi, 1308 yılından 1326 yı-
lına kadar Ayan Gölü kuzeyinde Ako-
va, Akçaköy, Kandıra İzmit (o tarihte 
Nikomedia) yakınlarındaki Kaymas, 
Çayırköy’e kadar yerleri zapt ederek 
Osmanlı Devleti sınırları içine katar. 
İzmit üzerine son kez akın yapacağı 
sırada, çadırını kurmuş bulunduğu 
Kandıra yakınlarındaki Babatepe’de 
(94 yaşında) 1328’de ölür. Sonradan 
adına ve anısına saygı nişanesi olmak 
üzere devletine kattığı bu yöreye” 
KOCAELİ” denir. Anıt Mezarı Kandıra 
İlçesi Babadağ mevkiindedir.

KARAMÜRSEL BEY ANIT 
MEZARI-KARAMÜRSEL

Osmanlı Tarihinin ilk Amirali Karamür-
sel Alp, XIV. yüzyılda yaşamıştır. Karasi 
Beyliği komutanlarındandır. Orhan 
Bey kendisini İzmit Körfezinin güney 
kıyılarını ve eski adı Promectus olan 
Karamürsel Kasabasının Bizanslılar-
dan alınması işiyle görevlendirdi. Ken-
disine tımar olarak verilen Karamür-
sel’in güney batısındaki Kavak Boyu 
Armutçuk Limanında bir tersane ku-
rarak gemi yapımına başlandı. Eğitim 
ve öğretimiyle bir donanma oluştu-
rulan ve bizzat komuta ederek başarı 

sağlayan Mürsel Alp bir Türk Büyüğü, 
Bir Derya Beyi, Kaptan-ı Derya ve ilk 
Osmanlı Türk Denizcisidir. Bu yarar-
lıkları dolayısıyla Orhan Gazi tarafın-
dan adı MÜRSEL ALP iken kendisine 
“KARA” lakabı verilmiştir. Ayrıca İlk 
Osmanlı Türkleri Döneminde görülen 
bir eğilim gereği aldığı yöreye adın-
dan dolayı “KARAMÜRSEL” denmiştir. 
Mezarı yeniden restore edilerek 2007 
yılında açılışı yapılmıştır.

“Ölünce beni öyle bir 
yere gömün ki sırtım 
dağlara dayansın, 
kucağıma denizi verin, 
daima donanmamı 
göreyim.” 
Karamürsel Alp

HANNİBAL ANIT MEZARI-GEBZE

Hannibal Anıtı Gebze’de TÜBİTAK 
yerleşkesi içindedir. Hannibal, Roma 
yenilgisinden sonra Kartaca’yı terk 
ederek Bitinya Kralı Prussias’ın yanı-
na sığınmış Libyssa (Gebze)’de intihar 

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi

Akçakoca Bey Anıt Mezarı

Karamürsel Bey Anıt Mezarı Hannibal Anıt Mezarı
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Kocaeli'nde Turizm

ederek yaşamına son vermiştir. Geb-
ze’de Anibal’ın mezarı olarak bilinen 
bu yerde bir anıt yapılması ilk kez 
1934 yılında Atatürk tarafından em-
redilmiş, bu emir 1981 yılında Kültür 
Bakanlığınca gerçekleştirilmiştir.

THÖKÖLY İMRE ANIT MEZARI-
İZMİT

Türk Dostu Macar Beyi Thököly 
İmre, 1657 yılında Kesmark’ta doğ-
du. Sırasıyla, Macar Derebeyliği, 
Kuruc Başkomutanlığı ve Yukarı Ma-
caristan Krallığı yaptı. 1699 Karlofça 

Anlaşması’ndan sonra İstanbul’a 
geldi. 1701’de kendi isteği üzerine 
İzmit’e yerleşmesine izin verildi. 
13 Eylül 1705’te İzmit’te vefat etti. 
Ölümünün 300.yıldönümü münase-
betiyle 13 Eylül 2005 tarihinde Ko-
caeli Sekapark içerisinde anıt mezar 
yapılmıştır.

YAHYA KAPTAN ANIT MEZARI-
TAVŞANCIL-DİLOVASI

Yahya Kaptan, Kurtuluş Savaşı sıra-
sında Kocaeli Bölgesinde Kuva-i Mil-
liye Hareketlerini örgütledi. 8 Ocak 

1920’de yaşadığı yer olan Tavşancıl’da 
öldürüldü. Atatürk’ün emri ile inşa 
edilen anıt mezarı Tavşancıl’dadır.

Yahya Kaptan Anıt Mezarı

Adını Osmanlı Beyliği fatihi 
olan Akçakoca Bey’den alan 
Kocaeli, 2700 yıllık yerleşim 

tarihiyle gerek geçiş noktası gerek-
se de ticaret odağı olarak önemli bir 
bölge olmuştur. Marmara Denizi’nin 
doğu ucundaki İzmit Körfezi çevre-
sinde yer alan Kocaeli, adeta doğal 
bir liman kenti olarak gelişmiştir.

