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Koçak Speedol Yönetim Kurulu
Yusuf Koçak, Eryaşar Koçak, Tayfun Koçak
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Yönetm Kurulu

Mesajı
Değerl dostlarımız,

M

aden yağ sektörüne hzmet etmek amacıyla 1989 yılında kurulan şrketmz Koçak Petrol
Ürünler Sanay ve Tcaret Ltd. Şt. sz değerl müşter ve tedarkçlermzn desteğyle yaklaşık 30 yıldan bu yana Türk ekonomsne gururla hzmet vermektedr.

Kaltel hzmet anlayışı, teknolojye dayalı yatırımları, müşter odaklı çalışanları ve stkrarlı büyüme
poltkaları le bulunduğu coğrafyanın önde gelen maden yağ ve gres üretcler arasında gösterlen
şrketmz; otomotvden endüstrye, havacılıktan denzclğe, tekstlden savunma sanayne kadar 250
adetten fazla ürün, 600’ün üzernde ambalaj çeştllğ le katma değer yaratmaktadır.
Amerka Brleşk Devletler’nde (ABD) 1921 yılından ber yüksek performanslı ürünler kategorsnde faalyet gösteren Speedol Ol’ de bünyesne katarak pazardak rekabet gücünü daha da artıran
markamız, özellkle motor sporlarında kullanılmakta olan ester teknolojsne sahp tam sentetk
ürünler le daha yüksek performans, daha fazla güç ve daha fazla dayanıklılık bekleyen müşterlern
beklentlern karşılamaktadır.
Kocael Gebze’de 4 bn 500 metrekares kapalı toplam 14 bn metrekare alan üzerne kurulu Maden
Yağ Gres ve Harmanlama Dolum Tess le OHSAS 18001 ISO 9001, ISO 14001 standartlarına uygun
olarak üretm gerçekleştren tessmzde, maden yağ kapastes 37.740 MT/yıl, gres kapastes se
6.389 MT/yıldır. Amacımız; Türkye Cumhuryet’nn 2023 hedefler doğrultusunda ülke sınırlarına
taşan faalyetlermzle 4 kıtada Rafnol, Speedol, Ranuna ve F6 markalı ürünlermzle varlığımızı başarıyla sürdürmek, gelşen ve gelşmekte olan ülkelerdek hracat payımızı artırmak. Bu doğrultuda
markamıza ve ürünlermze güvenen tüm dostlarımıza teşekkürü borç blrz.
Kıymetl dostlar,
Yen yılın yaklaşmasıyla brlkte Speedol ales olarak ayrı br heyecan çersndeyz. İncelemekte olduğunuz sürel yayınımızın lk sayısını büyük emeklerle hazırladık. Bu heyecanımıza ortak ve bzden
haberdar olmanız çn bundan böyle peryodk olarak yayınlanacak Speedol Performans Magazn
Dergs’n takp etmenz dlyoruz. Lütfen görüş ve önerlernz bzden esrgemeyn.
Son olarak yen yılın ülkemz ve dünya çn güzellkler getrmesn dlyor, sevg ve saygılarımızı sunuyoruz.

Speedol ‘den Haberler

yağları

Gem İndrme

Speedol Gem Kızak Üst Pasta

Ertlerek kızakların üzerne tatbk edlen brnc kat malzeme olan Speedol Gem Kızak Alt Pasta üzerne kaydırıcı özellk taşıyan Speedol Gem Kızak Üst Pasta uygulanır. Gemlern suya ndrlmesnde knc tabakayı oluşturan üstün özellkl, kızakları koruyucu ve kaydırıcı özellğe sahp malzemedr. Tersanelerde gemlern denze
ndrldğ kızaklarda alt pasta üzerne uygulanır.
Yüksek Kaydırıcılık Özellğ: Kızaklarda koruyucu görev yapan alt pastanın kırılmadan şlevn yerne getrmesn ve üstünde kaydırıcılığını arttırmasını sağlar.
Pas, Oksdasyon ve Denz Suyuna Karşı Yüksek Drenç Özellğ: Pasa, oksdasyona ve denz suyuna karşı
dayanıklıdır.

Speedol Gem Kızak Alt Pasta
Büyük tonajlı gemlern suya ndrlmesnde kızakların üzerne uygulanan alt tabakayı oluşturan brnc kat malzemesdr. Uygulaması Speedol Gem Kızak Yağı Alt Pasta ertlerek kızakların üzerne tatbk edlmes şeklnde
olur.
Tersanelerde gemlern denze ndrldğ kızaklarda kullanılırlar.
Yüksek Koruma Performansı: Kızaklarda koruyucu görev yapar.
Pas, Oksdasyon ve Denz Suyuna Karşı Yüksek Drenç Özellğ: Pas, oksdasyona ve denz suyuna karşı dayanıklıdır.
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STM’nn gururu Denzde İkmal Gems,

Speedol gem ndrme
yağları le Pakstan’da
denze nd

Pakstan Denz Kuvvetler’ne STM tarafından gelştrlen Denzde İkmal Gems Projes başarıyla sonuçlandı. Türk Savunma Sanay’nn tek seferde en
büyük asker gem hracat projes olan Denzde İkmal Gems, Pakstan’ın Bağımsızlık yıldönümünde
Karaç’de Koçak Petrol’ün üretmş olduğu Speedol
Gem Kızak Alt ve Speedol Gem Kızak Üst Pasta
ürünleryle 19 Ağustos 2016’da güvenl br şeklde
suya nd.
Gemnn suya ndrlş törenne Pakstan Başbakanı Navaz Şerf, Savunma Sanay Müsteşarı İsmal
Demr, STM Genel Müdürü Davut Yılmaz le her k
ülkenn asker yetkller katıldı. STM’nn ana yüklenc olduğu proje, Türk savunma sanaynn en özgün
mll projelernden br olarak tarhe geçt.

Sektör çn öneml br adım
Ortak savunma projelerne de öncülük edecek olan Denzde İkmal Gems, Pakstan Denz Kuvvetler’nn Klas
Notasyonu htyacını karşılamak amacıyla STM tarafından Türkye’de tasarlandı. Gemnn nşası ve donatımı
se; STM’nn Pakstan’a sevk ettğ teknk ver paket ve gem nşa malzeme/chaz/sstemler kullanılarak Karaç
Tersanes tarafından gerçekleştrld.

Türk frmalarına fırsat doğdu
STM projede öngörülen dzayn eğtmler kapsamında Karaç Tersanes’nn subay, svl yönetc, mühends ve şçlerne teknk kurslar verld. Bunun yanı sıra Pakstan Denz Kuvvetler personelne gem ve gem sstemlernn
bakım onarım eğtmlernn verlmesne de devam edlyor. STM’nn özellkle MİLGEM’de elde ettğ sanayleşme tecrübes sayesnde Pakstan Denzde İkmal Gems projesnde öneml sayıda Türk frmasının rol alması da
sağlanmış oldu. Projede Türk savunma sektörü le gem nşa sanaysnn özgün ürünlernn kullanılması ve çok
sayıda Türk frmasının yurt dışına açılmasında STM öncü görev gördü.

Denzde İkmal Gems hakkında teknk blgler
• 15 bn 600 ton ve yaklaşık 155 m. boyunda olan Denzde İkmal Gems, k adet dzel motor le sevk ed
len k adet kanat açısı ayarlanablr pervane le saatte 20 denz ml sürat yapablecek.
• Gemnn elektrk güç htyacı dört adet dzel jeneratör le sağlanacak.
• Gem, sahp olduğu Denzde İkmal Sstem (RAS/FAS) le seyr esnasında Pakstan Denz Kuvvetler’nn
muharp/yardımcı unsurlarına denzde yakıt/su ve cephane gb krtk malzemeler transfer ederek destek sağlayacak ve dolayısıyla hareket kablyetn msl le arttıracak.

• Gem ayrıca gece ve gündüz helkopter ndrme/kaldırma harekâtı yapablme kablyetne de sahp.
• Gemnn nşa ve donatımında yaklaşık 5 bn 600 ton sac, 750 ton profl, 290 ton kaynak elektrodu, 25

bn metre boru, 15 bn metre hdrolk devre, 2 bn 200 metre hava kanalı, 10 bn metre kablo yolu, 230 bn
metre kablo, 200 ton boya, 50 ton zolasyon malzemes kullanıldı.
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Ntelkl ş gücü htyacına

Speedol’den destek
tk Sanaycler Derneğ (PAGDER)
verd. İmzaladığı protokolde İnönü
Meslek ve Teknk Anadolu Lses Plastk Teknolojs Bölümü’nün
ekpman ve altyapı eksklklernn
gderlmesne destek veren PAGDER, plastk sektörüne öneml katkılar sağlamaya devam edyor.

