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Aydın ilinde Haziran 
Ayından bu yana görev 
yapıyorsunuz. Genel 
olarak Aydın İlini nasıl 
tanımlarsınız?
Binlerce yıl önce Büyük Menderes 
Irmağının suladığı bereketli ovalar 
üzerine kurulmuş olan Aydın, doğal 
kaynakları ve beşeri potansiyeli ile 
sadece Ege’de değil, Türkiye’de de 
önemli bir konumdadır. Uygarlıklar 
Vadisi ve Efeler Diyarı İlimizi, Evliya 
Çelebi, “Dağlarından yağ ovaların-
dan bal akar” ve Antik Çağ’ın ünlü 
tarihçisi Heredot “bizim yeryüzün-
de bildiğimiz en güzel gökyüzünün 

altı ve en güzel iklimin bulunduğu 
yer” olarak nitelendirmiştir.

Aydın, antik çağın eşsiz nitelikteki 
kent ve tapınakları ile muhteşem do-
ğal güzelliklere sahiptir. Kentin coğrafi 
konumu, verimli toprakları ve uygun 
ikliminden ötürü birçok uygarlığa ev 
sahipliği yapmış ve her bir uygarlık 
bölgede kendi izlerini bırakmıştır. 
Ören yerleri, Kuşadası ve Didim gibi 
sahil ilçeleriyle turizm açısından Tür-
kiye’nin önde gelen kentlerinden biri 
olan Aydın’ı yüz binlerce turist ziyaret 
etmekte, antik çağ kentlerinde geç-
mişin izleriyle buluşmaktadır.

Aydın; tarım, turizm ve sanayi sek-
törlerindeki potansiyeli, vasıflı insan 

gücüyle gerek tarım şehri olması, 
gerekse ihracatta söz sahibi bir il 
olması bakımından Ege Bölgesi ve 
Ülkemizin hızla gelişen illerinden 
biri konumundadır. İlimiz orta ve 
batı kesiminde verimli ovalar, kuzey 
ve güneyi dağlar ile çevrili Büyük 
Menderes Havzası üzerinde 8.007 
km2’lik bir alan üzerine kuruludur.

İlimiz topraklarının çoğunluğunda 
tarım yapılmaktadır. İlimiz toprak, 
iklim, topografik yapı ve ekolojik 
özellikleri ile polikültür tarıma el-
verişlidir. Sulama potansiyeli olarak 
gerek yerüstü ve gerekse yeraltı su 
imkânları ile bu topraklarda her tür-
lü ürünü yetiştirmek mümkündür. 

Aydın Valisi  
Yavuz Selim KÖŞGER
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Tarımın her kolunda yüksek bir po-
tansiyele sahiptir.

İlimizin 1.068.260 olan genel nüfusun 
%39 unu kırsal nüfus oluşturmakta 
ve toplam nüfusunun %55 i geçimi-
ni tarım sektöründen sağlamaktadır. 
Ekonomik hayatın temelini oluşturan 
tarımın ağırlığı sanayi ve ticaret sektö-
ründe yoğun olarak hissedilmektedir. 
Sanayi tesislerinin üretiminin %90 ı 
doğrudan veya dolaylı olarak tarıma 
dayalıdır. İlimizin ülkemiz tarımsal 
üretimindeki payı % 3,5 civarındadır.

Aydın’da polikültür tarımın yaygın-
laşmasında su ve toprak yapısı ya-
nında ılıman Akdeniz ikliminin etkisi 
büyüktür. İlimizde en çok yetiştirilen 
ürünler; incir, zeytin, pamuk, kesta-
ne, çilek, enginar, yerfıstığı, mısır, 
turunçgiller ve her türlü sebzedir. 
İlimiz incir üretiminde Türkiye ve 
Dünyada birinci, zeytin ve kestane 
üretiminde Türkiye’de birinci, pa-
muk ve enginar üretiminde Türki-
ye’de ikinci, çilek ve yer fıstığı üre-
timinde ise üçüncü sırada ve zeytin 
ağaç varlığı yönünden de ilk sırayı 
almaktadır. Aydın, ülkemizde üreti-
len bitkisel ürünlerden 21 inde Tür-
kiye’de ilk 10 da yer alarak ülke ta-
rımındaki önemini göstermektedir.