Kocaeli, güvenli bir barınak ve uğrak 
yeri olan İzmit Körfezi’yle birlikte 
Kral Yolu’ndan İpek Yolu’na, Bağdat 
Demiryolu’ndan Trans Avrupa Oto-
yolu’na, Osmangazi Köprüsü’nden 
Yüksek Hızlı Tren Hattına ve Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü ile bağlantılı 
Kuzey Marmara Otoyolu’ndan Cen-
giz Topel Havalimanı’na uzanan ana 
ulaşım bağlantıları ile tarih boyunca 
yüksek erişilebilirlikte olmuştur.

Erişim kolaylığı ile Osmanlı İmpara-
torluğu’na sanayi devriminin ilk yansı-

malarından olan Hereke Fabrika-i Hû-
mayun ve çuha fabrikaları ilin üretim 
başkenti olma kaderini şekillendiren 
önemli değerler olmuş, 1960’lı yıllar-
dan sonra İstanbul sanayiinin taşınma-
sı ve planlı sanayileşme faaliyetleri ile 
ülkenin üretim üssü haline gelmiştir.

Türkiye’de sanayi dendiğinde akla 
ilk gelen illerden olan Kocaeli bu 
niteliğini temelde erişilebilirliğinin 
yanı sıra İstanbul’a coğrafi yakınlığı 
ile Osmanlı İmparatorluğu dönemi-
ne dayanan köklü sanayi geleneğine 
borçludur. Kocaeli’deki yerleşik sa-
nayi kültürü, organize sanayi bölge-
leri kavramına esas teşkil etmiş ve 
mevzuatta tanımlanmadan on yılı 
aşan bir süre önce faaliyete geçmiş-
tir. Bugün, Kocaeli’de toplam on üç 
organize sanayi bölgesi mevcuttur.

Bu sanayi kimliği her zaman ön 
plana çıksa da Kocaeli yapısı ve ko-

numu itibariyle önemli bir turizm 
destinasyonudur. Hızlı bir turizm 
gelişimine sahne olan Kocaeli, geliş-
meye açık pek çok potansiyel değe-
ri de barındırmaktadır. İl genelinde 
zengin bir doğa, kültür ve tarih, de-
niz, sağlık, kış ve spor turizmi altya-
pısı ve potansiyeli bulunmaktadır.

2010 yılında 26’sı turistik toplam 
66 konaklama tesisinin bulunduğu 
Kocaeli, 2019 yılı başı itibariyle 53’ü 
turistik toplam 155 konaklama tesi-
sine sahip hale gelmiştir. Yine 2010 
yılında ilde 38 bini yabancı 270 bin 
kişi konaklamışken 2017 yılında bu 
sayı 105 bini yabancı, 750 bin kişi 
seviyesine ulaşmıştır. Son on yıllık 
sürece bakıldığında ilde gerek turis-
tik tesis, gerekse de turist sayısında 
ülke ortalamasının oldukça üzerin-
de bir artış oranı görülmektedir.
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İŞ VE KONGRE TURİZMİ 
FAALİYETLERİ

Türkiye’nin sanayi başkenti olan 
Kocaeli, pek çok ulusal ve uluslara-
rası sanayi, ticaret ve hizmet kuru-
luşuna ev sahipliği yapmaktadır. İle 
gelen yabancı turistlerde ağırlığı iş 
maksatlı gelenler oluşturmaktadır. 
Faal 5 adet 5 yıldızlı ve 14 adet de 4 
yıldızlı otel ve ildeki kültür merkez-
leri yıl genelinde iş etkinliklerine, 
kongre ve toplantılara ev sahipliği 
yapmaktadır. Bu faaliyetleri doğal 
değerlerle bütünleştiren ilin, Koca-
eli Uluslararası Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştirilen etkinliklerin de etki-
siyle bu profilini daha da güçlendi-
receği muhakkaktır.

SPOR TURİZMİ

Su sporlarından motor sporları-
na, doğa sporlarından profesyo-
nel branşlara Kocaeli pek çok spor 
branşında aktif olan bir kenttir. Ge-
leneksel Kocaeli Rallisi, Gölkay ve 
Sukay su sporları merkezleri, Yelken 
Kulüplerinin faaliyetleri, Başiske-
le’de uluslararası futbol kampları 
ve turnuvalar ilde öne çıkan faali-
yetlerdendir. Geçtiğimiz yıl faaliyete 
geçen Kocaeli Stadyumu ile ulusla-
rarası etkinliklere ev sahipliği yapa-
bilecek noktaya gelen Kocaeli, 2020 
yılında Dünya Gençler Oryantiring 
Şampiyonası’na ev sahipliği yapa-
caktır.

DOĞAL GÜZELLİKLER

Kocaeli ili yüzölçümünün %42,4’ü or-
manlardan müteşekkil, iki farklı de-
nize kıyısı olup aynı zamanda kayak 
merkezi ve yaylalar barındıran bir 
coğrafi yapıdadır. Bu çeşitlilik Kocae-
li’yi önemli bir doğa turizmi destinas-
yonu haline getirmektedir. Ballıkaya-
lar, Yuvacık-Beşkayalar ve Kuzuyayla 
Tabiat Parkları, Maşukiye, Serindere 
Kanyonu ve Bayramoğlu Yarımadası 
bu temanın bazı önemli alanlarıdır.