Plastk sektörü dahl Türkye’de
brçok sektörün öneml sorunlarından br olan ntelkl ş gücü htyacına çözüm olarak gelştrlen
ve plot bölge olarak İstanbul’un
seçldğ ‘Okul-Sanay İşbrlğ/İstanbul Model’ projesne svl toplum örgütü olarak lk desteğ Plas-

2016 yılı başında İstanbul Sanay Odası ve İstanbul İl Mll Eğtm
Müdürlüğü le ‘Okul – Sanay İşbrlğ / İstanbul Model’ kapsamında protokol mzalayan PAGDER
İnönü Meslek ve Teknk Anadolu
Lses’nn Plastk Teknolojs Bölümü’nün alt yapısını güçlendrd.
Ekm ayında mzaladığı yen protokol le de aynı okula 600 bn TL değernde plastk şleme makneler

ve ekpman bağışı yaparak knc
büyük katkıyı sağladı.
Meslek Eğtm Kurumları’nda sanay şbrlklernn sağlanarak yen
br meslek ve teknk eğtm model oluşturulmasının hedeflendğ projenn, İstanbul lnden başlayarak 81 lde yaygınlaştırılması
planlanıyor. Projenn en büyük ve
lk svl toplum örgütü destekçs PAGDER’n yaptığı dev bağışın
açıklandığı tören, İstanbul-Bayrampaşa’da bulunan İnönü Meslek ve Teknk Anadolu Lses’nde
gerçekleşt. Koçak Speedol’ün de
hdrolk yağ bağışında bulunarak
destek verdğ projede törene, Endüstryel Satış Müdürümüz Güray
Demrhan katıldı.

Antfrz - Otomasyon tess nşaatı

tam gaz

Otomasyon tess çn nşaat çalışmalarını hızla sürdüren Speedol, modern tess sayesnde el değmeden saatte 6 bn 500 adet 1 Ltrelk ambalaj üreteblecek. 5 bn 347 metrekare alan üzerne kurulan
otomasyon tessnde yurtdışı ve yurtdışı pazarlar çn antfrz üretlecek. Tessn 2017 yılının lk yarısında devreye alınması planlanıyor.
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Nano teknoloj le üretlen

Speedol’ün
göz bebeğ

1989 yılından bu yana kaltel hzmet anlayışı, teknolojye dayalı yatırımları, müşter odaklı çalışanları ve bulunduğu coğrafyanın önde gelen maden yağ ve gres üretcs olan Koçak Petrol’ün br markası olan F6, müstahzar
ürünler le yne aynı temel değerler doğrultusunda güvenlr br marka olarak stkrarlı büyümesn sürdürüyor.
Üstün kalte hammadde kullanımını ve tecrübesn, üretm ve Ar-Ge teknolojs le brleştren F6, nano teknoloj
le üretlen yakıt performans ürünler, pas sökücü ve yağlayıcı aerosoller gb teknk bakım ürünler, fren balata temzleme spreynden radyatör çatlak tıkayıcı ürünlernn de bulunduğu araç bakım ürünler gb çok genş
yelpaze le otomotv sanay başta olmak üzere, denzclkten savunma sanayne kadar brçok sektöre ürün sunmaktadır. Brçok oyuncunun bulunduğu müstahzar pazarında F6, öncelkle nsan sağlığı ve çevre esas alınarak
üretlen, bugün kaltes le 38 ülkeye hracat yapan, aynı zamanda yurt çnde de güvenlrlğn kanıtlayarak
pazarda hızla büyüyen br marka halne gelmştr.

Speedol ‘den Haberler

Gambya
Büyükelçs’nden
Speedol’e zyaret

Gambya İslâm Cumhuryet’nn Ankara Büyükelçs Momodou Badjıe le İslâm Ülkeler İstatstk, Ekonomk ve Sosyal Araştırma ve Eğtm Merkez (SESRİC) Genel Drektörü Musa Kulaklıkaya, Speedol üretm
tesslern zyaret ett.
Speedol tesslern gezen ve üretm prosesler hakkında detaylı blgler alan heyet, Speedol Genel Müdürü
Yusuf Koçak le tcar ve kültürel lşklern gelştrlmes çn gelştrlmes çn görüş alışverşnde bulundu.

Heyet aynı zamanda Tüpraş tesisini de ziyaret etti.
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Maden yağ sektörünün önde gelen frmalarından olan Speedol’ün
üretm, satış ve hracat alanlarında uzman br ekbe ve köklü br
tecrübeye sahp olduğunu fade
eden Gambya İslâm Cumhuryet’nn Ankara Büyükelçs Momodou Badjıe, zyaretlernn süreceğnn mesajını verd. Badjıe ve
beraberndek heyet Speedol’ün
ardından Tüpraş’ın Yarımca Tessler’nde de ncelemelerde bulundu.

Cevre dostu

2T Outboard

pro ol

İler teknoloj kullanılarak rafne edlmş parafnk esaslı baz yağlar ve motor korumasını arttırıcı katıklar kullanılarak harmanlanmış, benznle homojen karışım sağlayan su soğutmalı, benznl k zamanlı denz motoru yağıdır. Speedol tarafından
üretlen çevre dostu 2T Outboard pro ol de bunlardan brdr. Outboard pro ol
k zamanlı, enjeksyonlu veya yağ-yakıt karışımlı dıştan takma denz motorlarında, araç üretclernn önerdğ karışım oranlarında benznle karıştırılarak kullanılır.
•

Özel külsüz formülasyonu sayesnde erken ateşlemey ve bujlerde oluşablecek krllğ önler.

•

İçerğnde bulunan pas ve korozyon nhbtörü sayesnde yatakları ve dşl yüzeylern pas ve korozyona
karşı oldukça başarılı br şeklde korur. Motoru sürekl temz tutar.

•

Çevreye zarar vermez. Denz suyu üzernde yağ tabakası oluşturmaz.

•

Mükemmel yağlama sağlar ve motorun ısınmasını engeller.

•

Yüksek termal stabltes sayesnde yüksek sıcaklıklarda performansını
uzun süre korur. Uzun yağ değşm aralığı sağlarken,
yağın ömrünü uzatır.

•

Soğuk klm koşullarında kolay yağ akışı sağlar.

•

NMMA TC-W3 şartnamesn karşılar.

ÇEKSAN
TERSANESİ
YARIM ASIRLIK
TECRÜBEYE SAHİP
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İlhan BAYRAK
Çeksan Tersanesi Genel Müdürü

Bayrak Ailesi’ne ait olan Çeksan
Tersanesi’nin kuruluşu 1950’li yılların
sonuna dayanıyor. 3 kuşaktır gemi inşa
ve tamir bakım işlerini başarı ve istikrarla
sürdüren şirket, kurulduğu günden bu
yana 150’yi aşkın gemiyi armatörlere
teslim etmenin haklı gururunu yaşıyor.
Tersanede niçin Speedol Kızak Yağları’nı
tercih ettiklerini ve diğer merak edilenleri
Çeksan Tersanesi Genel Müdürü İlhan
Bayrak’a sorduk.
Speedol Performans: Sektörde
50 yıllık tecrübeye sahp olan
Çeksan Tersanes’nn kuruluş
amacından, faalyetlernden bahseder msnz?

br şeklde gerçekleştrmektedr.
Balığı strese sokmadan full otomatk donanımla balıkların br yerden
başka br yere canlı br şeklde
ulaşmasını sağlayan gemdr.

İlhan Bayrak: Gem nşa, gem
tamr bakım ve onarım, gem şletmeclğ faalyetlermz vardır.

Speedol Perfomans: Önümüzdek döneme lşkn hedefler ve
beklentler nelerdr?

Speedol Perfomans: Bugüne kadar hayata geçrdğnz projeler
nelerdr?

İlhan Bayrak: Yen gem nşa kontratları yapmak, yen nşa ve tamr
bakım şler çn gayret gösterp,
çalışmalar yapmaktır.

İlhan Bayrak: Kuru yük, tanker,
balıkçı gemler, kmyasal tankerler, römorkörler, yolcu vapurları,
araştırma gemler, palamar bot,
plot bot, dubalar.
Speedol Performans: Yurtdışına
ağırlıklı olarak ne hraç edyorsunuz?
İlhan Bayrak: Canlı balık taşıma
gemler.
Speedol Performans: Bu yıl
başında teslm ettğnz Ronja
Supporter le lgl detaylı blg
vereblr msnz?
İlhan Bayrak: Balık çftlklernde
vakum emme le balığı ambarına
alarak, dğer ülkelere hracatı canlı
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Speedol Performans: Tersanede
kaç kş çalışmaktadır, ne kadarlık br alanda hzmet vermektedr?
İlhan Bayrak: Tersanemzde Alt
Yüklenc harç 73 kş çalışmaktadır. 17.000 m2 alanımız bulunmaktadır.
Speedol Performans: Türkye’nn
harcnde farklı ülkelerde üretmnz bulunmakta mıdır?
İlhan Bayrak: Hayır, şuan çn yok.
Speedol Performans: Yarım
asırlık geçmşn neye bağlıyor?
Denzclk/tersane sektöründe
başarının sırrı nedr?

