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Kocaeli ilinde 2017 yılı 
Haziran ayından bu yana 
görev yapıyorsunuz. 
Genel olarak Kocaeli ilini 
nasıl tanımlarsınız?
Birçok farklı zenginliği içerisinde ba-
rındıran Kocaeli, ülkemizin önemli 
cazibe merkezlerinden biridir. İs-
tanbul’a yakınlığı, doğal liman olan 
İzmit Körfezi, orman varlığı, kara, 
deniz ve demiryolu ulaşımında sağ-
ladığı avantajlar nedeniyle bütün 
dönemlerde ülkemizde önemli bir 
yer teşkil etmiştir. Kocaeli aynı za-
manda üretim ve teknoloji karak-
teristikleriyle ön plana çıkmaktadır. 
Üretim açısından Kocaeli adeta Tür-
kiye sanayisinin kalbi niteliğindedir. 
Bu imajın açık ara önde olmasının 
temelinde Kocaeli’nin sanayide ül-

kemizin bel kemiği konumu ve önde 
gelen üretim ve lojistik üslerinden 
biri olmasının etkisi vardır. Teknoloji 
açısından da Kocaeli, inovasyonun 
ve Ar-Ge’nin üssü olma yolunda hız-
la ilerlemektedir.

Karadeniz ve Marmara Denizi’ne 
olan kıyıları, kültürel, tarihi, turistik 
değerleri, doğal güzellikleri, plajları, 
yaylaları, trekking alanları, nitelikli 
turizm tesisleri, birçok kültür ve tu-
rizm değerleri ile alternatif turizm 
çeşitlerine imkan sunan Kocaeli, 
ülkemizde turizm çeşitliliğinin yaşa-
nabildiği ender şehirlerden biridir. 
Bu açıdan ilimizin turizm potansi-
yelinin de oldukça yüksek olduğunu 
belirtmekte fayda görüyorum.

Kocaeli, vergi tahsilat miktarı bakı-
mından İstanbul ve İzmir’den sonra 
üçüncü sırada gelmektedir. Toplam 

35 liman tesisine sahip olan, İstanbul 
ve Ankara’yı birbirine bağlayan ana 
ulaşım arterleri üzerinde yer alan 
Kocaeli’yi sınai ve ekonomik açıdan 
öne çıkartan en önemli faktör olarak 
göze çarpan lojistik avantajları, Os-
mangazi Köprüsü ve bağlantılı Geb-
ze -Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile bağ-
lantılı Kuzey Marmara Otoyolu ile 
Gebze’de son durağı yer alacak olan 
Marmaray ile daha da artacaktır.

Kocaeli, yaratılan iş imkanları ne-
deniyle yoğun iç göç alan bir ilimiz. 
2017 yılı Adrese Dayalı Nüfus Ka-
yıt Sistemine göre Kocaeli’de yıllık 
nüfus artışının yarısından fazlası 
(%52.45) iç göç kaynaklıdır.

Sınai yoğunluğu, lojistik ve konum 
avantajlarının yanı sıra Türkiye’nin 
büyükşehir mücavir alanı il sınırları-
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nı kapsayan İstanbul ile birlikte ilk iki 
ilinden biri olan Kocaeli’deki güçlü 
yerel yönetişim geleneğinin ilin hem 
ekonomik hem de sosyal açıdan üst 
sıralarda yer almasında payı olduğu 
aşikârdır. İlimiz çok dinamik ve sürekli 
gelişen yapıya sahip. Bu yapısı özellik-
le bu kente yönetici olduğum günden 
beri beni daha çok etkiliyor. Kocaeli 
büyük bir kent olmasına karşın, kent-
teki tüm kurum ve kuruluşların uyum-
lu ve muazzam bir işbirliği içerisinde 
çalışabiliyor olmasını çok önemli bu-
luyorum, bunu kentin içindeyken çok 
daha iyi hissedebiliyorsunuz.

Kocaeli tarihte önemli 
yeri olan bir ilimizdir. 
Kocaeli’nin tarihsel 
geçmişinde öne çıkan 
dönüm noktalarından 
bahsedebilir misiniz?
Öncelikle ilimiz 3 bin yıllık tarihi geç-
mişe sahip olan bir kent. Karadeniz 
ve Marmara’ya kıyısı olan il olup 
Asya ile Avrupa kıtaları arasında 
önemli kara ve demiryolu güzer-
gâhlarının kesiştiği bir yerde yer al-

dığından çok sayıda medeniyete ev 
sahipliği yapmıştır.