Binicilik, trekking, dağcılık, yayla 
kültürü, kampçılık ve karavancılık, 
kuş gözlemciliği, yamaç paraşütü, 
su altı dalışı ilde karşılığı bulunan 
turistik faaliyetlerdendir.

Serindere Kanyonu - Başiskele

Yükseklikleri 10 ile 20 metre arasın-
da değişen 6 adet şelalesi bulunan 
Serindere Kanyonu, Kocaeli’nin ve 
bölgenin en zorlu kanyonudur. İz-
mit’e 26 kilometre uzaklıkta bulu-
nan Serindere, son yıllarda özellikle 
günübirlik gelen doğaseverlerin ve 
yürüyüş gruplarının ziyaret ettiği 
yerlerin başında gelmektedir. Havuz 
şeklinde pek çok göletin yer aldığı 
Serindere Kanyonu iyi seviyede eği-
tim almış grupların geçebileceği bir 
rotadır. Her mevsimde farklı bir gü-
zellik barındıran Serindere bitki ör-
tüsü, doğal güzellikleri ve gürül gürül 
akan soğuk suyuyla doğa yürüyüşü 
yapmayı ve kamp kurmayı sevenle-
rin sık sık ziyaret ettiği bir yerdir. Yer 

yer genişliği 3 metreye kadar düşen 
bu güç parkuru tamamlamak saat-
ler alabilmektedir. Kanyonda rahat 
gezmek, taşlarda rahat yürümek ve 
çamurlu suyun kayganlaştırdığı kaya-
lardan kaymamak için sağlam ve altı 
sert deniz ayakkabıları gerekmekte-
dir. Eşyalarınızı su geçirmez bir çanta 
içerisinde taşımalısınız.

SAĞLIK TURİZMİ

Yeniköy Yazlık Ilıcası, Maşukiye ve 
Soğuksu bölgelerindeki termal su 
kaynakları ve çevrelerindeki tesis-
ler ile termal turizmde kayda değer 
bir paya sahip olan Kocaeli, medikal 
turizmde de Orta Doğu coğrafyası 
başta olmak üzere uluslararası bir 
merkezdir. En son açıklanan Sağlık 
Bakanlığı verilerini içeren Türkiye 
Medikal Turizm Sektör Raporu’na 
göre 2013 yılında Türkiye’ye 300 bin 
yabancı hasta gelmiş, bu hastaların 
tedavisinde Kocaeli; Antalya, Anka-
ra ve İstanbul’un ardından dördün-
cü sırada yer almıştır.

Yazlık Ilıcası- Gölcük

Yazlık Ilıcasının ilk defa Roma dö-
neminde inşa edildiği, Bizans ve 
Osmanlı dönemlerinde de sağlık 
merkezi olarak kullanıldığı bilin-
mektedir. Restorasyon ve onarımı 
tamamlanarak 25 Mayıs 2013’te 
açılan Yazlık Termal Tesisiyle hizmet 
üretmeye ve şifa dağıtmaya devam 
etmektedir.

Serindere Kanyonu Yazlık Ilıcası



110

ÖZEL DOSYA

Kuzuyaylası-Kartepe

Kocaeli ili, Kartepe İlçesi sınırları 
içerisindedir. Çam, kayın, ıhlamur 
ağaçları ve rengarenk çiçeklerle 
çevrilmiş yollardan Kuzu Yaylasına 
gelindiğinde panoramik manzara ve 
doğa çok etkileyici bir atmosfer ya-
ratmaktadır. Kartepe kayak merkezi 
tesisleri 4 mevsim boyunca yerli ve 
yabancı turiste hizmet verebilecek 
kayağın yeni cazibe merkezidir. Üç 
bine yakın bitki çeşidi ile geyik, ayı, 
çakal ve tavşan gibi hayvanların fa-
unası olan Kartepe, tenis kortu, vo-
leybol sahaları ve FIFA standartları-
na göre yapılmış iki çim sahasıyla da 
spor turizminin merkezlerinden biri 
olmaya aday.

Erık̇lıṫepe Tabıȧt Parkı - Gölcük

Kocaeli’nin en önemli doğa ile iç içe 
olan dinlence merkezi olan Erikli-
tepe Tabiat Parkı, ailenizle birlikte 
gidebileceğiniz ve gün boyu vakit 
geçirebileceğiniz büyük ağaçların 

arasında, yeşilin her renginin oldu-
ğu harika yerdir. Gölcük şehir mer-
kezine 17 km. uzaklıkta olan Tabiat 
Parkı, İrşadiye Köyü mevkiinde, Bey-
lik Köyüne de sınır olan 600 dönüm-
lük devasa Erikli Düzü Yaylasında 
bulunuyor.

Tertemiz havası, yeni yapılan muh-
teşem tesisleriyle “Eriklitepe Tabiat 
Parkı” Gölcük Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilen projenin içerisinde, 
günü birlik kamp ve piknik kullanım 
alanları, seyir kuleleri, bungalov tipi 
evler, özel yürüyüş parkurları, mes-
cit, çadır kamp alanları, macera par-
kı, cafeler, çay bahçeleri gibi fonk-
siyonlar bulunmakla birlikte, gerek 
günübirlik ziyaretçilerin, gerekse 
konaklamak isteyenlerin rahatlıkla 
kullanabileceği kapsamlı bir turizm 
kompleksi halini almıştır.