İlimizde üretilen ürünlerin bir kısmı iç 
piyasada tüketilirken bir kısmı da ih-
raç edilmektedir. Yaş sebze ve meyve-
ler, salamura zeytin, konserve, salça, 
işlenmiş incir gibi tarımsal ürünlerin 
yanı sıra; sanayi ürünleri kapsamında 
tarım makineleri, zeytinyağı maki-
neleri, otomotiv yan sanayi ürünleri, 
beyaz eşya ürünleri, yer altı servetle-
rinden feldspat, kuvars, mermer ile şi-
şelenmiş içme suları dünyanın değişik 
ülkelerine ihraç edilmektedir.

Aydın son yıllarda hayvancılık ala-
nında da atılım içine girmiştir. İlimiz-
de hayvancılık sektöründe; 337.223 
baş sığır, 528 baş manda, 205.569 
baş koyun, 106.326 baş keçi, 
268.100 arılı kovan, 11.231 baş 

tek tırnaklı hayvan varlığı mevcut-
tur. Süt üretiminde; pazarda satılan 
veya il dışına çıkan süt miktarı ile ka-
yıt altına alınmayan hayvanlar hariç 
olmak üzere 2016 yılında 459.000 
tonluk üretim gerçekleşmiştir.

İlimizde 180 km’lik kıyı şeridi ve baraj 
gölleri ile su ürünleri yetiştiriciliğin-
den 7.124 tonluk kültür balığı üreti-
mi gerçekleşmektedir. Bunun yanın-
da deniz yavru balığı üretiminde 155 
milyon adet üretim ile Türkiye üreti-
minin 1/3’ü karşılanmaktadır.

Türkiye jeotermal enerji varlığı bakı-
mından Avrupa da birinci, Dünyada 
ise yedinci sıradadır. Ülkemizdeki je-
otermal potansiyelin % 80’i İlimizde 
bulunmaktadır. Sahip olduğu jeo-
termal potansiyel ile elektrik üreti-
mi, seracılık ve termal turizm sek-
törlerinde cazip yatırım imkânlarına 
sahiptir. Enerji alanında önemli olan 
ilimiz, rüzgâr ve güneş enerjisi po-
tansiyeline de sahip bulunmaktadır.

Aydın; kara, demir, deniz ve hava 
yolu taşımacılığı imkânları ile geliş-
miş bir ulaşım altyapısına sahiptir. 
Aydın-İzmir otoyolu, yenilenen İz-
mir-Aydın-Denizli demiryolu, yılda 

2.400 gemi kapasitesine sahip Kuşa-
dası Limanı, 525 tekne kapasitesine 
sahip Kuşadası Yat Limanı, 1.100 
tekne kapasitesine sahip Didim Yat 
Limanı ve Aydın-Çıldır havaalanı, 
ilimizin ulaşım altyapısının ana ek-
senlerini oluşturmaktadır. Öte yan-
dan, Aydın’ın, İzmir Adnan Mende-
res Hava Limanına ve ülkemizin en 
önemli ihracat kapılarından İzmir 
Limanına olan yakınlığı, ilimizde ya-
tırım yapmak isteyen müteşebbisler 
için büyük önem arz etmektedir. Ay-
rıca arzu eden işletmelere doğalgaz 
hizmeti verme imkânı mevcuttur.

Aydın tarihte önemli 
yeri olan bir ilimiz. 
Aydın’ın tarihsel 
geçmişinde öne çıkan 
dönüm noktalarından 
bahsedebilir misiniz?
Aydın, Tarihin her döneminde önem-
li bir kent olarak varlığını sürdürmüş-
tür. İlk Traklar tarafından kurulmuş 
ve Tralleis adı ile anılmıştır. Deprem-
le yok olduktan sonra yeniden imar 
edilmiş, Traklar’dan sonra Spartalı-
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lar, Hititler, Frigler, Iyonlar, Lidyalılar, 
Persler ve Romalılar zaman zaman 
yörede hâkimiyetlerini kurarak kendi 
kültürlerini bölgeye taşımış ve yöre-
nin gelişmesine öncü olmuşlardır.

