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RÖPORTAJ

Manisa ilinde yaklaşık 2016 
yılı Haziran ayından bu 
yana görev yapıyorsunuz. 
Genel olarak Manisa İlini 
nasıl tanımlarsınız?
Manisa’yı; işsizliğin fevkalade dü-
şük olduğu, insanların huzur içinde 
yaşadığı, coğrafi yapı ve doğal kay-
naklar yönüyle şanslı ve zengin bir 

ilimiz olarak değerlendiriyorum. 
Türkiye’nin en üretken illeri arasın-
da olduğunu, yatırım heyecanının 
halen devam ettiğini, Dünya mar-
kası çok sayıda yerli ve yabancı ku-
ruluş tarafından bilindiği ve tercih 
edildiği gerçeğini de vurgulamalı-
yım. Manisa’da yaşamayı, idarecilik 
yapmayı ve Manisalılara hizmet et-
meyi bir gurur ve mutluluk vesilesi 
saymaktayım.

Manisa İlinin tarihsel 
geçmişinde öne  
çıkan dönüm 
noktalarından 
bahsedebilir misiniz?
Manisa, Lidya Uygarlığı ile tarih 
sahnesine 2700 yıl önce çok parlak 
bir giriş yapmıştır. Bugünkü anlam-
da devlet güvenceli ilk altın parayı 
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kullanıma sokan Lidya Devleti ve 
başkenti Sardes ilkçağın en zengin 
uygarlık merkezi olmuştur. Bin yılı 
aşan bir zaman diliminde Roma ve 
Bizans egemenliğinde kalan Ma-
nisa, 1313 yılında Saruhanoğulları 
tarafından sonsuza kadar daim ol-
mak üzere Türk-İslam Medeniyet 
dairesine alınmıştır. 97 yıl Saruha-
noğulları Beyliğine başkentlik ya-
pan Manisa, 1410-1595 yılları ara-
sında Osmanlı Devletinin Şehzade 
Sancağı olarak tarihinin en mamur 
ve müreffeh dönemini yaşamıştır. 
Manisa, o dönemdeki ismiyle Saru-
han Tahtı, cihangir padişahlar için 
bir yönetim okulu, bir ilim ve irfan 
merkezi olmuştur. Fatih, babası II. 
Murat, Kanuni Sultan Süleyman, 
III. Murat, III. Mehmet Manisa’dan 
yetişmiş padişahlardır. Hatuniye, 
Sultaniye, Muradiye külliyeleri bu-
gün bile ayakta duran ihtişamları 
ile insanları kendilerine hayran 
bırakmayı başarmaktadırlar. Halı-
ları, yelken bezi üretimi, hububat, 
bakliyat ve benzeri tarım ürünleri 
ile uzun yüzyıllar saray ve impara-
torluğun en önemli lojistik merkezi 
olmuştur. 25 Mayıs 1919 tarihinde 
Yunan işgaline uğrayan Manisa, 8 
Eylül 1922 tarihinde kurtuluş se-
vincini yaşamıştır.

Manisa, tarımsal üretimi, 
sanayi üretimi, doğal 
kaynakları, tarihi ve 
kültürel varlıkları, yaşam 
tarzı ve gelenekleri ile 
ülkemizin ilgi çeken 
ve bilinirlik düzeyi 
yüksek illerinden biri 
olarak tanınmaktadır. 
Bu kapsamda 
ilin sahip olduğu 
potansiyelin yeterince 
değerlendirildiğini 
düşünüyor musunuz? 
Bu konuya yönelik 
çalışmalardan söz 
edebilir misiniz?
Yerli ve yabancı yatırımcıların Ma-
nisa’da yeni tesisler kurma ve 
üretim yapma arzusu ve heyecanı 
uzun süredir artarak devam etmek-
tedir. İlimiz genelinde 38’i tamamı 
yabancı sermaye, 20’si yabancı or-
taklı olmak üzere toplam 58 yaban-
cı sermayeli kuruluş bulunmakta, 
kurdukları büyük ölçekli ve mo-
dern işletmelerle üretim yapmak-
tadırlar. İlin çok özel kuruluş yeri 

