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Ülke Olarak Kalkınmak,
Sanayi ile Mümkün

U
Merhaba,

zun yıllardır yayın hayatına başarıyla devam eden dergimiz, siz
okurlarımızın da bildiği üzere çıkardığı eklerle Türkiye ekonomisine fayda sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda elinizde bulunan
94’üncü sayımızın “Doğu Marmara” özel eki de Türkiye’nin
sanayi anlamında önemli merkezlerinden olan Doğu Marmara
bölgesindeki durumu gözler önüne sermek için oluşturuldu.
MÜSİAD olarak oldukça önem verdiğimiz ve her fırsatta altını çizdiğimiz
nokta, ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının önemi. Öyle ki ülkelerin kalkınması
için en önemli alanlardan biri üretimdir. Üretime gereken önemi vermeyen
ülkeler, dışarı bağımlı olmaktan kaçınamaz. Bizler MÜSİAD olarak üretimin
ne denli önemli olduğunu tüm üyelerimize anlatıyor, çalışmalarımızı bu
durumu göz önünde bulundurarak şekillendiriyoruz. Tam da bu fikirden
hareketle oluşturduğumuz son proje olan “Orta Ölçekli Sanayi Siteleri”nden
bahsetmekte fayda var. MÜSİAD olarak 81 ile kurmayı planladığımız proje
kapsamındaki asıl hedefimiz, Türkiye’ye on yılda 20 bin yeni orta büyüklükte işletme kazandırmak ve Gayrisafi Millî Hasıla’ya (GSMH) yılda doğrudan
200 milyar dolar artı katkı sağlamak. Dernek olarak sanayiye verdiğimiz
değerin en somut örneklerinden olan proje, Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda kurgulandı.
Yukarıda da bahsettiğim üzere Doğu Marmara da içerisinde barındırdığı
sanayi kuruluşları ile ekonomimize ciddi bir katkı sağlıyor. Konuyu daha
dar bir pencereden ele almak gerekirse bölgede bulunan özellikle Kocaeli
ve Sakarya illeri, adeta birer sanayi başkenti olmuş durumda. Derneğimizin
de bahsi geçen bu illerde bulunan şubeleri, MÜSİAD’ın ilkeleri çerçevesinde
üyelerine hizmet veriyor ve illerinin ekonomisini daha yukarılara taşımak
için çalışıyor. Bu vesileyle söz konusu bölgede faaliyet gösteren şube yetkililerimize ve üyelerimize tüm MÜSİAD ailesi adına şükranlarımı sunuyor,
başarılarının artarak devam etmesini yüce rabbimden niyaz ediyorum.
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Kocaeli Haber

Ballıkayalar Parkı’nda, Doğal
Yaşam Canlandırılacak
Ballıkayalar Parkı, içerisinde 110 tür kuş, 50 farklı
kelebek ve 20 çeşit orkide bulunduruyor

K

ocaeli'nin Gebze ilçesindeki 16 milyon metrekare alanı
ile Türkiye'nin en büyük tabiat parklarından olan Ballıkayalar, İstanbul’a yaklaşık bir saatlik mesafede yer alması
ve içerisinde bulunan güzellikler ile Marmara Bölgesi’nin
gözde doğal yaşam mekânları arasında yer alıyor. İçerisinde
110 tür kuş, 50 farklı kelebek ve 20 çeşit orkide bulunan park;
kanyonları, deresi ve bitki örtüsü çeşitliliği bakımından
dikkat çekerek kamp meraklılarına da ev sahipliği yapıyor.
Büyükşehir Belediyesi tarafından parkın sahip olduğu endemik özellikler ve ziyaretçi kapasitesi göz önüne alınarak tabiat parkındaki doğal yaşamın daha da canlandırılabilmesi
adına çeşitli çalışmalar yapılmasına karar verildi. Bu doğrultuda ilk olarak bölgeye sülün ve yabani ördek salınacak.

Kocaeli’nin İstihdam Cazibesi
Nüfusuna da Yansıdı

Ayrıca park içerisinde de çeşitli düzenlemeler yapılacak.
Bölgede geçen yıl yaşanan sel sebebiyle oluşan eğimli arazi
düzeltilip tabiat parkının içerisinde bulunan kentsel donatı elemanları da yenilenecek. Park içerisinde ziyaretçilerin
kullanımında bulunan bölge tel ile çevrilerek tabiat parkı ve
özel mülkler birbirinden ayrılmış olacak.
Ziyaretçilerin sıkça dile getirdiği otopark sorunu da Ballıkayalar için yapılacak düzenlemelerden bir diğeri. Parkın giriş
yeri değiştirilerek, Büyükşehir Belediyesince bölge doğasına
uyumlu bir otopark yapılacak.

TÜİK'in tahminlerine göre Kocaeli'nin nüfusunun,
2025 yılında 2 milyon 332 bin kişiye ulaşacağı
tahmin ediliyor

İ

stanbul sanayisi için adeta kavşak noktasında yer alan
Kocaeli, ülkedeki sanayi ve limancılık faaliyetlerinin
önemli bir kısmını gerçekleştirerek sanayi bölgeleri, sağlık
ve eğitim kuruluşları, araştırma merkezleri ve iş olanaklarıyla geniş bir istihdam alanı barındırıyor. Kent bu özelliklerinin yanı sıra ülkenin en yoğun nüfuslu şehirleri arasında
da bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, kent nüfusu 2008 ile 2018 yılları arasında yüzde
28 artarak 1 milyon 906 bin 391'e ulaştı. Kentte çalışma çağındaki (15-64 yaş) nüfusun toplam nüfus içerisindeki payı
yüzde 69,4'ü bulurken iş olanaklarının çeşitliliği dolayısıyla
alınan göçler doğrultusunda nüfusun yüzde 71,2'sini kütüğü başka illerde bulunan vatandaşlar oluşturuyor. Kilometrekare başına 528 kişilik nüfus yoğunluğu bulunan kent, bu
özelliğiyle 2 bin 900 kişilik nüfus yoğunluğuna sahip İstanbul'un ardından ikinci sırada yer alıyor. Şehirdeki, Kocaeli ve
Gebze Teknik üniversitelerinde toplam 80 bin öğrenci öğrenim görüyor. TÜİK'in nüfus tahminlerine göre; Kocaeli'nin
nüfusunun 2025 yılında 2 milyon 332 bin kişiye ulaşacağı ve
böylece şehrin, Türkiye’nin en büyük 8’inci kenti konumuna
yükseleceği öngörülüyor.
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Sakarya Haber

T

Sakarya, Dünyayı Süsleyecek

ürkiye’nin peyzaj ve süs bitkiciliğinde ikinci sırada yer
alan Sakarya, sektördeki 11 bin dekarlık üretimi ve 40
bin kişiye sağladığı istihdam ile ekonomiye yeni tohumlar
ekmeye devam ediyor.
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Akgün Altuğ, şehrin süs bitkiciliği sektöründeki
başarısının ve ihracat miktarının günden güne yükseldiğini söyleyerek “2018 itibarıyla firmalarımız, Sakarya’dan
dünyanın pek çok yerine özellikle de yakın coğrafyaya 1,5
milyon dolar civarında ihracat yaptı. İç pazarda ibreli ve ibresiz ağaçlarda ayrıca çalı grubunda lider pozisyonda olan
Sakarya, inanıyorum ki bu başarısını daha da genişleterek
ileride ‘bütün dünyayı süsleyen bir merkez‘ hâline gelecek.
Niyetimiz ve sektör için sembol sloganımız da bu.” dedi.
Türkiye'nin, bitki ve çiçek yetiştiriciliği yapılan alan bakımından dünyada 12'nci sırada yer aldığını belirten Altuğ,
gelecek yıllara dair hedefler hususunda ise şunları söyledi:
"Geçtiğimiz yıl kesme çiçek ve dış mekân süs bitkiciliği konusunda yaklaşık 90 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştirdik. Rakiplerimiz Hollanda, Almanya ve İtalya gibi bu
alanda kendisini kanıtlamış ülkeler. Bizim hedefimiz de ilerleyen yıllarda bu ülkeler ile rekabet edebilir hâle gelmek.”

Sakarya, 2018 itibarıyla peyzaj ve süs bitkiciliği
sektöründe yaklaşık 1,5 milyon dolar ihracat
gerçekleştirdi

T

Sakarya, Otomotiv
İhracatında 4’üncü Sırada

ürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre İstanbul,
Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından
ihracatta 7’nci sırada yer alan Sakarya, yılın sekiz aylık sürecinde toplam 188 milyon 983 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Ülkenin toplam ihracatına yaklaşık yüzde 3 katkı sağlayan
kent, söz konusu sürede toplam 138 ülke ve 10 serbest bölgeye, 3 milyar 339 milyon 607 bin dolarlık dış satım yaptı.
Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi firmalarıyla otomotiv
ihracatında 4’üncü sırada yer alan Sakarya, toplam ihracatının yüzde 91,5'lik kısmını da bu alanda gerçekleştirdi.

Sakarya, toplam ihracatının %91,5'lik kısmını
otomotiv alanında gerçekleştirdi

Kentte en fazla ihracat yapılan ikinci sektör 45 milyon 753
bin dolarla demir ve demir dışı metaller olurken onu makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ile
mamulleri sektörleri izledi. 2019’un sekiz aylık döneminde
Sakarya’nın en çok ihracat yaptığı ülke, 370 milyon 265 bin
dolarla Birleşik Krallık oldu. İkinci sırada 328 milyon 672 bin
dolarla Fransa, üçüncü sırada ise 252 milyon 542 bin dolarla
Almanya yer aldı.
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Gebze

Gebze MÜSİAD,

Dış Ticareti Arttırmayı Hedefliyor

G

Üye işletmelerinin ilişkilerini geliştirmek ve dış ticaretini arttırmak için iş
geliştirme masası kuran Gebze MÜSİAD, dış ticareti de arttırmayı hedefliyor
değer kazandırmak için gece gündüz demeden
çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalar, İnşallah her iş
insanımız ve ülkemiz için hayırlı sonuçlara vesile
olur.” dedi.

ebze MÜSİAD Şubesi, üyelerinin pazar payını arttırmak için çaba sarf
etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz
yıl bünyesinde iş geliştirme masası
kurarak bölgede iş yapan esnafların birbirleriyle iş yapmasını sağlayan şube, bu
yıl içerisinde üyelerinin; İran, Irak, Bosna Hersek,
Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerde iş yapmalarını sağlamayı hedefliyor.

■ İRAN’LA GERÇEKLEŞTIRILECEK TICARI
GIRIŞIMLERE DESTEK OLACAĞIZ
Serkan Beyaz’dan sonra bir konuşma gerçekleştiren İran MÜSİAD Temsilcisi Fatih Çayabatmaz
ise konuyla ilgili şunları kaydetti: “İran’la yapılabilecek ticari girişimlerde, ticaret erbaplarına her
zaman yardımcı olacağımızın altını çizmek istiyorum. MÜSİAD olarak ülkemizin dış ticaretinin
gelişmesi amacını benimseyerek elimizden gelen
gayreti göstereceğiz. Öte yandan bizleri ağırlayan
Gebze MÜSİAD Başkanı Serkan Beyaz ve Yönetim
Kurulu Üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Hep
birlikte çok büyük işler başaracağımıza inancım
tam.”

■ ÜLKEMIZE KATMA DEĞER OLUŞTURMAYI
HEDEFLIYORUZ
Gebze MÜSİAD toplantı salonunda İran MÜSİAD
Temsilcisi Fatih Çayabatmaz ve MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Arslan’ı ağırlayan MÜSİAD Gebze Şube Başkanı Serkan Beyaz, “Bu yıl
içerisinde üyelerimizin dış ticaretini geliştirmek
için çeşitli projelere imza atmaya devam ediyoruz. Bahsettiğim bu bilinçle ülkemize katma
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Gebze

Gebze MÜSİAD’ın Misafiri: Gebze Ticaret Odası

B

ölgesinin en etkin sivil toplum kuruluşlarından olan Gebze MÜSİAD Şubesi Yönetim Kurulu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler’i ağırlayarak çeşitli
konularda fikir alışverişinde bulundu.

Odası Başkanı Çiler’e teşekkür eden MÜSİAD Gebze Şube Başkanı Serkan Beyaz
ise “İnşallah Gebze Ticaret Odası ile birlikte güzel projelere imza atacağız.” dedi.
Yaklaşık üç saat süren toplantı sonrasında Gebze Ticaret Odası ve MÜSİAD Gebze Şubesi olarak ilçe ticaretinin gelişmesi için ortak proje yapacaklarını deklare
eden heyet, sivil toplum kuruluşlarıyla
birlikte yeni bir çalıştay gerçekleştirme
planlarının da bulunduğunu söyledi.

G

ebze MÜSİAD Şubesi, yapacağı organizasyonların ve projelerinin tanıtımı için üyelerini iş
yerlerinde ziyaret etmeye devam
ediyor.

Ülke ve bölge gündemi ile ilgili çeşitli
konuların masaya yatırıldığı toplantıda
konuşan Gebze Ticaret Odası Başkanı
Nail Çiler, MÜSİAD yönetimi ile bilgi ve
deneyimlerini paylaştı. Gebze Ticaret

Gebze’ye Sanayi Bölgesi Planlanıyor
G
ebze MÜSİAD Şubesi, MÜSİAD Genel Merkeziyle birlikte yapacağı
orta ölçekli sanayi çalışmalarını hızlandırarak bölge protokolünü bilgilendirmeye başladı.