Aydın; tarihin bilinen devirlerinden 
beri çeşitli uygarlıklara merkez ol-
muş, Antik çağın Aphrodisias, Mi-
letos, Alinda, Didyma, Nysa, Priene, 
Magnesia gibi önde gelen kentlerin-
de doğan filozofları Thales, Anaksi-
mender ve Anaksimenes’i, tarihçi 
ve coğrafyacı Hekatais’u, şehir plan-
cısı ve mimar Hippodamos ile İsido-
ros’u yetiştirmiştir.

Bugünkü Aydın; kuzeyindeki Top 
Yatağı sırtında kurulan Tralleis Kenti 
ile birlikte MÖ 2500 yılında Hititler 
zamanında gelişmiş, VII. yüzyılda 
Lydia zamanında da en parlak çağını 
yaşamıştır.

Selçuklularla birlikte Türk uygar-
lığının kültür varlığı ve eserleriyle 
donatılan Aydın, sosyal hizmetler, 
tarım ve mimaride uygar günle-
re şahit olmuştur. Aydın’ın Türk 
egemenliğinde bir yönetim birimi 
statüsü kazanması 1390 yılında Yıl-
dırım Beyazıt’ın Şehzadesi Ertuğrul 
Bey’in Vali olarak Aydın’a atanma-
sıyla başlamıştır.

Aydınoğulları zamanında şehrin adı 
Aydın Güzelhisarı olmuş, daha sonra 
Aydın adını almıştır. Şehir, XIV. yüz-
yılda bugünkü yerine kurularak ida-

ri kademelendirme sırasıyla, 1390 
yılında eyalet, 1426 yılında sancak, 
1811’de İzmir, Saruhan (Manisa), 
Menteşe (Muğla), Antalya, Isparta 
sancaklarını kapsayan eyaletin mer-
kezi olmuştur. Eyalet merkezi (1857) 
İzmir’e taşındıysa da bu yönetim bi-
riminin adı Osmanlı Devleti’nin so-
nuna kadar “Aydın” olarak kalmıştır. 
Aydın’ın 1919 yılına kadar sancak 
şeklinde devam eden bu yönetim 
şekli, 25 Mayıs 1919-7 Eylül 1922 
yılları arasında kırk aya yakın süren 
işgalden sonra ve Kurtuluş Savaşının 
kazanılmasıyla birlikte 1923 yılında 
değişmiş, müstakil vilayet olmuştur.

Aydın, Kurtuluş savaşında Yunan 
işgaline karşı büyük mücadele ver-
miştir. Yörük Ali Efe, Demirci Meh-
met Efe gibi kahramanlarla omuz 

omuza düşmanla savaşmış, sivil 
direnişin sembolü haline gelmiştir. 
Düzenli Ordu kuruluncaya kadar 
düşmanın ilerlemesinin önüne ge-
çilmiştir. Yakın tarihimiz de de Mer-
hum Başvekil Adnan Menderes gibi 
bir şahsiyeti yetiştirmiş bir ildir.

Aydın farklı yönlerden 
zengin potansiyele 
sahip bir ilimiz. Hatta 
Türkiye’de ilk demiryolu 
yapılan ilimiz. Bu konuda 
ne söylemek istersiniz?
Aydın, geçmişten bu yana yeral-
tı ve yerüstü zenginlikleriyle Yüce 
Mevla’mızın bahşettiği bilumum 
güzellikleri bağrında taşımaktadır. 