İlhan Bayrak: Ülkemzn 3 tarafının
denzlerle kaplı olması, mesleğmzn dededen toruna devr slsles
yolu le devam etmes ve Karadenzl olmamızdır.
Speedol Perfomans: Denzclk
/ tersane sektörünün sıkıntıları
nelerdr? Çözüm önerlernz…
İlhan Bayrak: Fnans ve teşvk konularında sıkıntılar vardır. Çözüm
olarak, yatırım ndrm teşvğnn
uygulanması, faz kredlernn düşük olması ve uzun yıllara yayılmasıdır.
Speedol Performans: Speedol
markası le lgl görüşlernz ?
İlhan Bayrak: Speedol markası yenlkç, atılımcı, dnamk çalışmaları
olan br frmadır. Çalışanlarına ve
frmasına gerekl katkıyı sağlayan
aktf br lder olan Yusuf Koçak’ın
ve Tayfun Koçak’ın gayretler Türkye’de ve dünyada takdr edlmş
ve halen devam etmektedr. Üretmekte olduğu ürünler beğen le
kullanmakta ve sparşlermz devam etmektedr. Bu yolda Speedol
frmasına başarılar dlyorum.

TERSANEMİZDE TERCİHİMİZ
HER ZAMAN SPEEDOL. ÇÜNKÜ;
YENİLİKÇİ, ATILIMCI,
DİNAMİK BİR MARKA
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KUZEYLİ
GEZGİN
WILCO VAN
HERPEN:
“ÖNYARGIYI
SINIRLARI
KALDIRARAK
YOK
EDEBİLİRİZ”

Onu ilk, TRT’de yaptığı gezi programıyla
tanıdık. Sevimli karavanıyla uzak, yakın
demeden en ücra köylere kadar dolaştı
Anadolu’yu. Hünerli elleri, tatlı dili, sınır
tanımayan hayat felsefesiyle bir Türk’ten
daha fazla sevdi Türkiye’yi.
Önyargının sınırları kaldırmakla yok
olabileceğini söyleyen Wilco Van Herpen
ile seyahat, lezzet, fotoğraf ve hayata dair
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
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Speedol Performans: Sınırları olmayan brsnz.
Br gezgn çn olmazsa olmaz br koşul mu?
Wlco Van Herpen: Gezgn br televzyoncu olmak
farklı farklı dsplnler gerektryor. Tarım, şarap, ağaçlar, mutfak hep lg alanlarım. Hemen her şey hakkında fkr sahbym. Bugün Abdullah Gül’ün yanında
mükellef br sofrada oturup yemek yyorum, ertes
gün evsz, fakrlerle bağdaş kurup onlarla karnımı
doyuruyorum. Her yerde çok rahatım. Herkes nsandır, herkesn gözlernn çne bakıyorum. Sınırlarım
yok. Önyargısız olmak gerekyor. Kuru br sünger gb
Türkye’ye geldm ve her gün br damlayla ıslandım.
Ve o sünger artık şşt. Wlco bütün o blgy topladı ve
onları kullanıyor şmd. Sevyorum bu ş.
Speedol Performans: On parmağında 10 marfet
derler ya öyle brsn. Aşçı, fotoğrafçı, muhabr,
TV programcısı… Sen en doğru tanımlayan sıfat
hangs pek?
Wlco Van Herpen: Bazen bu soruya kendmde cevap
bulamıyorum. 1999 yılında Türkye’ye geldm. Hollanda da bnlerce farklı ş yaptım. Manavda, kasapta,
peynr fabrkasında çalıştım, bahçıvanlık yaptım. Türkye’de fotoğrafçı olarak ş aradım ve tab uzun süre
bulamadım. Param kalmadı, depresf oldum. Derken
2000 yılında TRT çn ‘Kaçış Planı’ adında br program
yapmaya başladım. Çok keyflyd ama 2001 yılında
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ekonomk krz baş gösternce brçok gazetec gb
bende şsz kaldım. Sonra 2003’de TV8’de ‘Wlco’nun
gözü’ dye br program yaptım. Derken İZ TV maceram
başladı. Benmle ‘Wlco’nun Karavanı’ adında br program yapmak stedklern söyledler. Ohh dedm şte
hayalmdek ş! “Pek, karavan var mı? “ dye sordum.
“Yok” dedler… Anlayacağın tpk Türk stl… Buluruz
ab, yaparız ab, çözerz ab… Gerçekten de son sanye
bz başladık programa.
Speedol Performans: Yıllardır ülkenden uzaksın.
Yabancılık hssetmedn m hç?
Wlco Van Herpen: Kendm yabancı hssetmyorum
ama şöyle br gerçek var. Gerç bu durum sadece
Türkye’ye özgü değl. Ne zaman br problem çıkıyor o
zaman nsanlar sen yabancı olarak görüyor. Her şey
yolundayken br tehdt olarak görmüyorlar. O duygu
anında değşeblr. Bazen üzülüyorum ama hayat böyle. Br de ne zaman rahatsız oluyorum blyor musun?
Sultanahmet’de dolaşırken orada rehberlern ve
esnafın (llegal olanların tab heps değl) tutumunu
sevmyorum. 17 yıl sonra halâ turst muameles yapıyorlar. Suçlamıyorum ama bu sebepten dolayı oraya
çok az gdyorum.
Speedol Performans: Türklere benzedn m pek?
Wlco Van Herpen: Eşm “Wlco sen benden daha
Türksün ben senden daha yabancıyım” dyor. (Gülüyor)

Speedol Perfomans: Türkye’ye gelşn nasıl oldu?
Ger dönmey düşünmedn m hç?
Wlco Van Herpen: Evet bu en kolay çözüm. Zor
br hayat yaşadım. Ülkem bırakıp sıfırdan br hayat
kurdum kendme burada. 2 tane valz ve 1 fotoğraf
maknamdan başka br şeym yoktu. Br de banka
hesabımdak bn 500 – 2 bn Gulden. (Ülkenn Avrodan
öncek para brm) Ama sabırla, yavaş yavaş her şeye
sahp oldum. Eşm, br kızım var, 3 köpeğmle müstakl
şahane br evde yaşıyoruz. Çok gururlu hssedyorum
kendm. Bana kalırsa bu ülkede doğan okuyan herkesn bu ülkeye borcu var. Br şeyler değştrmek çn
buraya gelmeller. Yan bu ülke çn çalışmak gerekyor. Kızım Şra 2. sınıfta. İtraf etmem gerekrse evet
onun eğtmn düşünüyorum. Ama bu ülkeye benm
senn gb, Coşkun Aral gb nsanların lâzım olduğunu
düşünüp kna edyorum kendm.
Speedol Performans: Televzyonculukla lgl planların neler?
Wlco Van Herpen: Ben kendm televzyoncu olarak
görmedm hç aslında ama televzyoncu oldum. 10
senedr İZ TV’deym. Yemek programları, gezler… İnsanlarla brebr konuşuyorum, sohbet edyorum bana
göre ben gerçekte Talk Show yapıyorum.
Speedol Performans: Türklern gezgn br ruha
sahp olduğunu söyleyeblr msn?
Wlco Van Herpen: Maalesef hayır. Türkler çok az
gezyor. Pasaport sahb nsan çok az. Rakamları lk
gördüğümde şok olmuştum. Gezmek çok öneml br
şey. Önyargıyı sevmyorum, bu önyargıyı da nsan benm gb gezdkçe, yen yerler keşfettkçe ve nsanları
tanıdıkça kırablr.
Speedol Performans: Bu durum braz koşullarla da
lgl gb. Gezgn olmak çn para gerekl değl m?
Ya da ne kadar gerekl?
Wlco Van Herpen: Hayır... Canavar gb pskopat gb
yıllarca durmadan çalışıyoruz yaş 65 oluyor emekl
oluyoruz. Sonra kendn sorgulamaya başlıyorsun “Ne
yaptım ben?” dye soruyoruz kendmze. Ya da br kalp
krz le hayallermz gerçekleşmeden küt ölüyoruz.
Babamda bu şeklde vefat etmşt… Ne keyf aldın o
zaman hayattan? Yaşamak öneml. Br hayat var ve
bunu yaşamak lâzım. Elbette bu ülkenn şartları farklı.
Hollanda’da nsanlar yılda 2 ya da 3 defa tatl çn br
yere gdyorlar o başka br şey ama gezmek sadece
yurtdışına gtmek değl. Esk bnalardan, fenerden, sokaklardan tat alıyor musun hayatını kaltel geçryor,
ufkunu genşletyor musun öneml olan bu.
Speedol Performans: Son sorum. Türk mutfağı
desem aklına neler gelyor?