MÜSİAD Genel Merkezinin pilot bölge
olarak seçtiği Gebze’de oluşturulacak
orta ölçekli organize sanayi bölgesi için
çalışmalar yürüten Gebze MÜSİAD Şubesi Yönetim Kurulu, Gebze Belediye
Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı ziyaret
ederek oluşturulacak sanayi bölgesi
için fikir alışverişinde bulundu. Proje
hakkında başkanlara bilgi aktaran Şube
Başkanı Serkan Beyaz; “MÜSİAD Genel
Merkezimizin başlattığı hamle ile birlikte Gebze bölgesine istihdam sağlayacak
güzel bir çalışmaya imza atılmış olacak.
Orta ölçekli sanayi bölgemizi oluşturduğumuzda bölgemize katma değer sağla-

MÜSİAD Gebze,
Üyelerini
Ziyaret Ediyor

yan bir projeyi hayata geçirmiş olacağız.
Söz konusu çalışma hakkında belediye
başkanlarımızla istişarelerde bulunduk.
Kendilerinin bilgi ve birikimlerinden
istifade ederek bir an önce projemizi
hayata geçirmek istiyoruz. Ayrıca Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz
ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer
Bıyık’a ilgi ve alakalarından dolayı bir
kez daha teşekkür ediyorum.” şeklinde
konuştu.
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Her hafta çarşamba ve perşembe günleri üyelerini ziyaret eden
Gebze MÜSİAD yönetimi, aynı
zamanda üyelerinin işlerini geliştirmesi için de projeler sunuyor. Üyeleriyle istişare etmeyi
gelenek haline getiren MÜSİAD
ailesi, Gebze’ye her dönem üst
düzey fayda sağlamanın gayreti
içerisinde. Üye ziyaretleriyle ilgili konuşan MÜSİAD Gebze Şube
Başkanı Serkan Beyaz, “Bizler MÜSİAD olarak istişareye önem veren
bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bu
manada üyelerimizi her hafta ziyaret ederek istişareler yapıyor ve
istek-önerilerini dinliyoruz. Bünyemizde oluşturduğumuz iş masası komisyonumuz, üyelerimizin
birbirleriyle ticaretlerini arttırmalarına olanak sağlıyor. Ülkemize
katma değer oluşturmak için çaba
sarf etmeye devam ediyoruz. Yakın zamanda çok önemli projelerimizi de kamuoyuyla paylaşmaya
devam edeceğiz.” dedi.

Şirket Haberi

FGİ, İş Kazalarını Engelleyen Calematic

Sistem Kullanacak

S

Yenilikleri takip eden FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri, ürünlerine Calematic
Sistemi entegre ediyor
çalışması insan müdahalesi gerektirmeyen ve römorklara zarar vermeyen sistemin, temizliği de
oldukça kolay. Böylelikle kirlenmeden dolayı aksama yaşanmıyor ve düşük maliyet ile daha fazla
güvenlik sağlanıyor.
Seksiyonel kapı kapalıyken de çalıştırılabilen Calematic Sistem, kilitlendiğinde seksiyonel kapının
açılmasına izin veriyor. Aynı şekilde bahsi geçen
kapı kapandıktan sonra, yeni sistem aracın ayrılışına izin vererek yükleme/boşaltma işlemlerinin
bitiminden önce tırın ve kamyonun ani çıkışını
imkânsız kılıyor. Son teknoloji, enerji tasarrufu
sağlayan, yüzde 100 geri dönüştürülebilir materyaller ve kaynakları özenle seçerek geliştiren FGİ
Kapı ve Yükleme Teknolojileri, hava basıncı ile
çalışan ve bakım gerektirmeyen çevreci takozlara
sahip Calematic Sistemle de yeşil çözümler mottosuyla hareket etmeye devam ediyor.

akarya'daki tesisinde Alman Novoferm
şirketinin Türkiye'deki yerel üretim
merkezi olarak çalışan FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri, ürünlerine Calematic
Sistemi entegre ediyor. Sıfır hata hedefiyle yeniliklerin peşini bırakmayan FGİ Kapı ve
Yükleme Teknolojileri, yeni sistemi yükleme ve
boşaltma aşamasında araçların hareket etmesini önlemek ve olası iş kazalarını engellemek için
kullanıyor. Söz konusu yenilik; yükleme alanında
park edilmiş araçların ileri yönlü hareketini engelleyen otomatik bir tekerlek takoz sistemi.
Çeşitli endüstriler için kanıtlanmış, güvenli
yükleme çözümünün bir parçası olarak kapı ve
yükleme rampasına entegreli çalışan Calematic
Sistem, zemine gömülerek uygulandığı için araçların manevraları esnasında hasar oluşmasını da
engelliyor. Tüm hava koşullarında kullanılabilen,
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Şirket Haberi

Nabız OSGB, Sektöre

Fayda Sağlamayı Amaçlıyor

K

Kocaeli’de faaliyet gösteren Nabız OSGB, 350’den fazla firmada çalışan 30 bin
çalışana iş sağlığı ve güvenlik hizmeti sağlıyor
Türkiye'de ve bölgede iş sağlığı/güvenliği çalışmalarının henüz yeterli karşılığının bulunamadığı düşüncesinde olan Nabız OSGB, bahsi geçen
sektörde hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve A
PLUS OSGB’lerin ortaya çıkarılması için Bakanlığın hazırladığı Hizmet Standartları İyileştirme
Projesi’ni (HİSİP) destekliyor. Söz konusu proje
kapsamında bölgede pilot OSGB olarak seçilen
Nabız OSGB, proje sonunda çıkacak olan akreditasyon belgesinin ilk sahibi olacak.
Ayrıca, Türkiye'de beş farklı ISO belgesine sahip
ilk ve tek OSGB firması olan Nabız, bölgedeki iş
güvenliği hizmetinin gelişmesi adına girişimlerde bulunmaya devam ediyor. Kendi liderliklerinde “İş Güvenliği Kongresi” düzenlemeyi de
hedefleyen firma, Gebze’de yapılması planlanan
bu kongreyle sanayinin kalbinin attığı bölgeye,
büyük değer katmayı amaçlıyor.

ocaeli'nin Darıca ilçesinde faaliyet gösteren, yaptığı çalışmalarla da adından
söz ettiren Nabız Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Büyük Anadolu
Hastaneleri Grubu kuruluşu olup, sektörde; kaliteli, dürüst, doğru ve ilkeli hizmet politikalarıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı hedefliyor. Başta Kocaeli ve İstanbul olmak
üzere Yalova, Bursa ve Sakarya illerinde de hizmet
veren Nabız OSGB, mobil sağlık araçları ile firma
çalışanlarını bulundukları lokasyonlarda ziyaret
ederek mobil sağlık tarama hizmeti veriyor.
2013 yılından beri hizmetlerini sürdüren Nabız
OSGB, 50 kişilik profesyonel kadrosu ile bölgede
endüstri, sağlık, otomotiv, inşaat, denizcilik, elektrik ve tekstil sektörlerindeki firmalar başta olmak
üzere 350'den fazla firmaya ve yaklaşık 30 bin çalışana iş sağlığı ve güvenlik hizmeti sağlıyor.
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MÜSİAD Gebze
Şube Başkanı
Serkan Beyaz

Gebze MÜSİAD,

Üretim Bilinciyle Çalışıyor

T

Gebze MÜSİAD olarak, ilçemize ve ülkemize fayda sağlamak için sosyal,
kültürel ve ekonomik alanlarda birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz
kentsel alanı ve sanayisi de bu doğrultuda gelişmiştir. Türkiye'nin en fazla kalkınmış üç büyük
kentinin ortasında olması da yatırımcıların dikkatini bu bölge üzerinde yoğunlaştırmasının temel
nedenleri arasında bulunmaktadır. Bölgemizin
her geçen gün büyüyen sanayisi, ülke ekonomisine sağladığı katkının en önemli unsurlarındandır.

ürkiye sanayisinin önemli merkezlerinden olan Gebze’deki MÜSİAD çalışmalarını ve hedeflerini MÜSİAD Gebze
Şube Başkanı Serkan Beyaz ile konuştuk. Beyaz, “Ülkemizin gelişmesi için
üretim olmazsa olmaz. Bu bilinçle hareket etmemiz gerektiğine inanan bir ekibe sahibiz. Bizler
ülkemizin gelişmesi için canla başla çalışmayı hiç
bırakmayacağız.” diyor.

■ MÜSİAD’TAKI GEÇMIŞINIZ HAKKINDA BILGI
VERIR MISINIZ? BAŞKANLIĞINIZIN ARDINDAN
NE TÜR ÇALIŞMALARA ÖNCELIK VERDINIZ?
Şahsım olarak 10 yılı aşkın bir süredir MÜSİAD’ın
içerisindeyim. Daha önce Genç MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı
yapmış bir kardeşinizim. MÜSİAD Gebze Şube
Başkanlığı görevini ise şahsım ve yönetim kurulu
üyelerimizle birlikte 2019 yılının Ocak ayında üstlendik. O zamandan bugüne geçen süre içerisinde

■ GEBZE ILÇESIYLE ILGILI NELER SÖYLEMEK
ISTERSINIZ?
Gebze, Marmara Bölgesinde Kocaeli iline bağlı olarak Anadolu'nun İstanbul'a ve Avrupa'ya
bağlantısı konumunda bulunan; limanlar, havalimanı, devlet demir yolları, E-5 ve TEM karayolları
çevresinde kurulmuş bir bölgedir. İlçeden geçen
yolların köprü konumunda olması nedeniyle
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ediyor. Öte yandan üye ilişkilerini güçlendirmek
ve aralarındaki ticaret hacmini genişletmek için
çarşamba ve perşembe günleri, düzenli olarak
orta ölçekli ve küçük ölçekli esnaflarımızı ziyaret
edeceğiz.

ilçemize ve ülkemize faydalı olabilmek için sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda birçok faaliyet
gerçekleştirdik. Bahsettiğim bu hedefi gerçekleştirmek adına şehrimizin önemli kurumları olan
Gebze Ticaret Odası, Gebze Teknik Üniversitesi,
TÜBİTAK,(Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) TÜSSİDE, (Türkiye Sanayi Sevk ve
İdare Enstitüsü) MARTEK, (Marmara Teknokent)
BILGEM, (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi) Bilişim Vadisi ve ilimizdeki
birçok sivil toplum kuruluşu ile iş birliği yaparak
şehrimizin yararına olacak çeşitli projeleri hayata geçirdik. Öte yandan MÜSİAD Gebze Şubesi
olarak önceliğimiz, iş geliştirme ve sanayi masalarımızla birlikte işverenlerimize hizmet vermek
oldu. Bahsi geçen masalarımızla birlikte yaptığımız haftalık toplantılarda, üyelerimizin dış ticaretini geliştirmek adına programlar gerçekleştirdik.
Öyle ki iş geliştirme masamızın koordinesinde
üyelerimiz arasındaki ticaret hacmini 5 milyon
liraya kadar yükselttik. Sanayi masamızla birlikte yaptığımız çalışmalarda ise üyelerimizin ihracatlarını yükseltmek amacıyla yurt dışında; Irak,
İran, Bosna Hersek gibi ülkelerde yeni istihdam
kapılarını araladık.

■ BILINDIĞI ÜZERE SANAYI DIJITALLEŞMESINDE TÜRKIYE’NIN OYNAYACAĞI ROLLE ILGILI BIR
ETKINLIK PLANLAMANIZ BULUNUYOR. DETAYLARINI AKTARIR MISINIZ?
Bahsettiğiniz projeyi bölgemizin ve ülkemizin en
önemli kurumlarından biri olan Bilişim Vadisi ile
beraber yürütüyoruz. Programa; bölgemizdeki
sanayicilerin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından
da MÜSİAD üyesi işadamları katılacak. Etkinliğin
içeriği ise dünyanın sanayi üretimindeki dijitalleşmesi ve Türk üretim sanayisinin bu konudaki
rolü/geleceği olacak. Söz konusu program için
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan
Büyükdede’yi ziyaret ederek fikir alışverişinde
bulunduk.
Son olarak şunu ifade etmekte yarar var. Ülkemizin gelişmesi için üretim olmazsa olmaz. Biz ekip
olarak bu bilinçle hareket etmemiz gerektiğine
inanıyoruz. Bizler ülkemizin gelişmesi için canla
başla çalışmayı hiç bırakmayacağız. Çabamızın
sonucunda Allah’ın izniyle koyduğumuz hedeflere ulaşacağız.

■ GEBZE MÜSİAD’IN ÖNCELIK VERDIĞI
KONULAR NELERDIR?
Şunu belirtmek isterim ki Genç MÜSİAD, önceliklerimizin başında geliyor. Bu sayede Genç MÜSİAD yönetimimiz 210 üyesiyle çok başarılı kültürel,
sosyal ve ekonomik projelere imza atıyor. Ben de
genç MÜSİAD’ın içerisinden gelen bir kardeşiniz
olarak, gençlere yaptığımız yatırımın çok değerli
olduğunun farkındayım. Aynı zamanda bu yıl
içerisinde Ankara, Tekirdağ, Afyon, Uşak, Kocaeli,
Kastamonu ve Sakarya şubelerimizi ziyaret ederek sektörler arası ilişkileri geliştirmek için girişimlerde bulunduk. Önümüzdeki yıl bu ziyaretlerin sayısını arttırarak ilişkilerimizi güçlendirmek
de öncelikli hedeflerimizin arasında.
Genel merkezimizin başlattığı orta ölçekli sanayi
alanları oluşturulması çalışmaları, Gebze bölgesini de kapsıyor. Bu manada bizlere yaptığı katkı
için başta MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman
Kaan ve tüm yönetime şükranlarımızı sunuyorum. 2020 yılı hedeflerimizin içerisinde bölgemize orta ölçekli sanayi alanı kazandırmak da bulunuyor. Gelecek yıl, mevcut üye sayımızı yüzde 20
civarında arttırmak için de çalışmalarımız devam

İş geliştirme masamızın koordinesinde
üyelerimiz arasındaki ticaret hacmini
5 milyon liraya kadar yükselttik

15

Kocaeli Şube

Kocaeli MÜSİAD’dan Deprem Sempozyumuna

Destek

H

Depremle ilgili birçok başlığın mercek altına alındığı 6. Uluslararası Deprem
Sempozyumu, MÜSİAD Kocaeli’nin desteğiyle gerçekleştirildi

erhangi bir deprem durumuna hazırlıklı olabilmek adına yapılması gereken çalışmaların masaya yatırıldığı 6.
Uluslararası Deprem Sempozyumu,
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 25-27
Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Kocaeli Valiliği,
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Düzce Belediyesi,
Gebze Teknik Üniversitesi, Düzce Üniversitesi,
Sakarya Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Bolu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, AFAD(Afet ve
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), MARKA (Doğu
Marmara Kalkınma Ajansı), MÜSİAD ve Kocaeli
Ticaret Odası gibi kurumların da düzenleme kurulunda olduğu program, büyük ilgi gördü.

Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı Tahir
Büyükakın

■ İL AFET PLANLARI BILINMIYOR
Deprem riskinin yoğun olduğu bölgelerde yaşayan insanlar için farkındalık oluşturmayı da
amaçlayan etkinliğe; Kocaeli Valisi Hüseyin Ak-
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soy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir
Büyükakın, STK temsilcileri, çeşitli ülkelerden
akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, deprem konusunda il afet planlarının kâğıt üzerinde kalmaması gerektiğini vurgulayarak, “İl afet planlarının
muhatapları tarafından çok iyi bilinmediğinin
farkındayım.” dedi.
■ DEPREMI MERKEZINDE KONUŞACAĞIZ
300'den fazla sunumun yapıldığı programın açılış töreninde konuşan Sempozyum Düzenleme
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fadime Sert Çelik, “Biz
depremi depremin merkezinde konuşmak için
buradayız. Aynı zamanda sempozyumumuz sadece depremi konuşmak için değil, buna bağlı
bütün konuları da ele alabilmemiz için güzel bir
fırsat.” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Şube

MÜSİAD Üyelerinden Ortak
Test Laboratuvarı

Tamamen yerli imkânlarla kurulan otomotiv test
laboratuvarı Testtürk, Kocaeli’de açıldı

Eski Başkan,
Ebediyete Yürüdü
MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları
Derneği) Kocaeli Şubesi Eski Başkanı Nuri Tabanlı
vefat etti

G

eçmişte bir dönem MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanlığını
yürüten Nuri Tabanlı, Kocaeli halkı tarafından da sevilen bir iş insanıydı. Tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman eski başkanın ardından onlarca seveni derin
üzüntüye boğuldu. Hayatının önemli bir kısmında Kocaeli’nin daha gelişmiş bir il olması için çaba gösteren Tabanlı,
bu fani dünyada gerçekleştirdiği doğru çalışmalarla daima
güzel hatırlanacak. Ebediyete yürüyen merhum Tabanlı’nın
naaşı, 25 Ağustos 2019’da öğlen namazını müteakip, Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki Tütünçiftlik Çarşı Camii’nde kılınan
cenaze namazı sonrası, Körfez Mezarlığı’na defnedildi. Tüm
sevenlerinin ve Kocaeli iş dünyasının başı sağ olsun.

T

esttürk laboratuvarı için gerçekleştirilen açılış törenine;
Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Ekşi, AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
İbrahim Karaosmanoğlu, Testtürk AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Celal Ayvaz ve iş dünyasından davetliler katıldı. MÜSİAD üyelerinin ortaklığı ile iki yıl önce kurulan ve 2 milyon
liraya mal olan Testtürk Otomotiv AŞ’nin test laboratuvarının açılışı, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yapıldı. MÜSİAD
Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, laboratuvarın açılışında
gerçekleştirdiği konuşmada, “Kocaeli, Türkiye genelinde İstanbul’dan sonra en fazla ihracat yapan il. MÜSİAD olarak
bizler, Testtürk’ü ülkemizdeki yerli otomobil üretim sürecinde dev bir adım olarak görüyoruz. Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmak, bir üretim üssü hâline gelmesini sağlamak
amacıyla hayata geçirilen ve tamamı yerli üretim olan bu
proje, ülkemizde bir ilk. Tesisin, 2023 yılına kadar gerçekleştireceği 100 milyon liralık yatırımın, özellikle savunma ve
uzay sanayine yönelik önemli bir açığı da kapatacağını düşünüyorum.” dedi. Açılışın ardından katılımcılara tesisle ilgili bilgi veren Testtürk AŞ Laboratuvar Teknik Müdürü Göktürk Perik, bahsi geçen laboratuvarın Türkiye’deki en büyük
test platformuna sahip olduğunu vurgulayarak, "15 metre
boyunda ve 52 ton ağırlığında olan platformla, çift körüklü
otobüslerin dahi tek seferde testini yapabileceğimiz bir altyapımız mevcut. Hedefimiz, otomotiv testleri alanında yurt
dışına giden dövizin ülke sınırları içinde kalması.” şeklinde
konuştu.
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Türkiye Sanayisinin Kalbi:

Kocaeli

K

MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı Kadir Şahin, şehirdeki MÜSİAD faaliyetlerini ve
şubenin gelecek hedeflerini Çerçeve okurları için anlattı
rimiz, tıpkı geçmiş dönemde olduğu gibi; protokol
ziyaretleri, dost meclisleri, konferanslar ve ticari
bilgilendirme toplantıları şeklinde gerçekleşiyor.
Gerek Kocaeli gerekse Türkiye anlamında en
önemli çalışmamız ise MÜSİAD Kocaeli Şubesindeki 20 üyenin ortaklığında kurulan ve aynı zamanda Türkiye’de bir ilk olma özelliği de taşıyan
Testtürk projemiz. İçeriği; yerli araç üstyapı test
laboratuvarı olan çalışmamızın açılışını, bakanlık
izinlerini de alarak gerçekleştirdik. Bu kapsamda
üyelerimizi ortak bir zeminde buluşturarak Türkiye’ye katma değer kazandıracak işler yapmaya
devam etmeyi hedefliyoruz.

ocaeli, İstanbul’a yakınlığı ve bünyesinde barındırdığı güçlü sanayi firmalarıyla dikkat çeken illerden biri. Şehrin
ticari faaliyetlerine ve yapısına ışık
tutabilmek için MÜSİAD Kocaeli Şube
Başkanı Kadir Şahin’le keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

■ MÜSİAD KOCAELI ŞUBE BAŞKANLIĞI GÖREVINI NE ZAMANDAN BERI YÜRÜTÜYORSUNUZ?
BAŞKANLIĞINIZ SÜRECINDE ŞUBE OLARAK
GERÇEKLEŞTIRDIĞINIZ FAALIYETLERDEN BAHSEDER MISINIZ?
MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanlığı görevini geçtiğimiz Ocak ayından beri yürütüyorum. Başkanlığım
sürecinde faaliyetlerimizi, MÜSİAD’ın ilkelerine
ve genel merkezimizin yaptığı çalışmalara paralel olarak yürütmeye gayret ediyoruz. Etkinlikle-

■ ŞUBENIZIN YAPMAYI PLANLADIĞI PROJELERI
BIZIMLE PAYLAŞIR MISINIZ?
Yukarıda da bahsettiğim üzere şube olarak üyelerimizin ortaklığında bugüne kadar Marmara
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yeni yatırımlarla güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Öyle ki turizm ile Kocaeli ekonomisi,
muhakkak daha üst seviyelere çıkacaktır. Bu fikirden hareketle; yeni otel yatırımları, aktiviteler
ve etkin bir tanıtım çalışmasıyla ilimizin turizm
alanındaki güzelliklerini de ortaya çıkarmamız
gerekiyor.

OSGB ve Testtürk AŞ olmak üzere iki önemli şirketi faaliyete geçirerek Kocaeli’nin istihdamına katkıda bulunmayı amaçladık. Önümüzdeki
süreçte de benzer ortaklık yapılarıyla şehrimize
fayda sağlayacak çeşitli projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımızı bu amaç doğrultusunda ilk günkü heyecanla sürdürüyoruz.
Hedeflediğimiz faaliyetlere sektör özelinde örnek
vermek gerekirse turizm alanında yoğun bir çaba
içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Bu sayede,
ilimizin güzelliklerini ekonomimiz için faydaya
dönüştürmüş olacağız.

■ KOCAELI’NIN KALKINMASI IÇIN HANGI SEKTÖRLERE YATIRIM YAPMAK DAHA DOĞRUDUR?
Ben uzun yıllardır karoser imalatı yapan bir
firmanın dünya bekçiliğini yapmaktayım, hayatımın her döneminde ise dürüst ticaret gerçekleştirmeyi paraya tercih ettim. Bu düşünceyi
benimseyerek disiplinli çalışıldığı zaman, ilimizde ve ülkemizde bulunan her alanda para kazanılabileceğini düşünüyorum.

■ MÜSİAD’IN KOCAELI’DE ŞUBELEŞMESINDEN
BUGÜNE KOCAELI ŞUBESININ VE ŞEHRIN GELIŞIMIYLE ILGILI NELER SÖYLEMEK ISTERSINIZ?
ŞU AN MEVCUT ÜYE SAYINIZI ÖĞRENEBILIR
MIYIZ?
İlimizde MÜSİAD’ın, MÜSİAD Kocaeli Şubesi ve
MÜSİAD Gebze Şubesi olmak üzere iki adet yapılanması bulunuyor. Aynı zamanda MÜSİAD’ın
şubeleşmesini ilk gerçekleştirdiği illerden biri de
Kocaeli. Rakamlarla konuşacak olursak şu anda
82 üyemizle birlikte hizmetlerimize devam ettiğimizi söyleyebilirim. Öte yandan yıllar içerisinde
ilimiz, özellikle sanayi alanında çok büyük gelişimler gösterdi ve kişi başına düşen gelirde Türkiye’nin bir numarası olmayı başardı. Bildiğiniz
üzere bir deprem şehriyiz ve özellikle 1999 yılında
yaşanan Marmara Depremi sonrası, yeniden inşa
edildik. Her sene bir önceki yıldan daha fazla göç
alıyoruz. Bu sayede sürekli büyüyen; İstanbul,
Sakarya ve Yalova gibi illerle bütünleşmiş bir görüntümüz var. Tüm bunların yanı sıra geçmişte
şehirler arasında büyük boşluklar olurdu. Bölgemizde artık bu duruma da şahit olmak pek mümkün görünmüyor. Sanayinin kalbi olan bir kentte
yaşıyoruz. Bu durum doğru kullanılırsa ilimiz için
büyük bir avantaj.

Tüm bunlarla birlikte şehrimizdeki ekonomiyi
daha yukarılara taşıma konusunda ise yine turizm sektörünü güçlendirme fikri ön plana çıkıyor. Bu kapsamda Kartepe bölgesine yapılacak
komplike turizm yatırımlarının şehrimize çekeceği turistlerin, Kocaeli ekonomisine olumlu fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Örneğin bundan
birkaç yıl önce Başiskele ve Yeniköy’de termal su
tespit edildi ve bölgeye iki adet tesis yapıldı. Bahsi
geçen tesisler aynı zamanda MÜSİAD üyesi. Bu
mekânlar sayesinde artık evimden arabayla 15 dakikalık mesafede böyle bir hizmetin varlığını ailecek biliyoruz ve bu tesisleri sıklıkla kullanıyoruz.

■ KOCAELI EKONOMISINI VE BU ILDEKI SANAYININ DURUMUNU DEĞERLENDIRIR MISINIZ?
EKONOMININ DAHA ÜST SEVIYELERE ÇIKMASI
IÇIN NELER YAPILABILIR?
Yukarıda da aslında bu konuya biraz değinmiştim. Ancak tekrar altını çizmekte fayda var. Türkiye’nin en büyük sanayi tesislerinin bulunduğu
bir ilde yaşıyoruz ve Kocaeli, bu yönüyle de sürekli
yeni yatırım alan bir şehir. Ben özellikle ilimizde
bulunan Kartepe bölgesinin, turizm alanında
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Şirket Haberi

ABM Mühendislik
Dünyaya Açıldı
ABM Mühendisliğin laboratuvarında 110 kişi
çalışıyor ve şirketin üç farklı
şubesi bulunuyor

K

ocaeli'de yaşayan jeoloji mühendisi Hicran Bozkurt, eşinin beş yıl önce vefat etmesinin ardından başına geçtiği
ABM Mühendisliği beş ülkeye jeolojik ve jeofizik hizmetleri
sunan bir konuma getirdi. ABM Mühendislik, zemin ve yapı
malzemesi laboratuvarı olarak Kocaeli ve İstanbul'da, jeolojik ve jeofizik alanında ise Türkiye, Özbekistan, Azerbaycan,
Katar, Kuveyt ve Irak gibi ülkelerde faaliyet gösteriyor.

yaptığı ankette, 2015 yılının sonunda yılın iş kadını seçilen
Hicran Bozkurt, “Bu durum bana motivasyon sağladı. Büyük
projelerde yer almak için çalışıyoruz. İstanbul Havalimanı
olmak üzere Türkiye'nin gelişmesine katkıda bulunacak
projelerde şirketimizin isminin yer alması da bize eşsiz bir
onur verdi." diyor. Özbekistan, Azerbaycan, Katar, Kuveyt ve
Irak'ta mühendislik çalışmaları alanında hizmet sağlayan
mühendislik firmasına, özellikle Türk ve Arap ülkelerinden
mühendislik hizmetleri alanında talep var. ABM Mühendislik, gelecek dönemde bu ülkelerde de yer almayı hedefleyerek bu ivmenin giderek artacağına inanıyor.