91

İDARECİNİN SESİ / KASIM / ARALIK

Osmanlı Devleti bu güzelliklerin far-
kında olduğundan Aydın’a ayrı bir 
ehemmiyet vermiştir. Bu amaçla, 
Osmanlı Devleti topraklarında de-
miryolunun ilk olarak 1856 yılında 
İzmir-Aydın arasında 130 kilometre 
olarak inşasına başlanılmış, yapı-
mı 10 yıl süren bu hat 1866 yılında 
Sultan Abdülaziz zamanında ta-
mamlanarak hizmete sunulmuştur. 
Ege bölgesinin hammaddelerini 
ve pazarını İzmir Limanına taşımak 
ve o dönemlerde en büyük üretim 
maddesi olan kolanın hammaddesi 
meyan başta olmak üzere pamuk, 
incir gibi sınai tarım ürünlerinin hızlı 
nakliyesi için Aydın–İzmir arasında 
inşa edilmiştir. Osmanlı dönemin-
de önemli bir konumda olan Aydın, 
Cumhuriyet döneminde de önemini 
korumaya devam etmiştir.

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan lider-
liğinde Ülkemiz son 15 yılda hızlı 
kalkınma ve gelişme temposuna 
girmiş, hemen her alanda önemli 
ilerlemeler kaydetmiştir. 2023 he-
defi doğrultusunda ekonomik, sos-
yal, kültürel, turizm ve diğer alan-
larda yapılan yatırımlarla ülkemiz 
büyüme yolunda emin adımlarla 
ilerlerken, İlimizde bu yatırımlardan 
ziyadesiyle payını almış ve almaya 
devam etmektedir.

Aydınımızda barajlar ve göletler 
başta olmak üzere, sulama kanalları, 
taşkın koruma tesisleri vb. pek çok 
proje hayata geçirildi. Duble yollar, 
yenilenen demir yolları, hastaneler, 
okullar, padişahların ve Adnan Men-
deres’in rüyası Çine Adnan Mende-
res Barajı, 2050 yılına kadar Aydın’ın 
içme suyunu karşılayacak İncirliova 
İkizdere Barajı, Aydın Ovası sulama-
ları, Aydın İçme Suyu İsale hattı vb. 
gibi burada saymayla bitmeyecek 
birçok proje hayata geçirildi.

Bu yatırımların yanı sıra vatandaş 
odaklı hizmet anlayışı da, kamunun 
her hizmet alanında yerini almıştır.

Aydın üretimi, doğal 
kaynakları, turizmi, tarihi 
ve kültürel varlıkları, yaşam 
tarzı ve gelenekleri ile 
ülkemizin tanınırlık düzeyi 
yüksek illerinden biridir. Bu 
bağlamda ilin sahip olduğu 
potansiyelin yeterince 
değerlendirildiğini 
düşünüyor musunuz? 
Bu konuya yönelik 
çalışmalardan söz edebilir 
misiniz?
Aydın’ın ekonomik, sosyal, kültürel 
bakımdan çok önemli bir potansi-
yeli var. Tüm bu zenginliklerin bir an 
önce değerlendirilmesi gerektiğine 
inanıyorum. Bunun da ancak, klasik 
bürokratik zihniyetle değil, gerekti-
ğinde gemileri karadan yürüten bir 
anlayışla başarılabileceğine inanıyo-
rum. Tüm kamu görevlilerinin de bu 
azim, inanç ve heyecan içinde olması 
için çalışıyoruz. Bürokrasideki hantal, 
sorun üreten anlayış artık geride kal-
dı. Sorun çözen, hizmet üreten, va-
tandaş memnuniyetini odaklayan bir 
yönetim yapısını daha da geliştirebi-
lirsek Aydın’da çok şey değişecektir.

İlin sanayi, tarım, 
kültür-turizm ve 
istihdam potansiyelini 
değerlendirerek; 
Aydın İlinin farklı 
alanlarda sahip olduğu 
potansiyelin ülkemize 
ve ülke ekonomisine 
katkıları konusundaki 
düşüncelerinizi bizimle 
paylaşır mısınız?
Aydın, incir, zeytin, zeytinyağı, kes-
tane vb. pek çok tarım ürünlerinin 
yanı sıra tarıma dayalı makine sa-
nayi ve ihracatı ile ülkemiz ekono-
misine önemli katkılar sunmaktadır. 
Turizm gelirleri açısından da yüksek 
katma değer sağlamaktadır.

