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BAŞLARKEN

Merhaba;

Geçmişte birçok çalışma içerisinde bulunan Marmara KAISİAD’ın, 4’üncü dergi 
çalışmasıyla tekrar birlikteyiz. 

Bir sosyal girişimin sonucu olan Marmara KAISİAD’ın kuruluş misyonuna ve sahip 
olduğu vizyona uygun olarak tüm gayretiyle çalışmalarına devam ettiğini gör-
mek bizleri mutlu ediyor ve geleceğe umutla bakmamıza sebep oluyor. 

Marmara KAISİAD’ın kuruluşu 2009 senesine dayanıyor. Yapılan geniş çaplı top-
lantılar, sunumlar ve istişareler sonucu 2010 senesinde tüzel kişilik kazanan der-
neğimiz, 13 yılı geride bıraktı. Başta bir umut ve bir ışık olan kuruluş çalışmaları, 
aradan geçen süre zarfında sonuç ve öncü oldu; bulunduğu bölgeyi aydınlatan 
çok büyük bir yapı ve STK haline büründü. 

Sivil toplum, kamu ve özel sektörün dışında kalan üçüncü sektör olarak tanımla-
nıyor, yasama, yürütme, yargı erki ile medyadan sonra “beşinci güç” olarak ifade 
ediliyor. Marmara KAISİAD, sahip olduğu bu gücün farkında olan, demokrat ya-
pısıyla bölgesinde etkili, duyarlı ve yetkili bir STK duruşu sergiledi.    

Yapılan sosyal projeler, üyelerinin ticari faaliyetlerinin geliştirilmesi için yürütü-
len çalışmalar, eğitim çalışmaları, bölgemizle kurduğu bağlar, geliştirdiği model-
lerle gönüllere girdi, kalpler kazandı, taraflı tarafsız her kesimin takdirini topladı.

Bugün dahi kuruluş heyecanını ve onurunu içimde hissediyor ve yaşıyorum. 

Yapılan çalışmalarda emeği geçmiş çok kıymetli üyelerimize, geçmiş ve mevcut 
yöneticilerimize ve paydaşlarımıza bu kapsamda teşekkürü bir borç bilirim. 

İnanıyor ve güveniyorum ki, bu birlik ve beraberlik içerisinde daha yapacak çok 
işimiz; yürüyecek çok yolumuz, konuşacak çok sözümüz olacak. 

Marmara KAISİAD’ın başarılarının devamını diler, sevgi ve hürmetlerimi sunarım. 

“YAPACAK ÇOK İŞİMİZ, 
SÖYLEYECEK ÇOK SÖZÜMÜZ OLACAK”

Av. UFUK EKİNCİ
Kurucu Başkan
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BİZLERE EMANET EDİLEN MARMARA KAISİAD’IN TOPLUMA ÇOK DAHA FAZLA KATKI SAĞLAMASI 
İÇİN ETKİN BİR YOL HARİTASI BELİRLEDİK. DERNEĞİMİZİN KURULUŞ DEĞERLERİNİ, YENİLİĞİN VE 

GELİŞİMİN GÜCÜYLE DESTEKLEMEK TEMEL AMACIMIZI OLUŞTURUYOR.  

MARMARA KAISİAD

YENİLİKÇİ VE 
KAPSAYICI BİR 

YAKLAŞIM ORTAYA  
KOYACAK

Bosna-Hersek Brçko Üniversitesi 
İnşaat Bölümü’nden mezun olan Şamil 
Yalçın, 2010 yılında kurduğu Gen Yapı 
ile inşaat sektöründe hizmet veriyor. 
Çeşitli sivil toplum örgütlerinde uzun 
yıllar görev alan Şamil Yalçın, yaklaşık 
18 yıl aktif siyaset yaptı. 2014 - 2019 

yılları arasında Gebze Belediyesi’nde 
meclis üyeliği yapan Şamil Yalçın, 
o dönemde İmar Komisyonu, Plan 

Bütçe Komisyonu, Denetleme 
Komisyonu ve Çevre Komisyonlarında 

görev yaptı. 

İSG Uzmanı Tuncer Saltaş, Anadolu 
Üniversitesi mahalli idareler alanında 
eğitimine devam ediyor. Darıca’nın 
ilk özel sağlık kuruluşu Özel Hayat 

Tıp Merkezi’nin kurucusu olan Saltaş, 
Gebze’de Şifa OSGB’nin de kurucu 
ortağı. Gebze Mustafapaşaspor’un 
yönetim kurulu üyesi olan Tuncer 

Saltaş, Darıca Halk Evleri Derneği genel 
sekreteri, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 
Derneği yönetim kurulu üyesi, Darıca 

Ardahan Güzelyurt Köyü Derneği 
yönetim kurulu üyesi, Marmara 

Girişimci İş Adamları Derneği genel 
başkanı ve Darıca Belediyesi CHP 

meclis üyesi olarak da görev yapıyor.  

Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Matematik Öğretmenliği 
Bölümü’nden mezun olan Erdem 
Karakaş, 2004 yılında Final Eğitim 

Kurumları ile göreve başlayıp daha 
sonra birçok kurumda çalıştı. Erdem 

Karakaş, 2011 yılında AÇI Eğitim 
Kurumları’nın franchising hakkını 

alarak Gebze’de anaokulu, ilkokul, 
ortaokul ve Anadolu lisesinden oluşan 

bir kampüs okul açtı. 2020 yılında 
Gebze Açı Kurs Merkezi’ni de açan 

Karakaş, Tüm Kobi Sanayi İş Adamları 
Derneği (TÜKOSİAD) üyesi ve Darıca 

Kızılay Derneği gönüllüsüdür.

1986 yılında Gebze’de Şahin 
Kuyumculuk’u kurarak çalışma hayatına 
başlayan Yücel Yılmazel, 2010 yılında 
Burger King Gebze Şubesi bayiliğini 
aldı. 2013 yılında giyim sektörüne de 
adım atan Yılmazel, Olkan Giyim’i 

devraldı. 2021 yılında Lale Dekoratif 
Boyama Sanat Atölyesi’ni kuran 

Yılmazel, Bukan Group’un kurucu 
ortaklarından ve yönetim kurulu 

üyesidir. 2017 yılından bu yana Gebze 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
olan Yücel Yılmazel, Kars Ardahan 

Iğdır Kalkınma Vakfı’na da (KAI) üyedir. 

Sakarya Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Bölümü’nde mezun 
olan Yakup Kaya, yüksek lisans 

eğitimine Okan Üniversitesi İşletme 
Programı’nda devam ediyor. 2013 

yılında iş sağlığı ve güvenliği alanında 
Tek Çözüm, 2022 yılında da proses 

güvenliği-taahhüt-danışmanlık 
alanında Y3-Mühendislik firmasını 
kurarak çalışmalarını sürdürüyor. 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
Türkiye Ofisinde Score Programı 

eğitmenliği yapan Kaya, aynı zamanda 
derneğimizin Eğitim ve Araştırma 

Komisyonu başkanıdır. 

Kocaeli Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden mezun olduktan bir 
süre sonra Koç Hukuk Bürosu’nu 

kuran Türksen Koç, Kocaeli 
Barosu Staj Eğitim Kurulu’nda 2019 
yılından beri görev yapıyor. Fırtına 

Trabzonspor Taraftarları Derneği’nde 
Başkan Yardımcısı ve uzun yıllardan 
beri Trabzonspor kongre üyesi olan 
Türksen Koç, aynı zamanda Darıca 

Sanayici ve İş İnsanları Derneği 
(DASİAD) genel kurul üyesidir.  

Fehmi Başkaya, uzun yıllar 
çalışma hayatının içinde 
bulunduktan sonra 1999 

yılında Ogün Tavukçuluk’u 
kurdu. İstanbul ve Kocaeli’nde 
Beypiliç ana bayisi olan Ogün 

Tavukçuluk, dondurulmuş 
gıda ile geniş ürün yelpazesini 
artırarak yoluna devam ediyor. 
Fehmi Başkaya, aynı zamanda 

derneğimizin Gezi Organizasyon 
Komisyonu başkanıdır. 

ŞAMIL YALÇIN

TUNCER SALTAŞ 

YÜCEL YILMAZEL 

YAKUP KAYA ERDEM KARAKAŞ

TÜRKSEN KOÇ 

FEHMI BAŞKAYA 

BAŞKAN / Gen Yapı

GENEL SEKRETER / Şifa OSGB SAYMAN /  
AÇI Eğitim Kurumları

BAŞKAN VEKİLİ /  
Bukan Group, Burger King

BAŞKAN DANIŞMANI /  
Tek Çözüm OSGB

BAŞKAN YARDIMCISI /  
Koç Hukuk Bürosu 

YÖNETİM KURULU ÜYESİ /  
Ogün Tavukçuluk

YÖNETİM

Çocukluğundan bu yana ticaretin 
içerisinde yer alan İlhan Şen, 1978 

yılında Kars’ta Şen Kereste şirketini 
kurdu. Şen, inşaat ve inşaat yapı 

malzemeleriyle ilgili çeşitli imalatlar 
ve ithalatlar gerçekleştirmeye 

başlayınca faaliyetlerine 1986 yılında 
Gebze’de devam etmeye başladı. 

Düğün salonu işletmeciliği de yapan 
Şen, derneğimizin kurucu üyeleri 

arasındadır. 

ILHAN ŞEN

BAŞKAN YARDIMCISI /  
Şen Kereste

08 09MARMARA KAISİAD 2022



İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Gazetecilik Bölümü mezunu olan 

Özden Kılıç Çağlayan, çeşitli medya 
ve iletişim ajanslarında editörlük 
ve yayın yönetmenliği yaptıktan 

sonra 2013 yılında Özde Yayıncılık ve 
Tasarım ajansını kurdu. Dergi, tasarım, 
faaliyet raporu, blog, içerik üretimi, 
dijital iletişim ve kurumsal iletişim 

danışmanlığı alanlarında faaliyetlerini 
sürdüren Özden Kılıç Çağlayan, aynı 

zamanda derneğin Tanıtım ve İletişim 
Komisyonu başkanıdır.

1992 yılında ticaret hayatına gıda 
toptancılığı ile atılan Birol Çiçek, 2004 

yılında Tuzla Tersanesi’nde büyük 
tonajlı gemilerin yapıldığı bir şirket 
kurdu. Ardından CYM Grup Tekstil 
Turizm İnşaat şirketini kuran Birol 
Çiçek, Gebze ve Tuzla bölgesinde 
ticari ve konut projeleri yapıyor. 
Ayrıca İstanbul’da kumaş üretimi 

de yapan Birol Çiçek, derneğimizin 
Üyelerden Sorumlu Üye İlişkileri 

Komisyonu başkanıdır. 

Gökmen Deli, Anadolu Üniversitesi 
Yerel Yönetimler Bölümü’nden 

mezun oldu. 1998 yılında Gök-Çevik 
İnşaat firmasını kuran Gökmen Deli, 

inşaat taahhüt ve elektrik sektöründe 
faaliyetlerine devam ediyor. Kocaeli 
Müteahhitler Birliği kurucu yönetim 

kurulu üyesi ve Gebze Ticaret 
Odası meclis üyesi görevini de 

sürdüren Gökmen Deli, derneğimizin 
Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret 

Komisyon başkanıdır. 

ÖZDEN KILIÇ ÇAĞLAYAN BIROL ÇIÇEK GÖKMEN DELI 

YÖNETİM KURULU ÜYESİ /  
Özde Yayıncılık ve Tasarım Hizmetleri  

Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun 

olan Beytullah Subaşı, ekonomi 
üzerine yüksek lisans da yapıyor. 
Beytullah Subaşı, 2015-2017 yılları 

arasında bir inşaat firmasında elektrik 
işleri sorumlusu olarak çalıştı.  2017 

yılında Subaşı Mimarlık firmasını 
kuran Beytullah Subaşı, İstanbul, 

Kocaeli ve çevre şehirlerdeki sanayi 
bölgelerindeki fabrikalara ve iş 

yerlerine inşaat ve mekanik taahhüt 
işleri yapıyor. Beytullah Subaşı aynı 

zamanda derneğimizin Gençlik 
Komisyonu başkanıdır.

BEYTULLAH SUBAŞI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ /  
Subaşı Mimarlık  

Uzun yıllardır inşaat sektöründe 
anahtar teslim elektrik taahhüt işleri 
yapan Şahismail Koçak, ortağı olduğu 
ENP Elektrik’in genel müdürü olarak 
çalışmalarını sürdürüyor. Şahismail 
Koçak aynı zamanda derneğimizin 

Sanayi ve Ticaret Komisyonu 
başkanıdır. 

ŞAHISMAIL KOÇAK  

YÖNETİM KURULU ÜYESİ /  
ENP Elektrik 

YÖNETİM KURULU ÜYESİ /  
CYM Grup Tekstil Turizm İnşaat 

YÖNETİM KURULU ÜYESİ /  
Gök-Çevik İnşaat  

“FARKINDALIK 
YARATMA 
NOKTASINDA AKTİF 
ÇALIŞACAK VE TEK 
TEK HER BİR ÜYEMİZE 
HEDEFLERİMİZİ, 
HEYECANIMIZI 
ANLATACAĞIZ. HER 
ADIMIMIZDA İŞLEVSEL 
VE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
BİR BAŞARI İNŞA 
ETMEYİ HEDEFLİYORUZ. 
ÜYELERİMİZİN VE 
BÖLGEMİZİ İLERİYE 
TAŞIMA HEDEFİNDE 
OLAN HERKESİN BİZE 
BU YOLCULUKTA 
EŞLİK EDECEĞİNE 
İNANIYORUZ.” 

YENİ KUŞAKLARIN İŞ DÜNYASINA KATILIMLARINI DESTEKLEMEK, DENEYİMLERİMİZİ PAYLAŞIRKEN 
ONLARIN BAKIŞ AÇILARINDAN İSTİFADE ETMEK AMACIYLA BİR GENÇLİK YAPILANMASINI HAYATA 
GEÇİRDİK. DERNEĞİMİZİN VİZYONUNA FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI KAZANDIRACAK VE İLERİYE TAŞIYACAK 
GENÇLERİMİZİ GENÇ MARMARA KAISİAD’A BEKLİYORUZ.

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

UFUK EKİNCİ
NASRETTİN BAVAŞ
MEŞAİK KARAKUŞ

GENÇLİK KOLLARI YÖNETİM KURULU

BEYTULLAH SUBAŞI / GENÇLİK KOLLARINDAN SORUMLU KOORDİNATÖR

MUSTAFA CANPOLAT / GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI

AZER KARAKAŞ / BAŞKAN VEKİLİ

ABDÜLHAMİT SUBAŞI

DOĞUKAN AVAR

MUHAMMET AVAR

ALİCAN KOÇ 

AZER ŞEN

İBRAHİM KÖMÜRCÜ

BURCU ÇİÇEK

CAN ÇİÇEK

EMİR YILMAZEL

ENES YALÇIN

GAMZE YALÇIN

ERBİL ADA

ERDİ SALTAŞ

FURKAN KARABAĞ

FIRAT GÖKBULAK

GAMZE KARAKAŞ

KADİR ŞEN

MESUT UZUNKALA

OGÜN BAŞKAYA

SİBEL ŞEN

SİNAN HİKMET ADIGÜZEL

UFUK KARATAŞ

ŞEVİN BOZKURT

HAYSİYET DİVANI ASİL ÜYELERİ

NİHAT YILDIRIM
HAMZA ŞAYİR
TEHLAT OSMANOĞULLARI
SAVAŞ ÖZDEMİR
FİKRET YILMAZEL

HAYSİYET DİVANI YEDEK ÜYELERİ

OSMAN ADIGÜZEL
ERCAN DOĞRU
FAHRETTİN YILDIZ
ENSAR KORKMAZ
OKAY AĞYOL

DENETLEME KURULU ASİL ÜYELERİ
SALİH IŞIK
ABDÜLHAMİT ERDEM
DİLEK TAN

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ
ABDURRAHMAN ADA
FEYZULLAH ERCAN
VEDAT YILMAZEL

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

REŞİT ÇAKMAK İLYAS BOZKURT BURAK KAYA BÜLENT DEĞİRMENCİ
ERHAN ÖZTÜRK HALİT KARAHAN NUSRED TARKAN YOLCU ÜMİT ÇOBAN
MUSA DAĞISTANLI AYVAZ KAYABAŞI ERHAN YUSUFOĞLU NURBAY DEMİR
ERCAN ÇALIKKILIÇ ATAKAN ÇINAR ALİ OZAN KAYA

DİVAN ÜYELERİ

UFUK EKİNCİ NİHAT YILDIRIM  TEHLAT OSMANOĞULLARI   

OLCAY KARABAĞ  ÖZDEN KILIÇ ÇAĞLAYAN

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

GENÇLERİMİZ, MARMARA KAISİAD’A  
FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI KAZANDIRACAK  

YÖNETİM

Olcay Karabağ, 1994’ten 2003 yılına 
kadar özel kuruluşlarda satış pazarlama 
ve bölge satış müfettişi olarak çalıştı. O 
dönemden 2014 yılına kadar Mogaz tüp 
bayiliği yaptı. 2007 yılında Bölge Haber 

Gazetesi ile basın sektörüne adım atarak 
günlük gazete çıkarmaya başlayan Olcay 

Karabağ, 2015 yılında Dik İş Elbiseleri 
firmasını kurarak iş elbiseleri imalatına 

başladı. Olcay Karabağ, Gebze Sarıkamış 
Beyaz Umut Derneği ve Gebze 

Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu 
üyesidir. Olcay Karabağ aynı zamanda 
derneğimizin Basın Yayın Komisyonu 

başkanıdır.