ABM Mühendisliğin laboratuvarında 110 kişi çalışıyor ve
şirketin üç farklı şubesi bulunuyor. Zemin deneylerinde
Türkiye ve yurt dışına hizmet sunan firma, 1997 yılında
kuruldu ve 2014’ün sonunda eşinin vefat etmesiyle Hicran
Bozkurt’un yönetimine geçti. Kocaeli'de yerel bir gazetenin

Riziko OSGB, Mobil
Hizmet Verecek

esas alınarak güvenilir laboratuvarlara teslim ediliyor. Hızlı
çıkan sonuçlar, hekim kontrolünden geçerken erken teşhis
ile meslek hastalıklarının önlenmesi de hedefleniyor. Çalışanlardan alınan tahlil sonuçları, daha sonra dosyalanıp
firmaya teslim ediliyor. Hizmet alan firma personelleri
için sağlık raporu hazırlanıyor ve personel, sürekli kontrol
altında tutuluyor. Ayrıca çalışanlar, hekime muayene olup
ilaç yazdırabilme olanağına da sahip oluyor. 2013’ten gelen
tecrübesiyle iş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı yapan Riziko; iş güvenliği eğitim katılım sertifikası, yangın, yüksekte
çalışma, sağlığa uygunluk ve ilk yardım eğitimi de vererek
sektöre katkı vermeye devam ediyor.

Riziko OSGB, hizmetlerini mobil sağlık
taraması ile genişleterek işveren için büyük
bir problem haline gelen "işgücü kaybını"
önlemeyi amaçlıyor

İ

ş sağlığı ve güvenliği sektöründe faaliyet gösteren Riziko
OSGB, hizmetlerini mobil sağlık taraması ile genişleterek
işveren için büyük bir problem haline gelen "işgücü kaybını" önlemeyi amaçlıyor. İşveren yükünü azaltmayı ve firmalarda güven oluşturmayı da hedefleyen Riziko, mobil sağlık
taraması ile zaman kaybını da önlemiş olacak. Firma, söz
konusu projeyi 2020 yılında gerçekleştirmiş olacak. Bahsi
geçen projeyle birlikte, ilk işe girişler ve periyodik kontrollerde işveren için en uygun tarih ve saat belirlendikten sonra
randevu oluşturulup program hazırlanıyor, uzman hekimler tarafından istenen tahlil ve tetkikler, deneyimli mobil
sağlık personeli tarafından yapıldıktan sonra, doğru sonuç
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Şirket Haberi

Yöre Grup’tan Gurme
Lezzetleri
SOSERO gurme serisi, çeşitli boylardaki
ambalaj sunumlarıyla tüketiciye kolaylık
sağlıyor

K

ahvaltı sofralarından eksik olmayan geleneksel lezzetleri, şarküteri sektöründeki 21 yıllık tecrübesiyle harmanlayan Yöre Şirketler Grubu, besin değeri ve kalitesinden
ödün vermeyen anlayışıyla SOSERO markalı gurme ürünler
serisi hazırladı. Yöre Grup’un Gemlik’teki zeytin ve gurme
ürünler fabrikasında; kaliteli ham maddelerle hazırlanan
marine zeytin salataları, peynir dolgulu biberler, peynir dolgulu siyah ve yeşil zeytinler, peynir dolgulu mantarlar, domates kuruları, közlenmiş biberler, kahvaltılık acuka ve acı
sos ürünleri; özel soslar, bitkisel yağlar, baharat ve kuruyemişlerle birleşerek güzel bir lezzet deneyimi sunuyor. Farklı çeşitleriyle her damak tadına hitap eden SOSERO gurme
serisi, çeşitli boylardaki ambalaj sunumlarıyla da tüketiciye
kolaylık sağlıyor.
Yöre Grup’un prestijli ürün gruplarından olan Sosero gurme ürünler serisi, Türkiye’nin her bölgesinde birçok markette markalaşmaya devam ediyor. Marketler haricinde www.
yorenizinlezzeti.com online satış mağazasında da satışa
sunulan Sosero gurme ürünler, sadece kahvaltılarda değil,
et yemekleri ve salataların yanında da alternatif lezzetler
olarak tercih ediliyor. Detaylarını aktarmaya çalıştığımız
Sosero gurme ürünler serisi; Avustralya, Amerika, Almanya,
Fransa, Belçika, Macaristan, Bulgaristan, KKTC, Kosova, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Azerbaycan, Irak ve Kırgızistan
olmak üzere 18 ülkeye de ihraç ediliyor.

Badella, Uluslararası Pazarda
Etkisini Arttırıyor
Gebze'de faaliyet gösteren Badella Banyo
Mobilyaları, ihracat ağını genişletmeye
devam ediyor

S

ektördeki önemli firmalardan biri olan Badella Banyo
Mobilyaları, ürünlerinde en estetik çizgileri tasarlayarak;
işlevselliği, ergonomiyi, çevreyi ve sağlığınızı gözeten bir
üretim anlayışıyla tüm müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik
ürün ve hizmetler sunuyor. Firmanın amacı; gözlenebilir,
olumlu ve kalıcı bir etki oluşturmanın yanı sıra ölçülebilir
sonuçlar elde etmek. Modern makine parkuruyla Gebze'de
10 bin m² alanda kurulu olan Badella, banyo mobilyaları
alanında yüksek kaliteli, yenilikçi ve kendine özgü tasarımıyla Türkiye'nin önemli üreticilerinden bir tanesi. Ürünlerini geniş ve seçkin bayi ağıyla tüketiciye ulaştıran firma;
otel, villa, konut gibi projeye yönelik ürün çalışmalarıyla da
mimari ve inşaat firmalarına da hizmet veriyor. Badella’nın
ürün geliştirme çalışmaları ise kendi bünyesindeki uzman
personeli tarafından gerçekleştiriliyor. 200’ü aşkın modeli ile geniş bir konsepte sahip olan işletme, yurt içinde ve
uluslararası pazarlarda tam müşteri memnuniyeti anlayışı
sayesinde global marka olmayı da hedefliyor. Özellikle Avrupa, Asya ve Afrika kıtasında emin adımlarla ilerleyen Badella’nın, bu yıl 2018 yılına göre ihracatını yüzde 20 oranında arttırması, gayretlerinin sonuçlarını aldığını gösteriyor.
Badella Banyo Mobilyaları, uluslararası pazarda payını ve
saygınlığını her geçen gün arttırmaya devam ediyor.
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MÜSİAD’dan İhracat Sohbetleri ve

Tecrübe Paylaşımı Paneli

M

MÜSİAD Sakarya Dış İlişkiler Komisyonu tarafından “İhracat Sohbetleri ve
Tecrübe Paylaşımı” konulu bir konferans gerçekleştirildi
leri ve Tecrübe Paylaşımı gibi etkinliklerimizin yanı
sıra yatırım fırsatlarını da değerlendirip bunları
ülkemizin çıkarları doğrultusunda şekillendirmeye
çalışıyoruz.” dedi. Coşkun, “Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi ihracata yönelik üretim modeli benimsenmeli, katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi
ve hayata geçirilmesi teşvik edilmelidir. Hükümetimiz bunların altyapısını tamamlarken bizler de
konuya elimizden geldiğince destek vermeliyiz.”
değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan konferansa konuşmacı olarak katılan isimler, ticaret
ahlâkına da dikkat çekti. İhracatın sanıldığı kadar
zor olmadığını vurgulayan konuşmacılar, sıkı bir
fizibilite çalışması ile ihracat yapılacak ürünlerin
söz konusu ülkedeki arz-talep durumunun araştırılmasının firmalara önemli katkılar sağlayacağını
vurguladı. Program sonunda konuşmacılara, kendi
adlarına dikilen fidan sertifikaları takdim edildi.

ÜSİAD Sakarya Dış İlişkiler Komisyonunun organize ettiği “İhracat
Sohbetleri ve Tecrübe Paylaşımı” etkinliğine; Kar Metal Yönetim Kurulu
Başkanı Metin Kar, Okuyanlar Masa
AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Okuyan ve
STK Makine Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Tecelli
konuşmacı olarak katıldı.
■ TÜRKIYE’NIN İHRACAT HEDEFI HER GEÇEN
GÜN BÜYÜYOR
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun, Türkiye’nin
ihracat hedefinin her geçen gün arttığına dikkat
çekti. Coşkun, “Ülkemizin her geçen gün büyüyen
ihracat hedefleri doğrultusunda MÜSİAD çatısı altındaki işadamları olarak bizler de yatırımlarımızı
gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İhracat Sohbet-
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MÜSİAD Sakarya’dan Maraş ve Gaziantep’e Temas
M
ÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun ve Yönetim Kurulu
Üyeleri, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te bir dizi temaslarda bulundu.
MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı
Sami Kervancıoğlu ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyaretlerde ilk olarak Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan’ı
makamında ziyaret eden heyet, Kahramanmaraş’ın sosyokültürel ve ekonomik durumu hakkında da bilgi aldı.
Sonrasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör
ziyaret edildi. Güngör, MÜSİAD’ın iş
dünyasının önemli bir temsilcisi olduğunu söyledi.

MÜSİAD Gaziantep ile yapılan faaliyetler ve projeler hakkında istişarelerde
bulundu.
MÜSİAD Sakarya Heyeti, gerçekleştirdiği ziyaretlerin akabinde Kahramanmaraş ve Gaziantep’te kültürel geziler
de yaparak söz konusu şehirlerin mutfağındaki lezzetleri de deneme fırsatı
yakaladı.

Şube ziyaretleri kapsamında MÜSİAD
Gaziantep Şubesine de ziyaret gerçekleştiren MÜSİAD Sakarya Heyeti,

Sakarya Genç MÜSİAD’dan Muhteşem Final
G
enç Ticaret Köprüsü 3. Ülke Sunum
Yarışması Final Programı’nın 3’üncüsü, MÜSİAD Sakarya Şubesi Konferans Salonu’nda düzenlendi.
30 ülkeden 77 katılımcıyla yapılan yarışmada dereceye girenler, muhteşem bir
finalle ödüllerini teslim aldı. Program,
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem Yüce gibi üst düzey isimlerin de
katılımıyla gerçekleşti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem Yüce, “Projeye katılan kardeşlerimizin ülkemize ve dünyaya hayırlı
hizmetler sunmalarını diliyorum. Bilgi
çağının anahtarı verimliliktir. Ne iş yapıyorsak yapalım bu işin sonucu hep
verimlilik olmalıdır.” dedi.
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir da
“Sakaryamızdaki MÜSİAD gibi sivil
toplum kuruluşlarımız ve iş dünyası
temsilcilerimizin iş birliği hâlinde güzel
bir potansiyeli harekete geçirmek için
gayret sarf etmeleri, bizim açımızdan
da memnuniyet verici bir durumdur.”
değerlendirmesinde bulundu.
Jürinin yaptığı puanlama sonrası ülke
sunum ödül programında birinciliği
Faslı Hawla Haled kazanırken Bangladeşli Mahmudul Hasan ikinci, Kazakistanlı Muhitzan Rahmanov da üçüncü
sırada yer aldı.
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MÜSİAD Sakarya’dan
Kuzeye Çıkarma
M

üstakil Sanayici İşadamları
Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun ve
Yönetim Kurulu üyeleri; Karasu,
Kocaali ve Kaynarca’da birtakım temaslarda bulundu. Bu kapsamda;
Kocaali Belediye Başkanı Ahmet
Acar’a, Karasu Belediye Başkanı
İshak Sarı’ya, Karasu Kaymakamı
Aziz Mercan’a ve Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli’ye ziyaret
gerçekleştirildi. Sonrasında MÜSİAD heyeti, Karasu Limanı İşletme
Müdürü Gökçen Erdem’i ve Karasu’da inşaatı devam eden BMC firmasını da ziyaret etti. Böylelikle heyet, Karasu Limanı İşletme Müdürü
Gökçen Erdem ve BMC Proje Müdürü Özer Tatar ile bir araya geldi.
Gün sonunda açıklamalarda bulunan Sakarya Şube Başkanı Coşkun,
Karasu’ya ciddi yatırımlar olacağına dikkat çekerek ihracatın Karasu
Limanı’ndan gerçekleşmesiyle alakalı olarak üyelere bilgilendirme
yapılacağını belirtti. BMC ile ilgili
de konuşan Coşkun, “Türkiye’nin
savunma alanında can damarı
olma yolunda ilerleyen BMC’nin
ilçemizde kurulması doğru bir karar oldu. Eminim bu fabrika ile birlikte birçok yatırım da bölgemizde
yerini alacaktır. Millî üretim, millî
hedefler doğrultusunda çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Röportaj

Sakarya MÜSİAD,

Türkiye İçin Çalışıyor

S

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun, MÜSİAD’ın Sakarya’daki
faaliyetlerini Çerçeve okurları için anlattı
kapsamda öncelikli hedefimiz; ilimizde bulunan
tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerimizi güçlendirmek oldu. Bahsettiğim
bu hedefi gerçekleştirmek adına ilimizin önemli
kurumları olan Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sakarya Üniversitesi ile iş birliği yaparak
şehrimizin yararına olacak çeşitli projeleri de
hayata geçirdik. Öte yandan eğitim seminerleri,
bilgilendirme toplantıları ve paneller gibi çeşitli
organizasyonlar da düzenleyerek Sakarya’nın iş
dünyasına fayda sağlamayı amaçladık. Dönemin
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ve
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile gerçekleştirdiğimiz programlar, Türkiye
İstişare Toplantıları çerçevesinde düzenlediğimiz
“Madde Inn Turkey” konulu otomotiv zirvesi ve
“Malezya’da İş ve Yatırım Fırsatları” gibi etkinlikler, bu kapsamda verilebilecek örneklerden sade-

akarya, sanayideki gelişmişliği ve içerisinde bulunan iki adet devlet üniversitesiyle göz dolduruyor. Türkiye illeri
ihracat sıralamasında da yedinci sırada
bulunan Sakarya’nın ekonomik durumunu, MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun ile konuştuk.
■ MÜSİAD SAKARYA ŞUBE BAŞKANLIĞI GÖREVINIZE BAŞLADIĞINIZDAN BU YANA GERÇEKLEŞTIRDIĞINIZ FAALIYETLERI HANGI HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA ŞEKILLENDIRDINIZ?
MÜSİAD Sakarya Şube Başkanlığı görevini, şahsım ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte
2017’nin Ocak ayında üstlendik. O zamandan bugüne geçen süre içerisinde şehrimize ve ülkemize
faydalı olabilmek için sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda birçok faaliyet gerçekleştirdik. Bu
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Röportaj
kanaat önderi vazifesini de üstlenmiş olduk. Tüm
bunlardan hareketle belirtmek isterim ki bizler
MÜSİAD Sakarya olarak 266 üyemiz ile şehrimiz
için elimizi taşın altına koymaktan ve yarınlarımız adına çalışmaktan hiç yorulmayacağız.

ce bazıları. 1998 yılından beri MÜSİAD Sakarya
şubesi olarak sayısız projeye imza attık. Yönetim
bayrağını devraldığımız 2017 yılından bu yana
yaptığımız projelerin bazılarından da yukarıda
bahsettik. Şube olarak önümüzdeki günlerdeki
hedeflerimizin arasında ise özellikle gençlere
odaklanmak bulunuyor. Bu minvalde kısa bir
süre içerisinde kamuoyuna sunacağımız, Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi ile ortak geliştirdiğimiz bazı projeler
mevcut. İsterseniz öncelikle MÜSİAD’ın Sakarya’da şubeleştiği döneme gidelim. Sonrasında ise
hem şehrimiz hem de şubeniz özelinde o günden
bugüne neler değiştiğini konuşalım.