Bu kapsamda yatırımlar açısından 
her geçen gün cazibesi artmaktadır. 
Coğrafi konumu itibariyle birçok pa-
zara ulaşım kolaylığı vardır. Denizli, 
İzmir, Muğla gibi İllere karayolu ile 
bir saat gibi çok kısa sürede ulaşıl-
ması yatırımcılar için uygun kuruluş 
yeri avantajı sunmaktadır.

İlimizin gerek kendi gerekse çevre 
illerin hammadde kaynaklarına eri-
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şimi oldukça kolaydır. İlimiz zengin 
yerüstü kaynaklarının yanı sıra fel-
dspat ve kuvars rezervleri ile zen-
gin yeraltı kaynaklarına da sahiptir. 
İşgücü varlığı, ihtiyaç duyulacak 
istihdamı karşılayacak potansiyele 
sahiptir. İlimiz, tarım ve hayvansal 
ürünler üretim deposu olup tarıma 
dayalı sanayinin gelişmesine açıktır.

Bunun yanında Aydın yenilenebilir 
enerji alanında Türkiye’nin en önde 
gelen İlleri arasında yer almaktadır. 
Jeotermal kaynaktan enerji üre-
timinde birinci sıradadır. Elektrik 
enerjisine ulaşım sorunsuz ve ol-
dukça caziptir. Jeotermal sayısı ba-
kımından ilk sıralarda yer alan ilimiz, 
güneşlenme süresiyle de ilk sıralar-
dadır. Yenilenebilir enerji sektörün-
de uzmanlaşan çok sayıda firma 
ilimizde faaliyet göstermektedir. İli-
miz enerji üretiminin yanı sıra yeni-
lenebilir enerji makine ve aksamları 
alanında da öncü olmaya adaydır.

Şunu özellikle vurgulamak istiyo-
rum, Ülkemiz ekonomisine katkı su-
nacak, Üretim ve istihdam sağlaya-
cak tüm projelere, tüm yatırımcılara 
Aydın’da mümkün olabilecek her 
türlü destek ve kolaylığı sağlayabil-
mek başlıca amacımızdır. Valiliğimiz; 
bir sorun çözüm ortağı misyonuyla 
tüm yatırımcılarımızın, Aydın’a ve 
Ülkemize yararlı iş ve hizmet yap-
mak isteyenlerin hizmetindedir.

Aydın İlinin ileriye 
dönük vizyonu nedir? 
Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 100. 
Yıldönümünde Aydın 
İlini nerde görmek 
istiyorsunuz? Bununla ilgili 
bir yol haritanız var mı?
“Mutlu, müreffeh ve sağlıklı insan-
ların güven içinde, uzun yaşadığı 
dünya markası bir şehir” vizyonuyla 
yolumuza devam ediyoruz.

Orta ve uzun vade için ana hede-
fimiz; İlimizde üretim ve istihdamı 
artıracak, ekonomik ve sosyal kal-
kınmayı sağlayacak yatırımlara ağır-

lık vermektir. Kamu, özel sektör ve 
üniversite işbirliği çerçevesinde ta-
rım, tarıma dayalı sanayi ve turizm 
alanlarında yatırımları hızlandırma-
yı amaçlıyoruz.

İlimizin ürünlerinin öncelikli olarak 
markalaşması ve tüm tüketici grup-
ları tarafından güven duyulan bir 
konuma gelmesi Aydın açısından 
önem arz etmektedir. Aydın tarımı 
gelişirken, tarım ile birlikte Aydın da 
büyüyecektir. Amacımız; Aydın ilinin 
ülke çapında tarım dâhil her alanda 
marka şehir olmasıdır