Wlco Van Herpen: Doğusuyla batısıyla, egesyle kuzeyyle her bölgenn ayrı br güzellğ var. Ayrıca Türk
mutfağını genş olarak görmek gerek. Bu topraklarda
Osmanlı, Bzans, Htt, Rum, Ermen, Grt hepsnden
farklı lezzetler var. Tıpkı Hndstan ya da Çn gb. Büyük ülke olmanın avantajı. Aynı şeklde şehr lezzetlern de ayırt edemem. Dyarbakır mutfağını sevdğm
söylersem Gazantep’e haksızlık etmş olurum.”
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K

ars’a gdelm Kars’a.... dye
başlar yöreye at br türkünün sözler. Kars’a gtmey
özendren bu türkü, kente
grdğnzde yern başka ezglere bırakır. İç sesnze eşlk eden
türkülern ardı arkası keslmez bu
kentte. Çünkü Kars halk edebyatının en güçlü olduğu llermzden
brdr. Bunu şehrn sokaklarında
geznrken de hssedeblrsnz. Saz
aşıkları, türküler, folklörü, klmler neşel nsanları le renkl br kmlğ vardır Kars’ın. Serhat şehrmz,
Azer kültürünün hakm olduğu
farklı etnk kökenlern brarada
yaşadığı mozak br yapıya sahptr.
Kars adının Karsak Türkler’nden
geldğn, lk Türk şehr devletnn
burada kurulduğu tarh blgsn de
paylaştıktan sonra hemen bugüne
dönelm. Kars denldğnde hemen
herkesn aklına bal, kaşar, gravyer,
kaz ve büyükbaş hayvancılık gelr.
Kars’tan Edrne’ye kadar dye tarf
edlen ülkemzn en doğusundak,
adı “kar” le özdeş tutulan kentmz aynı zamanda mtolojk Kaf
Dağı’na da en yakın vlayet olma
özellğne sahptr. Her ne kadar
Ardahan ve Iğdır sonradan l yapılmış olsa da Kars le gönül bağı hç
kopmamıştır. Kars’a lgnn arttığı
br dönemde, syas sorunların aşılıp sınır kapısının açılması da yöre
halkını tcar açıdan sevndrecek
müjdel haber olacaktır...
Turzmn sadece denzden baret
sanıldığı günlerde Kars sıradan br
vlayett. Çok göç verdğ, ger kaldığı çn br dönem adı satılık şehre ble çıkmıştı. Çok şükür o günler
gerde kaldı. Bugün turzmn
gelşmes le brlkte kültür, tarh,
fotoğrafçılık, gez, keşf, gurmelk,
köye dönüş, doğaya özlem gb çok
farklı etklerle Kars görülmes gereken yerler lstesnde üst sıralara
çıkmaya başladı. Medyanın lgsnn artması le brlkte haberler,
yazılar, flmler, belgeseller ve tab
k sosyal medya sayesnde Kars da
yenden keşfedlyor.
Kars’a düzenl uçak seferlernn
başlaması le kente canlılık geld.
Gerç kara tren le düzenlenen
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nostaljk seferlern ayrı br cazbes olsa da devr hız devr. Yolda
geçecek zamanı Kars’ta değerlendrmek daha cazp her bakımdan.
Kars’ın reng nedr dye sorsalar
tereddüt etmeden yeşl ve beyaz
dyeblrz. Kışın kar le kaplıdır
(beyaz) bahar-güz dönemnde
bnbr çeşt ççek ve otlarla kaplıdır
(yeşl). Yer gelmşken belrtelm
Karsspor’un renkler de yeşl-beyazdır. Kars şehr merkeznde
geznrken k ayrı mmar göze çarpar. Br kenar mahallelerde kalan
küçük, tek katlı şrn evler dğer
se Ruslardan kalma taş bnalar.
Baltık Mmars’nn en güzel
eserler burada
Braz gerlere gderek başlayalım

gezmze. 1877-78 Osmanlı-Rus
harb le 40 yıl kadar Çarlık Rusyası yönetmnde kalan Kars’ta nşaa
edlen eserlern ayrı br önem vardır. Ruslar, Kars’ı yenden düzenlemek çn Hollandalı ünlü mmarları
davet etmşler. O döneme damgasını vuran Baltık mmarsnn tüm
özellklern taşıyan bnalar, + (artı)
şehr planı o yıllardan mrastır.
Kars’a değer katan, hava veren de
şte bu bnalardır. Genş caddeler,
kaldırımları, taş bnaları le açık
hava mmar müzes özellğne
sahptr. Ortakapı semtne gttğnzde kendnz St.Petersburg,
Moskova ya da Prag’da sanablrsnz. Brden nedensz br hayranlığına kapılmış ve orada her detayı
nceleme steğ le bulablrsnz
kendnz.

Bugün çn kamu hzmetnde olduğundan adları Defterdarlık, Malye,
Tcaret Odası, Val Konağı, Emnyet Müdürlüğü... olan bnalar o yıllarda
asker amaçlar çn nşa edlmşt. Kars şgal yıllarında asker üs olarak
planlanmış olsa da svl amaca hzmet eden bnalar da oldukça fazladır.
Ülkemzn lk opera bnasının burada yapılmış olması da Kars’ın övünülecek br özellğdr. Önceden hekmev olarak kullanılan bugünkü hal
le Çeltkov Otel, Kafkas Ünverstes Eğtm Fakütes bnaları, Alexandra
Klses (Fethye Cam) bunlar arasında sayılablr.
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Restorasyon çn fon
gerekl
Kars merkezde hemen her yernde
tarh değer olan eserler var. Şehrn
nerdeyse tamamı st alanı lan
edlmş. Bu nedenle esk bnalar
yıkılamıyor restorasyon da malyetl
olduğundan yapılamıyor. İşte bu
yüzden hemen her sokakta kaderne terk edlmş metruk bnalar
le karşılaşıyorsunuz. Restorasyon
çn fon bulunablse Kars mmar
özellğ le de adını dünyada duyurablr. Bu da tarh dokunun kanayan br yüzü şte. Kars’ı tanımak
çn kalesne çıkmak terch değl
zorunluluktur bu kentte. Panoramk
şehr turu nyetne de sayablrsnz
bunu. Kuşbakışı + planlaması le
genş caddelern, tek katlı evler le
tarh bnaların kaynaşmasını, Kars
çayının nazlı akışını, Taş Köprü, hamamlar, 12 Havarler Klses, Harakan Türbes ve şehre hakm olan
saknlğ seyredeblr, ucube dye
yernden sökülen heykeln bıraktığı
boşluğu göreblr, şehr manzarasında fotoğaf çekeblr ve sonunda
kalede keyfle br çay çeblrsnz.
Bu arada ölçüm nasıl yapılablr
blnmez ama, Kars, çayın en çok
tüketldğ yerlerden brdr. Buraya özgü çayhanelernde mutlaka
deml br çay (şeker kullanıyorsanız
da kıtlama le) çn. Evlere konuk
olursanız çay, yanında çeçl, lavaş
ve sarıyağ le brlkte kram edlr.
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Kars sokaklarını yaya gezin

Çıldır Gölü

Kars’ı gezmek, tanımak stersenz İstasyon mahallesndek Kars Müzes’n de programımıza dahl edn. İk
kattan oluşan müzede esk eserler, geçmşten bugüne
uzanan değerler ve bu coğrafyada z bırakmış medenyetler hakkında öneml zlenmler edneblrsnz.
Müzenn bahçesndek Kazım Karakebr Paşa’nın mll
mücadele yıllarında ofs olarak kullandığı vagona
da grn mutlaka. O yıllara at br duyguyu yaşamak
her bakımdan gurur vercdr. Şehrn her caddesnde
kaşar, esk kaşar, gravyer, bal, çeçl ve dğer yöresel
ürünler satan dükkanları bulablrsnz. Kazı eşsz
olmasına rağmen şehrde çok fazla seçenek yok, kışın
damlarda buzlanmış hal makbul olduğundan, dğer
aylarda pek bulunmaz. Kaz zamanı dye br mevsm
var bu kentte. Katma değer yüksek olan kaz, öneml
geçm kaynaklarından brdr; öğün yemeğ olmayıp,
öneml konuklara zyafet ntelğnde kram edlr.