■ SAKARYA EKONOMISINDEN BAHSEDECEK
OLURSAK ILIN SANAYILEŞMESI ILE ILGILI NELER SÖYLEYECEKSINIZ? ŞEHRIN EKONOMIK
BÜYÜMESI IÇIN YAPILMASI GEREKENLER KONUSUNDA ÖNERILERINIZ VAR MI?
Ekonomisi tarım ve sanayiye dayanan şehrimiz, Türkiye illeri ihracat sıralamasında yedinci.
Ancak söz konusu listede, ilk beşe çıkma hedefi
bulunuyor. Tüm bunların yanı sıra Sakarya ekonomisinin daha üst seviyelere yükselmesi için
nitelikli ara eleman eksikliğini de aşmamız gerekiyor. Çünkü teknik lise mezunu olan ve belirli bir
iş tecrübesinden sonra nitelikli ara eleman vasfını kazanabilecek gençlerimizin büyük çoğunluğu üniversiteyi tercih ediyor. Üniversite mezunu
kişiler ise piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli ara
eleman vasfında çalışmak istemiyor. Dolayısıyla
eğitim sistemini bütüncül bir bakış açısıyla ele
almak, teknik lise eğitiminin kapasitesini arttırmak, belirli lisans bölümlerini kapatmak ve kontenjanlarını azaltmak atılması gereken adımların
başında geliyor.

MÜSİAD, Sakarya’da bundan 21 yıl önce takvimler 1998 yılını gösterirken şubeleşti. O tarihten bu
yana şubemiz, şehrin önde gelen sanayicilerini
ve işadamlarını ortak bir zeminde buluşturarak
çeşitli faaliyetlerde sinerji yakalamalarına imkân
sağladı. Aynı zamanda şubemiz, bahsi geçen süre
içerisinde sayısız projeler, seminerler, paneller ve
organizasyonlarla da şehrimizin yarınını güçlendirmeyi hedefledi. Bu kapsamda geçen 20 yılda
hem Genç MÜSİAD hem de SAÜSİ (Sakarya Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Topluluğu)
gibi öğrenci toplulukları vesilesiyle en büyük cevherimiz olan gençlerimize ulaşmayı başararak bir

Bizler MÜSİAD Sakarya olarak
266 üyemiz ile şehrimiz için
elimizi taşın altına koymaktan ve
yarınlarımız adına çalışmaktan hiç
yorulmayacağız

■ SAKARYA’NIN KALKINMASI IÇIN LOKOMOTIF OLABILECEK SEKTÖRLERIN HANGILERI
OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSUNUZ?
Sakarya, başta otomotiv sektörü olmak üzere
demir-demir dışı metaller, iklimlendirme sanayisi, kimyevi maddeler-mamulleri, çelik-çimento
endüstrileri gibi sektörlerde ihracat yapan bir şehir. Ancak hem Sakarya’nın hem de Türkiye’nin
kalkınması ve bilişimde dışa bağımlılıktan kurtulması için teknolojiye ciddi bir yatırım yapmak
gerekiyor. Yatırım yapılması gereken diğer sektörleri sıralayacak olursak; savunma, gıda, tarım,
otomotiv, turizm, lojistik ve makine diyebiliriz.
MÜSİAD’ın kurumsal iletişim organı olan Çerçeve dergisi vesilesiyle belirtmek isterim ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
önümüze koymuş olduğu 2023, 2053 ve 2071 vizyonu çerçevesinde ilimizin ve ülkemizin imalatına, ihracatına ve istihdamına katkıda bulunmak
için var gücümüzle çalışmalarımızı devam ettireceğiz.
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Türkiye’nin Taşıyıcı Gücü:

Doğu Marmara

Doğu Marmara Bölgesi, Türkiye’nin sanayi üssü olarak adlandırılıyor. Bölge
şüphesiz bu özelliğini; Kocaeli ve Sakarya illerine borçlu
SERDAR ERGÜN

İ

göz önünde bulundurarak seçtiler. Öyle ki Doğu
Marmara hem Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’a hem de ülkenin başkenti Ankara’ya yakın sayılacak bir lokasyonda bulunuyordu. Zeki
işletmeciler, bölgeye olan göçünü o dönem tamamladı ve şimdilerde Türkiye’nin sanayi anlamında taşıyıcı gücü sayılabilecek Doğu Marmara
sanayisinin temelini oluşturdu. Zamanla global
bazda faaliyet gösteren firmaların da bölgeye
yatırım yapmasıyla birlikte, bu temelin üzeri doldurulmuş oldu ve Doğu Marmara, Türkiye’nin
sanayi üssü konumuna yükseldi. Gelin siz değerli
okurlarımızla Kocaeli ve Sakarya illeri özelinde

stanbul, yıllardır Anadolu’dan aldığı göç nedeniyle tabiri caizse bir nüfus karmaşası yaşıyor. Şehrin trafik, ulaşım ve çevre gibi sorunlarının temelini de bahsi geçen bu nüfus
karmaşası oluşturuyor. Uzun zamandır aldığı
nüfusu taşıyamaz hâle gelen İstanbul’un klasik
problemlerinden sıkılan işletmeler ise yıllar öncesinden yeni arayışlara girdi. Bunların başında
da yeni bölge arayışı geliyordu. İşletmeler; her ne
kadar ayrılmak zorunda kalsa da ürünlerini, Türkiye’nin en büyük pazarı olan İstanbul’dan çok
fazla uzaklaştırmak istemiyordu. Yeni yerleşim
bölgeleri olacak Doğu Marmara’yı da bu sebebi
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bölgenin çok konuşulmayan sanayi gücüne ışık
tutalım.
■ KOCAELI
Doğu Marmara Bölgesi’nin önemli illerinden olan
Kocaeli; Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan
yolların kavşağında bulunuyor. Şehrin; İzmit, Derince, Körfez, Gebze, Gölcük, Karamürsel, Kandıra,
Başiskele, Kartepe, Çayırova, Darıca ve Dilovası
olmak üzere toplam 12 adet ilçesi mevcut. 1924
yılında vilayet olan Kocaeli’nin yüz ölçümü 3 bin
397 km2 iken 2018 yılı nüfus verilerine göre, şehirde yaşayan toplam nüfus ise 1 milyon 906 bin
391 kişi. Kocaeli aynı zamanda; kara, demir, deniz
ve hava yolu ulaşımları ile Türkiye’nin en önemli
illerinden biri olarak da biliniyor.
■ RAKAMLARLA KOCAELI SANAYISI
Kocaeli’nin sanayi sektöründeki üretimi, katma
değeri ve sektörde çalışan insan sayısı gibi özellikleriyle Türkiye’nin ön plana çıkan illerinden
biri olduğunu görüyoruz. Öyle ki bu il, bünyesinde barındırdığı 400 adet 1’inci sınıf, yaklaşık 7 bin
adet 2’nci ve 3’üncü sınıf Gayrı Sıhhi Müessesesi
(GSM) ile adeta bir sanayi şehri. Kocaeli sanayisine rakamlarla devam edecek olursak bu il; Türkiye
araç üretiminin yüzde 35,84’ünü, kimya sanayisinin yüzde 27’sini ve metal sanayisinin ise yüzde
19’unu karşılamasıyla Türk imalat sanayisine de
yaklaşık yüzde 13’lük bir üretim katkısı sağlıyor.

Ayrıca 2018 Kocaeli gümrük verilerine göre şehrin; 28,6 milyar dolar ihracatı ve 48,6 milyar dolar
ithalatı bulunuyor.
■ DÜNYACA ÜNLÜ MARKALAR ÜRETIM
YAPIYOR
Kocaeli’de göze çarpan en önemli konulardan bir
diğeri ise dünyaca ünlü markaların üretimlerini
bu bölgede gerçekleştirmesi. Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre, odaya kayıtlı olan 2 bin 500’ün
üzerindeki firmanın 274’ü yabancı sermayeli işletmelerden oluşuyor. Bahsi geçen bu firmaların
ülke menşelerine bakıldığında öne çıkanların;
Almanya, Hollanda, ABD, Fransa, Güney Kore ve
İtalya şeklinde olduğunu söylemek mümkün. Bu
kapsamda şehirde üretim yapan ve küresel ölçekte boy gösteren markaları ele alacak olursak;
Ford, Hyundai, Honda, Anadolu-Isuzu, Siemens,
Türk Pirelli, Good Year, Brisa, Bridgestone ve Bosch
gibi firmaları sıralayabiliriz. Az evvel saydığımız
firmalar, üretimlerinin ciddi bir bölümünü Kocaeli’de gerçekleştiriyor ve buradan dünyaya açılıyor.
Konuya daha dar bir pencere olan ülke ölçeğinden
baktığımızda ise Türkiye’nin en büyük 500 firmasından 79’unun Kocaeli’nde faaliyet gösterdiğine
şahit oluyoruz.

Türkiye’nin en büyük 500
firmasından 79’u Kocaeli’de faaliyet
gösteriyor

■ VERGI ÖDEMELERI 71 İLDEN FAZLA
Kocaeli’nin ödediği vergi miktarları da ilin bir sanayi şehri olduğunu kanıtlıyor. Öyle ki bu şehir,
2018 yılında ödediği toplam vergi miktarı olan
73 milyar 451 milyon TL ile Türkiye geneli 71 ilin
ödediği vergi tutarını dahi aştı. Buna karşılık ilde
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toparlanıp kalkınması sayesinde ilgi çekmeye devam ediyor.
■ SAKARYA SANAYISI
Sakarya ilindeki sanayinin Kocaeli kadar güçlü
olduğu söylenemez. Ancak bu ilde faaliyet gösteren fabrikalar da her şehirde bulunabilir türden
değil. Örneğin dünya devi olan otomotiv fabrikalarının bölgeye yatırım yaparak üretim gerçekleştirmesinin yanı sıra ilaç ve gıda fabrikalarının
da yoğun bir şekilde bölgede konuşlanması, gün
geçtikçe gelişen Sakarya’daki sanayi geleceğinin
hayli parlak olduğunu net olarak ortaya koyuyor.
Kentin sanayi gelişiminin tarihine bakıldığında
ise 1950 yılında kurulan vagon ve şeker fabrikası
ile Sakarya’nın sanayileşmeye yöneldiğini söyleyebiliriz. Sonrasında bölgeyi gözüne kestiren özel
sektörün yaptığı yatırımlar, Sakarya sanayisinin
güçlenmesine ciddi oranda katkı sağladı. Günümüzde bu kentte bulunan sanayi kuruluşlarının
faaliyet gösterdiği alanlara bakacak olursak şeker,
vagon, nişasta, yağ, lastik, pipo, tel, dişli, otomobil,
yedek parça, metal, gıda, hayvan yemi, kimyevî
maddeler, kauçuk, orman ürünleri, süt, kiremit,
tuğla, mermer, kireç ve ondulin gibi birçok başlık
sayabiliriz.

yaşayan insanların devletten aldığı ödemeler de
hayli az. Şehirde yaşayan insanların devlete ödediği vergi, kişi başı 38 bin 529 TL iken devlet tarafından Kocaeli’ye ödenen tutar ise kişi başına
sadece 3 bin 767 TL olarak gerçekleşiyor.
■ KOCAELI’DEKI ORGANIZE SANAYI BÖLGELERI
Kocaeli ilindeki organize sanayi bölgelerini Doğu
Marmara Kalkınma Ajansı 2017 verilerine göre
belirtecek olursak; Gebze Organize Sanayi Bölgesi,
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, İMES Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi,
Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi,
Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, Arslanbey Organize
Sanayi Bölgesi, Gebze Güzeller Organize Sanayi
Bölgesi, Gebze Kömürcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Alikahya Organize Sanayi Bölgesi,
Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi, Kandıra Gıda
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Kocaeli Dilovası Köseler Islah Organize Sanayi Bölgesi şeklinde
sıralayabiliriz.

İstanbul ve Ankara’ya yakınlığı ile
göze çarpan Sakarya, deprem sonrası
hızlı bir şekilde toparlanıp kalkınmaya
başladı

■ SAKARYA
Doğu Marmara Bölgesi’nin önemli illerinden bir
diğeri olan Sakarya’ya geldiğimizde ise doğusunda Düzce, güneydoğusunda Bolu, güneyinde Bilecik, batısında Kocaeli ve kuzeyinde ise Karadeniz’i
görüyoruz. Doğal güzellikleriyle öne çıkan Sakarya ilinin; Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca,
Kocaali, Pamukova, Sapanca, Serdivan, Söğütlü ve
Taraklı olmak üzere toplam 16 adet ilçesi mevcut.
Öte yandan 2018 yılı nüfus sayımına göre nüfusu
1 milyon 10 bin 700 olan şehrin, yüz ölçümü ise 4
bin 824 km2. İstanbul ve Ankara’ya yakınlığı ile de
göze çarpan bu il, deprem sonrası hızlı bir şekilde
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Kocaeli ve Sakarya, istihdama
sağladığı katkı sayesinde nüfus
karmaşası yaşayan İstanbul’a
avantajlı bir alternatif oluşturuyor

■ SAKARYA’DAKI ORGANIZE SANAYI
BÖLGELERI
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2017 verilerine
göre Sakarya şehrindeki organize sanayi bölgelerine baktığımızda ise; Sakarya I. Organize Sanayi
Bölgesi, Sakarya II. Organize Sanayi Bölgesi, Sakarya III. Organize Sanayi Bölgesi, Karasu Organize Sanayi Bölgesi, Ferizli Organize Sanayi Bölgesi,
Kaynarca Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Sakarya Kaynarca Doğu Marmara Makine
İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi şeklinde sıralandığını görüyoruz.