Aydın şu anda birçok gösterge açı-
sından 81 il arasında ilk 19. Sırada. 
Bizim 2023’e yönelik hedefimiz, ilk 
10’a girmek. Bu göstergeler yaşam 
kalitesiyle ilgili göstergelerden tu-
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tun da, gelişmişlik göstergelerine 
kadar birçok göstergeyi kapsamak-
tadır. Zaten gelişmişlikle yaşam ka-
litesi göstergeleri arasında güçlü bir 
bağlantı var. Ekonomik büyüklük, 
millî gelir, üretim kapasitesi, istih-
dam hacmi, aktif nüfusun ürettiği 
değerler ve özellikle ilde üretilen 
gayri-safi millî hâsıla açısından ilk 10 
arasına girmeyi hedefliyoruz.

Kısacası; sahip olduğu çeşitli potan-
siyelleri daha iyi değerlendirebilen; 
sağlıklı ve sürdürülebilir kalkınmayı 
gerçekleştirebilen; gelişmiş eğitim 
düzeyi, sosyal bilinci ve girişimci 
kültürü ile tüm Türkiye’ye örnek bir 
Aydın’ı hayal ediyoruz.

Aydın İlinde başlamış 
olan ve vizyon açısından 
özellikle önem verdiğiniz 
proje ya da projeler var 
mı? Bahsedebilir misiniz?
İlimizin kalkınması, gelişip büyümesi 
ve yarınlara en iyi taşınması için tüm 
kurum ve kuruluşlarımızla yoğun bir 
çalışma yürütüyoruz. Özellikle yok-
sullukla ve dışlanmışlıkla mücadele, 
yenilikçilik ve girişimcilik kültürünün 
geliştirilmesi, ortak çalışma kültürü-
nün geliştirilmesi gibi sosyal değişim 
projelerine önem veriyoruz.

Bunun yanında ilimize ve civar illere 
de hizmet verecek Bölge Hastanesi 
yapılması, Sağlık, turizm vb. ihtisas 
özellikli Serbest Bölgeler kurulması, 
Jeotermal Enerjinin bütüncül kullanı-
mı, Organize Sera Bölgesi, Hızlı Tren, 
Tek Durak Ofis, Turizmi geliştirmek ve 
12 aya yaymak amaçlı Turizm Platfor-
mu, Toplu Konut Projeleri, Aydın-An-
talya Otoyolu, Güllük Demiryolu, 
KOMER(Kuşadası Efes Kongre Mer-
kezi)’in Aktif hale getirilmesi, Lisanslı 
Depoculuk, Şehir Stadyumu gibi pek 
çok projeler üzerinde çalışıyoruz.

Aydın, son yıllarda sanayileşme sü-
recine girmiş ve bu konuda hızla yol 
almaya devam etmektedir. Sanayisi 
ağırlıklı olarak; tarımsal üretimi iş-
lemeye yönelik gıda imalatı, tekstil 
ürünleri imalatı, makine ve ekipman 
imalatı, madencilik ve taş ocakçılığı, 
otomotiv yan sanayi, beyaz eşya 
ürünleri imalatı ve kimyevi madde-
ler imalatından oluşmaktadır.

İlimizde 7 adet organize sanayi böl-
gesi (OSB) mevcuttur. Şu anda 6 
adet OSB’miz hizmet vermekte, 1 
OSB’mizin ise kamulaştırma çalış-
maları devam etmektedir.

Sanayileşme alanında yürüttüğü-
müz proje, OSB’lerde kalan parsel-
lerimizin nitelikli firmalar tarafından 
tercih edilebilir hale getirilmesidir. 

Ayrıca, İlimizde yoğun olarak zey-
tinyağı üretimi yapıldığı için zeytin 
karasuyunun bertarafının sorun 
olması nedeniyle, işletmelerin ber-
taraf maliyetlerini düşürecek proje 
çalışmaları başlatılmıştır. Sıkmalık 
zeytin üretiminin yoğun yapıldı-
ğı yerlerde, zeytin ve yan ürünleri 
konusunda ihtisas OSB’ler kurmayı 
düşünüyoruz. Böylelikle müşterek 
arıtma tesisinden yararlanacak olan 
işletme sahipleri karasuyu daha ca-
zip koşullarda bertaraf edeceklerdir.

