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S›rt›n› Samanl› Da¤lar›na yaslayan ‹zmit, avuçlar›na doldurdu¤u suyla çocu¤unu içirmek
isteyen bir ana gibi körfezinin güzelliklerini insanlar›na sunuyor. K›y› ﬂeridi boyunca yap›laﬂarak
yerleﬂime aç›lan bölgede ayn› zamanda ticaret ve sanayi de yo¤un bir ﬂekilde yaﬂan›yor...

Bölgenin önemli k›ﬂ
turizmi merkezi 1600
rak›ml› Kartepe ‹stanbul’a
yak›nl›¤›yla dikkat çekiyor.

Bir yan›nda tarih ve do¤a, di¤erinde üretim ve istihdam...

Kocaeli küçük bir Türkiye’dir
Pazar yaratma yetene¤i ve üretim kapasitesiyle Türkiye’nin sanayi ili olarak kabul
edilen Kocaeli, birer alt›n bilezik gibi kollar›na geçirdi¤i bu niteliklerinin yan›nda,
tarihi dokusu ve do¤al güzellikleriyle iddias›n› ortaya koyuyor. Bir yanda eﬂsiz tarihi
ve do¤al doku, bir yanda üretim ve istihdam...
nadolu’nun ba¤r›ndan dertleri, gelece¤e inanç ve umutlar›yla koparak gelen evlatlar›n› ba¤r›na basan, bir ana gibi kuca¤›n› açan Kocaeli ürettiklerini yine Anadolu’ya yat›r›m, iﬂ ve aﬂ olarak geri veriyor. Öte yandan, yaratt›¤› art› de¤erlerle
tüm ulusun gelirine katk›da bulunan Kocaeli’de, hem kentin kurumsal temsilcileri, hem
de halk aras›nda söylenegelen bir serzeniﬂ konusudur; üretilen katma de¤erin, verilen
verginin karﬂ›l›¤›n›n Kocaeli’ne yeterince geri dönüﬂünün olmad›¤›...
Britinya’dan Nikomedya’ya, oradan da Astakoz’a kadar uzanan tarihi dokusunun
özellikle Cumhuriyet sonras› dönemin 1950-1980 sanayileﬂme döneminden itibaren de¤iﬂen sosyoekonomik yap›n›n zenginleﬂtirdi¤i Kocaeli, kültürel yaﬂam›n›n çeﬂitlili¤i içinde hem bat›dan hem de daha bask›n ﬂekilde do¤u kültüründen ö¤eleri bir arada bar›nd›r›r. Ekonomik nedenlerle yolu kendisine düﬂenleri öz evlad› gibi kucaklar, çocuklar›n›n getirdi¤i kültürel ba¤larla daha da zenginleﬂir, büyür. Kocaeli, küçük bir Türkiye’dir!

A

“HEMﬁER‹MS‹N HEMﬁER‹M”
Kocaeli’nin bir de günlük yaﬂama damgas›n› vuran sivil yap›lanmalar›n içerisinde
önemli bir yer tutan derneklerini düﬂündü¤ümüzde “Küçük Türkiye” daha bir gün›ﬂ›¤›na ç›kar...
Okuma yazma oran›n›n yüksekli¤i ve 1,5 milyonu aﬂan nüfusuyla emek-yo¤un bir
kent olan Kocaeli, iﬂte bu Küçük Türkiye tan›mlamas›na yol açan en önemli etmen ve
hatta Anadolu’nun en ücra köﬂesinde kök salarak yeﬂermiﬂ çiçeklerin topland›¤› güzel bir
saks› gibidir. Türkiye’nin dört bir yan›ndan gelenlerin yaratt›¤› sosyal çeﬂitlilik, kurduklar› kültür ve yard›mlaﬂma derneklerinde göze çarpar. ‹ki yana açt›¤› kollar›yla bir yandan tarihe, do¤uya uzanan anaç Kocaeli’nin yüzü, di¤er yandan evlatlar›n› doyurmak isteyen bir ana kararl›l›¤›yla gelece¤e dönüktür.
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KOCAEL‹’DE B‹R TAR‹H DOKUNUR
‹zmit, arkeolojik veya rastlant›sal yap›lan her
türlü kaz›da ortaya ç›kar›lan Helenistik dönem heykellerinde, an›t mezarlarda bir tarih saklar. Ortaya
ç›kar›lanlar ise, bir buzda¤›n›n su üzerinde kalan
bölümü gibidir ancak.
Türklerin bat›ya yay›l›ﬂ›nda öncü komutanlardan olan Akçakoca Bey’in Karamürsel’deki mezar
an›t›, Kasr› Hümayun kent müzesinde bulunan çeﬂitli dönemlere ait pek çok tarihi eser, 1884 y›l›nda
Gebze Eskihisar’›n bat› sahilinde resimhane, kay›khane ve müﬂtemilat olarak inﬂa edilen Türk müzecili¤inin kurucusu ve Osmanl› döneminin önemli
ressamlar›ndan Osman Hamdi Bey’in köﬂkü, içinde Kral l. Nikomedes’in mezar›n›n bulundu¤u Üçtepeler Tümülüsü, Kocaeli’ne bu topraklarda yaﬂayan atalar›ndan kalan eﬂsiz miraslardan sadece birkaç›d›r...