Çıldır Gölü’ne mümkün se kışın gtmek gerekr. Buz
tutmuş gölde kızakla gezp, buzların arasından çıkarılan sarı balık, alabalık vb. yemenn keyf bambaşka
olacaktır. Sadece orada yaşanır... Yazın da volkank
olduğu çn temz ve etrafı yeşln tonları le çevrl gölün başka büyüsü var elbette. Bu arada göldek adalar
da eşsz güzellktedr. Göl çevresnde karayolundan
geznt le eşsz br doğa turu yaşamış olursunuz. Yol
boyunca bnlerce koyun, nek, keç, kaz, neşel göl
nsanlarını görüp, rl ufaklı köylerden geçer güzergah
tamamlanınca Arpaçay, Çıldır, Ardahan, Sarıkamş’ı da
görmüş olursunuz.

Şehr turu le lgl küçük br not verelm. Kars’ı yaya
gezn. Araba kullanmayın, çünkü trafk tüm caddelerde tek yönlü akıyor, bu denklem çözmek çn boşuna
vakt kaybetmeyn. Ekonoms tarım ve hayvancılığa
dayalı Kars’ta turzm henüz çok yen br sektör. Esk
bnaların restore edldğ mmars le hayranlık uyandıran, esk oteller de var yen yapılar da. Sonuçta her
bütçeye uygun otel pansyon bulablrsnz. Ancak
hzmet sektörü çn genel anlamda braz daha brkme htyaç var Kars’ta. Kahvehanelern, çayhanelern
yoğun olduğu şehrde cafe, bar gb mekânların sayısı
ünverste gençlğ sayesnde artıyor. Restoran sayısı
da öyle. Bzm terchmz yöresel yemeklern yapıldığı
küçük esnaf lokantaları tab. Kaz, erşte aşı, evelkaşı,
kete, lavaş, pt, ayranaşı, et yemekler, döner, balıkçılar... Bunlar yenmeden en azından tatmadan dönmeyn.
Dünya mrası “An”
Kars’ta dğer gezlmes gereken yerlere gelnce. En
başta An Harabeler mutlaka görülmeldr. Burası
çn ortalama 2-4 saat gözden çıkarmak gerekr. Kars
merkezden araba kralayarak ya da düzenlenen turlara katılarak gdeblrsnz. Kars merkeze 45 km mesafedek An’ye duble ve sakn yoldan, köylern arasından keyfl br yolculuk le ulaşırsınız. An’de kısa tur
ve uzun tur olarak k ayrı rota vardır. Öylesne gezmek
steyen, zamanı kıstlı olanlar ya da yer bldrm meraklıları çn kısa, An Harabeler’n tanımak, zamanda
yolculuğa çıkmak, tarh yaşamak steyenler çn uzun
tur önerlr. Köken, antk çağa kadar uzanan, sayısız
medenyete başkentlk yapmış, Anadolu’nun grş,
İpek Yolu Köprüsü’nün buluduğu tarh harabeler
hakkında önceden blg ednmenn faydasını yazmaya
gerek yok sanırım. Harabeler gezerken Aras’ın öte
yakasındak Ermenstan’a da selam göndereblrsnz.
Özetn özet An’den anı ednn mutlaka.
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Sarıkamış da kış mevsmnde görülmes gereken
yerlerden brdr. Bldğnz gb her yıl düzenlenen
Sarıkamış şehtlern anma törenlernde bnlerce
vatansevern buluşma noktasıdır bu lçemz. Çam
ormanları le kaplı lçenn dğer br özellğ de dünyanın en güzel kayak pstlernden brne sahp olmasıdır.
Krstalze ‘kar’ı le Sarıkamış, Alpler’n en büyük rakb
konumundadır.
An ve Çıldır kadar blnmese de Susuz’dak tarh okul,
kentn sembollernden brdr. Cumhuryet devrmlernn tamamlayıcısı olarak planlanan lk 3 köy ensttüsünden brnn Susuz’da, esk adıyla Clavuz’da kurulmuş olması (sonradan öğretmen okuluna dönüştü)
Kars’ın gurur kaynağıdır. Clavuz mezunu bnlerce
dealst öğretmen yurdun her karış toprağında görev
yapmıştır. Kars br dönem öğretmen sayısında lk
sıralarda yer almaktaydı. (Meraklısı çn not: Efsane
okul bugün, o dönemden kalma taş bnaları ve genş
kampüsü le anadolu lses ve mam hatp lsesne ev
sahplğ yapmaktadır)
Kars’ın popüler tarh
Kars’ın popüler tarhne kısa br göz atarsak, yıllar
önce Sezen Aksu’nun ‘Eskdend Çok Eskden’ şarkısına Çıldır Gölü’nde klp çekmes le sanat dünyası yen
br mekâna kavuşmuştu. Sonrasında sanat gündemnde yne kendne yer bulacaktı doğunun gzeml kent.
Kars, Orhan Pamuk’un mekân olarak seçtğ ‘Kar’ romanı sayesnde edebyat dünyası le popüler bağ kurmuştu. Br dönem olumsuz haberler le de sanat hatta
syaset gündemne grd; Mehmet Aksoy’un İnsanlık
Anıtı (ucube denlen) heykelnn yıkılması haberler le
çokça konuşulmuştu medyada. Kars aynı zamanda
Altın Kaz flm festval le de adını yabancı ülkelerde
duyurmuş sanatsever, snematografk br şehrdr.
Kentn soğuk klm, mmar zengnlğ, kültürel çeştllğ ve özgün yapısı le Kars, snema çn doğal plato
konumundadır. Farklı zamanlarda Kars’ta çeklmş
flmlerden bazıları; İnat Hkâyeler, Del Del Olma,
Kozmos, Soğuk, Güneş Gördüm, Mucze, Kader, Lal
Gece, Aysar’nın Zller, Kar İnsanları.

Türküyle başlamıştık, Cemal
Süreya / Kars şrnn son
dörtlüğü le btrelm.
“Nasıl olsa yne br gün
Dönerz bu yollardan ger
Senn br elnde br mendl
Öbüründe kuş sesler.”
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KOCAELİ
TÜRKİYE’NİN
EN ÖNEMLİ
SANAYİ
POTANSİYELİNE
SAHİP İLİDİR
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Coğrafi konumu
itibariyle Türkiye’nin
en önemli illerinden
biri olan Kocaeli,
Asya’yı Avrupa’ya
bağlayan D-100 ve
TEM Otoyollarının
üzerinde, Sabiha Gökçen
Havaalanı’na 50, Cengiz
Topel Havaalanı’na
10 km mesafededir.
Demiryolu ulaşımının
son derece işlek olduğu
Kocaeli aynı zamanda
İstanbul-Kocaeli-Ankara
Yüksek Hızlı Tren
hattının da üzerinde
bulunmaktadır. 35 liman
ve iskeleye ev sahipliği
yapan il, Körfez Köprüsü,
Üçüncü Otoyol, Üçüncü
Demiryolu ve Köseköy
Lojistik Köy Projesi gibi
projelerin de içinde yer
almaktadır.
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“BİZİM, ODA OLARAK YAPTIĞIMIZ
VE KATKI SAĞLADIĞIMIZ BÜTÜN BU
ÇALIŞMALARIN İLİMİZİN MARKASINI
DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİNİ
DÜŞÜNÜYORUM”
dan dolayı daha kolay rekabet edeblmelernden kaynaklanmaktadır.
İller arası Rekabetçlk Endeks’ne
baktığımızda da Kocael, ller arasında en rekabetç 5. l olarak yer
almaktadır.

Ayhan ZEYTİNOĞLU
Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

İlmz, doğal coğrafyası le lmancılık, lojstk, sanay, tcaret vb. alanlarda sayısız mkânları bünyesnde
barındırmaktadır. Türkye’nn en
öneml sanay potansyelne sahp
Kocael, sanaynn htyaç duyduğu
tüm altyapı hzmetlernn yüksek
standartlarda karşılandığı, modern ve gelşmş 13 adet organze
sanay bölges; 3 adet teknopark ve
2 adet serbest bölgeye ev sahplğ
yapmaktadır. Organze sanay bölgeler Asya’yı Avrupa’ya bağlayan
otoyollar ve bunlara bağlanan kncl yollar etrafında yoğunlaşmıştır.
Kocael sahb olduğu bu olanakların ve avantajlarının br getrs
olarak brçok öneml ve büyük
yatırıma ev sahplğ yapmaktadır.
Bu avantajlardan yararlanmayı
seçmş brçok büyük marka sahb
frma, Kocael’nde üretm yapmayı terch ederek, Kocael’nn de
br üretm üssü markasına sahp
olmasını sağlamışlardır. Bu yatırımcıların Kocael’n terch etmelerndek en büyük sebep; lmzn bu
frmalara sağladığı bu olanaklar-