İlimiz pamuk üretiminde ilk sıralar-
da olmasına karşın tekstil ve hazır 
konfeksiyon üretiminde arzu ettği-
miz seviyede değildir. Geçmişte ülke 
ekonomisinde söz sahibi olan Nazilli 
Basma, Aydın Tekstil gibi firmaları-
mızın kapanması tekstil sektörünü 
olumsuz yönde etkilemiştir. Ancak, 
son yıllarda olumlu gelişmeler kay-
dediyoruz. Söke İlçemizde faaliyet 
gösteren Söktaş İplik Fabrikası bu-
gün 50 civarında Ülkeye gömleklik 
kumaş ihraç etmektedir. Ayrıca İrili 
ufaklı çok sayıda dokuma, hazır kon-
feksiyon işletmemiz vardır.

İlimizde, incir konusunda araştırma-
lar yapmak üzere görev yapan İncir 
Araştırma Enstitüsünün yanı sıra 
daha tarlada hasat edilmeden pa-
muğa istediğimiz rengi verebilecek 
Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü 
gibi konusunda uzmanlaşmış bir 
araştırma merkezimiz de mevcuttur. 
Sahip olduğumuz potansiyellerin 
sağlayacağı lokomotif etki ve siner-
ji ile İlimizde tekstil konusunda bir 
ihtisas OSB kurmayı arzu ediyoruz.

İlimiz arazi yapısının büyük bir kıs-
mının verimli tarım arazilerinden 
oluşması nedeniyle gelecekte yeni 
sanayi alanları üretme konusunda 
zorluklar yaşayabiliriz. Ayrıca, günü-
müzde yapılacak her iş artık işbirli-
ğini, birlikte hareket etmeyi ve da-
yanışmayı gerektiriyor. Bu vesile ile 
bugünden ilimizde ihtisas OSB’lere 
ağırlık vermeyi ve uygun yer arayış-
larına başlamayı planlıyoruz. Tekstil, 
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zeytin dışında gıda, tarım makinala-
rı konusunda da ihtisas OSB’leri yay-
gınlaştırmayı hedefliyoruz.

İlimizin sanayileşmesi için büyük 
çaba sarf ediyoruz. İlimizin ticari 
kapasitesinin geliştirilmesi adına 
firmalarımızın ulusal ve uluslararası 
fuarlara katılımı teşvik edilmekte, 
gelişmeye açık ticari alanları ilgilen-
diren fuarlarda KOBİ’lerin fuarlara 
katılımını teşvik etmek amacı ile 
Ticaret Odaları ve Kalkınma Ajansı 
aracılığıyla stantlar kiralanmakta ve 
katılım sağlamak isteyen KOBİ’le-
re tahsis edilmektedir. Ayrıca böl-
gemizde yetişen kaliteli ürünlerin 
markalaşması adına coğrafi işaretle-
me, girişimcilik, reklam, tanıtım vs. 
konularında gerek KOSGEB gerekse 
ilgili kurumlar tarafından firmaları-
mıza eğitimler verilmektedir.

Ayrıca Aydın bir turizm kenti. Tu-
rizmde marka değeri taşıyan Kuşa-
dası ve Didim gibi ilçeleri var. Keza 
şimdi Aydın’ı sadece deniz-plaj-yat 
turizmi yapan bir il olmaktan çıkarıp 
23 tane antik kenti ile ve diğer po-
tansiyelleri ile bir kültür turizmi des-
tinasyonu haline getirmek istiyoruz. 
Ayrıca Kuşadası’nı Türkiye’de başka 
bir örneği olmayan kongre merke-
zi ile kongre turizminin önemli bir 
merkezi yapmaya çalışıyoruz.

Tüm Devlet kurumlarının Aydın’daki 
yatırımlarının en üst seviyede bitiri-
lip tamamlanmasına ve Aydınlının 
hizmetine sunulmasına çalışılmak-
tadır. Her alanda da (eğitim, sağlık, 
ulaşım, ekonomik, sosyal, kültürel 
vs.) hemen hemen her gün başarı-
lara imza atılarak bu yapılmaktadır.