TÜM YOLLAR KOCAEL‹’YE ÇIKAR
Kara, deniz, hava ve tren yollar› ulaﬂ›m›nda
merkezi bir noktada bulunan Kocaeli, bu özellikleriyle sanayi yat›r›mlar›n›n da gözdesi olmay› hak
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Roma döneminden kalma Yazl›k Il›cas›, Kocaeli Özel ‹daresi
taraf›ndan MTA’ya sondaj çal›ﬂmalar› yapt›r›larak yeniden
kapl›ca haline getirilmiﬂ.

eder. Özellikle 1999
depremi sonras›nda düzenli, planl› uydu kentleﬂmelerle ça¤daﬂ bir yerleﬂim alan› haline gelen
kent, bugün ‹zmit, Gebze, Gölcük, Derince gibi
ilçeler baﬂta olmak üzere
uygulanan yap› denetimleriyle modern bir kent
Kentin önemli tarihi yap›lar›
görüntüsünden hiç de
aras›nda yer alan ‹zmit Saat
Kulesi 34. Osmanl› Padiﬂah›
uzak de¤il.
Sultan II. Abdülhamit’in tahta
Yalova’ya komﬂu Alt›ç›k›ﬂ›n›n 25. y›ldönümü için
nova’dan baﬂlayan k›y› ﬂeyapt›r›lm›ﬂ.
ridinin Gölcük’ten ‹zmit’e, oradan da yine denizi takip ederek Körfez ilçeyi
içine alan, Hereke’den geçen, Gebze’ye ve oradan da
Dar›ca’yla birlikte ‹stanbul’a kadar uzanan sahili ve bütün bu do¤a harikas›n› ortaya ç›kartan kocaman bir “U”
ﬂeklindeki ‹zmit Körfezi’nin bir taraf›nda Marmara Denizi, di¤er taraf›nda da Kerpe, Kumca¤›z gibi denizin tad›n› ç›kartaca¤›n›z beldeleriyle Karadeniz sahiline uzan›r
gider. Kefken, yaz aylar›nda özellikle ‹stanbul’a yak›n
oluﬂuyla cazip turizm merkezlerinden biri haline gelir.
Bölgenin önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartepe, altyap›s›n›n zenginli¤i, beﬂ y›ld›zl› konaklama, kayak
pistleri ve telesiyer hizmetleriyle k›ﬂ turizminden hoﬂlananlar için u¤rak yeridir. Uluda¤, Kartalkaya’ya nazaran
‹stanbul’a daha yak›n oluﬂuyla avantajl› olan bölge, do¤al elveriﬂlili¤i ve olanaklar›yla da unutulmaz bir kar tatili sunar. K›sacas› “yine bekleriz efendim”...

Hamak ve Damak Tad› Bir Arada
Bir hafta sonu tatilinde ailece piknik
yapmak istiyorsunuz; iﬂte o zaman sizi
bekliyor olaca¤›z... Yeﬂilin her tonunun
üzerinize düﬂtü¤ü ormanl›k alanda
yan›n›zdan gürül gürül ça¤layan dereyi
yatmakta oldu¤unuz hama¤›n›zdan
dinleyebilir, kuﬂ seslerinin c›v›ldad›¤›
a¤açlar›n dallar›na kula¤›n›z›
kabartabilirsiniz. S›k›ld›kça dere boyunca
yürüyüﬂ yapabilir, yeﬂilin dingin
tonlar›nda erinç ba¤›ﬂlayan serinli¤e kendinizi teslim edebilirsiniz.
Nerede misiniz? Elbette Kocaeli’nin Karadeniz’le buluﬂtu¤u en güzel nokta olan
Kerpe’de ve So¤ukp›nar Alabal›k Tesislerindesiniz. Baﬂka söze ne hacet!
“Hay›r! Yaﬂamak laz›m” diyenlerdenseniz, tünel halini alm›ﬂ a¤açl›kl› yolun
sonunda sizleri bekliyor olaca¤›z.
Eylül 2009 l EKONOM‹K FORUM 45