SPEEDOL PERFORMANS MAGAZİN / SAYI 1

Bugün, Kocael’nde 2500’ün üzernde sanay kuruluşu Odamızın
üyesdr. Bu frmaların 260’ı yabancı sermayeldr. İstanbul Sanay
Odasının açıkladığı, Türkye’nn
en büyük 500 kuruluşundan 80’
de Kocael’nde yer almaktadır.
Bu 80 frmanın heps Türkye’nn
bell başlı markalarını temsl eden
frmalarımız olup, en büyük 500
frmanın üretmden satışlarının
yüzde 27,8’n karşılamaktadırlar.
Hazran ayında yayınlanan lk 500
frma sıralamasında Türkye’nn en
büyük frması TÜPRAŞ’ı, Ford Otomotv Sanay zlemekte ve bu frmalara lmz ev sahplğ yapmaktadır. Bu frmalar aynı zamanda,
2015 yılında en fazla hracat yapan
lk üç kuruluş arasında brnc
sırada ve knc sırada yer almaktadırlar. İlmz aynı zamanda Türkye
araç üretmnn adet olarak yüzde
40,7’sn karşılar durumda olup,
otomotv sanaynde yapılan büyük
yatırımlar le de dkkat çekmektedr. Bu yatırımlar bölgede yan
sanaynn gelşmesne ve teknoloj
sevyesnn yükselmesne neden
olmaktadır. Dış tcarete baktığımızda, Kocael Türkye hracatında
%12, thalatında %20 paya sahp
olarak, ekonomye öneml br katkı
sağlamaktadır. Ayrıca, lmz, dış
tcarette dünya ülkeler arasında
64. sıradadır. Kocael; sadece eko-

nomye olan katkılarıyla değl, aynı
zamanda tarhyle, kayak turzm
le alternatf spor olanaklarıyla,
son yıllarda artan otel yatırımlarının sunduğu hafta sonu turzm
le de dkkat çekmektedr. Kocael
Sanay Odası olarak, İstanbul’dan
sonra toplanan verglern %12,1’n
karşılayan knc l konumundak
lmzn üretmn öneml br markası olmasını destekleyecek bölgesel
kalkınmaya vme katacak brçok
öneml projenn öncüsü olmaya
gayret edyoruz.
Kocael Sanay Odası olarak,
bölgemzde özellkle KOBİ’ler
güçlendrecek çalışmalara ağırlık vermenn yanı sıra, engelller
üretm sürecne katarak ekonomk
ve sosyal katma değer yaratmaya
yönelk lk ve örnek br proje olan
Bzmköy Engelller Üretm Merkez gb markalaşan sosyal sorumluluk projelern de yürütmekteyz.
Bununla brlkte her yıl marka
değer gderek artan k adet ödül
organzasyonu düzenlyoruz.
Çevrenn ve doğanın korunmasını,
yleştrlmesn yasal yükümlülüklern ötesnde br görev olarak
kabul eden sanay kuruluşlarının
ödüllendrlmes amacıyla “Şahabettn Blgsu Çevre Ödüller”
yarışmasını organze edyoruz.
Dğer ödül organzasyonumuz se,
Marmara Bölgesndek başarılı sanay kuruluşlarımızı ödüllendrmek
amacıyla, düzenledğmz “Sanay
Kuruluşları Sektörel Performans
Değerlendrme Organzasyonu”.
Bu organzasyonlar bölgemzdek
frmaları olumlu yönde teşvk edc

ve gelştrc çalışmalarımız arasında yer alıyorlar.
Bölgemzn tanıtımına katkı sağladığına nandığımız en öneml
etknlklermzden br dğer de
Doğu Marmara ABİGEM ve Odamız
şbrlğ le her yıl düzenledğmz
Match4Industry kl ş görüşmelerdr. Match4Industry etknlğ le
katılımcılar, sektörün önde gelen
frmalarına ürünlern ve hzmetlern tanıtarak, dış pazarlara lşkn
fırsatları değerlendrme, tcar ve
teknolojk yen şbrlkler kurma
olanağı bulmaktadırlar. Match4Industry, sadece frmalarımızın değl,
aynı zamanda bu ln uluslararası
düzeyde tanıtımına büyük katkı
sağlamaktadır.
En son, 26-27 Mayıs 2016 tarhlernde, düzenledğmz Match4Industry etknlğne 43 adet yabancı,
107 adet Türk frma katılmış, 737
adet görüşme gerçekleştrmşlerdr. Son olarak, lmzn tcar
hayatına büyük katkısı olduğunu
düşündüğüm “Doğu Marmara Sanay ve Teknoloj Fuarı” (SANTEK)
etknlğmze değnmek styorum.
İlmzde bulunan İnterteks Fuar
alanının, frmalarımızın bulundukları pazarları genşletmek ve yurtdışı
pazarlarına daha kolay açılımlarını
sağlamak amacıyla, tam şlevl br

fuar merkezne dönüştürülmesn
sağladık. 26-29 Mayıs 2016 tarhler arasında TÜYAP le brlkte
bu fuarın 3’üncüsünü düzenledk.
Ayrıca Oda olarak, lmz sanaysnn katma değer yaratan ve Ar-Ge
ağırlıklı br sanayye dönüşeblmes
çn ünverste-sanay şbrlğ çalışmalarına da çok önem veryoruz.
Hedefmz, lmzn Ar-Ge, novasyon, tasarım gelştrme ağırlıklı
üretme hızla adapte olablmesdr.
Çünkü blyoruz k frmalarımızın
değşen dünyaya ayak uydurablmeler ve bu rekabet koşullarında
ayakta kalablmelernn yolu Ar-Ge
ve yenlkçlkten geçyor.
Bölgemzde bulunan Blşm Vads’nn de bu frmalarımız çn öneml
br fırsat yaratacağına nanıyorum.
Blşm Vads, ünverste-sanay ş-

brlğnn oluşturulduğu, novasyon
ve teknoloj transfernn yapıldığı,
fkrlern tcarleştrlebldğ, teknoloj transfer ofs ve kuluçka merkezler le yen grşmclere fırsatların sunulduğu, yenlkç ürünlern
üretldğ br üs olma yolundadır.
Bzm Oda olarak yaptığımız ve
katkı sağladığımız bütün bu çalışmaların lmzn markasını daha da
güçlendreceğn düşünüyorum.
Öneml br üretm merkez olarak
Kocael lmzn son yıllarda temz,
çevrec ve yüksek katma değerl
üretme, dönüşerek markasını daha
da güçlendrdğne nanıyorum.
İlmze planlı, organze br ortamda temz üretm yapacak, yüksek
katma değer yaratacak yatırımcılarımızı beklyoruz.

34 | 35 MAKALE

SPEEDOL PERFORMANS MAGAZİN / GÜZ 2016

36 | 37 DERİNLERDEKİ ACI 17 AĞUSTOS DEPREMİ

Kocael Sanay Odası (KSO) ve
Sualtı Görüntüleme Yönetmen
Tahsn Ceylan, bnlerce vatandaşın hayatını kaybettğ 17 Ağustos
Marmara Deprem’nn 17. Yılında
sıradışı br etknlğe mza attı. Depremn sualtındak zlern ttz ve
özverl br çalışmayla görüntüleyen Tahsn Ceylan, 50 fotoğraftan
oluşan fotoğraf sergsn Kocael
Sanay Odası Serg Salonu’nda zlenme açtı. Açılışa Kocael Sanay
Odası Başkanı Ayhan Zeytnoğlu,
Kocael Sanay Odası Mecls Başkanı Tahsn Tuğrul, Türkye Sualtı
Sporları Federasyonu Başkanı
Şahn Özen, Türkye Sualtı Sporları Federasyonu Genel Sekreter
Süleyman Yağlıtaş, Değrmendere
Sualtı Kulübü Başkanı Murat Kulakaç, Kocael Sanay Odası Mecls
Üyeler le çok sayıda davetl ve
balıkadam katıldı.
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Dünya, deprem Ceylan’ın görüntüleryle duyurmuştu
Aynı zamanda Dünya Afetle Mücadele Örgütü’nün Sualtı Arama
Kurtarma Eğtmen de olan Tahsn
Ceylan, 17 Ağustos 1999 Marmara Deprem’nden sadece brkaç
saat sonra deprem bölgesne
geldğn ekb le brlkte gönüllü
olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldığını belrtt. Bu esnada
kamera le depremn sualtındak
zlern sürdüğünü fade eden Tahsn Ceylan, Natonal Geographc
ve Dscovery Channel’ın deprem
tüm dünyaya bu görüntülerle
duyurduğunu söyled. Arama-kurtarma çalışmalarında çok sayıda
trajk sahneye şaht olduğunu
fade eden Tahsn Ceylan, şunları
söyled: “Gölcük, Halıdere, Kavaklı
sahllernde denzden çok sayı-

Tahsn Ceylan kmdr?

da cansız beden çıkardık. Denzn
altı evler, otomobller, nsanlarla
doluydu. Bugün açılışını yaptığımız bu sergy, o gün ytrdğmz
nsanların anısına atfedyorum.
Dlerm br daha böyle dern acılar
yaşamayız. Bu sergye destek olan
Kocael Sanay Odası’na ve her
türlü teknk ekpman desteğn sağlayan DESSAT’a da ayrıca teşekkür
edyorum.” Fotoğrafları depremden
sonra oluşan ve ‘Batıkşehr’ olarak adlandırılan Değrmendere’de
çektğn söyleyen Tahsn Ceylan,
bölgenn sualtı müzes konumunda
olduğunu fade ett.
Kaybolan yaşamların başka canlılara
hayat verdğn dle getren Ceylan,
“Çınar ağaçları depremden bu yana
hala dmdk ayakta duruyor. Bölge
doğal br resf konumunda. Canlılığın
arttığına şaht oluyoruz.” dye konuştu.