Ballıkayalar Vadıṡı-̇Gebze

Dağcıların iniş ve tırmanış yaptıkla-
rı Ballıkayalar Vadisi kireç taşlarının 

erimesi sonucu gelişen jeomorfolo-
jik şekilleri ile karstik boğazdır. Vadi 
içinde göl, şelaleler ve Ballıkaya De-
resi’ne ulaşan travertenler üzerinde 
seyir terasları bulunmaktadır.

Yuvacık Barajı & Beşkayalar 
Tabıȧt Parkı- Başiskele

Körfez ve İzmit manzarası eşliğinde 
çıkmaya başlayacağınız tepelerden 
birkaç köy geçtikten sonra Yuva-
cık’tan yürüyerek 1 saat mesafede 
Aytepe Köyü’ne ulaşılmaktadır. Hafta 
sonu turizmine açılan bölgede trek-
king yapılmaktadır. Soğuk Dere ile 
Sıcak Dere’nin kesiştiği kanyondan 
yürüyerek Menekşe yaylası ve Beş-
kayalar Tabiat Parkına ulaşılmaktadır.

Maşukıẏe-Kartepe

Kocaeli İli Kartepe İlçesine bağlı 
Maşukiye, Kartepe eteklerinde te-
miz havası, yemyeşil bitki örtüsü, 
yayla turizmi, dağ turizmi, Alabalık 
vadisi üzerine kurulu piknik alanları, 
şelaleleri, restorantları, seyir teras-
ları, mağaraları, trekking alanları, 
su sporlarına uygun Sapanca Gölü, 
seraları, cilt ve mide hastalıklarına 
iyi gelen şifalı suları ile doğa harikası 
beldemizdir.

KIŞ TURİZMİ

1260 - 1699 metre rakım aralığın-
da, Sapanca Gölü ve İzmit Körfez 
manzaralı ve İstanbul’a 120, Sabiha 
Gökçen Havalimanı’na 95, Cengiz 
Topel Havalimanına 23 km mesa-
fede bulunan Kartepe, Türkiye’nin 

Kuzuyaylası Eriklitepe Tabiat Parkı Ballıkayalar Vadisi

Kartepe
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ve yakın coğrafyanın önemli kış tu-
rizmi destinasyonlarındandır. 4 aya 
varan kayak sezonuyla ve toplamda 
42 kilometreyi bulan 14 pistiyle Kar-
tepe, farklı disiplinlerde kayak im-
kanı sağlarken FIFA standartlarında 
futbol tesisleri ve çevrede bulunan 
yaylalar ve yürüyüş parkurlarıyla ve 
5 yıldızlı tesisiyle aynı zamanda bir 
spor, doğa ve kongre turizmi merke-
zi profilindedir.

İNÖNÜ YAYLASI-BAŞİSKELE

İnönü Yaylası 1050 metre yüksek-
likte görülmeye değer bir yayladır. 
Yaklaşık 500 metre genişlikte ve 
bir kaç km uzunluğunda olan yayla 
da dağınık vaziyette ev yapılarını 
göreceksiniz. Karadeniz‘den göçen 
insanların konuşlandığı yayla için-
den başlayacak yürüyüşümüz sert-
leştirilmiş toprak yoldan yükselme-
ye başlayacak. Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla 
dikilen yürüyüş yolu tabelalarını yol 
boyunca görmek mümkün.

KOCAELİ KENT ORMANI-İZMİT

İlimiz İzmit İlçesi sınırları içinde Ko-
caeli Üniversitesi Umuttepe Kam-
püsünün yakınında bulunmaktadır. 
Kuruluş amacından da anlaşılacağı 
gibi Kent Ormanları, geleneksel pik-
nik anlayışının dışında, insanların 
tamamen fiziksel ve ruhsal dinlen-
me ihtiyaçlarını karşılamak ve doğa 
ile bütünleşmesini sağlamak, or-
man sevgisini ve bilincini arttırmak 
amacıyla tesis edilmiştir.

UZUNTARLA TABİAT PARKI 
ORMANYA-KARTEPE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından Kartepe İlçesi Uzuntarla 
sınırıları içinde yapılan, bitki ve hay-
vanların doğal koşullarına en yakın 
ortamda yaşamalarını temin eden, 
Uzuntarla Tabiat Parkı Ormanya; 6 
ana bölgeden oluşmaktadır. Hayva-
nat Bahçesi, Botanik Yolu, Serbest 
Yaban Alanı, Doğa Eğlence Alanı, 
Tatil Yaban Hayatı Kurtarma ve Re-
habilitasyon Merkezi.

Ziyaretçiler için tüm detayların 
düşünüldüğü Ormanya, içerisinde 
yaşamakta olan hayvanların habi-
tatlarını korumayı hedef alırken, 
doğal güzellikleriyle birlikte birbi-
rinden farklı etkinlik ve deneyimler 
yaşayabilecekleri, çok yönlü bir hiz-
met sunmaktadır.