OLCAY KARABAĞ  

YÖNETİM KURULU ÜYESİ /  
Dik İş Elbiseleri, Bölge Haber Gazetesi   

Azerbaycan Mimarlık Mühendislik 
Üniversitesi’nden mezun olan Kenan 

Erden, 2017 yılında Erkaya Mühendislik, 
İnşaat, Gıda şirketini kurdu ve Motta 
Cafe ile gıda sektörüne girdi. 2020 

yılında bir teftiş yapı denetim şirketi 
devralan Kenan Erden, 2021 yılında Uka 
Yapı Denetim şirketini ortak girişimle 

açtı. 2021 yılında PCI Group Danışmanlık 
Merkezi şirketini de ortak girişimle açan 
Erden, yerli ve yabancı piyasaya şirket 
açma, danışmanlık, emlak, inşaat gibi 

birçok alanda hizmet veriyor. Erden aynı 
zamanda derneğimizin İş Geliştirme ve 

Girişimcilik Komisyonu başkanıdır.

KENAN ERDEN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ /  
PCI Group Danışmanlık Merkezi    
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BAVAŞ İNŞAAT
Hacı Halil Mah. 1226 Sok. No:11 D:16
Gebze / Kocaeli

+90 532 277 00 68
bvinsaat@hotmail.com

SHELL BENZİN İSTASYONU
D-100 Karayolu Cad. Uzuntarla Mevkii
İbrikdere Mah. No:428 Kartepe/Kocaeli
 +90 262 375 24 40

+90 532 277 00 68

Bavaş İnşaat
Msyon: Kaltel hzmet ve müşter memnunyetnn
yanında bulunduğumuz çevreye, hem sosyal hem
de ekonomk açıdan faydalı olmayı hedeflyoruz. 

Vzyon: Akaryakıt sektöründe etk lkelerden ödün
vermeden, müşter haklarına saygı duyarak, gelşmş
teknolojlerden faydalanarak bulunduğumuz çevrey
kaltel hzmetle tanıştırmayı hedeflyoruz. 
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Marmara KAISİAD’ın geçmişten bugüne yapılanma sürecini ve mevcut organizasyonunu anlatır 
mısınız? 
Marmara KAISİAD’ın oluşumu 2009 yılına uzanıyor. O dönem birkaç kişinin düşüncesiyle ortaya çıkan 
dernekleşme fikri, hemen bir yıl sonra fiili olarak gerçeğe dönüştü. 2010 yılında Gebze, Darıca, Dilo-
vası ve çevresinde yaşayan ve iş yaşamında aktif olarak yer alan Kars, Ardahan, Iğdırlı üyelerin katılı-
mıyla kurulan derneğimiz, 12 yıldır varlığını başarılı şekilde devam ettiriyor. Ben, ilk kuruluştan bugüne 
derneğin tüm süreçlerinde büyük bir heyecanla görev aldım. Derneğimiz, temelde kişisel geçmişleri 
Kars, Ardahan ve Iğdır’a uzanan üyelerden oluşsa da, kapsam olarak tüzüğümüzde böyle bir koşul 
bulunmuyor. Nihai hedefimiz, memleketine bakılmaksızın ülkemiz için üreten, katkı sunan tüm sa-
nayici ve iş insanlarını tek bir çatı altında toplamak ve bu sinerjiyi gerçek bir değere dönüştürmekti. 
Geldiğimiz noktada işaret ettiğim üzere KAISİAD artık Marmara KAISİAD olarak tüm bölgeyi kapsa-
yan, hemşehricilikten ziyade daha genel anlayışla iş dünyası örgütü olma özelliklerine haiz bir profile 
kavuştu. Dolayısıyla tüzüğümüz doğrultusunda bu güç birliğine katkı sağlamak isteyen, iş dünyasın-
daki varlığını Marmara KAISİAD bünyesinde etkin olarak değerlendirerek bölgeye ve ülkeye hizmetini 
kalıcı kılma hedefini taşıyan herkesi derneğimize davet ediyoruz. 

Üyelik süreci ve koşullarını detaylandırırsak, Marmara KAISİAD’ın üyelerine sağladığı artı değer-
leri paylaşır mısınız? 
Yola çıkarken ana fikir, dört ilçemizdeki hemşehrimiz olan sanayici ve iş insanlarına hizmet vermekti. 
Daha aktif bir ticaret hayatı kurgulamak, küçük ölçekli şirketlerimizle büyük ölçekli şirketleri buluş-
turmaktı. İstihdam yaratmaktı. Oysa bugün dernek olarak daha büyük bir kitleye hizmet ediyoruz ve 
bunun da mutluluğunu yaşıyoruz. Mevcut durumda 120’ye yakın üyemiz bulunuyor ve tüzüğümüz 
gereği referanslı iş insanlarına üyelikte öncelik tanıyoruz. “Derneğimizin tüzüğüne göre, toplumumu-
za, yaşadığımız bölgeye ve derneğimize faydalı olabilir mi?” buna bakıyoruz, süzgeçten geçiriyoruz. 
Derneğimiz, tüm iş kollarına açık. Küçük ölçekli firmalar ile büyük ölçekli firmalar arasında köprü 
kurmaya, iş birliği sağlamaya büyük önem atfediyoruz. Bağlantılı iş kollarının birbirleriyle ticaret yap-
masına, görüş alışverişinde bulunmasına zemin hazırlıyoruz. Kurumsal yapımızı desteklemek üzere 
attığımız adımlar, üyelerimize doğrudan birçok imkân yaratılmasına olanak tanıyor. Ticaret odaları, 
organize sanayi bölgeleri, KOSGEB, üniversiteler ve ilgili diğer kurumlarla ilişkilerimizi güçlendiriyor, 
üyelerimizin ve iş dünyasının koşullarının iyileştirilmesi için projeler geliştiriyoruz. Tabii bunların bü-
yük kısmı uzun soluklu adımlar ve süreç içerisinde somut yansımalarını üyelerimiz çok daha fazla 
hissedecek. Ayrıca hâlihazırda 15 kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerimizle birlikte çok yoğun bir 
mesai içerisindeyiz. Göreve gelirken özellikle üzerinde durduğumuz konularda ilerleme kaydetmek 
ve projelerimizi uygulamaya almak üzere yol haritamızı oluşturduk ve hızlıca aksiyonlarımızı hayata 
geçiriyoruz. 

KARS, ARDAHAN, 
IĞDIR SANAYİCİ 
VE İŞ İNSANLARI 

DERNEĞİ (MARMARA 
KAISİAD), BÖLGESEL 

EKONOMİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ 

VE TOPLUMSAL 
DAYANIŞMASININ 

ARTIRILMASI ADINA 
ÖNEMLİ BİR MİSYON 

ÜSTLENİYOR. 
GEÇTİĞİMİZ AYLARDA 

GERÇEKLEŞTİRİLEN 
GENEL KURULLA 

DERNEĞİN YÖNETİM 
KURULU BAŞKANLIĞINI 

ÜSTLENEN ŞAMİL 
YALÇIN, YÖNETİM 

EKİBİYLE BİRLİKTE 
YOĞUN VE ETKİN 
BİR PROGRAMLA 
ÇALIŞMALARINI 

SÜRDÜRÜYOR. SÖZ 
KONUSU ÇALIŞMALARI 

VE YENİ DÖNEMDE 
MARMARA KAISİAD’IN 

HEDEFLERİYLE İLGİLİ 
GÖRÜŞLERİNE 

BAŞVURDUĞUMUZ 
YALÇIN, İŞ DÜNYASI 

İÇERİSİNDE 
FARKINDALIK 

YARATARAK YALNIZCA 
KARS, ARDAHAN VE 

IĞDIRLI İŞ İNSANLARINI 
DEĞİL, BÜTÜN BİR 

İŞ EKOSİSTEMİNİ 
ORTAK NOKTADA 

BULUŞTURMAYI 
AMAÇLADIKLARINI DİLE 

GETİRDİ. 

“MARMARA KAISİAD  

KÖKLERDEN 
GELECEĞE 
BİR KÖPRÜ 
KURUYOR”

VİZYON
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Bir yol haritası çerçevesinde projelerin ha-
yata geçirilmesi vurguladığınız üzere kritik 
önem taşıyor. Söz konusu projeler hakkın-
da bilgi verir misiniz? Marmara KAISİAD’ın 
gündeminde neler var? 
Proje üretmek, bunlardan verimli sonuçlar 
elde etmek için önce dernek, üyelerimiz ve 
iş dünyası ölçeğinde beklentileri net tespit 
etmek, bunlara göre gerçekçi fikirleri proje-
lendirerek yola devam etmek önemlidir. Aksi 
takdirde hedeflenen kazanımlara ulaşmak pek 
olası değil. Bizler Marmara KAISİAD Yönetimi 
olarak öncelikle durum tespiti yapmak, ihti-
yaçlar ve beklentiler üzerinden hareket pla-
nımızı kurgulamak üzere bir yöntem belirle-
dik. Bu sayede ayakları yere basan, sistematik 
ve profesyonel bir bakış açısını süreçlerimizin 
her noktasına entegre etmek için çaba gös-
teriyoruz. Üyelerimizle olan ilişkilerimizi güç-
lendirmek, onları iyi anlayıp üzerimize düşen-
leri analiz etmek yolculuğumuzun ilk ayağını 
oluşturuyordu. Hâlihazırda bu analiz sürecini, 
üyelerimizi ziyaret ederek, onların ihtiyaç ve 
önerilerine kulak vererek devam ettiriyoruz. 
Açıkça ifade etmek gerekirse göreve geldiği-
miz günden bugüne gördüğümüz destek ve 
ortaya çıkan fikir zenginliği bizleri ziyadesiyle 
mutlu ederken gelecek için de heyecanlandı-
rıyor. Ve elbette sorumluluğumuzun ne denli 
önemli olduğunu bizlere hatırlatıyor. Bahset-
tiğim dinleme, anlama ve fikir zenginliğinden 
istifade etme gayretimizin önemli bir parçası 
olarak öncelikle komisyonlarımızı ve meslek 
komitelerimizi oluşturduk. Böylelikle aynı 
uzmanlık alanı içerisinde faaliyet gösteren 
üyelerimiz o alandaki gereklilikler paralelinde 
bir tablo ortaya koyuyor. O tablonun anlat-
tıkları, adımlarımıza zemin oluşturuyor. Diğer 
taraftan da ticari iş birliklerine vesile oluyor 
ki, mevcut ekonomik görünüm içerisinde 
bunun sağladığı ve sağlayacağı katkıya büyük 
ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum. 

“ÜYELERİMİZE SOMUT VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR FAYDA 
ÜRETMEYE ODAKLANIYORUZ”
Kurumsal yapımız içerisinde faaliyet gös-
teren komisyon ve meslek kurullarının bir 
diğer kritik görevi de iş dünyasına sağlanan 
destek, hibe, teşvik ve diğer enstrümanların 
eş zamanlı olarak üyelerimizle paylaşılmasını 
sağlamak. Gereken noktalarda danışmanlık 
hizmeti sunmayı da planlıyoruz. Çünkü bu 
tarz enstrümanlardan faydalanmak isteyen 
işletmeler, süreç yönetimi konusunda deste-
ğe yoğun şekilde ihtiyaç duyabiliyor. Ayrıca 
var olan destekler dışında çeşitli kamu ve 
özel kuruluşlarla üyelerimizin faaliyetlerine 

güç katacak bir takım iş birlikleri noktasında 
temaslara başladık. Böylece Marmara KAI-
SİAD üyelerini kişiselleştirilmiş çözümlerle 
buluşturmayı arzu ediyoruz. Burada üzerinde 
durduğumuz ve büyük önem verdiğimiz bir 
diğer konuyu da dış ticaret fırsatları oluş-
turuyor. Üyelerimizi dış ticarete yönlendir-
meyi, var olanları profesyonel bir yaklaşımla 
desteklemeyi bölgemiz ve ülkemiz için haya-
ti bir görev olarak görüyoruz. Yurt dışındaki 
ticaret odalarıyla, konsolosluklarla ve yine 
iş insanları dernekleriyle burada iş birlikleri 
oluşturmayı amaçlıyoruz.
Finansal olanaklar kadar yönetimsel başlıklar-
da da üyelerimize yeni bakış açıları sunmayı 
misyonumuzun parçası olarak değerlendi-
riyoruz. Üyelerimizi direkt ve dolaylı olarak 
ilgilendiren alanlarda kurs, seminer etkinlikle-
ri düzenlemek, eğitimlerle nitelikli bilgi pay-
laşımını artırmak Marmara KAISİAD’ın hedef 
projeleri arasında yer alıyor. Tabii ilgili fuar 
ve organizasyonlarda dernek olarak katılım-
larımızı artırarak sürdüreceğiz. Bununla ilgili 
oluşturduğumuz takvimi, üyelerimizle pay-
laşacağız. 
Marmara KAISİAD, bir iş dünyası örgütü ola-
rak üyelerinin birbirleriyle iletişimini destek-
lemek adına çeşitli etkinliklere de imza atıyor 
ve atacak. Bunlardan en etkili olanlardan biri 
artık geleneksel hale gelen kahvaltılı toplantı-
larımız. Her ayın son haftasında gerçekleştir-
diğimiz bu buluşmalar sayesinde üyelerimiz 
düşünce ve önerilerini bizlerle paylaşabi-
lirken bizler de yeni gelişmeler ve gündem 
maddeleri hakkında detaylı paylaşımlarda 
bulunuyoruz. Ayrıca üyelerimiz arasındaki 
etkileşim sayesinde ticari anlamda da bu top-
lantılarda yeni adımların atıldığına birçok kez 
şahit olduk. Böylesi etkinliklerin motivasyonu 
ve katılımcılığı artırma noktasında da son de-
rece faydalı olduğunu görüyoruz. 
Doğduğumuz toprakların kültürel değerlerini 
toplumun geneline tanıtmak amacıyla düzen-
lediğimiz Sarıkamış gezilerine de devam edi-
yoruz. 2011 yılında 20 kişiyle başlayan bu gezi, 
son olarak 2022 itibarıyla 64 kişinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. Katılımın artması, Kars, Arda-
han, Iğdır gibi güzide illerimizin potansiyelleri-
nin artırılması açısından da önem taşıyor. 