Zeytnoğlu: Rahmetle anıyoruz
17 Ağustos Marmara Deprem’nde
bnlerce ölümün yanısıra büyük
madd zararların da doğduğunu
hatırlatan Kocael sanay Odası Başkanı Ayhan Zeytnoğlu se
böylesne anlamlı br sergye ev
sahplğ yapmaktan duydukları
memnunyet dle getrd.
Zeytnoğlu şunları söyled: “17
Ağustos 1999 deprem üzernden 17 yıl geçt. Yüzyılın en büyük
felaket Marmara Depremnde 17
bnn üzernde can kaybının yanı
sıra madd olarak da cdd mktarda
kayıplar olmuştu. Kocael lndek
sanay kuruluşlarının yüzde 32’s
depremden olumsuz yönde etklenmşt. Ölenler rahmetle anıyoruz.”

Sualtı sporları le 1986 yılında tanışan
Tahsn Ceylan, 1994 yılında sualtı
fotoğrafçılığına, 1997 yılında se vdeo
çekmlerne başladı. Başta ülkemz
karasuları olmak üzere Kızıldenz,
Atlantk Okyanusu, Hnt Okyanusu,
Pasfk Okyanusu’nda görüntüleme
amaçlı sayısız dalış gerçekleştrd.
Mav Dernlklern Gzem, Sualtından
Türkye, Denzn Ruhu, EngelSzsnz,
Akdenzde Nesl Tehlke Altında Olan
Türler, 100.Yılında 100 Fotoğrafla
Sualtından Çanakkale, Gemlk Körfez’nn Sualtı Yaşamı adında kşsel
fotoğraf sergleryle nsanoğlunun
yüzyıllardır merak ettğ sualtının
gzeml dünyasına ışık tuttu. Denzatı,
Akdenz Foku ve köpekbalıklarının
ülkemz denzlerndek lk çekmlern gerçekleştren Tahsn Ceylan’ın
fotoğraf ve vdeo dalında 100’ü
aşkın ulusal ve uluslararası ödülü
bulunmaktadır. Kaş’ta görüntüledğ
denzatı ‘Prncess’ le 2005’te katıldığı Seahorses of the World (ABD) yarışmasında Jür Özel Ödülü almıştır.
‘Prncess’ dünyanın kaydedlmş en y
on denzatı fotoğrafından br olarak
2007 yılında Londra’da serglenmştr. Türkye’nn sualtı tanıtım flm
‘LIFE IN THE SEAS AND COASTS OF
TURKEY’ yne uluslararası fotoğraf
sanatçısı Tahsn Ceylan tarafından
hazırlandı.
Sanatçının Prof. Dr. Şükran Crk le
brlkte hazırladığı ‘Denz Tanıyalım
I ve II’, Dr. Bülent Gözceloğlu le
brlkte hazırladığı ‘Denzlermzn
Saknler’, Navga Yayınları’ndan
çıkan ‘Yaşayan Denz’ sml ktapları
bulunmaktadır.
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Damak Çatlatan
Osmanlı Mutfagı
Asya’dan Anadolu’ya lerleyen
Türk boyları, geçtkler her ülkeden aldıkları kültür ve yöreye özgü
malzemey büyük br ustalıkla
harmanlamayı başarmış, tüm
dünyanın damağını çatlatan ‘Osmanlı Mutfağı’nı ortaya çıkarmıştı.
Her ne kadar günümüzün hızlı
yaşam koşulları bu özel mutfağın kalıcı olma şansını azaltsa da
acısıyla tatlısıyla bu lezzetlern
hepsnn günümüzde de brer şfa
kaynağı olduğunu akıldan çıkarmamakta fayda var.
İmparatorluğun tarhsel brkmyle gelşen ve ünlenen Osmanlı
Mutfağı’nda, dört mevsm brarada yaşayan Anadolu coğrafyasının
zler hakm. Sofralar her mevsm
en taze sebze meyvelerle dolup
taşarken, denzler, göller, nehrler
başka br bereket taşıyordu bu
htşamlı sofralara. Bu koşullar
Osmanlı yemek kültürünü dünyanın en büyük 3 büyük mutfağından
br yaptı.
Baştacı çorbalar
Yemekler her zaman sofraların
sağlıklı yemeklern brncs kabul
edlen baştacı çorbalarla başlıyor.
Yoğurt, et suyu, tavuk suyu le
zengnleştrlen çorbalara tarhana,
bulgur, prnç lâve edlyor. Hatta
bazı kuru meyve ve sebzelern
kökler katılıyor. Sebeb se br
sonrak gelecek yemeğe mdey
alıştırmak, kolay hazmetmesne
katkı sağlamak. Tarhana, yayla,
yoğurt ve düğün çorbası en fazla
pşrlen lezzetlerde başı çekyor.

SPEEDOL PERFORMANS MAGAZİN / SAYI 1

Acı-ekş tatlar brarada
Avrupa ve Asya mutfaklarında sıkça gördüğümüz
acı-tatlı-ekş’nn brarada kullanılması aslında
Osmanlı Mutfağı’nda çok esk br yöntem. Osmanlı
Mutfağı’nda meyve ve et brlkte servs edlen lezzetlerdend. Bu sebeple de haff olarak ntelendrleblecek br mutfağa sahpt. İmparatorluk Dönem
Türk Mutfağı’na, sebzel et yemekler bastı ve yahnlern Arap Mutfağı’ndan, meyvel et yemeklernn
(üzümlü, fıstıklı, ayvalı) İran ve Ermen Mutfağı’ndan,
balık yemeklernn İtalyan Mutfağı’ndan (uskumru,
çnekop, sardalye) dahl olduğu ler sürülüyor.
Tatlısız br Osmanlı Sofrası düşünülemez
Sıradan günlük yemekler ble tatlılarla taçlandırılırdı. Özellkle ramazan aylarında sofralar kadayıf, aşure,
muhalleb, sütlaç, elmasye, hoşaf, helva, lokma, reçel gb tatlılarla donatılırdı. Şeker, pahalı br ürün olduğundan reçeller ve şerbetler, Osmanlı dönemnn seçkn yyecekler ve kramları arasında yer alırdı. Öyle k sarayda
kaynatılan tüm reçellern dörtte brne bal katılırmış. Çünkü o dönemlerde şeker daha pahalı, yan baldan daha
kıymetlymş. Her reçel kazanına 40-60 klo cvarında şekern katıldığı mevcut yazılı kaynaklarda. Günümüzde
tahtını koruyan baklava, o dönemde de en revaçta olan tatlı. Hatta baklava yapımı o kadar cddye alınmış k 17.
yüzyıl sonlarında Saray’da “baklava alayı” oluşturulmuş. Saray’da baklavanın önem, konaklardak gb sadece
zengnlk ve nce zevk alâmet sayılmasından değl, aynı zamanda devlet törenlerne grmş olmasındandır. Ramazan ayının ortasında, padşahın askere ltfatı olarak, Saray’dan Yençer Ocağı’na baklava gönderlrd.

Badem Çorbası
Malzemeler:
500 ml. pastörze süt
100 ml. et suyu
50 gram tane badem
100 gram toz badem
1 adet acı badem
5 gram tuz
40 gram un
1/4 çay kaşığı rendelenmş muskat cevz
Servs çn: 2 yemek kaşığı nar tanes

Yapılışı:
Pastörze süt ve et suyunu dern br tencereye alın. Kaynama noktasına gelene kadar
sütlü karışımı orta ateşte kaynatın. Kabuksuz, tane halndek çğ bademler, br adet acı
bademle brlkte mutfak robotunda toz halne gelene kadar çekn. Kaynamakta olan
sütlü et suyu karışımından br mktar ekleyp, karıştırma şlemn sürdürün. Acı badem
ve çğ bademlern tadını alan az mktardak sütlü et suyunu br tülbent yardımıyla süzüp,
çorba tenceresne aktarın. Toz badem ekledğnz çorba karışımını kısık ateşte kaynatın.
Azar azar ekledğnz unla bağladığınız çorba karışımını tuzunu ekledkten sonra 10 dakka kadar kısık ateşte pşrmeye devam edn. Servs kaselerne aldığınız badem çorbasını
nar taneleryle süsledkten sonra sıcak olarak bekletmeden servs edn.