■ YATIRIMCILAR BÖLGEYE KEŞIF YAPMALI
Sanayi, bir ülkenin gelişimi için olmazsa olmaz
alanların başında geliyor. Sadece bir fabrikanın
bile istihdama ve bu sayede ekonomiye sağladığı
katkı, bahsi geçen söylemimizi güçlendirmek için
verilebilecek örneklerden yalnızca bir tanesi. Dış
sermayedarların ülkenize yatırım yapması, böylelikle ürünlerini doğrudan burada üreterek dünyaya açılması, ülke ekonomisi için büyük fırsat.

■ BÜYÜK FABRIKALARIYLA SAKARYA
Sakarya’da faaliyet gösteren birçok fabrika bulunuyor. Bunların arasından sizler için derlediğimiz
bazıları; Toyota Otomotiv Sanayi, Otokar Otomotiv Sanayi, Başak Traktör, Adapazarı Şeker Fabrikası, Tırsan Treyler, Della Gıda, Daikin Klima, Türk
Traktör, Arma Filtre, Federal Elektrik, Good Year,
Akova Un, Şenpiliç Yem Fabrikası, Yazaki Otomotiv Sanayi, Et ve Süt Kurumu Sakarya Kombinası,
Türkiye Vagon Sanayi, Özgüllü Süt Mamülleri,
Güneşoğlu Süt Ürünleri, Hyundai Eurotem ve
Toprak İlaç şeklinde.

Tüm bu belirttiklerimizden de anlaşılacağı üzere
Doğu Marmara Bölgesi, sanayi alanında Türkiye’ye çok ciddi bir fayda sağlıyor. Aynı zamanda
arttırdığı istihdam oranı sayesinde nüfus karmaşası yaşayan İstanbul’a Anadolu’dan gidilen yolda avantajlı bir alternatif oluşturarak bünyesini
genişletmeye devam ediyor. Tüm yatırımcıları,
konu edindiğimiz bu bölgeleri keşfe çıkmaya davet ediyoruz.
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Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu

Gelişen Kocaeli İçin

Çalışmaya Devam
Kocaeli Sanayi Odası olarak ilimizde
gelişmiş olan her alanın üzerine bir
şeyler katmayı hedefliyoruz

çen OSB’lerin büyük bir kısmı da ihtisaslaşmış durumdadır. Kocaeli Sanayi Odası olarak biz de Kocaeli’nin güçlü sanayisini destekleyecek çalışmalar
yapmaktayız. Odaklandığımız konuların başında;
savunma sanayinde yerlileştirme, mesleki eğitim,
kümelenme ve bölgemizin ticaret hacmini arTtırmaya yönelik çalışmalar gelmektedir. Bunlardan
mesleki eğitim alanına giren ve hâlen devam
etmekte olan “Makine ve Metal Sektöründe İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Projesi” uygulamalı
ve istihdam garantili olmasıyla öne çıkmaktadır.
Diğer taraftan, üyelerimizin savunma sanayisinde tedarikçi olabilmesi için “Savunma Sanayi Yerlileştirme Projesi”ni yürütüyoruz. Proje ile üyelerimizin savunma sanayi pazarına açılmasını ve ilin
bu pazardan daha büyük pay almasını sağlamayı
hedefliyoruz. Şu an devam etmekte olan “Enerji
Verimliliği Konusunda Firmaları Desteklemek
için Yeni Bir Hizmet Geliştirilmesi” projemiz ise
bölgemizdeki KOBİ’lerin enerji konusundaki yetkinliklerini arttırmayı amaçlamaktadır.

K

ocaeli, İstanbul’dan sonra Türkiye’nin
ikinci büyük sanayi kenti olup Türkiye’nin imalat sanayisinin yüzde
13’ünü üretmektedir. Kentimiz, doğal
bir liman olan İzmit Körfezi etrafında
bulunan özel konumu itibarıyla firmalarımıza lojistik anlamda da önemli fırsatlar sunmaktadır. 35
liman ve iskeleye ev sahipliği yapan şehrimizden
yaklaşık 73 milyon ton yük elleçlenebilmektedir.
Bölgemiz, bulunduğu konum itibarıyla büyük ölçekli ve yabancı sermayeli firmaların da ilgisini
çekmektedir. Odamıza kayıtlı firmaların 307’si yabancı sermayeli olup, Türkiye’nin en büyük 1000
büyük işletmesi içerisinde ise ilimizden 134 adet
firma yer almaktadır. Ayrıca Kocaeli, sanayinin
ihtiyaç duyduğu kalifiye insan kaynağını sağlayacak bir altyapıya da sahiptir. AR-GE Merkezi olan
toplam bin 186 adet şirketin, 126 tanesi ilimizde
yer almaktadır. 15 adet de tasarım merkezimiz bulunmaktadır. Aynı zamanda şehrimizde sanayi,
disiplinli olarak gelişmektedir. 14 adet Organize
Sanayi Bölgesi, (OSB) beş adet Teknopark ve iki
adet serbest bölge bulunan Kocaeli’nde, bahsi ge-

Tüm bunların yanı sıra sanayi kuruluşlarını yakından ilgilendiren güncel konular, yasal düzenlemeler ve mevzuat değişiklikleri ile ilgili çeşitli
bilgilendirme toplantılarını da düzenlemeye devam ediyoruz. Aynı zamanda, yurt dışı ve yurt
içinde firmaların ihracatını arttırmak ve yeni pazarlarla tanışmalarını sağlamak için birçok ülkeye fuar ziyaretleri gerçekleştiriyoruz.
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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ

Tarım ve Ticareti

Destekliyoruz

Sakarya'da sanayi, ticaret, tarım
ve turizmin birlikte büyümesi için
gayret gösteriyoruz

S

müzle çalışıyoruz. Şehre faydalı olacak ekonomik
tabanlı oluşumlar geliştirmek için etütlerimizi
sürdürüyoruz. Bu projelerden ilki, Sakarya ekonomisinin güçlü aktörlerinden biri olan peyzaj
ve süs bitkiciliği sektörünün daha geniş kitlelere
duyurulmasıydı. Bunun için iki yıldır, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği hâlinde “Sakarya
Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali”ni düzenliyoruz.

akarya, gerek jeopolitik konumu gerekse sahip olduğu turizm, kültür, tarih ve
ekonomi potansiyeli ile ülkemizin en
dikkat çeken şehirleri arasındadır.
Hem sınai hem de zirai anlamda oldukça üretken olan şehrimiz, yoğun ihracat payıyla
da göz doldurmaktadır. Hâlihazırda sekiz adet
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile hizmet veren
Sakarya’da mevcut OSB sayısını 11’e çıkarmak için
çalışmalarımız devam etmektedir. Zira şehrimiz,
düzenli sanayi bölgeleri ve buralardaki firmaların
istihdam ile enerjiye kolay ulaşması sayesinde
yatırımcılar açısından cazip olarak nitelendirilmektedir.

Şehrimizin tarım alanındaki geleceğini görerek
Sakarya Tarımsal Ürünler Mükemmeliyet Merkezini (Doku Kültürü Laboratuvarı) yine Büyükşehir
Belediyemiz ile gerçekleştirdiğimiz ortak çalışma
sonrasında hayata geçirmeye başladık. Tüm bunların yanı sıra Sakarya ekonomisinde en büyük
paya sahip olan ihracatın ivme kazanması için
de zemin hazırlamaya çalışıyoruz. İhracat pazar
araştırması projesi, uluslararası ticaret elçileri
projesi, üniversiteden pazar elçiliğine projesi, ihracat akademisi ve Sakarya Uluslararası Ticaret
Geliştirme Merkezi gibi birçok projeyi geliştirerek
üyelerimizin ihracat yapmasını kolaylaştırmaya
gayret ediyoruz.

Sakarya’nın sanayisi ağırlıklı olarak otomotiv
endüstrisinde gelişmiş olmakla birlikte makine
imalatı, dış mekân süs bitkiciliği, raylı sistemler,
savunma sanayi, ambalajlı içme suyu, orman
ürünleri ve kanatlı hayvancılık sektörleri de önde
gelen ihracat kalemlerimiz içerisindedir. İl bazında bakıldığında Sakarya, 2018 yılında gerçekleştirdiği 5,6 milyar dolarlık ihracatla tüm iller arasında 7’nci sırada yer almaktadır.

Şifremiz 54 mottosuyla hareket ederek, şehrimizdeki tarım ve ticareti daima destekleyeceğimizin
ve Sakaryamızın bir sanayi başkenti olması için
var gücümüzle çalışacağımızın sözünü veriyoruz.

Bizler de Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO)
olarak şehrimizin her unsuruyla yakından ilgileniyor ve katma değer oluşturmak için var gücü-
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Kocaeli’de bir masal diyarı:

Harikalar Sahili

D

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan Harikalar Sahili’nde bir gezintiye
çıkmaya ne dersiniz?

M U R AT E K I N AY

dek Türkiye’de sadece iki belediyeye verilen kredi
desteğinin etkili kullanımı sayesinde Harikalar Sahili, Derince Belediyesi’ne Çevre Ödülü kazandırmış
durumda.

evasa büyüklükte dinozorlar, korsan
gemisi veya mantar şekline bürünmüş
restoranlar, masallardan kopup gelen
kahramanlar ve daha fazlası... Kocaeli’nin Derince ilçesinde yer alan Harikalar Sahili, özellikle çocuklu aileler için birbirinden
eğlenceli aktiviteler vadediyor.

■ 2006 YILINDAN BU YANA BULUŞMA NOKTASI
Harikalar Sahili, esasında yeni bir proje sayılmaz.
Resmî açılışı o dönemin Başbakanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından yapılan eğlence merkezi, 2006
yılından günümüze ziyaretçilerini ağırlıyor. Kocaeli şehir merkezine 14 kilometre uzaklıktaki bu muazzam yere İstanbul’dan yaklaşık 90 kilometrelik
yolculuğun ardından ulaşılabiliyor. Üstelik parka
girişte herhangi bir ücret alınmıyor. Otomobille gelenler için Harikalar Sahili’nin çevresinde geniş otopark alanları mevcut. Eğer özel aracınız yoksa kent
merkezinden Derince yönüne devam eden minibüs
hatlarından yararlanabilirsiniz.

■ DERINCE’NIN KEYIF MERKEZI
Günümüzde hızla yoğunlaşan kentleşme ile birlikte
ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli zaman geçirebilecekleri alanlara olan ihtiyaç da artıyor. Miniklerin
rahatça oradan oraya koşturabilecekleri, eğlenirken
öğrenebilecekleri adresler gitgide popüler hâle geliyor. Kocaeli’ne bağlı ilçelerden Derince’de bulunan
Harikalar Sahili, işte tam olarak böyle bir yer. Üstelik
toplamda 30 bin metrekarelik alana yayılan devasa
proje, pek çok takdir ve başarının da sahibi. Bugüne
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■ PAMUK PRENSES VE YEDI CÜCELER ILE TANIŞIN
Küçük yaşlardan itibaren masallardan aşina olduğunuz meşhur karakterlerle Harikalar Sahili’nde
daha yakından tanışabilirsiniz. Kötü planlar peşinde olan kraliçeden kaçarak ormana sığınan ve
burada Yedi Cüceler ile tanışan Pamuk Prenses, bu
karakterlerden sadece biri. Mantar biçiminde evlerde yaşayan Şirinler ile onları ele geçirmeye çalışan
Gargamel ise Derince’nin sahil hattını renklendiren
diğer masal kahramanlarından.
■ KÜLKEDISI VE ÇAKMAKTAŞLAR DA BURADA
Eğlenceli bir hafta sonu için rotanızı Harikalar Sahili’ne doğru çevirdiğinizde, gece yarısı dolmadan
önce saraydan kaçmaya çalışan Külkedisi ile karşılaşacaksınız. Üstelik bu muazzam alandaki efsanevi
karakterler bunlarla da sınırlı değil. Fred Çakmaktaş
ile karısı Vilma, neredeyse bir an bile yanlarından
ayırmadıkları Dino ile birlikte Harikalar Sahili’nde konukları selamlıyor. Özellikle çocuk ziyaretçiler devasa
büyüklükteki Dino’yu gördüklerinde mutluluktan
yerlerinde duramıyor.

Küçük yaşlardan itibaren
masallardan aşina olduğunuz meşhur
karakterlerle Harikalar Sahili’nde
daha yakından tanışabilirsiniz

■ NASREDDIN HOCA, KELOĞLAN VE
RAPUNZEL’I ATLAMAYIN
Fıkraları dilden dile yayılan Nasreddin Hoca, güldürürken düşündüren mizah anlayışıyla Türk halk kültürünün ayrılmaz bir parçası. Harikalar Sahili’ni eline
aldığı yoğurt kabıyla renklendiren Hoca’ya selam verdikten sonra yıllarca hapsedildiği kulede yaşayan Rapunzel’i görebilirsiniz. Uzun saçlarını kuleden aşağı
sarkıtan Rapunzel, miniklerin hayal gücünü canlandırmak için burada bekliyor. Derince sahilinin muhteşem keyif noktası Harikalar Sahili’nde gezerken
ayrıca masalların efsanevi yüzü Keloğlan’la da tanışabilirsiniz. Sahili keşfederken bu harika karakterlerle
fotoğraf çektirerek gününüzü renklendirebilirsiniz.