Trakya’dan gelen Megaralılar M.Ö. 
712’de İzmit Körfezi’nin güneyindeki 
Başiskele yöresine yerleşerek Asta-
koz adı verilen bir kent kurmuşlar-
dır. Bölgede bilinen en eski yerleşim 
birimi olan Astakoz halkı M.Ö. 262 
yılında, bugünkü İzmit’in bulunduğu 
alanda kurulan bölgeye yerleşmiştir. 
İzmit’in çekirdeğini teşkil eden Asta-
koz kenti, Bitinya krallığı döneminde 
(M.Ö. 262) Nikomedia adı ile bu-
günkü İzmit’in yerini almıştır. Bitinya 
Krallığı yıkılıncaya kadar başkenti ka-
lacak bu şehre kurucusundan dolayı 
Nicomedia adı verilmektedir.

Roma devrinde önemli bir merkez 
haline gelmiş ve hızla gelişmiştir. 
Roma imparatorluğunun ikiye ay-
rılmasıyla Bizans hakimiyetine gi-
ren şehir, depremlerin de etkisiyle 
ihmale uğramış ehemmiyetini kay-
betmiştir. Anadolu’nun Selçuklu 
hakimiyetine girdiği XI. yy’da Niko-
mediya Selçuklulara geçmiş, ancak 
Haçlı seferleri sırasında tekrar Bi-
zans’a katılmıştır.

Kocaeli isminin kökeni Kocaeli’nin 
tarihsel geçmişine de ışık tutmak-
tadır. İlimiz (İzmit), Orhan Gazi za-
manında Türk Komutanlarından 
Akçakoca tarafından fethedilerek ilk 

Osmangazi Köprüsü
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defa Osmanlı Devletine katılmış ve 
1337’de kesin olarak Osmanlı haki-
miyetine girmiştir. İzmit’in ilk fatihi 
Akçakoca’nın mütevazı anıt mezarı 
Kandıra ilçesinde bulunmaktadır. Bu 
komutana duyulan sevgi ve hürme-
tin bir ifadesi olarak ‘Koca İli’ deni-
yordu. Daha sonra bu isim dilden 
dile ‘Kocaeli’ olarak değişkenlik gös-
tererek günümüze kadar gelmiştir.

Birinci Dünya Savaşında İngilizler 
ve Yunanlılar tarafından işgal edilen 
İzmit, 28 Haziran 1921 de düşman 
işgalinden kurtarılmış, 1924 yılında 
ise il olmuştur.

Kocaeli ülkemizin en 
önemli sanayi üretim 
üslerinden birisidir. 
Sanayi üretimi ilin 
biçimlendirilmesinde 
nasıl bir etki 
oluşturmuştur?
Birçok farklı zenginliği içerisinde ba-
rındıran Kocaeli, çoğunlukla “Sanayi 
Kenti” özelliği ile anılmaktadır. Bu 
imajın açık ara önde olmasının teme-
linde Kocaeli’nin sanayide ülkemizin 
bel kemiği konumu ve önde gelen 
üretim ve lojistik üslerinden biri ol-
masının etkisi vardır. Sanayi üretimi 
ilimizin sosyo-kültürel yapısına da 
etki etmekte, demografi sanayi ekse-
ninde biçimlenmektedir. Kocaeli ili, il 
sınırları dahilinde yoğunlaşmış sanayi 

ve sınai işletmelere hizmet veren sek-
törler (lojistik, Ar-Ge faaliyetleri, mü-
hendislik hizmetleri, danışmanlıklar, 
müşavirlikler vs.) nedeniyle ekonomik 
katma değer ve gelirlerde öne çık-
maktadır. TÜİK’in 2017 yılı verilerine 
göre Kocaeli, kişi başına düşen GSYİH 
bakımından 17.723 Dolar ile 81 il ara-
sında İstanbul’dan sonra ikinci sırada 
yer almaktadır. Öte yandan mülga 
Kalkınma Bakanlığı’nın gerçekleştir-
diği 2011 yılı Sosyo-Ekonomik Geliş-
mişlik Sıralaması (SEGE-2011), Kocae-
li’nin ülkemizin dördüncü en gelişmiş 
ili olduğunu tescil etmiştir. Sınai geli-
şim, Kocaeli’nin demografik yapısını 
da etkilemekte, sanayi ve sanayi ile 
bağlantılı hizmet sektörleri kaynaklı iş 
imkanları ilin iç göç almasına yol aç-
maktadır. TÜİK verilerine göre Kocae-
li’nin 2008-2017 döneminde yaşadığı 

nüfus artışının %50,58’i net iç göç 
kaynaklıdır. Kocaeli’nin nüfus yoğun-
luğu 2000-2018 döneminde %58,08 
oranında artmıştır; Türkiye genelinde 
ise aynı dönemde nüfus yoğunluğu 
artış oranı %21,59'dur.