avantajlarına ek olarak, 3. bölge 
yatırım teşvikleri ve organize sana-
yi bölgelerimizin cazibesi ile imalat 
sanayi, gıda ve enerji sektöründeki 
yeni yatırımlar artan bir seyir izle-
mektedir. Altyapıları tamamlana-
rak, müteşebbislerin istifadesine 
sunulan Manisa, Akhisar, Salihli ve 
Turgutlu Organize Sanayi Bölgele-
rimiz dev birer üretim üssü olarak, 
Dünyanın tüm ülkelerine binlerce 
türde ürün üretip satmaktadırlar. 
Kuruluş çalışmaları devam eden 
Soma OSB, Akhisar Zeytin İhtisas 
OSB, Kula Deri İhtisas OSB’lerinin 
tamamlanması ile Manisa üretim 
gücünü daha da artıracaktır. İlin tu-
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rizm değerlerinden, rüzgârından, 
jeotermal kaynaklarından, maden-
lerinden, tarımsal üretimlerinden 
faydalanmak üzere birçok ilçemiz-
de yeni yatırımlar yapılmaktadır. 
Bina ve tesis yatırımları tamamlan-
mak üzere olan Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi (Teknokent) yatırımının, ili-
miz sanayinin teknolojik düzeyine 
ciddi katkılar vereceğine inanmak-
tayım.

Manisa İli, Büyükşehir 
statüsüne sahip bir ildir. 
Bu statünün sağladığı 
fırsatlardan söz edebilir 
misiniz?
Büyükşehir uygulaması ile İlimiz 
tüm sosyal sektörlerde bütüncül 
planlama ve uygulama yapabilme 
imkânına kavuşmuştur. Artan mali 
kaynak, teknik kapasite ve uzman 
işgücü ile bugüne kadar çözümle-
nemeyen önemli sorunları çözme 
gücüne erişilmiştir.

Manisa İlinin ileriye 
dönük vizyonu nedir? 
Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 100. 
Yıldönümünde Manisa 
İlini nerede görmek 
istiyorsunuz? Bununla ilgili 
bir yol haritanız var mı?
Ülkemizin 2023 yılı hedeflerine ula-
şabilmesi için, Manisa ilinin vizyo-
nu; “ekolojik dengeyi gözeten, bilgi 
temelli ekonomisi ile katma değer 
yaratan, rekabet gücü ve yaşam ka-
litesi artan, dengeli büyüyen, gelişen 
ve öğrenen il” olarak öngörülerek 
sanayi, maden, tarım, turizm, afet 
yönetimi, çevre, kentsel hizmetler, 
ulaşım, enerji, insan ve toplum ol-
mak üzere 10 adet gelişme ekseni 
belirlenmiştir. Anılan eksenlerin her 
biri için öncelikler ve tedbirler tanım-
lanmış; öncelik ve tedbirler de çok 
sayıda kurumun işbirliği içerisinde 
yürütmesi gereken eylem planlarına 

dönüştürülmüştür. Tüm Eylem Plan-
ları öncelikli uygulanması gereken 
projeleri ortaya koyan ve paydaşları 
bu doğrultuda yönlendiren yol ha-
ritaları olarak değerlendirilmelidir. 
Eylem Planları üçer yıllık periyotlar 
halinde hazırlanmakta ve revize edil-
mektedir. Ayrıca, Manisa ili İl Yatırım 
Destek ve Tanıtım Stratejisi ile yıllık 
eylem planı da hazırlanmıştır.

Yaşadığı çevre sorunlarının tamamı-
nı çözmüş, otoyollar ve yüksek hızlı 
tren hatları ile ülkemizin ana merkez-
lerine birkaç saatlik sürelerle erişim 
sağlamış, tarımda organik üretimleri 
belirleyici kılmış, imalat sanayiinde 
yüksek teknoloji üretimleri ile te-
mayüz etmiş, temiz ve sürdürülebi-
lir enerji üretimleri ile ülkemizin en 
önde gelen illeri arasına girmiş, de-
rin tarih ve kültür geçmişini tüm bo-
yutlarıyla yeniden geri kazanmış bir 
Manisa hayalimdir. Beklentimdir. Bu 
amaçlara erişmek için özel kamu ve 
sivil toplum kuruluşlarımızın tamamı 
coşkulu bir çalışma temposu içinde 
çalışmaktadırlar.
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Manisa İlinde başlamış 
olan ve özellikle önem 
verdiğiniz proje ya 
da projeler var mı? 
Bahsedebilir misiniz?
Gediz Havzası Çevre Sorunlarını Çöz-
me projemiz şu an için en öncelikli 
gündem maddemizdir. Gediz Neh-
rine atık veren tüm ilçelerimiz ve 
OSB’lerimizin atıksu arıtma tesisleri 
2018 yılı itibariyle tamamlanacaktır. 
Çözüm yolunda ilgili kurumlarımız 
bütünleşik çabalar ile konu üzerinde 
çalışmaktadırlar. Yatırım programın-
da olup yapımı devam eden İzmir-İs-
tanbul Otoyolu, İzmir-Ankara Oto-
yolu, İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren 
Hattı, Sabuncubeli Tüneli, İlimizin ve 
giderek Ege Bölgesinin geleceğini 
belirleyecek önemde projelerimiz-
dir. Bu yatırımların tamamlanması 
ile Manisa, şimdikinden çok daha 
değerli bir üretim ve yaşama ortamı 
olacaktır. Akhisar-Gördes Barajı Sağ 
Sahil ve Sol Sahil Sulamaları başta 