■ LEZIZ HAMBURGERLERI VE ENFES
YEMEKLERI TADIN
Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Nasreddin Hoca veya
Çakmaktaşlar gibi birbirinden renkli kahramanların
arasında dolaşmak hayli yorucu olabilir. Park gezisinin ardından yemek molası vererek dinlenmek isterseniz, hamburger veya ızgara yemeklerden tadabileceğiniz mekânları tercih edebilirsiniz.
Üstelik ziyaretçilere burada Türk mutfağının yanı
sıra Meksika başta olmak üzere dünya mutfaklarından da örnekler sunuluyor. Tercihiniz daha çok
hızlıca bir şeyler atıştırmak ve sonrasında eğlenceye
kaldığınız yerden devam etmekse, sandviç gibi pratik atıştırmalıkları seçebileceğinizi anımsatalım.

■ SABAHLARI GÜNE ENERJIK BAŞLAYIN
Harikalar Sahili’ne dilerseniz sabah saatlerinde
gelebilir, güne burada bulunan mekânlarda yapacağınız enfes bir kahvaltı ile başlayabilirsiniz. Yel
değirmeni şeklinde tasarlanan kafe, çocuklu aileleri rahat ettirecek ortamıyla dikkat çekiyor. Üstelik
açık büfe olarak sunulan birbirinden nefis lezzetler,
özellikle hafta sonlarında Derince ve civarında yaşayanlar için burayı bulunmaz bir cazibe merkezi hâline getiriyor. Eğer grupla geliyorsanız, kolayca yer
bulabilmek adına önceden rezervasyon yaptırmayı
unutmayın.

■ KORSAN GEMISINDE HAMBURGER MOLASI
Harikalar Sahili’ni bu denli popüler hâle getiren
özelliklerinden biri ise kuşkusuz korsan gemisi veya
dinozor şeklinde tasarlanan eğlenceli mekânları. Bu
sayede normalde afacan çocuklar dahi burada keyifle yemeklerini yiyebiliyorlar. Sahilin farklı alanlarına yayılan restoranlarda enfes hamburgerlerin yanı
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çevrelenen Harikalar Sahili, her yıl pek çok gezi grubunu ağırlıyor. Böylece çocuklar sınıf arkadaşlarıyla
birlikte doyasıya eğlencenin tadına varabiliyor. Timsah veya dinozor şeklinde tasarlanan oyuncaklar,
minik ziyaretçilere zamanın nasıl geçtiğini unutturacak kadar iddialı. Harikalar Sahili, özellikle günübirlik gezintiler için adeta muazzam bir atmosfer
vadediyor.
■ ÇARPIŞAN BOTLARDA HEYECAN DOLU
DAKIKALAR
Her yaştan ziyaretçiye keyif dolu anlar yaşatan Harikalar Sahili’nde sadece çocuklar değil, yetişkinler
de eğlencenin tadına varabilir. Deniz manzarasına
hâkim eğlence merkezinin çevresinde canlı müzik
yapılan yerlerin yanı sıra mantar şeklinde küçük
büfeler mevcut. Rotanızı havuzun çevresine doğru
çevirdiğinizde ise uzaktan kumanda ile kontrol edilen botları göreceksiniz.

sıra dilerseniz tadı damakta kalan diğer lezzetleri de
deneyebilirsiniz. Üstelik restoranların üst katına çıktığınızda muhteşem bir deniz manzarası sizi bekliyor olacak.
■ DÜNYA MUTFAKLARINA AÇILAN PENCERE
Kocaeli ve Derince sahilinin gitgide popülerliği artan noktalarından Harikalar Sahili, dünya mutfağından örneklerle buluşmak isteyenler için sayısız
seçenek sunuyor. Enteresan şekilleriyle dikkat çeken yerlerin menülerinde Hint, Japon, Fransız hatta
Amerikan ve İspanyol mutfaklarından örneklere
rastlayabilirsiniz. Güler yüzlü ekipleriyle misafirlerini karşılayan restoranlarda yetişkinler dinlenerek
huzur bulurken çocuklar da içine girdikleri bu ilgi
çekici dünyanın heyecanına kapılıyor.

■ FOTOĞRAF MAKINENIZI UNUTMAYIN
Neredeyse attığınız her adımda şaşırtıcı bir detayla
karşılaşacağınız Harikalar Sahili, fotoğraf kareleri
için muhteşem bir fon oluşturuyor. Sahilin yolunu
tutarken yanınıza fotoğraf makinenizi alarak ailece
birbirinden güzel kareler çekebilirsiniz. Bu sayede
Derince kıyılarını keyifle buluşturan Harikalar Sahili’nde yaşayacağınız dakikaları uzun süre hafızanızda kalacak anılar hâline getirebilirsiniz.

Kocaeli ve Derince sahilinin gitgide
popülerliği artan noktalarından
Harikalar Sahili, dünya mutfağından
örneklerle buluşmak isteyenler için
sayısız seçenek sunuyor

■ DINO ILE DONDURMA KEYFI
Hiç kuşkusuz Harikalar Sahili’nin en gözde duraklarından olan Dino, burada sadece Çakmaktaşlar ailesinin parçası değil. Aynı zamanda gölgesinde oturup dondurma yiyebileceğiniz hayli keyifli bir alan.
Minik ziyaretçileri önce görüntüsüyle cezbeden
kafede yazın sıcak günlerinde dondurmanızı elinize
alarak etrafı seyredebilir ve serinleyebilirsiniz.
■ KÂĞIT FABRIKASINDAN EĞLENCE
MERKEZINE
Derince sahilinde boylu boyunca uzanan devasa eğlence merkezinin yerinde önceleri bir kâğıt fabrikası
yer alıyordu. Fabrikanın kapanmasının ardından
araziyi değerlendirmek isteyen belediye tarafından
hayata geçirilen proje sayesinde ziyaretçiler, deniz
manzarasına karşı eğlenirken dinlenebiliyor.
■ OKUL VE GEZI GRUPLARININ GÖZDESI
Efsanevi masal karakterleri ve ilginç mekânlarla

38

Gurme

İki Şehir

İki Lezzet

H

Kocaeli pişmaniyesi, Sakarya ıslama köftesiyle öne çıkıyor

G Ü LT U Ğ E R D Ö L

Balkan savaşları sırasında Türkiye’ye göç eden
Boşnak ve Makedonların, bayat ekmekleri değerlendirme düşüncesiyle ortaya çıkardıkları ıslama
köfte ve Coğrafi Tescil Belgesi’ne sahip pişmaniye,
iki şehrin marka tatları hâline gelmiş durumda.
Gerek görünümleri gerekse tatlarıyla ağız sulandıran bu lezzetlerin nasıl hazırlandığını merak
edenler için mutfağa girdik ve bir kere tattıktan
sonra asla vazgeçemeyeceğiniz bu lezzetlerin tariflerini sizler için derledik.

er gün artan ticari hacmiyle ekonomiye katkı sağlayan ve İstanbul’a
yakınlığı ile göz dolduran Doğu Marmara’nın yalnızca bu özellikleriyle mi
öne çıktığını sanıyorsunuz? Cevabınız evet ise iki müthiş lezzeti kaçırıyor olmalısınız.
Bu yazımızda sizleri Adapazarı’nın ıslama köftesi
ve İzmit’in pişmaniyesi ile buluşturarak bölgenin
meşhur lezzetleri hakkında bilgi sahibi olmanızı
sağlayacağız.
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Pişmaniye Hazırlanışı:
Toz şeker, suyun içinde jöle kıvamına gelinceye kadar eritilir.
5-10 dk sonra içerisine suyla açılmış krem tartar ya da limon
tuzu katılır. Tercihe göre vanilya ya da kakao koyulur. Bu işlemin ardından jöle kıvamına gelen şeker bir süre soğutulur
ardından yuvarlak bir halka hâline getirilir.
Bir tarafta un kavrulur ve büyük bir tepsiye alınarak üzerine tereyağ gezdirilir. Akabinde birkaç kişi, halka şeklindeki
jöleyi unun üstünde çevirmeye başlar. Bu şekilde bütün un,
toplama ve çekme işlemi adı verilen yoğurma usulüyle jöleye yedirilir. Jöle halkası tel tel olana ve beyazlayana kadar bu
işlem devam eder. Jölenin her seferinde halka şekline döndürülmesine ve kopmamasına dikkat edilmelidir. İşlemin
tamamlanmasının ardından pişmaniye, tezgaha serilerek
soğutulur. Daha sonra fincan ile şekil verilerek lokmalık toplar hâline getirilir.
Malzemeler:
- 5 kg toz şeker
- 2.5 lt su
- 0.5 gr krem tartar veya yarım fincan suda eritilmiş limon
tuzu
- 1 kg un
- Yarım kilo tereyağ
- Tercihe göre kakao ya da vanilya
Püf Noktası:
Pişmaniyeyi, pişmaniye yapan en önemli özellik; pamuğu
andıran hafif, beyaz görüntüsü ve ağızda çabuk dağılan yapısıdır. Bunun sağlanabilmesi için de kavrulmuş unun, şekere yedirilmesi ve jöle kıvamındaki şekerin tel tel ayrılıncaya
kadar yoğrulması gerekir.

Islama Köfte Hazırlanışı:
Köfte harcı için gerekli olan tüm malzemeleri yoğurun ve
istediğiniz büyüklükte şekil verin. Ardından, önceden hazırlamış olduğunuz kemik suyunun içine yağda kızdırılmış
tatlı toz kırmızı biber ve tuz ekleyin. Dilimlediğiniz bayat ekmekleri bu karışıma batırıp, ekmeklerin dağılmasına fırsat
vermeden sudan alın.
Köfteleri ve ekmekleri ızgarada pişirin. Süslemek için kullanacağınız domates ve biberleri de pişirdikten sonra bir servis tabağı alın. Tabağın en altına ekmekleri, üzerine de köfte,
domates ve biberleri koyarak servis edin.
Malzemeler:
Köfte harcı için:
- Dana kaburgasından hazırlanmış yarım kilo kıyma
- 1 adet rendelenmiş kuru soğan
- Kurutulmuş ekmek içi
- 1 tutam tuz ve karabiber
Islak ekmek sosu için:
- Tercihen ekşi mayadan yapılmış, ince ince dilimlenmiş
odun ekmeği
- İlikli kemikle hazırlanmış et suyu
- 1 çay kaşığı tatlı kırmızı toz biber
- Sıvı yağ
Süslemek için:
- 2 adet domates ve yeşil biber
Püf Noktası:
Islama köftenin lezzetli olmasını sağlayan en önemli nokta:
köfte kıymasının dana kaburgasından çekilmesi ve ekmeğin, ekşi mayadan yapılmasıdır. Köftenin yanında bir de piyaz yerseniz güzel bir ziyafet çekmiş olursunuz.
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Yeryüzünde Cennetten Bir Yansıma:

Acarlar Longozu

T

Karadeniz ve Marmara bölgelerinin buluşma noktasında yer alan Acarlar
Longozu, hafta sonu şehir temposundan uzaklaşmak isteyenleri doğanın
merkezine çağırıyor

PINAR KENAR

doğaseverler için görülmeye değer. Karadeniz ve
Marmara bölgelerinin buluşma noktasında, İstanbul ve Ankara’ya ortalama 3 saatlik uzaklıkta
yer alan Acarlar Longozu; hafta sonu şehir temposundan uzaklaşmak isteyenleri doğanın merkezine çağırıyor.

ürkiye, dünyanın en büyük ikinci longoz ormanına sahip. Sakarya ise Türkiye’nin tek parça hâlindeki en büyük
longoz ormanına… Sakarya’nın Karasu
ve Kaynarca ilçelerinin ortasında yer
alan Acarlar Longozu, 24 kilometrekarelik alanı ve sudan yükselen zengin bitki çeşitliliğiyle
dünyanın en nadir rastlanan doğal güzellikleri
arasında bulunuyor. Ekvatoral kuşak üzerindeki
Amazon ve Kongo havzalarından sonra dünyanın
en büyük tek parça su basar ormanı olan Acarlar
Longozu, sulak alanda yetişen endemik bitki türlerinin yanı sıra karada ve suda yaşayan çeşitli
hayvanlara da ev sahipliği yapıyor. 1998’den itibaren birinci derece doğal sit alanı olarak koruma
altına alınan bölge; içerisinde yer alan yürüyüş
yolu, piknik alanları ve konaklama seçenekleriyle

■ YER SULARINDAN BESLENEN YAŞAM
Longoz ormanları, canlı ve gür ekosistemiyle tropikal iklimdeki yağmur ormanlarına çok benzese
de iki habitat arasında temel bir fark bulunuyor.
Yağmur ormanları adından da anlaşılacağı üzere
yağışlarla beslenirken longoz ormanları, kendisi için gerekli olan suyu yer altı ve yer üstü kaynaklarından alıyor. Bu nedenle Acarlar Longozu,
dünyanın en büyük tek parça su basar ekosistemi
olma özelliği taşıyor. Türkiye’deki bilinen bir diğer
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la Sakarya Nehri’ne ve ardından Karadeniz’e dökülüyor. Gölün civardaki tatlı su kaynaklarından
meydana gelmesi ve açık havzalı olması nedeniyle bölgede çok zengin bir canlı çeşitliliği mevcut.
Ancak hem orman hem bataklık hem de göl olarak tanımlanabilecek bu ekosistemde, genellikle
sulak alanlarda yetişebilen canlılar barınıyor.

büyük longoz ormanı ise Kırklareli iline bağlı İğneada’da yer alıyor. Bursa’daki Karacabey Longozu ise yayıldığı alanın genişliği bakımından Türkiye’nin en büyük su basar ormanını oluştursa
da daha çok sazlık yapısıyla dikkat çekiyor. Türkiye’de ayrıca, Sinop Sarıkum’da ve Samsun’un Kızılırmak deltasında yer alan daha küçük longozlar
da mevcut. Bu yönüyle Anadolu, sulak alanlar
bakımından Avrupa ve Orta Doğu’nun en önemli
coğrafyalarından biri olarak değerlendiriliyor.