Katılımcı, kurumsal yapının devamlılığı için 
ne tür iletişim çalışmaları gerçekleştiriyor-
sunuz?
Bu gerçekten hassas ve günümüz koşulla-
rında belirleyici bir konu. Her şeyden önce 
ortaya koyduğunuz değeri, üyelerinizle ve 
kamuoyuyla paylaşmak, hedefleri gerçek-
leştirmek adına çok önemlidir. Biz Marmara 
KAISİAD olarak yalnızca dernek kimliğini ve 
çalışmalarını aktarmaya odaklanmıyoruz ya 
da iletişim çalışmalarını belirli kalıplar içinde 
sınırlamıyoruz. İç iletişim dediğimiz derneğin 
kendi arasındaki iletişimi güçlü ve sağlıklı kıl-
mak üzere biraz önce değindiğim etkinlikleri 

aksatmadan sürdürüyoruz. Dış iletişim kıs-
mında da son derece faaliz. Şu an sayfaları-
nı okumakta olduğunuz Marmara KAISİAD 
kurumsal dergisi, derneğimizin hedef ve fa-
aliyetlerini anlatma, üyelere ve kamuoyuna 
kurumsal mesajlarımızı paylaşma, dahası zen-
gin içeriğiyle son derece nitelikli bir iletişim 
platformu kurma düşüncelerimizin somut bir 
yansımasıdır. Hepsi birbirinden değerli isim-
lerle zenginleşen Marmara KAISİAD Dergisi, 
derneğimizin ‘yüzü geleceğe dönük’ kimliğini 
de temsil ediyor. Diğer taraftan dijitalleş-
menin vazgeçilmez bir sonucu olarak hem 
sosyal medyada hem de internet ortamında 
iletişim kanallarını hedef kitlemizin beklen-
tilerine göre titizlikle kullanıyoruz. İlerleyen 
dönemlerde her sektörden değerli üyeleri-
mizle yapacağımız röportajları ve uzmanlıkla-
rı doğrultusunda hazırlayacakları yazıları web 
sitemizin blog bölümünde yayınlayacağız. Bu 
içeriklerin nitelikli paylaşıma büyük değer ka-
tacağına inanıyoruz. Bu anlamda yaptığımız 
çalışmaları ve yatırımları artırarak devam et-
tireceğiz. 

Yetiştiğimiz ortam, bugünümüzde büyük 
rol oynuyor. Bu anlamda kişisel yolculu-
ğunuz ve sivil toplum çalışmalarına olan 
ilginiz nasıl şekillendi? 
1975 yılında Çıldır’da dünyaya geldim. İlko-

kulu Kars’ın Doğruyol köyünde okuduktan 
sonra ortaokul ve lise öğrenimi Gebze’de 
tamamladım. Tahmin ediyorum birçoğumuz 
benzer bir yolculuğa sahibiz. Daha iyi şartlar-
da bir yaşam idealiyle doğduğumuz yerden 
doyduğumuz yere doğru bir yolculuk bu. Ta-
bii insan köklerini, değerleriyle harmanlandı-
ğı yeri asla unutamıyor ve bence unutmamalı 
da. Üniversite eğitimimi Bosna-Hersek Brçko 
Üniversitesi İnşaat Bölümünde tamamladık-
tan sonra bilfiil iş yaşamında yer aldım. 2010 
yılından bu yana kendi firmamla inşaat sek-
töründe faaliyet gösteriyorum. Bununla bir-
likte aktif siyasette görev aldım. Gebze Be-
lediyesi Meclis Üyeliği görevinde bulundum. 
İmar Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu, 
Denetleme Komisyonu ve Çevre Komisyon-
larında çalışmalarım oldu. Aslında bunların 
tümü tecrübelerimi, ideallerimi ülkem ve 
toplumum için değerlendirme hedefimin bir 
parçasıydı. Bugün aynı zamanda kurucuları 
arasında yer aldığım Marmara KAISİAD’da da 
aynı düşüncelerle başkanlık görevini sürdü-
rüyorum. Herkesin dayanışma ve daha iyiye 
ulaşma yolculuğuna elinden geldiğince kat-
kı sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Hem 
doyduğumuz hem de doğduğumuz toprak-
lara karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumlu-
luk bilinciyle hareket etmenin hayatı anlamlı 
kıldığına inanıyorum.

VİZYON

MARMARA KAISİAD YÖNETİMİ 
OLARAK ÖNCELİKLE DURUM 

TESPİTİ YAPMAK, İHTİYAÇLAR VE 
BEKLENTİLER ÜZERİNDEN HAREKET 
PLANIMIZI KURGULAMAK ÜZERE 

BİR YÖNTEM BELİRLEDİK. BU 
SAYEDE AYAKLARI YERE BASAN, 

SİSTEMATİK VE PROFESYONEL BİR 
BAKIŞ AÇISINI SÜREÇLERİMİZİN 

HER NOKTASINA ENTEGRE ETMEK 
İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ. 

ÜYELERİMİZLE OLAN 
İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEK, 
ONLARI İYİ ANLAYIP ÜZERİMİZE 

DÜŞENLERİ ANALİZ ETMEK 
YOLCULUĞUMUZUN İLK AYAĞINI 
OLUŞTURUYORDU. HÂLİHAZIRDA 
BU ANALİZ SÜRECİNİ, ÜYELERİMİZİ 

ZİYARET EDEREK, ONLARIN İHTİYAÇ 
VE ÖNERİLERİNE KULAK VEREREK 

DEVAM ETTİRİYORUZ. 

MARMARA KAISİAD’IN GENÇ 
GİRİŞİMCİLERİN İŞ YAŞAMINA 
KATILIMIYLA İLGİLİ DURUŞUNU 
PAYLAŞIR MISINIZ? 
Yeni kuşakların iş dünyasına katılımlarını des-
teklemek, deneyimlerimizi paylaşırken onla-
rın bakış açılarından istifade etmek amacıyla 
bir gençlik yapılanmasını hayata geçiriyoruz. 
Biliyoruz ki, genç girişimcilerden öğrenece-
ğimiz çok şey var. Gençler, bu ülkenin viz-
yonuna, dolayısıyla derneğimizin vizyonuna 
farklı bir bakış açısı kazandıracaklar ve ileriye 
taşıyacaklar. Şimdiden çok kıymetli projeleri 
olduğunu görüyoruz. Birlikte çalışarak bunla-
rı hayata geçirmek her konuda derneğimize 
katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde o projeleri 
doğru kişi ve firmalarla buluşturmak, kendi 
girişimlerine destek olmak,  topluma fayda-
lı bireylerin yanında durmak vizyonumuzun 
bir parçası. Eminim ki ilerleyen dönemlerde 
tüm bunların etkisini yaşayarak göreceğiz. Bu 
kapsamda Gençlik Komisyonumuz çalışmala-
rını sürdürüyor. Ayrıca eğitim hayatında eko-
nomik sıkıntılar yaşayan öğrencilerimizi de 
destekliyoruz. Bugüne kadar nereli olduğuna 
bakılmaksızın en az 500 öğrencimize burs 
verdik ve burslarımız artarak devam edecek. 
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“BİR DÖNÜŞÜM 
YAŞANACAKSA 

ONUN KALBİ 
GEBZE’DİR”

RÖPORTAJ: ÖZDEN KILIÇ-ERDEM ÇAĞLAYAN

FOTOĞRAF: CEM ERYIĞIT

Bugünümüzün şekillenmesinde yetiştiğimiz ortamın büyük payı vardır. Öncelikle kısaca yaşam 
yolculuğunuzun ilk dönemlerini anlatır mısınız? 
Muş’un Malazgirt ilçesinde dünyaya geldim. Eğitimime üniversiteye kadar Malazgirt ilçesinde devam 
ettikten sonra Erzurum Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik Bölümünü kazandım. Mezuni-
yetimin ardından hayatımın Gebze sayfası açıldı ve Gebze Lisesi’ne matematik öğretmeni olarak 
atandım. Sorunuzda çok güzel özetlediğiniz üzere, insanın yaşamındaki ilk yılları, yetiştiği ortamdan 
edindikleri, sonrası için büyük oranda yönlendirici oluyor. Karakterimi oluşturan ana unsurları, doğu-
nun kendine has kültüründen öğrendim. Ailemde ve çevremde gözlemlediğim dürüstlük, saygı, sevgi 
ve yardımlaşma kavramları genç bir öğretmen olarak yolumu aydınlattı. İnsan ilişkilerinde ve toplu-
mun her seviyesinde bu değerleri korumanın ve geliştirmenin erdemini deneyimleyerek yaşadım. 

Öğretmenlikle başlayan kariyeriniz zamanla çeşitlilik kazanıyor. Bu kariyer adımlarını da akta-
rır mısınız? 
1979’dan 1983 yılına kadar matematik öğretmenliği ve bir süre müdür yardımcılığı görevlerinde bu-
lundum. O günün koşullarında eğitim sistemine daha fazla katkıda bulunmak amacıyla Gebze’nin 
ilk özel dershanesinin kurucu müdürü oldum. Bu adım, özel sektörü tanımamı sağladı. Zamanla 
eğitim ekosistemi içerisinde farklı ne yapabilirim sorusu, dershanenin ardından 1988 yılında Gözde 
Kitabevi’nin açılmasıyla yanıt buldu. Burada tüm öğrencilere kucak açtık. Öyle ilgi gördü ki, kitabevi 
bir gençlik merkezine dönüştü. Fotokopi makinalarından okuma alanlarına, en güncel yayınlardan 
romanlara kadar zengin bir yapı ortaya koyduk. Bu anlamda Gebze’ye önemli yeniliklerin kazandırıl-
masını sağladık. 1992 yılında kitabevi için bir araç almamız gerekti. Görüşmelerimiz devam ederken 
farklı bir sektörle tanıştık ve süreç bizi Hyundai bayiliğine taşıdı. An itibarıyla 30 yıldır bölgede 
Hyundai bayiliğini ve bayiliğin gerektirdiği sigorta hizmetleri gibi iş dallarını devam ettiriyoruz. Oda 
faaliyete geçtikten sonra hem öğretmen hem de işveren olmam vesilesiyle Eğitim Komisyonunu 
kurmak üzere davet edildim. Seve seve kabul ettim. Çalışmalarımız başarılı olup, ses getirince mes-
lek komitesinde de görev aldım ve Meslek Komitesi Başkanlığı yaptım. Devamında sırasıyla meclis 
üyeliği,  yönetim kurulu üyeliği, sayman üye ve en son yönetim kurulu başkan yardımcılığı görev-
lerini üstlendim. 2009 yılından bu yana ise Gebze Ticaret Odası Başkanlığı’nı büyük bir gurur ve 
heyecanla sürdürüyorum. 

Üyelerinin bölge ve ülke ekonomisine sağladığı katkıları göz önünde bulundurduğumuzda 
Gebze Ticaret Odası’nın son derece önemli bir misyon üstlendiğini görüyoruz. Güncel bilgiler 
ışığında Oda’nın kurumsal yapısı ve söz konusu misyona ilişkin değerlendirmelerinizi paylaşır 
mısınız? 
Kuruluş sürecinden bugüne her aşamasında yer alma şansı bulmuş biri olarak Gebze Ticaret Odası’nın 
hizmetleri ve projeleriyle farklılığını her daim ortaya koyduğunu ifade etmem gerekiyor. Daha yola 
çıkarken tüm ekibin içselleştirdiği bir olgu vardı;  “Gücümüz birliğimiz, birlikte olursak güçlüyüz”. Ger-
çekten de yıllar içerisinde bu birlik olma gayesinin bir gerçeğe dönüşmesine şahit olduk. Tabii Gebze 
Ticaret Odası’nın misyonunu ve projelerini detaylandırmadan önce Gebze’nin tarihi, sosyokültürel 

GEBZE TİCARET ODASI, 
ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN 
SON DERECE KRİTİK ÖNEM 
TAŞIYAN BİR BÖLGEDE, 
POTANSİYELİN DAHA İYİ 
DEĞERLENDİRİLEBİLMESİ 
ADINA ETKİLİ ÇALIŞMALAR 
YÜRÜTÜYOR. ÜRETTİĞİ 
PROJELERİN YÜZDE 90’DAN 
FAZLASI SONUCA ULAŞAN 
GEBZE TİCARET ODASI, 
EKONOMİ DÜNYASININ 
ÇOK YAKINDAN TANIDIĞI 
VE DEĞER VERDİĞİ NAİL 
ÇİLER YÖNETİMİNDE 
ÜYELERİNİ GELECEĞE 
HAZIRLIYOR. BU ZORLU 
GÖREVİN ARDINDA 
ORTAYA KONAN GAYRETİ, 
GEBZE’Yİ VE GÜNCEL 
GELİŞMELERİ KONUŞMAK 
ÜZERE BİR ARAYA 
GELDİĞİMİZ NAİL ÇİLER, 
KURULUŞUNDAN BERİ 
PARÇASI OLDUĞU GEBZE 
TİCARET ODASI’NIN ÜLKE 
ÇAPINDA BİR PERFORMANS 
SERGİLEDİĞİNİ DİLE 
GETİRİYOR. VİZYONER 
BAKIŞ AÇISIYLA HAREKET 
ETME YETENEĞİNİN 
GEBZE TİCARET ODASINI 
BAŞARILI KILDIĞINI 
İFADE EDEN NAİL ÇİLER, 
EKONOMİK, TOPLUMSAL 
VE TEKNOLOJİK GELİŞİMİN 
BİR BÜTÜN HALİNDE ELE 
ALINMASI GEREKTİĞİNİ 
VURGULUYOR. 

YAKIN PLAN
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ve ekonomik yapısına değinmek gerekiyor. 
Gebze, öteden beri tarihin, kültürün, turizmin 
ve endüstrinin kesişme noktasında yer almış. 
Hatta Kocaeli sanayinin başkenti, Gebze ise 
onun kalbi olarak ifade edilir. Günümüzde 
Gebze tam bir endüstri kenti niteliğindedir. 
Aktif haldeki 10 limanı, organize sanayi böl-
geleri, deniz, kara ve tren yolunun sunduğu 
lojistik imkânları ile Gebze tek başına 65 il-
den daha fazla ihracat gerçekleştiriyor. Türki-
ye’deki depo ve antrepoların neredeyse yarısı 
Gebze’de yer alıyor. Yüksek eğitim imkânla-
rına baktığımızda, sanayi ile kol kola yürüyen 
Gebze Teknik Üniversitesi ve yine ülkemizin 
en büyük üniversitelerinden biri olan Kocaeli 
Üniversitesi’nin bölge için önemi çok büyük. 

“GEBZE TİCARET ODASI’NIN 
PROJE GERÇEKLEŞTİRME ORANI 
YÜZDE 90’IN ÜZERİNDE”
Gebze’nin ülke ve dünya ekonomisine katkı-
sına dair daha sayılabilecek birçok madde var. 
Gebze Ticaret Odası’nın tüm bu potansiyelin 
tam kalbinde yer aldığını görüyoruz. Dolayı-
sıyla Gebze Ticaret Odası’nın hem bölgenin 
hem de insanının gelişmesine katkı sağlayan, 
bölgenin değerlerini öne çıkaran bir yapıyı 
temsil ettiğini ifade edebiliriz. Misyonumuz 
bu anlamda son derece kritik ve Oda olarak 
son derece yoğun bir çalışma programına sa-
hibiz. TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Gebze Ticaret Odası’ndan bahsederken bizi, 
“Proje Üretim Merkezi” olarak tanımlar. Ger-
çekten de geçmişten bugüne ürettiğimiz ve 
uygulamaya aldığımız projelerin gerçekleşme 
oranı yüzde 90’ın üzerindedir. Bu oran, ne 
denli isabetli ve katma değer sağlayan pro-
jeler üzerine yoğunlaşıldığını somut biçimde 
gösteriyor. Odamız, toplamda 21 binden fazla 
üyesine en iyi standartlarda hizmet sunabil-
mek adına organizasyonunu sürekli geliştiri-
yor, ihtiyaçlar paralelinde güçlü ve sürekli bir 
iletişim yaklaşımını benimsiyor. Temel önce-
liğimizi, üyelerimizin günün değişen şartlarına 
karşı hızlı uyum sağlayabilmelerini mümkün 
kılan projeler geliştirmek ve uygulamak oluş-
turuyor. Hâlihazırda ülkemizdeki 365 Oda/
Borsa arasında “örnek” projelere öncü olmaya 
devam ediyoruz; “A sınıfı, Mükemmel Oda” 
statümüzü koruyoruz. 