4000 dönüme yayılan bu dev pro-
je içerisinde toplam 59 farklı tür-
de 700 hayvan, 40 araçlık karavan 
kamp alanı, 600 araçlık ücretsiz 
otoparkı, 100 çadırlık çadır kamp 
alanı, 8 km’lik bisiklet, 24 km’lik 
yürüyüş parkuru ve 5000 kişilik 
mesire alanı ile insanların doğay-

la en yakın ve güvenli deneyimler 
yaşaması sağlanmaktadır.

FARUK YALÇIN HAYVANAT 
BAHÇESİ VE BOTANİK PARKI-
DARICA

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bah-
çesi ve Botanik Parkı, 80 dönümlük 
alanda, 250’nin üzerinde türden 
oluşan  3.000’nin üzerinde hayvan 
sayısı ve 400’ü aşkın bitki türünden 
oluşan 8.000’nin üzerinde bitki ile 
yılda yaklaşık 150.000 öğrenciye ve 
500.000 ziyaretçiye doğayı koruma 
bilinci aşılamaktadır. 

BAŞDEĞİRMEN MESİRE ALANI- 
KARAMÜRSEL

Yeşilin her tonunu taşıyan meşe 
ağaçlarıyla dolu dağların eteğinde 
Suluderesinin doğal nağmeleri eşli-
ğinde sessizlik içerisinde doyumsuz 
manzaralı trekking sahaları, piknik 
ve camping alanları bulunmaktadır.

KERPE - KANDIRA

Antik bir kentin üstüne kurulan Ker-
pe, 150 metreye kadar sığ denize ve 

İnönü Yaylası Kent Ormanı

Başdeğirmen Mesire Alanı

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi

Kerpe Kandıra
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eşsiz kumsallara sahiptir. Doğal kum-
salları, zengin balık çeşitleri, tertemiz 
çam havası bozulmamış doğal plajla-
rı ile adeta bir tutku beldesidir.

KEFKEN PEMBE KAYALAR - 
KANDIRA

Kandıra’ya 20 km. uzaklıktaki Kef-
ken, kıyı yerleşimleri içinde en ge-
lişmiş olanıdır. Denizi, kumsalları ve 
çam ormanları en önemli özellikle-
ridir. Pembe Kayalar mevkii, ilginç 
jeolojik yapısı nedeniyle görülmesi 
gereken yerlerdendir. Tarihi özelliği 
yanında Karadeniz üzerinde insan 
yaşayan tek ada olan Kefken Adası 
da görülmektedir.

SEKAPARK-İZMİT

İzmit Şehir Merkezinde sahile sıfır 
bir alanda, Türkiye’nin en büyük 
endüstriyel dönüşüm projelerinden 
biri olan eski SEKA Kağıt Fabrikası 
arazisindedir. Dünya’nın en büyük 
kent parklarından biridir.

KOCAELİ FUARI- İZMİT

1966 yılında kurulan Fuar bugün 
yaklaşık olarak 400.000m2’lik bir 
alanda, hem ekonomik açıdan ö-
nemli olan fuarcılık faaliyetlerini 
sürdürürken, diğer yandan da hal-
kın kültür, sanat, spor ve yürüyüş 
aktivitelerinin yapıldığı, eğlence 
mekanlarının bulunduğu büyük bir 
rekreasyon alanı olarak kent halkı-
nın ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

VEYSEL CANDAN MAĞARASI - 
BAŞİSKELE

Başiskele İlçesinde Şehir merkezine 8 
km mesafede Yuvacık beldesi yolun-
dan 17 km uzaklıkta bulunan Serve-
tiye Köyü, Aytepe - Soğuksu mevki-
indedir. Yaklaşık 200 m uzunluğunda 
olan mağaranın girişi batı taraftadır. 
Oldukça zor ilerlenen mağaranın ilk 
100 metresinde bir göl oluşumu bu-
lunmaktadır, mağaranın ilerlenebilen 
son kısmı olan 200 metresinde ise 8 
metrelik bir şelale bulunmaktadır. Şe-
laleden sonra ilerlemenin mümkün 
olmadığı, çeşitli damlataş oluşumları-
nın yer aldığı mağaranın ancak 50-60 
metrelik kesimi görülebilmiştir.

PARSIK MAĞARASI - BAŞİSKELE

Başiskele İlçesi, Yuvacık Beldesi, Ka-
zandere Köyü mevkiinde yer alan 
mağara, zengin damlataş oluşukla-
rı ile görenleri cezbeden doğal bir 
oluşuma sahiptir. Sarkıt, dikit, sütun 
ve soğan şekilli damlataşları ile gö-
rülmeye değerdir. Parsık Mağarası 
yataya yakın, kimi yerde dar kimi 
yerde rahat hareket edilebilecek ge-

nişliğe sahiptir. Damlataş oluşumları 
mağarada hala devam etmektedir.

CİRBİN ALİ MAĞARASI 
-BAŞİSKELE

Başiskele İlçesi, Yuvacık Beldesi, Ay-
tepe-Menekşe Yaylası Beşkayalar 
mevkiinde yer alan sarkıt ve dikit-
lerin çokça görüldüğü mağaranın 
yaklaşık 100 m’lik kısmına girilmiş-
tir. Hali hazırda çok zengin ve farklı 
tipte damlataş oluşumlarını görmek 
mümkün olacaktır.