Kocaeli’nin ekonomik değer üretme 
serüvenine diğer illerden daha önce 
başlamış olması ilimizde imalat ve 
üretim alanında nesilden nesile ak-
tarılan yerleşmiş bir kültür ve dene-
yimin gelişmesini sağlamıştır. Kocae-
li’de güncel manasıyla sanayileşme ve 
taşımacılığın ilk adımları Osmanlı dö-
neminde atılmıştır. Orhan Gazi zama-
nında kurulan tersane daha sonraları 
Kanuni Sultan Süleyman tarafından 
geliştirilmiş ve Karamürsel’de kurulan 
tersanelerle birlikte Osmanlı donan-
masına hizmet etmeye başlamıştır. 
1833’e gelindiğinde Üsküdar’dan 
İzmit’e ilk düzenli posta seferi başla-
tılmış ve bu ilk posta yolu olmuştur. 
1855 yılında İstanbul-İzmit arasında 
haftada 3 kez olmak üzere yapılan va-
pur seferlerinin kentin deniz ulaşımını 
düzenli hale getirdiği bilinmektedir. 
Ardından 1873 yılında da 89 km’lik 
İzmit-Haydarpaşa demiryolu ulaşıma 
açılmıştır. 1843 yılında Hereke’de yeni 
yapılmakta olan sarayların döşemelik 
ve perdelik ihtiyacını karşılamak üzere 
Hereke Fabrika-i Hümâyûnu üretime 
geçmiştir. Cumhuriyet döneminde ise 
1934’te kurulan SEKA Kâğıt Fabrikası 
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ve 1960’da kurulan İPRAŞ önemli yatı-
rımlar olarak kayda geçmiştir. 1960’lı 
yıllarda Dilovası’nda, 1980’lerde ise 
Gebze’de sanayileşme büyük bir ivme 
göstermiştir. 2000’li yıllara gelindiğin-
de ise İstanbul’da sanayinin il dışına 
kayması (desantralizasyonu), Kocae-
li’nin sanayi yatırımları açısından ter-
cihli konumunu güçlendirmiştir.

İlimizin ülke ekonomimiz içerisinde-
ki yerine verilerle şöyle bir bakacak 
olursak, yüzölçümü olarak Türki-
ye’nin %0,46’sı ve nüfusu itibariyle 
ise %2,32’sine (1.906.391 kişi) te-
kabül ediyor olmasına karşın, 2018 
yılı verilerine göre Kocaeli, İstanbul 
ve İzmir’in ardından 73,4 milyar TL 
tahsilat ile en çok vergi veren 3. ildir. 
İlimiz vergi tahakkuk/tahsilat oranın-
da ise %91,9 ile Türkiye’de liderdir. 
Kocaeli’yi sınaî yönden öne çıkaran 
hususlardan biri de yabancı serma-
yeli imalat sanayinin hem Kocaeli 
sanayindeki payı hem de ülkemiz-
deki yabancı sermayeli imalat sanayi 
içerisindeki payının görece yüksek 
oluşudur. TOBB 2018 verilerine göre 
Kocaeli’de 236'sı yabancı sermayeli 
olmak üzere yaklaşık 2.588 kapasite 

raporlu tesis bulunmaktadır. Kocaeli, 
buna göre Türkiye’deki 81 il arasında 
yabancı sermayeli firmaların en fazla 
kapasite raporlu tesisinin bulunduğu 
ildir. 01.01.2001-31.12.2018 döne-
minde yabancı sermayeli firmalarca 
alınan teşvik belgeleri kapsamında 
Kocaeli’ye imalat sanayi sektöründe 
yapılması öngörülen sabit yatırımın 
yabancı sermayeli firmalarca alınan 
teşvik belgeleri kapsamında ülke 
çapında imalat sanayi sektöründe 
yapılması öngörülen sabit yatırım 
içindeki payı %20,12’dir. Sektörel 
bazda değerlendirildiğinde, otomo-
tiv ana ve yan sanayi, makine imalat, 
demir-çelik, kimya, plastik ve kauçuk, 
elektronik, metal ürünleri gibi katma 
değerli sektörlerin ilimizde ön plana 
çıktığı görülmektedir. İstanbul Sanayi 
Odası (İSO) 2017 yılı verilerine göre 
ülkemizin en büyük 500 sanayi kuru-
luşunun 82’si Kocaeli’de bulunmak-
tadır. 2018 yılı ihracat rakamlarını 
incelediğimizde Kocaeli gümrükle-
rinden 28,175 milyar dolar ihracat 
yapıldığı görülmektedir. Ülkemizde 
Eylül 2018 itibarıyla 228’i faal toplam 
324 organize sanayi bölgesi (OSB) 
mevcut bulunmakta olup ilimiz sı-

nırları içerisinde toplam 13 OSB yer 
almaktadır. İlimizde yer alan OSB’ler-
den 6 adedi ihtisas OSB’dir. İlimizde 
OSB’lerde toplam istihdam rakamı 
105 bin civarındadır.