Gebze Ticaret Odası, değişen dinamiklere 
uyumlu bir ticaret anlayışının genele yayıl-
masında hangi çalışmalara öncelik veriyor? 
Görevimiz, üyelerimizin hak ve menfaatlerini 
korurken üyelerden gelen talepleri, sektörel 
sıkıntıları ilgili mercilere ulaştırmak ve çözüm 
kanallarına destek sağlamaktır. Gayretlerimi-
zin takdir görmesi Odamızı öyle bir konuma 
yükseltti ki insanlar, “Bir şey olursa Oda çözer” 
demeye başladı.  Bu elbette onore edici bir 
durum. Elimizdeki imkânları en verimli şekil-
de değerlendirmeye çalışıyoruz. Eğitim başta 
olmak üzere teknoloji, kurumsallaşma, Ar-Ge, 

üniversite-sanayi iş birliği, çevresel duyarlılık, 
istihdam, verimlilik, Endüstri 4.0 gibi başlıklar-
da proje temelli faaliyetlerimizi sürekli kılıyo-
ruz. Gebze’de 18 tasarım merkezi, 111 Ar-Ge 
merkezi bulunuyor. Bazıları tek başına milyar-
larca dolar ihracat yapabilen, belirli alanlarda 
uzmanlaşmış Organize Sanayi Bölgelerimiz 
var. Yabancı sermayeli üyelerimizin sayısı 
400’e yaklaşmış durumda. İlk 500 büyük şirket 
içerisinde yer alan çok sayıda firmamız var. 
Söz konusu avantajların bir arada değerlendi-
rilmesine, ticaret ekosistemi içerisinde payla-
şımcı bir yapıyla üyelerimize fayda sağlamaya 
büyük önem veriyoruz. Başta da özetlediğim 
gibi “Gücümüz birliğimiz, birlikte olursak güç-
lüyüz” düşüncesini her noktada hayata geçi-
riyoruz. Bunların tümünü kapsayan ve uzun 
süredir üzerinde çalışmaya devam ettiğimiz 

“Akıllı Şehir” uygulamaları, üreten, çalışan, ya-
şayan herkes için fayda sunan yenilikleri barın-
dırıyor. Gebze Teknik Üniversitesi ve bazı ilgili 
kurumlarla iş birliklerimiz sürüyor. Gebze’yi 
akıllı şehir olarak konumlandırmanın hem şeh-
rin hem de ülkenin geleceği için kritik önem 
taşıdığını görüyor; Gebze örneğiyle diğer şe-
hirlerde de benzeri hareketlerin hızlanacağını 
düşünüyoruz. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Bizim 
için her fabrika bir kaledir”. İşte bu kalelerin 
çoğunlukta olduğu bir bölgeye hizmet verir-
ken, çağdaş sanayi ve yaşam unsurlarını akıllı 
şehir ekosistemi içerisinde ve çevresel duyar-
lılığı içerecek şekilde dönüştürmeyi amaçlıyo-
ruz. Özetle üyelerimizi ve toplumumuzu ge-
leceğe taşıyacak tüm fırsatları derinlemesine 
analiz ederek projeler üretiyoruz.

“MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN DEDİĞİ GİBİ ‘BİZİM İÇİN HER FABRİKA 
BİR KALEDİR’. İŞTE BU KALELERİN ÇOĞUNLUKTA OLDUĞU BİR BÖLGEYE 
HİZMET VERİRKEN, ÇAĞDAŞ SANAYİ VE YAŞAM UNSURLARINI 
AKILLI ŞEHİR EKOSİSTEMİ İÇERİSİNDE VE ÇEVRESEL DUYARLILIĞI 
İÇERECEK ŞEKİLDE DÖNÜŞTÜRMEYİ AMAÇLIYORUZ. ÜYELERİMİZİ 
VE TOPLUMUMUZU GELECEĞE TAŞIYACAK TÜM FIRSATLARI 
DERİNLEMESİNE ANALİZ EDEREK PROJELER ÜRETİYORUZ.” 

YAKIN PLAN
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ŞİRKETLERİN FARKLI ETKİLERE KARŞI BAĞIŞIKLIĞINI ARTIRAN EN ÖNEMLİ UNSURLARDAN BİRİ OLAN 
MARKALAŞMA, ARDINDA BİRÇOK DİNAMİĞİ BARINDIRIYOR. KONUYU TÜM YÖNLERİYLE ANLAMAK ÜZERE 
ALANINDA UZMAN AKADEMİSYENLERİNDEN BİRİ OLAN GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 
ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. EBRU TÜMER KABADAYI’YI DERGİMİZİN BU ÖZEL SAYISINA KONUK 
ETTİK. DERİNLEMESİNE BİR BAKIŞ GETİREN ÇALIŞMASI İÇİN KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDİYOR; BU DEĞERLİ 
PAYLAŞIMIN ŞİRKETLERİMİZE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ. 

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ,

TÜKETİCİLERİN istek ve beklentilerinin hızla değiştiği, al-
ternatif ürün ve markaların sayılarının arttığı, teknolojik 
gelişimlerin de etkisiyle ürün ve hizmet yaşam eğrilerinin 

kısaldığı, yeniliklerin hızlıca taklit edildiği ve bu sebeplerle yoğun 
rekabetin hâkim olduğu günümüzde stratejik marka yönetimi es-
kisinden çok daha önemli hale gelmiştir. Çevresel zorluklarla başa 
çıkabilmek için pazarlama profesyonellerinin ürün ve hizmetle-
rini rakiplerinden ayırmaya, müşterileriyle güçlü ilişkiler kurmaya 
her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır. Bu süreçte kilit bir rol 
oynayan markalar, belirli bir ürün veya hizmetin müşteriye sun-
duklarını tanımlamak, onu benzerlerinden ayırmak ve diğer pa-
zarlama araçlarının yarattığı değerin ötesinde ayrı bir pazar değeri 
yaratmak için kullanılan stratejik pazarlama araçlarıdır.1

MARKALAŞMAK DEĞER YARATIR 
Markalar sayesinde şirketler ürün ve hizmetlerini tanımlayarak, 
hedef müşterilerinin zihninde teklifin ürün ve hizmet özellikleri-
nin ötesine geçen benzersiz marka çağrışımları geliştirip müşteri 
değeri yaratabilmektedir. Ayrıca artan gelirler ve kârlar yaratarak 
şirket için değer yaratırken aynı zamanda şirketin değerlemesini 
arttırır ve diğerlerinden ayrıştırılabilir bir şirket varlığı yaratır. Bu 
nedenle, başarılı olmak için tüm ilgili piyasa varlıkları için değe-
ri optimize edecek şekilde tasarlanmalı ve yönetilmelidir. Diğer 
pazarlama taktikleriyle (ürün, hizmet, fiyat, teşvikler, iletişim ve 
dağıtım) uyum içinde yönetilen bir marka, hedef müşteriler için 
şirkete ve işbirlikçilerine fayda sağlayacak şekilde değer yaratır.1 
Bu değer marka varlığı olarak da ifade edilmektedir. Marka varlığı, 
finansal, bilişsel psikolojiden yola çıkan tüketici bakış açısı, eko-
nomi perspektifi, çalışan bakış açısı gibi pek çok farklı perspek-
tiften incelenmiştir.2-3 Finansal perspektif, bir organizasyon için 
marka varlığının yarattığı finansal değeri ifade ederken; ekonomi 
perspektifi, bir markanın bir ürün veya hizmete sağladığı ekstra 
faydanın yarattığı katma değeri temsil etmektedir. Diğer bir pers-
pektif olan çalışan bakış açısı; marka bilgisinin, çalışanların çalışma 
ortamına tepkileri üzerindeki farklılaştırıcı etkisi şeklinde ifade 
edilmektedir.4

ŞİRKETLERİ 
GÜÇLÜ KILIYOR  

MARKA KİMLİĞİ TÜKETİCİYLE DUYGUSAL BAĞ KURAR 
Bilişsel psikolojiden yola çıkan tüketici bakış açısı ise tüketicilerin mar-
kayı algılama biçimlerinin ve algılarının davranışlarını nasıl etkilediğinin 
(tüketici temelli marka varlığı) yarattığı katma değere odaklanır.2 Tü-
ketici temelli marka varlığı için tüketicilerin markadan haberdar olması 
ve markayı belirli bir kategori veya tüketici ihtiyacı (marka kimliği) ile 
ilişkilendirmesi, markanın belirli özelliklerini bir dizi somut ve soyut 
marka çağrışımları (marka anlamı) ile ilişkilendirebilmesi böylece zih-
ninde bir marka kimliği yaratabilmesi, bu marka kimliğine olumlu ve 
güçlü rasyonel ve duygusal tepkiler vermesi beklenmektedir.5 Ancak 
bu sayede tüketici ve marka arasındaki yoğun ve uzun vadeli bağ 
oluşmakta ve tüketici temelli marka varlığı meydana gelmektedir. 
Global ölçekte başarı kazanmış markaların çok güçlü tüketici temelli 
marka varlığına sahip olduğu görülmektedir. 

MARKA VARLIĞI REKABET AVANTAJI SAĞLAR 
Marka varlığı geliştirmek, ürünlerinin algılanan ürün veya hizmet kalite-
sinin tüketicilerin markaya yönelik olumlu tutumlarının ve satın alma 
isteklerinin artmasına destek olur. Marka varlığı şirketlere, pazarlama 
iletişiminin etkinliğinin artması, krizlerden ve piyasa belirsizliklerinden 

daha az etkilenme, rekabetçi saldırılardan korunma, daha yüksek kâr 
marjları, markalı ürün ve tedarikçiler için daha düşük maliyetler ve ge-
lecekte yeni ürünlerin (marka genişletmelerinin) piyasaya sürülmesi ve 
ayrıca lisans anlaşmaları için sağlam bir temel oluşturması yolu ile bir-
çok rekabet avantajı sağlamaktadır.5-6-7-8 Ancak marka varlığının inşası 
ve idamesi kolay değildir. Hedeflenen marka kimliğinin oluşturulması 
ve tüketiciye aktarılması, markanın uygun pazarda doğru şekilde ko-
numlandırmasına yönelik “marka yönetimi” çabaları gereklidir. 9-10 

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ, 
MARKANIN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİR
Şirketlere yoğun rekabet ortamında bile müşterilerle uzun vadeli iliş-
kiler geliştirerek kârlılık ve verimliliklerini koruyabilmeye imkânı tanı-
yan stratejk marka yönetimi, şirketlerin kendi zayıf ve güçlü yönlerini 
değerlendirerek bir marka yaratmak, markayı tüketici zihninde etkili 
bir şekilde konumlandırmak, marka varlığını artırmak gibi pek çok un-
suru kapsamaktadır. Stratejik marka yönetimi, marka konumlandırma-
sını ve değerlerini belirlemeyi, markalama programlarını planlama ve 
uygulamayı, marka performansını ölçme ve yorumlamayı ve marka 
varlığını büyüterek ve sürdürerek güçlü markalardan oluşan etkin bir 

PROF. DR. EBRU TÜMER KABADAYI
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portföy geliştirmeyi kapsayan sistematik ve yapılandırılmış bir yöne-
tim sürecidir.11-12-13 
Stratejik marka yönetimi süreci, markanın neyi temsil edeceği ve ra-
kiplere göre nasıl konumlandırılması gerektiği konusundaki net bir an-
layışla başlar. Daha sonrasında ise marka varlığı oluşturmak, markanın 
müşterilerin zihninde doğru bir şekilde konumlandırılmasını ve müm-
kün olduğunca daha fazla marka rezonansı elde edilmesini gerektirir. 
Genel olarak, bu süreç; markayı oluşturan marka öğelerinin seçimi ve 
bunların nasıl eşleştirildiği; pazarlama faaliyetleri ve destekleyici pa-
zarlama programları ve markanın bunlara entegre edilme şekli ve mar-
kayı başka bir kuruluşa (şirket, menşe ülke, dağıtım kanalı veya başka 
bir marka gibi) bağlamanın bir sonucu olarak dolaylı olarak markaya 
devredilen veya marka tarafından kullanılan diğer çağrışımlar gibi fak-
törlere bağlıdır.11 Stratejik marka yönetimiyle firmalar, stratejik marka 
denetimi, markaların segmentasyonu ve konumlandırılması, kurumsal 
portföyde yer alan markaların her birinin kimliğinin geliştirilmesi, pa-
zarlama programlarıyla marka kimliğinin gerçekleştirilmesi, yürütülen 
etkinliklerin etkinliğinin değerlendirilmesi, marka oluşturma gibi temel 
pazarlama araçlarıyla kurumsal marka portföyünün yapısını optimize 
etmekte; marka stratejisi geliştirmekte ve marka varlığını ve marka de-
ğerini artırmaktadır.14

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ, 
YÜKSEK MÜŞTERİ SADAKATİ SAĞLAR 
Stratejik marka yönetimi, markanın rakiplerinden bir adım önde olması-
nı sağlamaktadır. Çünkü başarılı şekilde yönetilen markalar daha yüksek 
müşteri sadakati, satış oranları, yüksek fiyat ödemeye isteklilik, düşük 
pazarlama maliyetleri gibi avantajlara sahip olmaktadır. 15-16-17 Diğer bir 
ifadeyle etkili stratejik marka yönetimi, düşük maliyetle yüksek rekabet 
avantajı ve pazarlama fırsatı yaratmaktadır. Özellikle içinde bulunduğu-
muz COVID-19 salgını gibi kritik dönemlerde stratejik marka yönetimi-
nin sağladığı avantajlar hayati önem taşımaktadır. 
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SAVAŞ BÖLGELERİNDEN 
MECLİS KORİDORLARINA, 

ANADOLU’DAN DÜNYAYA 
UZANAN BİR GERÇEK 

ARAYIŞININ BAŞKAHRAMANI 
DENİZ ZEYREK. DOĞRU 

OLMANIN VE DOĞRU 
DURMANIN AYDINLIĞINI 
TOPLUMA YANSITMAYA 

ÇALIŞIRKEN GAZETECİLİĞİN 
ATEŞTEN GÖMLEĞİ DE 

ÇOK YAKIŞIYOR ÜSTÜNE. 
EĞİLİP BÜKÜLMEDEN, 

DÜMEN SULARINA 
KAPILMADAN DA BU 

MESLEĞİN YAPILABİLECEĞİNİ 
BAŞARIYLA GÖSTERİYOR. 

VE BİLİYOR MUSUNUZ, 
“UZAKTAKİ O YALNIZ 
KENTE BORCUM VAR” 

DİYE ÖZETLEDİĞİ KARS 
SEVGİSİNİN, DÜNYAYA 

BAKIŞINI ŞEKİLLENDİRİRKEN 
BÜYÜK ROL OYNADIĞINI 

DİLE GETİRİYOR. 

Gazetecilik mesleği, iyi bir altyapıyla birlikte 
köklerden geleceğe vizyoner bir bakış açısını 
gerektirir. Bu paralelde sormak gerekirse, ye-
tiştiğiniz ortamın ve özellikle Kars’ın kişisel 
yolculuğunuzdaki yeri ve size kattıklarıyla il-
gili düşüncelerinizi aktarır mısınız?  
Gazetecilik bir nevi zorluklar mesleğidir. Bir yer-
de bomba patladı mı herkes oradan uzaklaşırken 
gazeteciler olay yerine koşar. Bir yerde savaş 
çıktığında herkes orayı boşaltırken gazeteciler 
oraya gider. Zorluklarla baş edebilme de insanın 
yetişme koşullarıyla doğrudan ilgilidir. Çocuk-
luğum Kars’ta geçti. Kars’ın kışı da yazı da zor 
geçer. Kışın karla boranla, yazın tarlayla tapanla 
uğraşırsınız. Küçüklüğümde büyük bir tarladaki 
işi bitirirken edindiğim azim ve kararlılık, gaze-
tecilik yıllarında da hep işime yaradı. Üstesinden 
geleceğime inandıysam, sonuna kadar mücadele 
ederim. 