Son olarak Dergimizin 
bu sayısının kapak 
konusu olan, “Kamu 
Yönetiminde Bilişim” 
ile ilgili düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz?
Küreselleşme, hızlı teknolojik geliş-
meler ve bunun bir sonucu olarak 
bilgi ve iletişim teknolojilerinin kul-
lanımının yaygınlaşması, kamu hiz-
metlerinin sunumunda bazı değişik-
liklere neden olmuştur. Bu değişim, 
kamu kurumlarının iş süreçlerine de 
yansımaktadır. Genellikle hantal bü-
rokratik yapılar olarak nitelendirilen 
kamu kesimi, kamu yönetimi başta 
olmak üzere her alandaki reform 
çalışmalarının yanı sıra bilgi ve ile-
tişim teknolojilerinin yaygın kullanı-
mıyla etkin yapılara dönüşmektedir.

Böylelikle vatandaşa ve iş dünyası-
na daha kaliteli hizmet sunulmakta, 
zaman, emek ve maliyet tasarrufu 
sağlanmaktadır. Söz konusu değişi-
min yakından izlenmesi ve raporla-
narak belgelendirilmesi; bu alanda 
yapılacak çalışmalara ışık tutması 
ve yönlendirilmesi açısından olduğu 
kadar değişim sürecinin topluma ta-
nıtılması ve benimsetilmesi açısın-
dan da büyük önem arz etmektedir.

Bilişim Teknolojileri kullanımında 
henüz istenen seviyeye ulaşama-
mamıza ve e-Devlet konusunda 
almamız gereken epeyce yol olma-
sına rağmen, ülkemizde bilgi-işlem 
teknolojisi tabanlı MERNİS, E-OTO-
BAN ve KAMU-NET projeleri E-Dev-
let uygulamalarıyla ilgili en önemli 
ve kapsamlı çalışmalardır.

Bu konuyla ilgili Kamu kurum ve 
kuruluşlarımızda bilgisayar altyapı-
sı anlamında ilerlemelerin olması 
sevindiricidir. Kurumların çoğunlu-
ğu iç bilgisayar sistemlerini kurarak 
işletmektedirler. Öte yandan yine 
kamu kurumlarının önemli bölümü 
web sayfalarını kurmuşlardır. E-Dev-
let uygulamaları kapsamında gizli 
olmayan belge ve bilgilerin elektro-
nik ortama aktarılmasına ve bilginin 
şeffaflığını destekleyen uygulamalar 
dikkat çekicidir.

Bilişim teknolojilerinin idari anlam-
da getirdiği en önemli katkı; ve-
rimlilik ve etkinlik üzerinedir. Yeni 
Bilişim teknolojileri, kurumların 
işleyiş, yönetim ve organizasyonla 
ilgili sorunlarının çözümünde de bü-
yük kolaylıklar ve zaman tasarrufu 
sağlamaktadır. Özellikle, kurumlar 
arasında, daha da önemlisi kuru-
mun bağlı kurumlarıyla arasında, 
elektronik belge alışverişi yapmaya 
dayanan veri alışverişi giderek daha 
yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 
Bu durum, verimlilik, etkinlik ve 
maliyet açısından kamu kurumları-
na büyük kolaylıklar getirmektedir.

Bundan sonrada Bilişim teknolojile-
rine yönelik çalışmaların hız kesme-
den devam etmesi, yeni teknolojik 
buluşların teşvik edilmesi ve bu ko-
nuda sürekli eğitimlere yer verilme-
si gerektiğine inanıyorum.

Son söz olarak bize bu fırsatı verdiği-
niz için teşekkür ediyor, bu vesileyle 
Türk İdareciler Derneği’nin mesleki 
ve kültürel yayın organı olan “İdare-
cinin Sesi Dergisi” yönetici ve çalı-
şanlarına başarılar diliyorum.