DENİZ TURİZMİ

İki denize kıyısı bulunan Kocaeli; 
Karadeniz ve Marmara Denizi’nde 
deniz turizmi imkânı barındırmakta-
dır. Mavi bayrağa sahip Karamürsel 
Altınkemer Plajı, Kandıra Cebeci, 
Kerpe ve Bağırganlı Plajları ilin önde 
gelen yöreleri olup pek çok koyda 
yüzme imkânı bulunabilmektedir.

Cebecı ̇Plajı-Kandıra

Kandıra’ya 27 km. uzaklıkta bulunan 
cebeci tertemiz denizi geniş kum-
salları, harika doğasıyla ideal bir ta-

Kefken Pembe Kayalar (A. Tanju Korkmaz) Sekapark

Parsık Mağarası

Kocaeli Fuarı

Cirbin Ali Mağarası
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til yöresidir. Özellikle çadır turizmi-
nin en yaygın yapıldığı yerdir. Geniş 
motel ve pansiyon imkanları bulu-
nan Cebeci’de deniz sezonu Haziran 
ortasında başlar. Ancak deniz ve 
güneşin keyfi Eylül Ayına kadar sür-
düğü için sezon içinde gelip bu şirin 
köyde dinlenenlerin sayısı da olduk-
ça fazladır. Geniş ve uzun bir kıyısı 
bulunan Cebeci’de en dikkat çeken 
şey sahildeki ince kum kumsalıdır. 
Bu sahil yaz aylarında 10 bin kişinin 
birbirini rahatsız etmeden güneşle-
neceği kadar büyüktür. Yaz ayların-
da tam karşıdan batan güneş yöreye 
masalsı bir güzellik vermektedir.

Karamürsel Altın Kemer Plajı

Karamürsel Altınkemer Halk Plajı; 
Doğu Marmara bölgesinde Kocaeli 
iline bağlı ve İzmit körfezinin güney 
kıyısında yer alan Karamürsel İlçe-
sinde bulunmaktadır. Karamürsel 
İlçe merkezine 1 km mesafede bu-
lunan plaj, sanayi tesislerinin ilçede 
yer almaması ve evsel arıtmaların % 
100 oranında arıtılmasının sağlan-
ması sebebi ile evsel ve endüstriyel 
kirlilikten etkilenmemektedir. Kara-
mürsel’de genel olarak yazları sıcak 
ve az yağışlı, kışları yağışlı ve serin 
geçer. İlçede yıllık ortalama sıcaklık 
14,5 derecedir ve en sıcak aylar ise 
Temmuz ve Ağustos’tur. Kocaeli il 
merkezi ile Karamürsel arasında de-
niz ve kara ulaşımı mevcuttur. İlçeye 
toplu taşıma araçlarıyla ve Deniz 
Otobüsü ile ulaşım sağlanabilmek-
tedir. Karamürsel Altınkemer Halk 
Plajının muhteviyatı kum olup 190 

metre uzunluğunda ve 18 metre 
genişliğindedir. Plajda engelli vatan-
daşlar için her türlü olanaklar mev-
cuttur. Ayrıca cankurtarma ve ilkyar-
dım olanakları mevcut olup plajda 1 
adet anfi tiyatro da bulunmaktadır.

Derıṅce Harikalar Sahıl̇ı ̇

Derince Harikalar Sahili ile her 
yaştan insanda büyük hayranlık 
uyandıran içerisinde gerçek boyut-
larında masal kahramanları, büyük 
havuzlarda çarpışan botlar, uzaktan 
kumanda ile kontrol edilebilen yat-
ların kullanılabileceği minik mari-
na, şelalelerin yanında masal dolu 
büyük eğlence dünyasında cafe ve 
restaurantlar yer almaktadır.

Kefken Adası - Kandıra

Karadeniz’de üzerinde insanın ya-
şadığı tek ada Kefken Adası’dır. 
1. derece sit alanı olan ada tarihi 
özelliklerini korumaktadır. Surlar ve 
antik su kuyularının olduğu adada 
Helenistik, Roma ve Bizans dönem-
lerinden kalma mimari kalıntılar 
bulunmaktadır. Maliye Bakanlığına 
ait 52 dönümlük adada yalnızca 
Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İş-
letmeleri Genel Müdürlüğünün de-
niz kontrol merkezi bulunmaktadır. 
Kefken Adası’nın batısında büyükçe 
bir balıkçı barınağı yer almaktadır. 
Cebeci’den Kefken Adası’na tekne 
ile 8-10 dakikada gidilebilmektedir. 
Ada amatör sualtı avcılarının uğrak 
yerlerinden biridir. Adada zıpkın ile 
levrek ve kefal avlanabilmektedir.