Teknoloji, sosyal medya ve yerel-küresel etki-
ler, gazetecilikte diğer birçok meslekten daha 
sarsıcı şekilde bir paradigma değişimini orta-
ya çıkardı. Konuya bakışınızı ve kısa vadede 
mesleki etkileri üzerine değerlendirmelerinizi 
paylaşır mısınız? 
Gazetecilikte kullanılan araçların hızla değiştiği 
doğrudur. Teleks ve daktilo çağının bittiği, bilgi-
sayarın devreye girdiği bir dönemde gazeteciliğe 
başladım. 1995’te Türkiye’de internet kullanımına 
geçileceğinin haberini interneti olmayan bir bil-
gisayara yazmış bir gazeteciyim. O günü dün gibi 
anımsıyorum. Aradan 27 yıl geçmiş. Bu 27 yılda 
teknolojik gelişmeler baş döndürücüydü. Ancak 
şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Teknoloji ne ka-
dar hızlı gelişirse gelişsin, gazetecilik özünde aynı 
kalıyor. Gazeteciliğin temeli gazetecidir. İster in-
ternette yayınlansın, ister kâğıt üzerinde... Haber 
gerekliyse gazeteci de gereklidir. Yeni dönem, 
avantajlarla birlikte sorunları da beraberinde 
getiriyor. Dezenformasyon, manipülasyon gibi 
sorunlar sosyal medyada ciddi şekilde boy gös-
teriyor. Gazeteciler artık sadece haberleri ortaya 

çıkarıp yaymanın dışında, ortaya saçılan bilgileri 
teyit etmek gibi sorumlulukları da üstlenmiş du-
rumdadır. 

Deniz Zeyrek ismi toplumun çok önemli bir 
kesimi tarafından güvenle, mesleki etik de-
ğerlere bağlılıkla ve hep pozitif bir üslupla 
özdeşleştiriliyor. Böyle bir ortamda gün geç-
tikçe toplumda daha fazla karşılık bulan Deniz 
Zeyrek ekolü nasıl oluştu?  
Değerlendirmeniz için teşekkür ediyorum ama 
ben bu kadar iddialı bir cümle kuramam. Doğru 
durmak için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. 
Dedelerimizin “sen doğru dur, eğri belasını bulur” 
öğüdünü kulağıma küpe yaptığımı söyleyebili-
rim. Mesleğimizin özü, halkın haber alma hakkını 
korumak ve gerçeği ortaya çıkarmaktır. Bundan 
ödün vermediğimiz sürece, doğru yoldan sap-
mayacağımız kanaatindeyim. Diğer taraftan bir 
mahallenin temsilcisi olmak yerine gerçeğin tem-
silcisi olmak en doğrusudur. Gerçeği söyleyen 
gazeteci, zaman zaman “muhalif” diye etiketle-
niyor. Ancak gerçeğin peşinde koşmak objektif 
olmanın ilk şartıdır. Özetle söylemek gerekirse, 
bir gazeteci olarak “gerçek ekolünün” mensubu 
olmaya/kalmaya çalışıyorum.

Aslında ilk sorumuzla paralel bir şekilde yeni 
kitabınız “Masumiyet İstasyonu” kişisel yolcu-
luğunuzu ülke gerçekleriyle buluşturan başa-
rılı bir eser olarak okuyucuyla buluştu. Yazım 
süreci ve okuyucuya sunduklarıyla ilgili bilgi 
verir misiniz? 
Hayatımın ilk 16 yılı Kars’ta geçti. İşe başlayana 
dek de tatillerimi hep Kars’ta geçirdim. Çobanlık, 
morvetlik, ırgatlık yaptım. Memleketimi seviyo-
rum. Susuz’da ve yaylasında ayağımı basmadığım 
yer yoktur. Varlığımı biraz da o yıllara borçluyum. 
O yüzden o uzaktaki yalnız kente bir borcum 
olduğuna inanıyorum. Her fırsatta o toprakları 
ve insanlarını yazıyorum. Doğu Ekspresi’nin po-
püler bir hale gelmesi için çalışırken bir yılbaşı 
yazısında, masum ama sıcak insanları nedeniyle 

RÖPORTAJ: ÖZDEN KILIÇ

GAZETECİLİĞİN GERÇEKLE 
İLİŞKİSİ TOPLUMUN 
GELECEĞİNDE BELİRLEYİCİDİR  

GAZETECİ YAZAR DENİZ ZEYREK: 

DENİZ ZEYREK
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Kars İstasyonu’nu “Masumiyet İstasyonu” olarak adlandır-
mıştım. Sözcü Kitabevi Kars’la ilgili nostaljik yazıların çok 
okunduğunu ve sosyal medyada sıkça paylaşıldığını fark 
edince, kalıcı bir esere dönüştürmek istedi. Kitapta, bu-
gün kırsal yaşama dair nostaljik, renkli, neşeli, kimi zaman 
hüzünlü anılardan oluşan köşe yazılarım yer alıyor.

Deneyimli bir gazeteci olarak “dönüm noktası” şeklin-
de tanımladığınız bir olay var mı?
Hayatımın dönüm noktası gazeteciliğe başlamaktı. Kimya 
ve biyoloji okuyup, kendimi gazetecilik mesleğinin gö-
beğinde bulmuştum. Gazetecilikteki dönüm noktası ise 
Bosna, Afganistan, Irak ve Filistin’deki çatışma alanlarında 
görev yapmam olmuştu. 

Hem üyeler arası dinamiklerin geliştirilmesi hem de 
beslendiği köklere karşı sorumluluklarını yerine ge-
tirme hedefiyle faaliyetlerini sürdüren derneğimiz ve 
benzeri sivil toplum örgütlerinin toplumsal önemine 
ve sürdürülebilir fayda oluşturma noktasında izleme-
leri gereken yol haritalarına ilişkin görüşlerinizi payla-
şır mısınız? 
Sivil toplum örgütleri insanların tek tek cılız kalan ve çok 
da işe yaramayan seslerini bir araya getiren, o sesleri güç-
lü bir kamuoyu tepkisine/talebine çevirebilen kuruluşlar-
dır. Kars, Ardahan ve Iğdır, sivil toplum örgütleri açısından 
çok zengin bir çevreye sahiptir. Marmara KAISİAD da iş 
dünyasında bu üç kenti başarıyla temsil ediyor. Türki-
ye’de ve dünyadaki kazanımlarını doğup büyüdükleri 
kentlerle paylaşmaları, Kars, Ardahan ve Iğdır için büyük 
şanstır. Bu tür yapılanmaların, siyasetten uzak, memlekete 
fayda sağlamak esasına dayanan faaliyetlerini artırması ve 
büyütmesi en büyük temennimdir. Doğup büyüdüğümüz 
şehirler, vazgeçilmezimiz ve kırmızı çizgimizdir. Aynı za-
manda doyulan kentler olabilmesi için Marmara KAISİAD 
gibi örgütlere büyük görevler düşüyor.

KEYİFLİ BULUŞMALAR

DOĞU EKSPRESİ ÇOCUKLARIYIZ
Kavruk çocuklardık hepimiz. Türkçeyi şiveli konuşurduk. Oyuncağımızı toprak-
tan, ağaçtan, taştan yapar; oyunumuzu toprakta, taşta, buzda oynardık. “Ku-
yunun dibindeki kurbağa için gökyüzü, kuyunun ağzı kadardır” demiş ya ozan, 
bizim hayallerimiz de yaşadığımız yer kadardı. Dünyayı köyümüz, kendi şehri-
miz kadar bilirdik.
Biraz büyüdük, üzerimizden geçen gürültülü uçakları fark ettik. Biraz daha bü-
yüdük, devasa tanklarla tanıştık. TRT radyosundan arkası yarınları, kısa dalgadan 
uzaktaki türküleri dinledik.
Okumayı öğrendik, okulla tanıştık; başka köyler, başka şehirler olduğunu, o şe-
hirlerde bize benzeyen başka çocukların yaşadığını anladık. Elimizdeki birkaç 
yumurtayı, bir file patatesi, nefes nefese kalarak koşup yakaladığımız seyyar 
kitapçıyla takas ettik. Günün birinde takasla aldığımız plastik bir oyuncak ara-
banın biz uyurken gerçeğe dönüşebileceğini düşünebilecek kadar sınır tanımaz 
hale geldi hayallerimiz.
Her yeni kitap, görmediğimiz, duymadığımız yeni yerlerin, yeni insanların varlı-
ğını gösterdi. Öğrendiğimiz her yeni yer, her yeni bilgi hayallerimizi biraz daha 
büyüttü. Büyük kentlere gitmek; doktor, mühendis, bilim insanı olmak istedik. 
Doğu Ekspresi o hayaller için çıkılan uzun yolculuğun adıydı bizim için. Çünkü 
biz Doğu Ekspresi çocuklarıyız.

“KARS, ARDAHAN VE IĞDIR, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ AÇISINDAN 
ÇOK ZENGİN BİR ÇEVREYE SAHİPTİR. MARMARA KAISİAD DA İŞ 
DÜNYASINDA BU ÜÇ KENTİ BAŞARIYLA TEMSİL EDİYOR. TÜRKİYE’DE 
VE DÜNYADAKİ KAZANIMLARINI DOĞUP BÜYÜDÜKLERİ KENTLERLE 
PAYLAŞMALARI, KARS, ARDAHAN VE IĞDIR İÇİN BÜYÜK ŞANSTIR.”

DENİZ ZEYREK
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Girişimcilik hikâyeniz nasıl başladı?
Karadeniz Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden mezunum. 
Okulu bitirdikten sonra çeşitli sektörlerde satın alma ve planlama mü-
hendisi olarak çalıştım. Deneyim kazandıkça kendi işimi kurma düşün-
cesi filizlenmeye başladı. Ben bunu “girişimcilik ruh hali” olarak adlan-
dırıyorum. Ailemdeki tüm kadınlar çalışan, üreten kişilerdi. Dolayısıyla 
önümde birçok örnek vardı. Üretmekten vazgeçmeyen kadınlarla bü-

yüdüm. Çalışma hayatıma devam ederken mühendislere iş güvenliği 
uzmanlığı için bir hak tanındı. Sınava girdim ve kazandım. Bu adım, iş 
kurma planlarımı hızlandırdı. 2012 yılında Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 
(OSGB) oluştu. “Bu sektörde olmak istiyorum” deyip çalışmalara baş-
ladım. Aynı yılın Kasım ayında Üçgen OSGB’yi kurarak hayalimi ger-
çekleştirdim. Elbette çok mücadele ettim, sıkıntılar yaşadım ama asla 
hayalimden, iş kurma isteğimden vazgeçmedim. 

Aynı zamanda sosyal bir girişimcisiniz ve bunun yansıması olan 
KOİDER, bölgede çok önemli bir misyon üstleniyor. KOİDER, nasıl 
ve hangi amaçlarla kuruldu? 
KOİDER’i var eden en önemli neden ona duyulan ihtiyaçtı. Bir şeye 
gerçekten ihtiyaç varsa onu hayata geçirmeniz daha hızlı gerçekle-
şiyor. Kişisel girişimcilik hikâyemde deneyimlediğim şeylerden biri 
aslında kendimi yalnız hissetmemdi. Faaliyetlerimi devam ettirirken 
bir yandan da benim gibi düşünen, idealleri olan insanlarla bir araya 
gelmek istedim. Tam da bu noktada iş dünyasında aktif olan kadınların 
sosyal girişimcilik hedefiyle güçlerini birleştirdikleri bir derneğe üye 
olmak istedim. Ama gelin görün ki, ülke hatta dünya ekonomisi için 
çok önemli bir merkez olan, birçok sosyokültürel ihtiyaçları bulunan 
Kocaeli bölgesinde iş kadınlarını bir araya getiren bir derneğin bulun-
madığını fark ettim. Bana göre çok şaşırtıcı bir durumdu.  
Konuyu, bugün derneğimizin Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ni-

han Çakıcı ile konuştuk. Dernekçiliğin D’sini bile bilmememize rağmen 
“Biz yapabilir miyiz?” dedik ve yola çıktık. Önce kurumsal bir yapı için 
gerekenleri araştırdık, yol haritamızı belirledik. Başlangıçta bölgemiz-
de faaliyet gösteren 19 iş kadınıyla bir araya geldik. İş kadınları olarak 
dernekleşmenin neden önemli olduğunu, toplumsal yararlarını masa-
ya yatırdık. Ve gördük ki, temas ettiğimiz herkes aynı görüşü paylaşı-
yordu ve ihtiyacın net şekilde farkındaydı. Böylece yasal prosedürleri 
yerine getirdik ve 2017 yılında Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Der-
neği’ni kurduk. Bizim gibi iş hayatında var olmaya çalışan, birlik olma 
ihtiyacı hisseden, güçlerini birleştirerek ileriye taşınacağının farkında 
olan kadınlarla bir araya getirdik. 19 üye ile çıktığımız yola bugün 55 
üye ile devam ediyoruz. 

Güçlü bir iş birliğinin vücut bulmuş hali olan KOİDER’in günde-
minde hangi konular yer alıyor. Derneğin faaliyetleri ve projeleri 
hakkında bilgi verir misiniz? 
Gündemimizde birbiriyle bağlantılı ve devamlılığı olan üç önemli pro-
je var. Bu projeleri tasarlarken, derneğimizin kuruluş hedefleri para-
lelinde belirlediğimiz sorunlara çözüm sunmayı ve farkındalığı en üst 
seviyeye taşımayı amaçladık. Birincisi Kocaeli Üniversitesi Girişimcilik 
Kulübü ile iş birliği içerisinde hayata geçirdiğimiz “Mevzu Kadınsa” 
projesi. Bu çalışmada, iş hayatında başarı elde etmiş kadınları, Kocaeli 
Üniversitesi öğrencileriyle bir araya getiriyoruz. Onlar kendi girişim-

cilik hikâyelerini ya da yöneticilikle ilgili deneyimlerini paylaşıyorlar. 
Hedeflediğimiz şey, birkaç yıl içinde iş hayatında veya girişimcilik 
ekosistemi içerisinde yer alacak öğrencilere, “Ben de yapabilirim, ba-
şarabilirim” dedirtmek, bu ilhamı onlara sağlamak. “Mevzu Kadınsa” 
projemiz dört yıldır devam ediyor. 
Hâlihazırda iş yaşamının içerisinde yer almayan ama bir iş planı olan 
veya bu yolda bir adım atmak isteyen kadınları desteklemek üzere 
geliştirdiğimiz KOİDER Bağ projesi, gündemimizdeki önemli çalışma-
lardan bir diğerini oluşturuyor. Proje kapsamında aldığımız başvuruları 
değerlendiriyor ve ardından sekiz haftalık bir eğitim süreci gerçekleşti-
riyoruz. Eğitimler, KOİDER üyeleri tarafından veriliyor ve hukuk, iş gü-
venliği, kişisel gelişim, muhasebe, ekonomi gibi üyelerimizin uzmanlık 
alanları doğrultusunda şekilleniyor. Proje başladığından beri ilk kadın 
girişimcimiz kendi iş yerini açtı ve yoluna başarıyla devam ediyor. Ben-
zeri başarı hikayelerinin bu projeyle birlikte artmasını hedefliyoruz. 
Kamuoyu tarafından daha yakın takip edilen Kocaeli BAZAAR projesi, 
kapsamlı bir alışveriş festivali niteliği taşıyor. Geçen yılki yoğun ilgi-
nin ardından bu yıl daha da dolup taşan, çok keyifli ve faydalı geçen 
Kocaeli Bazaar, kent meydanında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 
desteğiyle düzenlendi. Etkinlik alanında üye firmalarımız hizmet ve 
ürünlerini tanıtırken, farklı sanat ve kültür faaliyetleri de gerçekleş-
tirdik. Sanatçı Emre Kaya ve DJ Ali Taş’ın konserleriyle keyifli saatler 
geçirdik. 

GİRİŞİMCİLİK

KADINLARIN İŞ YAŞAMINDA VE GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİNDE DAHA ÇOK YER ALMASI, BİLİMSEL 
ARAŞTIRMALARIN DA İŞARET ETTİĞİ GİBİ BAŞARININ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ASLİ UNSURLARINDAN 

BİRİ. ANCAK ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA AŞILMASI GEREKEN BİRTAKIM TEMEL SORUNLAR HÂLÂ MEVCUT. 
NİLGÜN YILMAZ, KİŞİSEL GİRİŞİMCİLİK YOLCULUĞUNDA BU SORUNLARLA KARŞILAŞAN AMA AYNI 

ZAMANDA ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLMAK İÇİN CESARET EDEN BİR İŞ İNSANI. 19 ARKADAŞIYLA BİRLİKTE 
KURDUĞU KOİDER - KOCAELİ İŞ KADINLARI VE YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ, YALNIZ HİSSEDEN VEYA NEREDEN 

BAŞLAYACAĞINI BİLEMEYEN GİRİŞİMCİ KADINLARA REHBERLİK EDİYOR, DESTEK VERİYOR. HENÜZ GENÇ 
BİR DERNEK OLMASINA RAĞMEN ETKİLİ ÇALIŞMALARIYLA ÖNEMLİ PROJELERİ HAYATA GEÇİREN KOİDER’İ 

VE BELKİ FARKINDA BİLE OLMADIĞIMIZ KİMİ GERÇEKLİKLERİ NİLGÜN YILMAZ’DAN DİNLİYOR, İLGİYLE 
OKUYACAĞINIZ BU SÖYLEŞİ İÇİN KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ. 