■ ZENGIN DOĞAL VARLIKLAR
Acarlar Longozu, 2 bin 300’den fazla türe ev sahipliği yapsa da bölgedeki bitki varlığı ağırlıklı olarak
eğrelti otu, kızılağaç, su menekşesi, göl soğanı,
nilüfer, su lalesi, kayın, gürgen, meşe ve dişbudak
gibi türlerden oluşuyor. Longoz, diğer 11 endemik
türle birlikte su menekşelerinin yetiştiği tek alan
olması bakımından da önem arz ediyor. Alzheimer ve çocuk felci gibi hastalıkların tedavisinde
kullanılan göl soğanı bitkisinin longoz ve çevresinde sıkça yetişmesi ise bölgenin önemini artıran bir diğer etken. Fauna çeşitliliğinin yanı sıra
bölge; yayın, kızılkanat, sazan, turna ve oklama
gibi tatlı su balıklarının da yaşam alanı. Longozda; sülün, yaban ördeği, karameke ve yaban kazı
gibi nadir bulunan türler de dâhil 230’u aşkın yerli kuş türü bulunuyor. Anadolu üzerindeki kıtalararası iki önemli göç yolundan birinin üzerinde
bulunan bu alan, yılın belli dönemlerinde üreme
ve kışlama bölgesi olarak göçmen kuşlarını da
ağırlıyor. Bu nedenle yaban hayatı geliştirme sahası olarak tescil edil bölge, sürekli kontrol altında

■ BIRDEN FAZLA EKOSISTEM
Genellikle belli bir ağaç türü olduğu sanılan longoz ormanları; aslında deniz, göl, kumul ve orman
ekosistemlerinin bir araya gelmesiyle oluşuyor.
Akarsuların denize yakın bölgelerinde engebenin
azalması nedeniyle toplanan alüvyonlar, denizle
akarsu yatağı arasında bir seki meydana getirerek lagün olarak da bilenen kıyı set göllerinin
oluşmasını sağlıyor. Bu nedenle Acarlar Longozu,
oluşumu itibarıyla Acarlar Gölü olarak da anılıyor.
Çevresindeki küçük derelerle beslenen bu gölün
içerisinde biriken fazla su, Okçu Deresi vasıtasıy-

Genellikle belli bir ağaç türü
olduğu sanılan longoz ormanları;
aslında deniz, göl, kumul ve orman
ekosistemlerinin bir araya gelmesiyle
oluşuyor
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■ LONGOZLARIN KORUNMASI GELECEK IÇIN
ÖNEMLI
Longoz ormanları, bugün nadir bir habitat şeklinde nitelendirilse de aslında meydana geliş biçimi
bakımından dünyanın birçok yerinde oluşma
imkânına sahip. Ancak artan nüfusla birlikte insanların ihtiyacı doğrultusunda su kaynaklarının
kurutulması veya başka yöne aktarılması, verimliliği nedeniyle bu alanlardaki toprakların tarım
amacıyla kullanılması ve canlı varlığına gereken
özenin gösterilmemesi gibi nedenlerle bu habitatların zamanla yok olduğu düşünülüyor.
Longoz ormanlarının mevcut yapısının bozulmaması ve bu ekosistemde yer alan canlıların
yaşamını devam ettirebilmesi adına su, hayati
önem taşıyor. Bu nedenle tatlı su kaynaklarının
önlerinin kesilmemesi ve bu ormanların koruma
altında tutulması gerekiyor. Çünkü su giriş çıkışı,
longoz bölgesini oluşturmak adına alüvyon taşımasının yanı sıra bölgeye besin, mineral ve canlı
akışını da sağlıyor. Göçmen kuş ve balık türlerinin
küresel ekolojik sistem açısından sahip olduğu
öneme karşılık dünyadaki tatlı su kaynaklarının
büyük bir hızla tükenmesi, zengin doğal yaşama
ev sahipliği yapan sulak alanların geleceğe dair
önemini günden güne artırıyor.
Acarlar Longozu, alınan sıkı tedbirlerle her ne kadar korunuyor olsa da önemli tehlikeler ile karşı
karşıya. Devlet tarafından yürütülen su politikalarının beraberinde bölge yerlilerinin tarım faaliyetlerinde kullandığı ilaçlar ve civarda yer alan
sekiz köyün atık sularının longozu besleyen kaynaklara karışması, son derece kırılgan bir yapıya
sahip olan bu ekosisteme onarılması güç zararlar
veriyor. Bu nedenle sit alanı ve yaban hayatını
koruma sahası olan bu bölgeye dair farkındalığın
artırılması; yalnızca bölge için değil, uluslararası
alanda da önem taşıyor.

Longoz ormanlarının mevcut
yapısının bozulmaması ve bu
ekosistemde yer alan canlıların
yaşamını devam ettirebilmesi adına
su, hayati önem taşıyor
tutularak burada yaşayan türlerin sürdürülebilirliği sağlanıyor. 2013 yılına kadar motorlu tekne ve
su bisikleti gibi araçlarla gezintilerin yapılabildiği
longozda, sazlık alanların içinde göçmen kuşların
kuluçkalarının bulunması ve ziyaretçilerin nilüferlere zarar vermesi nedeniyle artık yalnızca yürüyüş yolunda gezme imkânı bulunuyor.
■ HER MEVSIM BAŞKA GÜZEL
Ortalama 1-1,5 metre derinliğe sahip olan ve su
ihtiyacını sonbahar-kış aylarında gerçekleşen
yağışlardan karşılayan Acarlar Longozu, yaz aylarında hava sıcaklığı ve buharlaşmanın etkisiyle
kuruyor. Yazın alandaki suların çekilmesiyle birlikte bölgedeki yerli halk, toprağın veriminden
faydalanma maksadıyla burada tarım faaliyetleri
yürütüyor. Suların yükseldiği aylarda ise bölgede
balık avı yapılabiliyor. Mevsimlerin bölgeye görsel açıdan da muhteşem etkileri bulunuyor. Bu
alanda yetişen beyaz nilüferlerin görülebilmesi
bakımından ziyaret için genellikle mayıstan kasıma kadar olan dönem tavsiye ediliyor. İlkbahar ve
yaz dönemlerinde en yeşil zamanlarını yaşayan
longoz; sonbahar aylarında ise sarı, turuncu ve
kırmızı yapraklara bürünerek ziyaretçilerine âdeta bir rüyanın içinde hissiyatı veriyor.
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Kocaeli’nin Görkemli Çatısı:

Kartepe

Kartepe, genellikle kış aylarında yıldızı parlayan tatil merkezlerinden.
Ancak bu durum diğer mevsimlerde cazibesini yitirdiği anlamına gelmiyor
MURAT EKİNAY
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■ YAZ KIŞ KARTEPE
Kartepe, genellikle kış aylarında yıldızı parlayan
tatil merkezlerinden. Ancak bu durum diğer mevsimlerde cazibesini yitirdiği anlamına gelmiyor.
Bahar aylarıyla birlikte bölgede havalar ısınmaya
başlıyor. Böylece Kartepe, toplantı ve kongreler
için muazzam bir merkez hâline geliyor. Üstelik
yemyeşil ağaçlarla çevrili tepenin üzerinde yükselen konaklama tesisi sayesinde burada dilerseniz rahatlıkla birkaç gün geçirebilirsiniz. Hava
sıcaklıklarının elverişli olduğu dönemlerde gerçekleşen yürüyüşlere katılmak ise kuşkusuz bu
eşsiz doğa harikasının tadını çıkarmanın en iyi
yollarından.
■ BIRBIRINDEN KEYIFLI AKTIVITELER
Eğer kayakla aranız fazla iyi değilse, Kartepe gezinizi bahar veya yaz aylarına denk gelecek şekilde
planlamanızda yarar var. Böylelikle dağ bisikleti,
binicilik veya kuş gözlemciliği gibi alternatif aktiviteleri değerlendirebilirsiniz. Ayrıca fotoğraf çekmekten keyif alan gezginler burada birbirinden
renkli ve cezbedici kareler elde edebilirler.
■ ENFES YÖRESEL TATLARIN DIYARI
Kartepe’de sabahlar taze köy ürünleriyle hazırlanan bol seçenekli kahvaltılarla başlıyor. Sıcak çayla birlikte servis edilen taze peynirler, reçeller ve
çıtırdayan ekmeklerle günün geri kalan bölümü
için gereken enerjiyi depolayabilirsiniz. Öğle vakti
geldiğinde ise manzaraya karşı nefis sucuk ekmeği tatmayı ihmal etmeyin. Özellikle kış aylarında
sırf bu keyfi yaşamak için Kartepe’nin yolunu tutanların sayısı hayli fazla.

Kartepe’de sabahlar taze köy
ürünleriyle hazırlanan bol seçenekli
kahvaltılarla başlıyor

T

ürkiye’de özellikle kış tatili denince
akla ilk gelen adreslerden olan Kartepe, şehirden kaçmak ve doğanın içinde
huzur bulmak isteyenler için âdeta biçilmiş kaftan. Üstelik kışın kayak tutkunlarını buluşturan Kartepe, enfes doğası ve göz
kamaştıran manzaraları sayesinde her mevsim
ziyaretçilerine farklı güzellikler vadediyor.

■ HUZURUN ADRESI MAŞUKIYE
Kartepe’ye gelenleri bekleyen bir başka muazzam
nokta ise Maşukiye. Akan derelerin huzur veren

■ BITINYA KRALLIĞI’NDAN GÜNÜMÜZE
Kartepe’nin bilinen tarihi günümüzden yüzlerce
yıl öncesine, Bitinya Krallığı’na kadar uzanıyor.
Sonrasında buraya yerleşen Bizanslılar ve Osmanlılar zamanında da önemini büyük ölçüde
koruyan bölge, Kocaeli ve İstanbul’a yakın konumu sayesinde kavşak noktası olarak anılıyordu.
Şimdilerde ise Kartepe, büyük kentlerin yorucu
atmosferinden kaçarak doğaya sığınanları kucaklıyor. Üstelik yıl içinde buraya pek çok tur da
düzenleniyor. Yani özel aracınız olmasa da Kartepe’ye kolaylıkla ulaşmanız mümkün.
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şırıltıları arasında dinlenmek ve piknik yapmak
istediğinizde siz de rotanızı bu taraflara çevirebilirsiniz. Maşukiye’ye gelince ne yenir sorusunun
bir numaralı yanıtı ise alabalık. Yazıcı Deresi boyunca uzanan ve “Alabalık Vadisi” ismiyle bilinen
bölge, yan yana sıralanan lokantalarıyla meşhur.
Yörede ziyaretçilere hizmet veren tesislerde tertemiz havayı içinize çekebilir, göz kamaştıran
dağ manzaraları ve sakinlik aşılayan kuş sesleri
eşliğinde yemeğinizi yiyebilirsiniz. Maşukiye ayrıca aile boyu yapılan uzun hafta sonu kahvaltıları için de muhteşem bir adres. Üstelik eğer kiraz
ağaçlarının çiçek açtığı aylarda buraya gelirseniz,
ziyaretçileri hayran bırakan renk cümbüşüne şahitlik etme fırsatı bulabilirsiniz.

Kartepe, büyük kentlerin yorucu
atmosferinden kaçarak doğaya
sığınanları kucaklıyor

■ CENNETTEN BIR KÖŞEYI ANDIRAN BAHÇECIK
Kartepe yakınlarında bulunan Bahçecik, neredeyse tüm körfezi gözler önüne seren muhteşem
manzarasıyla meşhur. Genellikle hafta sonları
piknik için gelen bölge sakinlerini ağırlayan bu
yerde hem bedeninizin hem de zihninizin dinlendiğini hissedeceksiniz. Üstelik buradan çıkan
doğal kaynak suyunun başta mide rahatsızlıkları
olmak üzere pek çok hastalığa iyi geldiği söyleniyor. Bu sayede Bahçecik, huzur bulmak isteyenler
kadar şifa ve sağlık arayanlara da hitap ediyor.

Bu nedenle buraya gelirken yanınıza soğuktan
koruyacak giysilerinizi aldığınızdan emin olmalısınız. Tabiat gezilerinin vazgeçilmez adreslerinden Aygır Deresi ise fotoğrafları süsleyen dillere
destan görüntüsü ile ziyaretçilerin hayranlığını
kazanıyor. Açık hava yürüyüşlerine elverişli bir
dönemde buraya geldiğinizde derenin etrafından
dolaşarak temiz havayı ciğerlerinize doldurabilir,
doğanın iyileştirici gücünü hissedebilirsiniz.

■ OSMANLI’NIN MIRASI HIKMETIYE CAMII
Kartepe yakınlarındaki sevimli yörelerden Derbent’in sınırlarında yer alan Hikmetiye Camii,
1800’lü yılların sonlarına doğru inşa edilen son
derece göz kamaştırıcı bir yapı. Osmanlı Padişahı
II. Abdülhamid’e hizmet eden Habibe Hanım’ın
vefatının ardından padişahın emriyle yaptırılan
tarihî ibadethane, taş duvarları ve huzurlu bahçesiyle ziyarete değer.
■ ÇEVREDEKI GÜZELLIKLERI KEŞFEDIN
Kartepe’ye kadar geldiğinizde dilerseniz bölgede
ziyaretçileri bekleyen diğer harika yerleri görerek
gezinizi renklendirebilirsiniz. Serin havasıyla bilinen Kuzu Yaylası Milli Parkı, bu anlamda ilk akla
gelen seçeneklerden.
Özellikle doğanın canlanmaya başladığı ilkbahar
aylarında eşsiz görüntüler vadeden millî parkta
kamp kurmaya elverişli muazzam alanlar mevcut. Ancak bölgede sıcaklıklar özellikle kış aylarında son derece düşük seviyelere inebiliyor.
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