Darıca Bayramoğlu Yarımadası

Tarihî geçmişe sahip olan yarımada-
nın eski adı Balyanoz’dur. Kuzeye ba-
kan koyu da Balyanoz Limanı olarak 
bilinir. Marmara Denizi’ne uzanan 
küçük bir yarımada olan Bayramoğlu 
Yarımadası, 1950’lerin sonunda yer-
leşime açılmıştır. Yarımada olmasına 
karşılık halkın söylemiyle “ada” olarak 
adlandırılmaktadır. Eski haritalarda 
ise adı Üçburunlar Yarımadası olarak 
geçmektedir. Bayramoğlu Yarımada-
sı’nda iklimin değiştiği daha ilk adım-
dan itibaren hissedilmektedir. Sokak-
ları, Londra çınarlarının daha fidan 
halindeyken, iplerle karşılıklı birbirle-
rine bağlanarak eğim verdirilmesi ile 
ağaçtan tünellere dönüştürülmüştür. 
Yaz aylarında sıcaktan bunalmadan 
yollarında yürünebilen yarımadanın 
cadde ve sokak isimlerinin kuş, çiçek 
ve meyve isimleri olması da adaya 
ayrı bir hoşluk katmaktadır.

Ereğli Kumyalı Sahili-Karamürsel

Doğu Marmara’nın 2. mavi bayrağı 
almaya aday plajıdır. Yaklaşık olarak 
600 metre uzunluğa sahip, halka 
açık doğal bir plajdır. Nezih bir or-

Derince Harikalar Sahili Kefken Adası Darıca Bayramoğlu Yarımadası

Ereğli Kumsalı
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tamı olan, halkın huzur ve güven 
içinde aileleri ile zaman geçirebile-
ceği Ereğli Kumyalı Plajı Karamürsel 
ilçesinde bulunmaktadır.

Başiskele Sahili

Başiskele sahili 2006 yılında tamam-
lanıp hizmete açılmıştır. Muhteşem 
palmiye ağaçlarının yanı sıra yürüyüş 
alanları, gözlem evi, çocuk oyun alan-
ları, kafeterya ve plajdan oluşmakta-
dır. Başiskele sahili mükemmel bir 
İzmit Körfezi manzarasına sahiptir. 
Kocaeli halkının huzurlu bir zaman 
geçirebileceği sahile, yürüyüş yolu 
yapılmıştır. Sahil kıyında yeşil alanlar 
çimlendirilmiş olup, renkli baskı yü-
rüyüş ve koşu yolu yapılmıştır.

Bağırganlı Sahili-Kandıra

Zaman zaman hırçınlaşan Karade-
niz’in Kandıra kıyılarında oluştur-
duğu harikalardan biridir. Meşhur 
Kandıra taşının Karadeniz’in aksine, 
uyumlu ve yumuşak oluşunun katkısı 
da büyüktür. Bağırganlı mavinin, ye-
şilin ve beyazın bir arada nasıl bir gü-
zellik sergilediğini yerinde görmek is-
teyenler için mükemmel bir örnektir.

Gölcük Kavaklı Sahili - Kocaeli

81 dönümlük arazi üzerine kurulu 
olan Kavaklı Sahilinde, Amfi tiyatro, 
çocuk oyun alanı, lunapark, iki fut-
bol sahası, iki tenis kortu, basketbol, 
voleybol sahaları, 800 kişilik iki tri-
bün, süs havuzları, koşu yolu, balıkçı 
barınakları bulunmaktadır. Kavaklı 
Sahil Parkı, vatandaşların bölgede-
ki en gözde uğrak yeri olmasının 
yanı sıra, kutlamaların ve törenlerin 
de yapılabileceği seçkin bir mekan 
özelliği taşımaktadır.

Mavi Bayraklı Plajlarımız

İlimizde Körfez sahilinde Karamür-
sel Altınkemer Halk Plajı, Kandıra 
ilçemizde Karadeniz sahilinde Ce-
beci Halk Plajı, Kerpe Halk Plajı, Ba-

ğırganlı Halk Plajı ve KumcağızHalk 
Plajı olmak üzere 5 mavi bayraklı 
plaj bulunmaktadır.

YÖRESEL ÜRÜNLER VE EL 
SANATLARI

Buğday, yağlık ayçiçeği, korunga gibi 
bitkisel üretim alanları başta olmak 
üzere tarımda yüksek verimliliğe, 
manda ve hindi gibi markalaşmış 
hayvansal ürünlere, balıkçılıkta çe-
şitliliğe sahip olan Kocaeli; Hereke 
Halısı ve İzmit Pişmaniyesi başta 
olmak üzere Karamürsel Sepeti, 
Kandıra Yoğurdu ve Bezi gibi yöresel 
değerlerini de yaşatmaktadır.

Hereke Halısı ve İpekli ̇Dokumaları

1891 yılında Sultan II. Abdülha-
mid’in girişimleriyle kumaş do-
kumanın yanı sıra halı üretimine 
başlayan Hereke Fabrikası seçkin 
ürünleriyle kendine bugün de süren 
haklı bir ün edinmiştir. Hereke Halı-
ları ve kumaşları dünyaca tanınan ilk 
Türk markası olmuştur. 1995 yılında 
Milli Saraylar bünyesine bağlanan 
Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabri-

Başiskele Sahili Bağırganlı Sahili Gölcük Kavaklı Sahili

Mavi Bayraklı Kandıra Kerpe PlajıMavi Bayraklı Kandıra Bağırganlı Plajı Mavi Bayraklı Kandıra Cebeci Plajı

Karamürsel Altınkemer Plajı
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kası Müze-Fabrika statüsünde ipekli 
dokuma ve halı üretimi açısından 
geleneksel sanatlarımızın en önem-
li temsilcisi durumundadır. Her biri 
çok değerli nadide örnekler olan 
Hereke halı ve dokumaları Anado-
lu, İran ve Batı’dan aldığı etkileri 
değerlendirip bir senteze ulaşmış 
ve kendine has bir üslup oluştur-
muştur. Hereke Halıları günümüzde 
de dokuma tezgahlarda dokunarak 
ününü sürdürmektedir.