Osmanlı Dır Dır Kebabı
Malzemeler (6 kişilik)
1,5 kg. koyun kuşbaşı
3 çorba kaşığı tereyağı
4 çorba kaşığı zeytnyağı
2 çay bardağı et suyu
3 tatlı kaşığı srke
1 tutam mercanköşk
4 adet domates
Un
Tuz
Karabber

Yapılışı:
Br cezvede 3 tatlı kaşığı srke ve 1 tutam mercan köşkü 1 saat bekletn. Mercanköşk
srkey emp, cezvede 2 kaşık srke kalana kadar kaynatıp soğumaya bırakın. Et parçalarını una bulayın. Tereyağı ve zeytnyağı karışımını br tavada kızdırın. Una bulanmış et
parçalarını lave edp etler nar rengn alıncaya kadar tahta kaşıkla karıştırarak kavurun.
Etlern üzerne daha önce hazırladığınız mercan köşklü srkey gezdrn. Tuz ve karabber
lave ettkten sonra br taşım daha kaynatın. 2 çay bardağı et suyu lave edn. Domateslern kabuklarını soyup çekrdeklern çıkardıktan sonra küp şeklnde doğrayarak etlere
ekleyn. Tavanın kapağını kapatarak etler yumuşayıncaya kadar haff ateşte pşrn. Ocağı
kapatıp br süre dnlemeye bırakın. Dırdır kebabını prnç plavıyla servs tabağına alın.
İnce kıyılmış maydanozla süsleyp sıcak olarak servs yapın.

Revani
Malzemeler
8 yumurta
1/2 su bardağı şeker
2 su bardağı un
1/2 kahve fncanı rmk
1 paket kabartma tozu
Hndstan cevz

Şerbet çn;
4 su bardağı şeker
4 su bardağı su
1/2 tatlı kaşığı lmon
suyu

Yapılışı:
Yumurtaları şekerle brlkte, beyazlaşıp köpürene dek çırpın. Elenmş unu, rmğ,
kabartma tozunu, vanlyayı ekleyp mksern düşük ayarı le karıştırın. Hamuru, margarnle yağlayıp tabanına un serptğmz tepsye boşaltın ve 180’C ısılı fırında altı üstü
pembeleşene dek pşrn. Fırından alır almaz üzerne önceden hazırlayıp soğuttuğunuz şerbet gezdrn. Tatlıyı, sönmüş fırında 5 dakka bekletp şerbetn emmesn
sağlayın ve dlmleyp üzerne hndstan cevz serpn.

VÜCUDUMUZUN DIŞARIYA
AÇILAN KAPISI:

AĞIZ VE DİŞ
SAĞLIĞI
Vücudumuzu br arabanın motoruna benzetecek olursak ağız ve dşlermz bu makne sstemnn karbüratörü gbdr. Ağız ve
dşlermz sayesnde vücudumuz çn gerekl
olan yyecek çecek gb yakıtları bünyemze
alır ve yaşantımızı devam ettrrz. Ağız ve dş
sağlığı vücuttak dğer organlarımızın sağlığıyla da doğrudan lşk çersndedr. Örneğn
dşlerde tartar oluşumu görülmes, bakteryel endokardt gb cdd kalp hastalıklarının
seyrn kötü etkleyeblr. Ağız, vücudumuzun
dışarıya açılan genş br kapısıdır. Bu özellğyle yapılan muayenelerde bazı kanser vakalarının erken dönem
teşhslernde lk
uyarıcı vazfes
de göreblmektedr.

Günde en az 2 kez fırçalanmalı ve
dş p kullanılmalı
Nasıl k evlermz krlendğnde temzleme htyacı duyuyorsak vücudumuzun en krl bölümü olan ağzımızın da temzlğn rutn şeklde yapmalıyız.
Dş fırçalama başlıca temzlk yöntem olmakla brlkte aslında dşlermzn
sadece yüzde 60 oranındak yüzeylern temzlememze yardımcı olmaktadır.
En sık çürük oluşan bölgeler dşlermzn brbrlerne bakan ara yüzeylerdr. Ara
yüzeylern temzlğnde dş p ve ara yüz fırçaları kullanımı en az dş
fırçalama kadar öneml br yer kaplamaktadır. Hem dş fırçalama hem de dş p kullanım teknklernn uzman yardımıyla öğrenlmes gerekr.

Dş hekmlernden kaçınılmamalı
Her organ gb dşlern de bakım ve tedavlernn hmal edlmemes gerekr.
‘Korumak onarmaktan daha ucuz ve kolaydır’ lkes dşler çn de geçerldr.
Ufak tefek müdahaleler gelecekte yaşanması muhtemel problemler önler.
Dş hekmlernn kendler de dahl olmak üzere toplumun çoğunluğu dş
tedavlernden korkmaktadır. Bu korkuların neredeyse tamamı ya önyargıyla
ya da kulaktan dolma yanlış blglerden kaynaklanmaktadır. Brçok hasta
“Korktuğum kadar yokmuş” dyerek tedavlern rahatlıkla tamamlamaktadır.

BAZI ÇÜRÜKLER GİZLİ AJAN GİBİ
SESSİZCE DİŞTE İLERLEYEREK AĞRI
OLMAKSIZIN ENFEKSİYON OLUŞTURABİLİR VE ‘PULPA’ ADI VERİLEN
DİŞİN İÇ KISMINDAKİ CANLI
DOKUDAN GEÇİP ÇENE KEMİĞİ
İÇERİSİNDE HABERİNİZ OLMADAN BÜYÜK KİSTLERE SEBEP
OLABİLİRLER.

Yrd.Doç.Dr. Anıl ÖZYURT
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı

En büyük düşman: S�gara
Sigaranın sağlıkla bağdaşan hiçbir yanı olmadığından yaptığım
implant, diş çekimi gibi tedavilerden sonra bir hekim olarak
sigara kullanımı konusunda hastalarımla kesinlikle pazarlık
yapmıyorum. Çünkü sigara dumanı ağızla birebir temasta olan ve
ağız ortamındaki yaraların iyileşmesini bozan başlıca unsurdur.
Bunun yanında sigara, ağız kokusu ve temizlenemeyecek derecede
renklenmelere sebep olarak bireyin toplum içerisindeki saygınlığını
da zedeler.

Yılda en az 2 kez kontrol şart
“Hiç ağrım yok, dişlerim çok sağlam” demek yanlıştır. Bazı çürükler gizli ajan gibi sessizce dişte ilerleyerek ağrı olmaksızın
enfeksiyon oluşturabilir ve ‘pulpa’ adı verilen dişin iç kısmındaki
canlı dokudan geçip çene kemiği içerisinde haberiniz olmadan büyük kistlere sebep olabilirler. Bu gibi durumlar, diş sağlığını çok
önemseyen bireylerde dahi meydana gelebilir. Böyle kötü sürprizlerle
karşılaşmamak için yılda en az iki defa diş hekimi muayenesi yaptırmanızı
öneririm.
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Doğum Günü 20.06.2016
Aysun Akbulut - Satış Müdürü

Doğum Günü - 10.06.2016
Ayşegül Şahn - Grafker

Doğum Günü 04.06.2016
Ceyhan Çapanoğlu - Ar-Ge Müdürü

Doğum Günü 29.07.2016
Ebru Dağdelen - Kalte Güvence Müd.

Doğum Günü 15.10.2016
Funda Soğuk - İhracat Uzmanı

Doğum Günü 16.8.2016
Kübra Güneş - Satınalma Uzmanı
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Doğum Günü 01.10.2016
Gzem Cengz - Fason Satış-Planlama

Doğum Günü 23.11.2016
Narn Öztürk - Kmya Teknker

Doğum Günü 08.08.2016
Öykü Sözbr - Lab. Teknsyen

Doğum Günü 20.10.2016
Özge Kösalı - İhracat Müdürü

Doğum Günü 12.11.2016
Zülfye Dönmez - Satış Planlama Uzmanı

Doğum Günü 01.08.2016
Yusuf Koçak - Genel Müdür

Doğum Günü 30.09.2016
Zeynep Esenoğlu - Ar-Ge Uzmanı
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