KOİDER, 
HER “MEVZUDA” 

KADINLARIN
YANINDA  

NİLGÜN YILMAZ

RÖPORTAJ: ERDEM ÇAĞLAYAN   FOTOĞRAF: SERKAN ŞENTÜRK
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KOİDER, girişimci kadınları desteklerken bu alandaki farkındalığı artır-
mak için iş birliklerine büyük önem veren bir dernek. Bu duruşunun bir 
parçası olarak sekiz farklı ilde faaliyet gösteren girişimci kadın dernek-
leri ile bir araya gelerek GİFED – Girişimci İş Kadınları Federasyonu’nu 
kurduk. İzmir merkez olmak üzere Adana, Afyonkarahisar, Ankara, 
Aydın, Bursa ve Gaziantep’teki paydaşlarımızla birlikte güçlü bir yapı 
inşa edilmiş oldu. Oluşan bu network hem derneklerin faaliyetlerini 
destekleyecek hem de derneklerin hedefleri doğrultusunda kadınlar 
için etkili bir girişimcilik ekosistemi altyapısına zemin hazırlayacak. 
Tüm bunlar dışında KOİDER olarak komisyonlarımız vasıtasıyla üyele-
rimize ve bölgemize katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı sürekli kılı-
yoruz. Eğitimden mali işlere, hukuktan sosyal sorumluluğa kadar farklı 
başlıklar altında komisyonlarımız faaliyetlerini etkin biçimde devam 
ettiriyor. 

KOİDER ve benzeri örgütler, kadın girişimciliği ve iş yaşamında ka-
dın varlığının artırılması konusunda pozitif bir etkiye sahip. Her 
iki başlıkta ülkemizde gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Girişimci kadın sayısının artırılması ve iş yaşamında kadınların daha çok 

var olması birbiriyle bağlantılı konular. Evet, kadınlar bugün daha çok 
iş yaşamının içindeler ama gelinen noktanın yeterli olduğunu ifade 
etmek pek mümkün değil. Bu alandaki farkındalığın artması ve arzu 
edilen seviyeye ulaşması bir bilinç ve süreç meselesi. Bugünden yarına 
değişmesi çok olası olmasa da bizim gibi sivil toplum kuruluşlarının 
varlığının ciddi fark yarattığını yaşayarak görüyoruz. 
Biliyoruz ki, bugün attığımız bir adım, 10 yıl sonrası için gelişime sebep 
olacak. KOİDER olarak kadınları görünür kılmak; girişimci kadınlarımı-
zın ve kendini bu yolda yalnız hisseden kadınlarımızın yanında olmak 
istiyoruz. Birbirimizin bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak kendimizi 
ve derneğimizi geleceğe hazırlamak için çok çalışıyoruz. İş dünyasın-
da başarı için kadın ve erkeğin zekâsına ve duygusuna ihtiyaç var. Her 
iki cinsiyetin meziyetleri farklı. Bu farklılıklar, başarıyı sürdürülebilir 
kılıyor. 

Bölgede varlığını sürdüren bir STK olarak Marmara KAISİAD hak-
kındaki düşüncelerinizi de paylaşır mısınız?  
Sivil toplum örgütleri, ortaya çıkış nedenleri itibarıyla toplumda ve 
iş dünyasında değişimin tetikleyicisi, öznesi olmak durumunda. Do-
layısıyla aynı hedefi taşıdığımız tüm STK’ların varlığına büyük değer 
veriyoruz. Bu anlamda Marmara KAISİAD, hem aynı bölgede bulun-
mamız hem de cinsiyetten bağımsız olarak girişimciliğin desteklen-
mesi noktasındaki duruşu vesilesiyle önemli bir misyon üstleniyor. 
Bunu yaparken sahip olduğu kurumsal duruşu, etki yaratmadaki gücü 
ve üyelerinin ortak idealleri bölgemiz ve toplumumuz için önemli bir 
potansiyel barındırıyor.

GİRİŞİMCİLİK

KADIN OLARAK İŞ YAŞAMINDA VAR OLMAYA 
ÇALIŞIRKEN ZORLUK TARAFINDAN BAKMAMAYI 
KENDİME İLKE EDİNDİM. ERKEK EGEMEN BİR 
SEKTÖRDE VEYA İŞ YAŞAMININ GENELİNDE ELBETTE 
KİMİ ZAMAN ÖNYARGILAR OLABİLİYOR. ANCAK 
ARTIK CİNSİYETÇİ BAKIŞ AÇISININ BİR HÜKMÜ 
PRATİKTE YOK. ÇÜNKÜ KADIN VE ERKEĞİN FARKLI 
ZENGİNLİKLERİ BAŞARIYI ORTAYA ÇIKARAN, 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KILAN UNSURLARI OLUŞTURUYOR. 
BUNU İŞ DÜNYASI ÖZELİNDE YAPILAN BİLİMSEL 
ARAŞTIRMALARDA NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜYORUZ. 
GENEL OLARAK ELBETTE KADINLARIN ÇALIŞMA 
HAYATINDA ZORLUKLAR VAR AMA ÇÖZÜMÜ VE 
DAHA İDEAL BİR ORTAMI ÇOK YAKIN GÖRÜYORUM. 

NİLGÜN YILMAZ
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GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (GEPOSB), BAŞTA PLASTİK SANAYİ OLMAK ÜZERE 
BİRÇOK LOKOMOTİF SEKTÖRÜN ÜRETİM GERÇEKLEŞTİRDİĞİ, İSTİHDAMA BÜYÜK KATKI SAĞLAYAN BİR 

MERKEZ HALİNE GELMİŞ DURUMDA. FİZİKİ KAPASİTESİNİN NEREDEYSE TAMAMINI KULLANAN BÖLGENİN 
GENİŞLETİLMESİ ADINA GİRİŞİMLER DE SÜRÜYOR. BÖLGE VE ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN BU DENLİ ÖNEMLİ 

BİR POTANSİYEL BARINDIRAN GEPOSB’UN YOLCULUĞUNU VE GÜNCEL DURUMUNU GEPOSB YÖNETİM 
KURULU ÜYESİ VE ÖNCEKİ DÖNEM BAŞKANI  DURSUN ÇETİN’DEN DİNLEDİK. GEPOSB’TA ÜRETİLEN HER İKİ 

ÜRÜNDEN BİRİNİN İHRAÇ EDİLDİĞİNİ SÖYLEYEN ÇETİN, GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NİN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK BÜYÜME İÇİN BAŞARILI BİR ÖRNEK TEŞKİL ETTİĞİNİ DİLE GETİRDİ. 

TAM KAPASİTE ÇALIŞAN GEPOSB,

İHRACATA  
KATKI SAĞLIYOR 

Sektöre uzun yıllar katkı sağlamış bir iş insanı olarak kariyeriniz hak-
kında bilgi verir misiniz? 
Kars, Sarıkamış doğumluyum. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın gerçekleşti-
ği günlerde Kars’tan İstanbul’a taşındık. Dokuz yaşımda Kars’tan ayrılmış 
olsam da o topraklara olan bağım hep devam etti. İlk ve ortaokulu İstan-
bul’da okuduktan sonra lise eğitimimi Eskişehir’de Devlet Demiryolları 
Lisesi’nde tamamladım. Liseyi bitirince iki yıl kadar İzmir’de devlet me-
murluğu yaptım. Bu arada Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendis-
liği bölümünü kazanarak bir yandan lisans eğitimime devam ettim bir 
yandan çalıştım. 1988 yılından 2005 yılına kadar birçok firmada fabrika ve 
üretim müdürlüğü gibi görevlerde bulundum. Sahip olduğum deneyim 
doğrultusunda o zaman çalıştığım şirketin yöneticilerinin de yönlendir-
meleriyle 2005 yılında Delplast’ı kurdum. Gebze, Hasköy Sanayi Sitesin-
de 70 metrekarelik bir dükkanda, üç adet enjeksiyon makinesiyle üretim 
yapmaya başladım. Bazı araç modellerinin plastik parçalarının üretimi 
konusunda faaliyetimizi devam ettirdik. 2009 yılında ilk ihracatımızı ger-
çekleştirdik. Üretim hacmimiz ve projelerimiz çeşitlenince 2014 yılında 
Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni fabrikamızın inşa-
atına başladık. 2017 yılında ise son derece geniş ve modern bir üretim 
imkânı sunan yeni fabrikamıza taşındık. 

GEPOSB yönetimiyle yollarınız nasıl keşişti?
Uzun yıllardır bu sektörün içinde bir insan olarak GEPOSB’un üstlendiği 
misyona gönülden inanıyorum. Bu vesileyle GEPOSB’un yönetim süreç-
lerine elimden geldiğince katkı sağlamayı da görev edindim. Yönetim Ku-
rulu Başkanımız Sayın Osman Erkan’ı 2020 yılında beklenmedik bir şekilde 
kaybettik. Kendisinin sektöre ve GEPOSB’a büyük hizmetleri oldu. Ben 
de kendisinin bıraktığı bayrağı daha ileriye taşımak adına arkadaşlarımın 
teveccühüyle 2021 yılı başında GEPOSB Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üst-
lendim. Sizinle röportajımızın ardından da 17. Seçimli Olağan Genel Kurul 
Toplantımızı gerçekleştirdik ve yeni başkanımız Mustafa Koray Kantarcı 
seçildi. Mustafa Bey ile birlikte nice başarılı çalışmalara imza atacağımız-
dan eminiz.

Belirttiğiniz gibi GEPOSB’un hem kuruluş süreci hem de bugün ülke 
ekonomisi için ürettiği değer çok önemli. Kısaca kuruluş sürecinden 
bahseder misiniz? 
GEPOSB’un kuruluşu 90’lı yılların başına uzanıyor. O tarihlerde plastik 
sektöründe faaliyet gösteren 115 sanayici bir araya gelerek, ‘Plastik Sa-
nayicileri Toplu İş Yapı Kooperatifi’ni kurdu. Hemen bir yıl sonra, 1992 
senesi içerisinde Gebze’de 1 milyon 2000 metrekarelik arazinin satın 
alınmasıyla kooperatif kuruluş ve imar planı çalışmaları öz kaynaklarla ta-
mamlandı. 1994 yılında alt yapı, üst yapı yatırımları devam ederken genel 
kurul kararıyla organize sanayi bölgesi statüsü kazandı. 2001 yılında ise 
Organize Sanayi Bölgesi Yönetmeliğinin yayınlanmasıyla birlikte Türki-
ye’nin 44 sicil numaralı organize sanayi bölgesi olarak varlığını pekiştirdi. 

GEPOSB’un güncel durumu hakkında bilgi verir misiniz? 
GEPOSB’u bugün plastik sektörünün kalbinin attığı yer olarak tanımla-
yabiliriz. Üretim yapan firmaların sayısı, üretim hacimleri ve ekonomik 
büyüklüğü vesilesiyle ülkemizin en büyük OSB’leri arasında yer alıyor. 
Güncel rakamlar üzerinden bir değerlendirme yapmak gerekirse, Geb-
ze’de yer alan GEPOSB, genişleme alanlarını da dâhil ettiğimizde 1 mil-
yon 401 bin metrekarelik alan üzerinde faaliyet gösteriyor. İnsan ve 
çevre duyarlılığını ön planda tutan GEPOSB’da faaliyetine devam eden 
118 sanayi kuruluşu mevcut. 18 fabrika projesinin inşası devam ediyor.  

DURSUN ÇETIN

MERCEK

GEPOSB YÖNETİM KURULU ÜYESİ DURSUN ÇETİN: YÖNETİM BİNASI

RÖPORTAJ: ÖZDEN KILIÇ  FOTOĞRAF: CEM ERYIĞIT
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Toplamda ise 146 sanayi parseli bulunu-
yor. Bu açıdan baktığımızda doluluk ora-
nımız yüzde 100’e yaklaşmış durumda. 
Hâlihazırda 13 binden fazla kişi Gebze 
Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde 
istihdam ediliyor. GEPOSB’dan gerçek-
leştirilen yıllık ihracat 1.4 milyar dolar 
seviyesine yaklaştı. İlk 500’de yer alan 
firmalarımız mevcut. Burada üretilen her 
iki üründen biri ihraç ediliyor. Yabancı 
sermayeli firmalarımızın sayısı da gün-
den güne artıyor. GEPOSB, istihdam ve 
üretim rakamlarına karşın çevre duyarlı-
lığı konusunda oldukça titiz bir yaklaşı-
ma sahip. Önce insan ve çevre anlayışını 
ilke edinen GEPOSB modern anlamda 
ilk ortak arıtma tesisini faaliyete soktu. 
Ayrıca çevreyi kirletmeyen sanayi ku-
ruluşlarını tercih ediyor, denetimlerle 
ve altyapı hizmetleriyle bu noktada en 
çevreci OSB’lerin başında geliyoruz. 
Düşük maliyetli ve her türlü altyapısı 
hazırlanmış sanayi parsellerini üretmeyi 
ve gelişmelerini sağlamayı amaç edinmiş 
bir kurum olarak yetişmiş insan gücünü, 
hammadde ve yedek parça ihtiyacını 
Kocaeli bölgesinden karşılayarak böl-
genin kalkınmasına, üretime, istihdama 
katkı sunuyoruz. 

GEPOSB’u yatırımcılar için cazip kılan 
temel unsurlar neler? 
GEPOSB, ülke ve hatta dünya ekono-
misi için çok avantajlı olan bir bölgede 
yer alıyor. Kara, deniz, demiryolu ve 
hava ulaşım hattının tam kesişme nok-
tasında bulunuyor. Yetişmiş insan gücü, 
hammadde temini gibi avantajların yanı 
sıra depo ve antrepo imkânlarıyla lojistik 
anlamda emsalsiz koşullara sahip. Diğer 
taraftan tüm altyapı ve üstyapı gerekli-
likleri karşılanmış bir OSB’yiz. 

GEPOSB, hizmetleri ve üyelerine sun-
duğu olanaklarla son derece aktif bir yönetim anlayışına sahip. Bu 
paralelde sunulan hizmetleri detaylandırır mısınız?
14 bin kişinin görev yaptığı, çok önemli sanayi kuruluşlarının bulunduğu 
bir OSB’ye hizmet sunmak, vizyoner hareket etmeyi gerektiriyor. Yani 
bugünün değil yarının gereklilikleri üzerine de projeler geliştiriyoruz. 
Fiziki bakımdan sağlık merkezi, itfaiye ve teknik hizmetler binalarımızla 
üyelerimize hizmet veriyoruz. Elektrik, su, doğalgaz, şebeke sistemleri, 
geniş yollar ve tır parkı gibi birçok modern altyapı ihtiyaçları yanıt bul-
muş durumda. Kapalı futbol sahası, tenis kortu, voleybol ve basketbol 
sahaları, yürüyüş kulvarı, restoran ve mesire alanlarıyla insan odaklı bir 
OSB olduğumuzu memnuniyetle ifade edebilirim. 
Akıllı bina olarak tasarlanan GEPOSB yönetim merkezi, 7900 metreka-
relik kapalı alanıyla üyelerimizin tüm ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacak 
şekilde inşa edildi. Merkezinde 250 kişilik seminer ve konferans salonu, 
900 metrekare kapalı alana sahip 500 kişilik restoran, 20’si kapalı olmak 

üzere açık alanla birlikte 60 araç kapa-
siteli otopark ve 300 metrekarelik kalıcı 
bir fuar alanımız var. 