Kandıra Bezi

Yörenin adıyla anılan Kandıra Bezi 
yaklaşık otuz yıl öncesinde kadar köy 
evlerindeki tezgâhlarda dokunarak 
üretilmekteydi. Karadeniz kıyılarının 
nemli ikliminde yetiştirilen keten 
bitkisinden üretilen bu bezlerden 
yapılmış̧ olan giysiler cağlar boyun-
ca bölgede bulunan diğer yerleşim 
yerlerinde de kullanılan bir giyim 
malzemesi olmuştur. İç giyim eşyası 
olarak kullanılmış̧ olan bu keten be-
zinin vücudun nemden etkilenme-
sini önleme özelliğinden dolayı, bu 
bölgenin nemli havasına uygun bir 
giysi olduğu bilinmektedir. Eski Türk 
motiflerinin de işlendiği kandıra bezi 
(keten bezi) ile çay takımı, peçete, 
gömlek, gecelik, masa örtüsü̈, köşe 

yastığı, ceket, pantolon, döpiyes, ya-
tak çarşafları eski Türk motifleri ile 
işlenerek yapılmaktadır.

Karamürsel Sepetı̇

Karamürsel Sepeti; Kestane (fındık 
ağacı da olabilir) ağacının çubuğun-
dan örülen, kendisine özgü özelliği 
ile gayet pratik, kullanışlıdır. Yarım 
koniyi andıran sepet, iyi kesilmiş 
ve kurutulmuş kestane çıtalarından 
örüldüğünden, iç hacmi, dış görü-
nüşünün aksine geniştir, en önemli 
özelliklerinden biri de budur. “Ufa-
cık Tefecik Gördün” de Karamürsel 
Sepeti mi Sandın?” esprisiyle üne 
kavuşması ise Osmanlı Padişahların-
dan Sultan Abdülaziz, bir gezi için Av 
Köşküne geldiğinde Karamürsel eş-
rafı tarafından hediye olarak sepet 
içinde kiraz takdim edilir. Oldukça 
değişik ve sade hediyeyi karşısında 
gören Sultan Abdülaziz biraz şaşı-
rarak birazda küçümseyerek hediye 
sepetini şöyle bir süzer, içinde ne 
olduğunu merak etmekten kendini 
alamaz. Derhal huzura gümüş bir 
tepsi getirilir, sepetin içindeki kiraz-
lar, tepsiye sığmayıp taşınca, Sultan 
Abdülaziz hayretle şöyle mırıldanır: 
“Sepeti ufak tefek gördük amma, 
içindekini tepsiye sığdıramadık!”

Pişmaniye

Pişmaniye kente özgü bir tatlı türü 
olarak ün kazanmıştır. Kutular için-
de ak pamuk görünümü veren bu 
tatlı İlin simgesi gibidir. Anavatanı 
“Eski Acemistan” olarak biliniyor. 
Oradaki adı “Peşmek” tir. Kocaeli’n-
de pişmaniyenin ilk ustası Kandıralı 
Hayri Usta olduğu söylenmektedir. 
Kavrulmuş una kaynamış şekerin 

yedirilmesi ilk bakışta kolay gibi 
görünmektedir. Ancak küçük bir 
yanlışlıkla tüm emek ve harcamalar 
boşa gidebilir. Çevrede “pişmaniye” 
adının buradan kaynaklandığı öne 
sürülür.”Yapan bin pişman, yapma-
yan bir pişman”

Mancarlı Kandıra Pidesi

Mancar otu Kocaeli’de sadece ye-
meği yapılan değil aynı zamanda 
pide gibi hamur işlerinde kullanılan 
nefis bir lezzet. Tadı ıspanaklı pide-
leri andırsa da şehrin önemli ilçe-
lerinden olan Kandıra’da özellikle 
eski zamanlarda yapılan mancarlı 
pide oldukça önemli. Ama ne yazık 
ki ilçede gün geçtikçe mancarlı pide 
kültürü azalıyor.

Kandıra Yoğurdu

Kandıra yoğurdunun alametifarika-
sı içinde bol miktarda manda sütü 
kullanılıyor olmasıdır. Yaklaşık üçte 
ikisi manda, üçte biri inek sütünden 
oluşan bu nefis yoğurt, kalaylı bakır 
kaplarda yapılıyor olmasıyla da di-
ğer yoğurtlardan ayrılıyor. Yolunuz 
Kocaeli Kandıra’ya düşerse gerçek 
bir Kandıra yoğurdunun tadına bak-
madan dönmeyin deriz. Daha ilk ka-
şıkta ne kadar doğru bir karar aldığı-
nızı fark edeceksiniz zaten.

Kandıra Yoğurdu

Karamülsel Sepeti

Hereke Halısı

Pişmaniye