olmak üzere programdaki baraj-gö-
let ve tarımsal sulama yatırımlarımı-
zın tamamlanması ile Manisa tarımı 
daha sürdürülebilir bir boyut kazana-
caktır. Zafer Kalkınma Ajansı deste-
ğiyle özel sektör, kamu kurumları ve 
Üniversitemiz tarafından yürütülen 
projelerle kalıpçılık, makine imalatı, 
gıda, turizm, eğitim, çevre, ulaşım, 
altyapı, beşeri sermaye ve sosyal kal-
kınma gibi alanlarda pek çok projeyi 
hayata geçirdik. Önem verdiğimiz ve 
özel izlemeye aldığımız bu projelerin 
benzerlerini ve daha iyilerini gerçek-
leştirmeye devam edeceğiz.

İlin sanayi, tarım, 
el sanatları ve 
istihdam potansiyelini 
bölge ölçeğinde 
değerlendirerek; 
Manisa İlinin farklı 
alanlarda sahip olduğu 
potansiyelin ülkemize 
ve ülke ekonomisine 
katkıları konusundaki 
düşüncelerinizi bizimle 
paylaşır mısınız?

Tarihin her döneminde Manisa; 
üreten, iyi üreten, çeşitli üreten, 
ürettiğini dışarıya satan bir il ol-
muştur. Antik çağdan, Osmanlı’ya, 
oradan günümüze ordular besle-
yen donatan bir il olmuştur. Ve-
rimli ovaları, su kaynakları, uygun 
iklimi, tarihi ulaşım yolları üzerin-
deki değerli konumu ile üretim 
ve yaşama ortamı olarak değerini 
hep korumuştur. 19 yüzyılda baş-
layan pamuk, tütün üretimi ve 
Türkiye’nin ilk demiryolu hatları 
arasında olan İzmir- Kasaba de-
miryolu ile Manisa ekonomisi bir 
farklı boyuta yükselmiştir. Dış tica-
ret, para ekonomisi, tarımsal sa-
nayi İlin ekonomik hayatına damga 
vurmuştur. 1970’li yıllarda yapımı 
tamamlanan Manisa Organize Sa-
nayi Bölgesi, Manisa ve ülke sana-
yii için milat öneminde bir değerli 
başlangıcı ifade eder. Manisa OSB 
bugün için Dünya ölçeğinde bili-
nirliğe ulaşmış, mükemmel bir kü-
resel üretim üssüdür. Manisa’nın 
üretim sevdası ve başarıları çerçe-
ve yazılar içinde bir gurur söylemi 
olarak dile getirilmiştir.
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Son olarak Dergimizin bu sayısının konusu olan; mülki idare amirliğinin Türk kamu 
yönetimi içindeki yeri konusunda düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Değişim yüzyılındayız. Eski anahtarlarla yeni kapıları açmakta zorlanıyoruz. Yaşanan büyük değişimlerden Mülki İda-
re sistemimizin de etkilenmesi kaçınılmazdır. Kamu yönetimi bir gerçeklik olarak hayatımızı belirlemeyi sürdürecek-
se, yönetimin olmazsa olmazları Planlama-Koordinasyon-Denetim işlevleri de il yönetiminde varlığını sürdürecektir. 
Mülki İdare sistemi daha küçülmüş ama daha uzman bir yapı olarak, yukarıda belirtilen işlevleri yönetimde etkin 
kılmak üzere varlığını sürdürecektir.
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