Yetişmiş insan kaynağı bulmak ve 
sanayi – üniversite iş birliğini geliştir-
mek üzere yaptığınız çalışmaları akta-
rır mısınız? 
Yetişmiş insan kaynağı işimizin en kritik 
noktalarından biri. Bu sorun ülke gene-
linde de etkisini gösteriyor. Çözümün 
bir parçası olmak adına Milli Eğitim Ba-
kanlığı ile iş birliği yaparak PAGEV Ana-
dolu Meslek Lisesi’ni kurduk. Sanayinin 
ihtiyaçları paralelinde, geniş teknik ola-
naklarla eğitime devam ediyor. Mezun 
olan adayların istihdam edilmeleri ve 
uygulamalı olarak kendilerini geliştire-
bilmeleri adına çalışmalar yürütüyoruz. 
Eğitim alanında bir diğer konuda üniver-
site-sanayi iş birliği. Bu anlamda başta 
Gebze Teknik Üniversitesi olmak üzere 
çeşitli üniversitelerle iş birliklerimiz de-
vam ediyor. Akademik bilginin sanayi 
ortamında değerlendirilmesi, sanayinin 
imkânlarının ise üniversitelerimizin kulla-
nımına sunulması karşılıklı olarak büyük 
değer yaratıyor. GEPOSB olarak idari bi-
namızda iş birliği yaptığımız üniversitele-
re özel ofisler tahsis ediyor, üyelerimizin 
ilgili süreçlerinde üniversite öğrencileri-
nin deneyim kazanmaları için oluşturu-
lan programlara destek veriyoruz. 

Dünyada ve ülkemizdeki ekonomik 
gelişmeler, sanayiciler için öngörül-
mesi çok kolay olmayan bir süreci işa-
ret ediyor. Geldiğimiz noktada temel 
sorunları ve mevcut görünüme ilişkin 
değerlendirmelerinizi paylaşır mısınız? 
Belirttiğiniz gibi yerel ve küresel etkile-
rin yansımalarını net biçimde yaşıyoruz. 
Pandemi öncesinde ülke ekonomisinde 
yaşanan dalgalanmalar, pandemi süreci 

ve bölge ülkelerdeki çatışma ortamı belirsizlikleri tetikliyor. Tüm dün-
yada saç, plastik, alüminyum, bakır gibi emtia fiyatlarında ciddi artış 
yaşandı. Tedarik sorunları, kurdaki hareketlilik, vergi maliyetleri ve daha 
birçok başlıkta çözümler geliştirilmesi şart. Aslında güncel ortamı iki 
yönlü değerlendirmek gerekiyor. Birinci sırada kısa vadede ekonomideki 
genel seyrin iyileştirilmesine yönelik adımların belirlenmesi ve ivedilikle 
atılması yer alıyor. İkinci sırada da kriz ortamının bize anlattıklarını iyi 
okumak ve uzun soluklu stratejileri belirlemek var. Yani dönemsel et-
kilerden korunmak ve sürdürülebilir güçlü bir ekonomi kurmak adına 
üretime odaklanmamız şart. Üretim potansiyelini geliştirmek, sağlıklı bir 
ekonomik altyapının belirleyicisi durumunda. Bunun da yollarından biri 
OSB’lerden geçiyor. Ülkemizde 300 civarı OSB bulunuyor. Bunların des-
teklenip geliştirilmesi, ihracat yapıp ülkeye daha fazla döviz getirmesi 
lazım. Arzuladığımız refah ortamı gerçekçi ve uygulanabilir mali/ekono-
mik politikalara bağlı.

En başta Kars’la olan bağlarınızı hiç 
koparmadığınızı söylediniz. Kars’ın kişisel 
dünyanızdaki yerini paylaşır mısınız? 
Kars’ta yaşadığım çocukluk yıllarımdan 
hatırımda kalan çok önemli şeyler var. Daha 6-7 
yaşlarımdayken dedem hayvanlarımızı otlatmamı 
söylerdi. O yaşlar için büyük sorumluluktu. Ama 
diğer taraftan da öz güveni, mücadeleyi, kendimizi 
ve hayatı çekip çevirmeyi öğrenirdik bu sayede. 
Orada yaşadığım ortam, sorunlar karşısında 
çözüm üretme yeteneğimin gelişmesinde çok 
etkili olmuştur. Bir de tabii Kars’ta doğduysanız 
mutlaka okumanız ve  iyi bir meslek sahibi olmanız 
gerektiğini henüz çocukken öğretirlerdi. Ancak bu 
şekilde koşullarınızı geliştirebilirdiniz. Sanıyorum 
bugün birçok hemşehrimin önemli mevkilerde 
bulunması, o bilincin bir sonucudur. 

“HÂLİHAZIRDA 13 BİNDEN FAZLA KİŞİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE İSTİHDAM EDİLİYOR. 
GEPOSB’DAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YILLIK İHRACAT 1.4 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE YAKLAŞTI. BURADA ÜRETİLEN HER 
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HERKESİN BİLİNÇLİ YA DA KENDİLİĞİNDEN OLUŞMUŞ BİR İMAJ YARATTIĞINI VE BU İMAJIN OLUŞMASINDA  
İLK İZLENİMİN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU SÖYLEYEN İMAJ VE İLETİŞİM DANIŞMANI ÖZLEM ÇAKIR,  

NASIL ALGILANDIĞIMIZIN STATÜMÜZÜ, USTALIĞIMIZI, PROFESYONEL ETKİLEME GÜCÜMÜZÜ GÖSTERDİĞİNİ 
BELİRTİYOR. PEKİ, İLK İZLENİM NEDEN ÖNEMLİDİR VE KİŞİSEL İMAJI NELER OLUŞTURUR; SÖZ ÖZLEM ÇAKIR’DA.

“HEPİMİZİN BİR İMAJI VARDIR. KENDİMİZE SORMAMIZ GEREKEN 
SORU ŞUDUR: ACABA BENİM İMAJIM OLUMLU, DOĞAL, SAMİMİ 
VE ZEKİ Mİ? HEM PROFESYONEL HEM SOSYAL YAŞAMIMDA BENİ 
BAŞARILI KILIYOR MU? KİŞİSEL İMAJIM İÇİNDE BULUNDUĞUM 
SEKTÖR, ÇALIŞTIĞIM KURUM, POZİSYONUM, HEDEFLERİM 
VE SOSYAL YAŞAMIMLA TUTARLILIK İÇERİSİNDE Mİ? BU 
SORULARIN CEVABI EVETSE SİZ HEM PROFESYONEL HEM SOSYAL 
YAŞAMINIZDA DAHA ÇOK SEVİLEN, SAYILAN, GÜVEN DUYULAN 
VE BAŞKALARINA GÖRE DAHA ÇABUK BAŞARI MERDİVENLERİ 
ÇIKAN BİRİSİNİZDİR. SİZ ÇEVRENİZE BAŞARI, KALİTE VE 
SORUMLULUK MESAJI VERİYORSUNUZDUR.”

KİŞİSEL İMAJINIZIN NASIL OLDUĞUNU

DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HİÇ?

GEREK iş yaşantımızda olsun gerek sosyal yaşantımızda her 
gün birçok kişiyle tanışır ya da önceden tanıdıklarımızla ile-
tişim halinde oluruz. Yeni tanıştığımız kişiler üzerinde çok 

kısa bir zaman içinde olumlu ya da olumsuz izlenimler bırakabiliriz. 
Burada kötü haber ilk izlenimi tekrarlamak için ikinci bir şansımızın 
olmamasıdır. İyi haber ise, ilk izlenimimizi oluşturmanın büyük ölçü-
de bize bağlı olmasıdır. Peki, bu ilk izlenimler ne kadar sürede olu-
şur? İlk izlenimler 30 saniye ile 4 dakika gibi kısa bir sürede oluşur. 
Sosyal psikolog Albert Mehrabian’n yaptığı bir araştırmaya göre, ilk 
izlenimlerin yüzde 55’ini görüntü ve beden dili, yüzde 38’ini konuşma 
ve ses tonu, yüzde 7’sini de ne söylediğimiz oluşturur. İlk izlenimle-
rin önemi kendilerinden sonra gelen diğer izlenimleri etkilemesidir. 
Daha önce açıkladığımız gibi, bir kişi hakkındaki ilk izlenimlerimiz, “ön 
yargı(ç)” fonksiyonu görerek, daha sonraki izlenimleri biçimlendirir, 
kendini doğrulayacak şekilde yönlendirir. Herkesin, bilinçlice seçilmiş 
ya da kendiliğinden oluşmuş bir imajı vardır. Önemli olan bu imajın 
nasıl tarif edildiği ve amaca uygunluğudur. Samimi, doğal, özgün ve 
zeki olan, örnek gösterilen ve tutarlı olan imaj en makbul olanıdır. 
Algılanan imaj, öz imaj ve istenilen imaj ne kadar birbirine yakınsa 
kişinin kendine güveni de o kadar fazla olur. Profesyonel yaşamda 
da sosyal yaşamda da başkalarıyla olan ilişkilerimizin başarı düzeyi 

ve başkalarının bize karşı olan tutumları nasıl algılandığımızla doğ-
rudan ilgilidir. Sevilen, sayılan, güven duyulan, aranılan bir kişi olarak 
algılanabildiğimiz gibi tam tersi de algılanabiliriz. Nasıl algılandığımız 
önemlidir çünkü statümüzü, ustalığımızı, profesyonel etkileme gücü-
müzü gösterebiliriz.

KİŞİSEL İMAJINIZI ETKİLİ VE TUTARLI KULLANIN
Kişiler, ne giydiğimizden nasıl konuştuğumuza, beden dilimizden ka-
rakterimizin yansımalarına kadar pek çok noktaya bakarak bizim hak-
kımızda bir fikir edinirler. 
İnsanların kafasındaki kişisel imajımızı neler oluşturur? Kişisel imajı 
oluşturan birçok öğe vardır. Bunlar sırasıyla;
• Görüntü
• Sözlü iletişim (Konuşma ve ses kullanımı)
• Sözsüz iletişim (Beden dili, mekân ve zaman kullanımı, giysiler, genel 
görüntü, renkler, çevre ve aksesuarlar) 
• Diğer iletişim özellikleri (yazma, sunum, dinleme)
• Karakter: Karizma, öz güven, öz saygı
• Yeterlilikler: Birikim, potansiyel, kişisel gelişim, deneyim, göze çar-
parlık
• Davranış ve tavırlardır.

KİŞİSEL İMAJINIZI ETKİLİ KULLANMAK 
SİZİ BAŞARILI KILAR
Bireysel marka yolculuğu uzun bir yolculuktur. Sabır, tutarlılık ve 
süreklilik gerektirir. Bu yolculukta ele alınması, üzerinde çalışılma-
sı ve yönetilmesi gereken ilk konu kişisel imajımızdır. İmaja birçok 
kişinin yaklaşımı şekilsel olduğu ve üzerimize sonradan geçirilmiş 
sahte bir kılıf olduğu yönündedir. Bu bakış açısı doğru değildir. Kişi-
sel imajı iki ayrı bölümde incelemekte fayda vardır.
İçerik: Yaptığımız işteki uzmanlığımız, değerlerimiz, deneyimimiz, 
bilgi birikimiz ve entelektüel birikimimiz.
Şekil: Sahip olduğumuz ve yukarıda bahsi geçen içeriği diğerlerine 
aktarmamıza, paylaşmamıza yardımcı olacak iletişim becerilerimiz-
dir. Konuşmamızdan vücut dilimize, ses tonumuzdan üslubumuza, 
dinleme becerilerimizden yazmaya, görgü ve nezaketten görün-
tümüze, tutumumuza kadar tüm ögeler şekil altında sorgulanabi-
lir. Biri olmadan diğerinin anlamı olmaz. Çok kuvvetli içeriğe sahip 
kişiler vardır. Şekil de neymiş? Ben bilgimle bu açığımı kapatırım 
düşüncesiyle hareket ederler oysaki iletişim becerilerimizle doğru 
şekilde aktarıldığı zaman bilginin etkisini hissederiz. Bunun tam ter-
si de zaman zaman karşılaştığımız bir durumdur. İyi giyimli, etkileyi-
ci bir ses tonuna sahip, iletişim becerileri gelişmiş, hitabet sanatını 
çok iyi bilen, kendisini çok iyi taşıyan ve sunan birisiyle biraz zaman 
geçirdiğinizde bazen bilgisinin sadece yüzeysel olduğunu ve ne ka-
dar cahil olduğunu anlayabiliriz.

ÖZLEM ÇAKIR

İLETİŞİM

38 39MARMARA KAISİAD 2022



ULT İMATE PHOTOGRAPHY GU İDE
TO THE LAVENDER F İELDS OF
PROVENCE

+123-456-7890

EVERY YEAR, DUR İNG A
RELAT İVELY SHORT W İNDOW OF
T İME, SOMETH İNG MAG İCAL
HAPPENS İN THE SOUTH OF
FRANCE

WHEN TO PHOTOGRAPH
PROVENCE LAVENDER F İELDS

+123-456-7890
123 Anywhere St., Any City
www.reallygreatsite.com

İNŞAAT

TADİLAT
BÜTÜNÜ DEĞERLİ KILAN DETAYLARDIR

www.dagstanlnsaat.com
nfo@dagstanlnsaat.comwww.penah.com.tr

ULT İMATE PHOTOGRAPHY GU İDE
TO THE LAVENDER F İELDS OF
PROVENCE

+123-456-7890

EVERY YEAR, DUR İNG A
RELAT İVELY SHORT W İNDOW OF
T İME, SOMETH İNG MAG İCAL
HAPPENS İN THE SOUTH OF
FRANCE

WHEN TO PHOTOGRAPH
PROVENCE LAVENDER F İELDS

+123-456-7890
123 Anywhere St., Any City
www.reallygreatsite.com

İNŞAAT

TADİLAT
BÜTÜNÜ DEĞERLİ KILAN DETAYLARDIR

www.dagstanlnsaat.com
nfo@dagstanlnsaat.com



ADI HASRET, ADI AYRILIK, ADI GURBETTİR 
MEMLEKETİN. KARSLISI, IĞDIRLISI, 
ARDAHANLISI İYİ BİLİR BU KARA SEVDAYI. 
RUHA YERLEŞİNCE BİR KEZ, İMKÂNI YOK 
SONSUZCA ÇIKMAZ BEDENDEN. ÖMÜR 
BİR NEFES, ÖMÜR BELİRSİZ. O HALDE 
ERTELEMEDEN YENİ BİR GÜNE MEMLEKETTE 
BAŞLAMAK, CİĞERLERE YAŞANMIŞLIKLARI 
ÇEKMEK LAZIM. BİLEN BİLİR DE BİLMEYEN 
YA DA ANIMSAMAK İSTEYENLER İÇİN 
HAZIRLADIK BU SAYFAYI. İNSANDAN 
DOĞAYA, DOĞADAN KÜLTÜRE DOYUMSUZ 
GÜZELLİKLERİN ÜÇGENİNDE; HOŞ GELDİNİZ 
SERHAT KARS’A, GÜNEŞİN BEŞİĞİ IĞDIR’A VE 
BEYAZ TEPELERİN YEŞİL MABEDİ ARDAHAN’A… 

KADİM ŞEHİRLERİN  
EŞSİZ GÜZELLİKLERİ 

KEŞFİNİZİ BEKLİYOR

GÖKKUŞAĞI TEPELERİ / IĞDIR
Doyumluk değil ama tadımlık yolculuğumuzun başlangıcında Iğdır’ın 
Gökkuşağı Tepeleri’ne uzanıyoruz. Mucize beklemeye gerek yok, bu-
rası başlı başına bir mucize zaten. Iğdır’ın Tuzluca ilçesinin batısında 
bulunan Gökkuşağı Tepeleri, volkanik kayaçların oluşturduğu bir renk 
şöleni. Farklı büyüklükteki tepeler her mevsim ziyaretçilerden büyük 
ilgi görüyor. 

AĞRI DAĞI / IĞDIR 
Bereketli topraklarının yanı başında semaya yükselen kadim Ağrı Dağı, 
Iğdır’ın birçok bölgesinden görülebiliyor ve manzarayı bir kez göreni 
bir ömür boyu etkisi altına alıyor. İnsan kendini, yeşilden griye, kahve-
rengiye ve bulut beyazına uzanan yağlı boya bir tablonun içerisinde 
gibi hissediyor. Ve biliyor musunuz her ne kadar Ağrı iliyle özdeşleşse 
de Ağrı Dağı’nın büyük bölümü Iğdır sınırları içerisinde yer alıyor. 

KOÇBAŞLI MEZAR TAŞLARI / IĞDIR
Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesinde görebileceğiniz Koçbaşlı mezar taşları, 
şehrin tarihi mirası hakkında önemli ipuçları barındırıyor. Karakoyun-
lular dönemine ait Koçbaşlı mezar taşları, vefanın ve fedakârlığın sem-
bolü olarak kabul ediliyor. Bu yönüyle yöre insanını bugünkü karakter 
özellikleri hakkında da fikir veriyor. Iğdır, milattan önce 4 bin yılına 
kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip. 

ATATÜRK SİLUETİ / ARDAHAN 
Her yıl 15 Haziran – 15 Temmuz tarihleri arasında yeşil tepelerin ar-
dından bir silüet belirir. Baktıkça huzur, baktıkça güven verir insana. 
Karadağ yamaçlarının gölgesi, diğer tarafa yansıyarak Ata’mızın silüeti 
hayat bulur. O ana şahit olmak gerçekten etkileyicidir. Damal ilçesinin 
Yukarı Gündeş Köyü’nde Karadağ yamaçlarında oluşan bu olayla eş 
zamanlı olarak her yıl “Atatürk’ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlik-
leri” düzenleniyor. 

ÇILDIR GÖLÜ - AKÇAKALE ADASI / ARDAHAN 
Hem Ardahan’ın hem de Kars’ın kıyısının bulunduğu Çıldır Gölü, bölge 
için yaşam kaynağı olmasının yanında eşsiz bir coğrafi güzelliğe sahip. 
Adına hikâyelerin anlatıldığı, türkülerin söylendiği, nice yaşanmışlıkları 
barındıran Çıldır Gölü, son yıllarda artan ilgiyle birlikte turistik özelliği-

ni bir hayli artırmış durumda. Kışın buz tutan, yazın yeşille kucaklaşan 
bu sular, doğunun engin mirası içerisinde çok özel bir yere sahip. Çıldır 
Gölü, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük ikinci gölü ve balıkçılığın 
devamlılığı açısından da yöre ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Ara-
lık ayının ikinci haftasından itibaren donmaya başlayan göl, Ocak, Şu-
bat ve Mart aylarında tamamen buzla kaplı bir görünüme bürünüyor. 
Buzda balık avı, atlı kızak, enfes sarı balık ve daha birçok aktivite Çıldır 
Gölü’nü ziyaretçiler açısından mükemmel bir çekim merkezi kılıyor. 
Çıldır Gölü’nün sunduğu bir diğer hazine ise neolitik dönemden gü-
nümüze pek çok mimari yapıların kalıntılarının bulunduğu Akçakale 
Adası. Tarihiyle ve coğrafi görümüyle etkileyici bir güzelliğe sahip olan 
Akçakale Adası, Kars’a 85 kilometre, Ardahan’a 73 kilometre uzaklıkta 
bulunuyor. 

ŞEYTAN KALESİ / ARDAHAN 
Kesin olarak bilinmese de Urartular döneminde inşa edildiği düşü-
nülen Şeytan Kalesi, Ardahan’ın yeni yeni tanınmaya başlayan tarihi 
zenginliklerinden bir diğeri. Karaçay Kanyonu’nun ortasındaki sarp ka-
yalıkların üzerinde yer alan Şeytan Kalesi, heybetli görünümüyle Orta-
çağ kalelerini andırıyor. Gizli bir giriş kapısı bulunan kaleye ulaşım biraz 
zorlu olsa da, sonunda dökülen tere değiyor. Kaleyle ilgili ilgi çeken 
hikâyeler mevcut. Gittiğinizde yöre halkına sormayı ihmal etmeyin. 

GEZGİN

Şehit Türkler Anıtı ve Müzesi / IĞDIR
Ağrı Dağı / IĞDIR

Şeytan Kalesi / ARDAHAN

YAZI: ERDEM ÇAĞLAYAN
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ANİ HARABELERİ / KARS 
Kars, şehir merkezinin mi-
marisi, tarihi ve kültürel var-
lıklarıyla son derece zengin 
bir merkez. Doğu Ekspresi 
ile birlikte popülaritesi iyice 
artan şehrin dünya çapın-
da tanınan en önemli çekim 
merkezlerinden biri ise Ani 
Harabeleri. Kars’a gelince bu-
rayı ziyaret etmemek olmaz. 
UNESCO’nun Dünya Mirası 
Listesi’ne Türkiye’den giren 16’ncı 
yer olan Ani Harabeleri, Kars merkeze 48 kilometre mesafede bulu-
nuyor. 961-1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığı’ndan Ermeni 
hükümdarlarının başkenti olan bölge, mistik ve mimari bir çekiciliğe 
sahip. Krallar diyarı Ani, sadece ticaretin değil aynı zamanda inancında 
önemli merkezlerinden biriymiş.  Binbir Kilise Şehri olarak anılan Ani 
Antik Kentinde bugüne kadar yapılan çalışmalarda 40’a yakın kilise ve 
şapel tespit edilmiş.

FETHİYE CAMİİ / KARS 
Kars şehir merkezinde muazzam mimarisiyle sanat eseri özelliği taşı-
yan Fethiye Camii, mutlaka görülmesi gereken yerler listesinin başın-
da bulunuyor. Osmanlı-Rus Harbi’nde, Rusya’nın Kars’ı işgali esnasında 
Aleksandr Nevski Kilisesi olarak inşa edilen yapı, bugün cami olarak 
hizmet veriyor. Bazalt taştan yapı, Baltık mimarisinin ve Rus dini mi-
marisinin önemli simgeleri arasında gösteriliyor. Daha sonra her iki 
tarafına birer minare eklenerek camiye çevrilen bu muhteşem güzel-
likteki tarihi mekâna ulaşım da çok kolay. 

SARIKAMIŞ ALLAHUEKBER DAĞLARI MİLLİ PARKI / KARS
Doğanın eşsiz sanatının Kars’ta vücut bulmuş hali olan Sarıkamış Alla-
huekber Dağları Milli Parkı, güzelliğinin ardında ülkemiz için derin bir 
hüzün barındırıyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında Doğu Cephesi’nde 
savaşırken, Sarıkamış’ta donarak yaşamını yitiren 90 bin askerin yürek-
leri dağlayan hatıraları, milli park içerisindeki şehitliklerde yaşatılıyor. 
Ocak ayının ilk haftası milli parkta anma etkinlikleri yapılıyor. “Türkiye 
şehitleriyle yürüyor” sloganıyla, meşaleler eşliğinde uzun bir yürü-
yüş gerçekleştiriliyor. Toplam 22 bin 980 hektar genişliğinde bir alanı 
kaplayan Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı, Türkiye’de sarıçam 
ormanına rastlanan en yüksek rakımlı bölge olma özelliğini taşıyor. 
Bahar ve yaz dönemlerinde doğanın yeniden uyanmasıyla rengarenk 
bir görünüme kavuşan milli park, kış ve doğa sporlarına da elverişli. 
Alpler gibi dünyaca ünlü kayak noktalarında görülen kristal karın ha-
kim olduğu Sarıkamış Kayak Merkezi, bölgenin en popüler kış sporu 
adreslerinden.

Çıldır Gölü / ARDAHAN

Peynir Müzesi / KARS

Fethiye Camii / KARS

Ani Harabeleri / KARS

GEZGİN

Tel: 0 262 646 56 53            e.ozturk@tulpaconcept.com    

Mekana keyf katan tasarımlar
Tulpa Concept By Erhan Öztürk, şlevsellğe, doğallığa ve zekaya odaklanan tasarımlarıyla
mutfaktan salona tüm yaşam alanlarına kmlk kazandırıyor.

tulpaconcept tulpaconcept

İNŞAAT
PROJE

MÜTEAHHİTLİK
DANIŞMANLIK

ADRES

UZMANLIK
GÜVEN
KALİTE

M İMAR BURAK KAYA
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ÖZELLİKLE BÜYÜK ŞEHİRLERDE HAYAT TELAŞI VE GÜNLÜK KOŞUŞTURMALAR EVDE, İŞTE YANİ HAYATIN HER 
ALANINDA BİZİ TAHAMMÜLSÜZ BİR HALE GETİRİYOR; DOLAYISIYLA SIK SIK ÖFKELENİYORUZ. ASLINDA NORMAL 

BİR DUYGU OLAN ÖFKE, KENDİMİZE VE ÇEVREMİZE ZARAR VERDİĞİMİZDE KONTROLÜ GEREKLİ KILIYOR. 

KONTROL ALTINDA TUTABİLİRSİNİZ
ÖFKENİZİ

ÖFKE, doyurulmamış isteklere, istenmeyen sonuçlara ve kar-
şılanmayan beklentilere verilen, son derece doğal, evrensel 
ve insani bir duygusal tepkidir. Diğer yandan, belki de en za-

rar verici olabilen duygusal yaşantı olarak da tanımlanabilir. Kontrol-
süz öfkenin hem birey hem de toplum üzerinde inanılmaz bir etkisi 
vardır. Öfke genellikle suça ve şiddete yönelik davranışlarla ilgili ola-
rak eş ve çocuk tacizi örneklerinde toplu şiddet olgularında kendini 
göstermektedir. Bununla birlikte öfke, kişilerarası sorunlu ilişkilere, 
boşanmaya, çalışma yaşamında üretkenliğin ve işlevselliğin bozulma-
sına, fiziksel ve ruhsal sağlıkta önemli sorunlara neden olabilmektedir. 
Günlük yaşam içinde bu duygu temelde en az 
iki kişinin mutsuzluğuna neden olmaktadır. 
Öfke hem yöneldiği hedefi hem de kaynağını 
olumsuz bir yaşantı içine sokmaktadır. Öfke-
nin tüm olumsuz sonuçlarına rağmen, aslında, 
kişiyi uyarıcı, koruyucu veya harekete geçirici 
olan işlevleri, bu duygusal yaşantının, yaşamın 
devamı için ne kadar önemli olduğuna işaret 
etmektedir. Doğada birçok canlının yaşamını 
sürdürebilmesi için, kendisi için var olan teh-
ditlere karşı uyarılması ve kendisini korumak, 
yaşamda kalabilmek ve türünü sürdürebil-
mek için saldırgan davranışlar gösterebilmesi 
gerekmektedir. Dolayısıyla öfke bir taraftan 

organizmayı bir problem olduğu konusunda uyarırken, diğer taraf-
tan da organizmanın kendisine zarar verici veya saldırgan davranma 
eğiliminin farkına varması konusunda etkin bir oynar.

ÖFKE KONTROLÜ İÇİN NELER YAPILABİLİR?
• Kendi öfkenizi tetikleyen durumları ve öfkenizin biçimlerini 
tanımlayın.
• Kendi kendinizi sakinleştirmeye yönelik egzersizleri sürekli ve 
düzenli olarak yapın.
• Derin nefes alın, nabız atışlarınızı ve nefesinizi kontrol altına alın.

• Kendinize, sizi sakinleştirecek cümleler 
söyleyin.
• Kendinizi, kontrol etme konusunda kararlı 
olun. Şiddete yönelik davranışları asla kabul 
edilebilir çözümler olarak değerlendirmeyin.
• Öfke duygusuna evet ancak bu duyguyla 
davranmaya hayır; bağırmayın, vurmayın.
• Çevrenizdekileri öfkelendiğinize dair 
bilgilendirin.
• Kendinize zaman tanıyın. Eğer mümkün 
ise, kendinizi öfkeli olduğunuz ortamdan 
hemen uzaklaştırın ve sorunla ancak 
kontrolünüzü yeniden kazandığınızda 
uğraşın.

KİŞİSEL GELİŞİM
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by ADALAR TEKSTiL

Genel Merkez
Bağlar Mh. Yavuz Sultan Selim Cd. No: 17 
Bema Plaza Kat: 4 Bağcılar – İstanbul / Türkiye
+90 212 554 83 31 - www.cationiselbisesi.com

Fabrika
Osman Yılmaz Mh. Yeni Bağdat Cd.
613. Sk. No:9 Gebze – Kocaeli / İstanbul
+90 262 643 74 70

25 YILLIK DENEYİM

Cation, kalite odaklı, çevreci
yaklaşımıyla iş elbiseleri ve koruyucu
kıyafet üretiminde farklılığını ortaya

koyuyor. Profesyonel tasarım yeteneğiyle  
güvenliği kimliğe dönüştürüyor.

www.cationiselbisesi.com

mimar
SSAALLİHH  IIŞIIKK

MiMARLIK - MÜHENDiSLiK sanayi projeleri

Hacıhalil mah. 1208. sk. Gamze Apt. 

No:1 d: 6  41400 GEBZE  / KOCAELİ

TEL  : +90 262 642 48 16

GSM : +90 532 726 19 87

www.isikgruptr.com

Hacıhalilmah.1208. sk. 

Gamze Apt. No:1 D: 6  

41400 GEBZE  / KOCAELİ

TEL  : +90 262 642 48 16

GSM : +90 532 726 19 87

www.isikgruptr.com

mimar
SSAALLİHH  IIŞIIKK

MiMARLIK-MÜHENDiSLiKsanayi projeleri

Hacıhalilmah.1208. sk. Gamze Apt. 

No:1 d: 6  41400 GEBZE  / KOCAELİ

TEL  : +90 262 642 48 16

GSM : +90 532 726 19 87

www.isikgruptr.com

mimar
SSAALLİHH  IIŞIIKK

MiMARLIK-MÜHENDiSLiKsanayi projeleri

Hacıhalilmah.1208. sk. Gamze Apt. 

No:1 d: 6  41400 GEBZE  / KOCAELİ

TEL  : +90 262 642 48 16

GSM : +90 532 726 19 87

www.isikgruptr.com

Spahler Köyü - Körfez / KOCAELİ
0262 641 00 37

0532 261 98 75
mehmet.sus@hotmal.com



Hacı Hall Mh. Hükümet Cad. 1104 Sk. No: 1/2 Gebze-Kocael
Tel : +90 262 641 32 75                Fax: +90 262 642 73 90
Mobl : +90 532 584 47 07          E-Mal: marmaemlak@gmal.com

Hacı Hall Mh. Hükümet Cad. 1104 Sk. No: 1/2 Gebze-Kocael
Tel : +90 262 641 32 75                Fax: +90 262 642 73 90
Mobl : +90 532 584 47 07          E-Mal: marmaemlak@gmal.com

KOCAELİ-SAKARYA-YALOVA
BEYPİLİÇ BÖLGE DİSTRİBÜTÖRÜ

Ovacık Mahallesi Kullar Caddesi No:239 Başiskele/KocaeliAdres:
Tel: 0262 349 36 70

alpbeytavukculuk Alp Tavukçulukalptavukculuk@beypilic.com.tr

DEPOLAMA

LOJİSTİK



DEKORATİF  
BOYAMA 

KURSUMUZLA 
KENDİNİZİ FARK 
EDİN. RENKLER 

MOTİVASYONUNUZ 
OLSUN. 

YARATICI ELLER 
İÇİN ÜRETİLMİŞ 

ZENGİN ÇEŞİDİ İLE 
RİCHARTCRAFT 
BOYALARIMIZI 

ATÖLYEMİZDEN TEMİN 
EDEBİLİRSİN.

ÖZEL
 HİSSETTİREN 

HEDİYELİK 
OBJELERLE EVLERDE 
VE OFİSLERDEYİZ.

SİZİNLE 
RENKLENECEK 

AHŞAP, POLYESTER 
VE SERAMİK TÜM 

DEKORASYON 
ÜRÜNLERİ 
BURADA.

Lale Dekoratif Boyama Sanat Atölyesi ile yaratıcılığınızı keşfedin 
Kurslarımızla dekoratif boyamanın inceliklerini öğrenebilir; sonrasında dileğiniz objeyi  

gönlünüzce sanata dönüştürebilirsiniz. 

www.lalehobimarket.com          lalehobimarket

Hacıhalil Mah. Adliye Cad. No:33/B (Eski Adliye Karşısı) Gebze-Kocaeli  /  +90 262 643 91 91