Kocaeli ili sahip olduğu İzmit Körfezi 
ile ayrıca bir liman kentidir. 35 liman 
tesisine yılda 1.200’ün üzerinde 
farklı gemi, yaklaşık 10 bin 500 kez 
uğramaktadır. Uğrayan gemi sayısı 
bakımından Kocaeli Liman Bölgesi, 
Türkiye’deki 69 liman bölgesi ara-
sında liderdir. Kocaeli Liman Böl-
gesi’ndeki liman tesislerinde, 2018 
yılında, elleçlenen 73,13 milyon 
tonluk yük miktarı bakımından da 
Türkiye’deki liman bölgeleri arasın-
da ilk sırada yer almaktadır. Avrupa 
İstatistik Ofisi’nin 2015 yılı sırala-
masında İzmit Körfezi Avrupa’nın 
en büyük 8. limanı olarak kayıtlara 
geçmiştir.

Türkiye sanayinin merkez üssü ko-
numunda bulunan Kocaeli ili, son 
yıllarda Ar-Ge ve inovasyonun mer-
kez üssü olma konusunda da hızla 
ilerlemektedir. İlimizde 2 üniversite 
bulunmaktadır. Gebze Teknik Üni-
versitesi, ülkemizin 10 araştırma 
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üniversitesinden birisi ve Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığının 2017 
yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite 
Endeksi’nde 3. sıraya yükselme ba-
şarısını gösterdi. Kocaeli Üniversi-
tesi de 72 bin öğrenci sayısı ve 21 
MYO’su ile ülkemizin ihtiyaç duydu-
ğu insan kaynağını yetiştiren önde 
gelen üniversitelerden. Kocaeli Üni-
versitesi, ilimizin sektörel öncelikle-
ri doğrultusunda üniversite-sanayi 
işbirliği konusuna özel bir önem ver-
mekte ve bu konuda birçok firma ile 
işbirliği yapmaktadır.

İlimiz, TÜBİTAK Marmara Araştırma 
Merkezi (TÜBİTAK MAM), TÜBİTAK 
Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Tekno-
lojiler Araştırma Merkezi (TÜBİTAK 
BİLGEM), Türkiye Sanayi Sevk ve İda-
re Enstitüsü (TÜSSİDE), geçtiğimiz 
günlerde Kilogramın yeni tanımı için 
tasarladığı Kibble Denge Deneyini ta-
mamlayan TÜBİTAK Ulusal Metroloji 
Enstitüsü (TÜBİTAK UME) ile bilimsel 
ve teknolojik altyapı bağlamında hâ-
lihazırda güçlü bir inovasyon ekosis-
temine sahiptir. Ayrıca İlimizde Türki-
ye’nin en büyük test ve kalibrasyon 
merkezi Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) Çayırova Kalite Kampüsü ve 5 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi bulun-
maktadır. Kocaeli’deki 5 TGB’den biri 
de Bilişim Vadisi olarak adlandırılan 
Muallimköy Teknopark’tır. Bilişim Va-
disi, ulusal ve uluslararası niteliğe sa-
hip bir projedir. Bilişim Vadisi’nin, sa-
dece Kocaeli’yi değil tüm Türkiye’yi 
bilişim alanında bir üst lige taşıması 
beklenmektedir. Bilişim Vadisi, 2018 
yılı sonu itibariyle ülke genelinde 
kurulmuş ve kurulmakta olan top-
lam 81 TGB’den biri olmakla birlikte 
kurulduğu alan büyüklüğü ile sundu-
ğu imkanlar ve hizmetler açısından 
bilişimde ülkemizin en önemli araş-
tırma ve geliştirme üssü olması he-
deflenmektedir. Bilişim Vadisi, bilgi 
ve iletişim teknolojileri alanında fa-
aliyet gösteren ulusal ve uluslararası 
önemli firmalara ev sahipliği yapa-
caktır. Kocaeli, Türkiye’de faal ve ku-
ruluş aşamasında olan toplamda 81 
“Teknoloji Geliştirme Bölgesi”nden 

(TGB) 5’ine ev sahipliği yapmaktadır. 
İlimizde, yer alan TGB’lerde (TÜBİ-
TAK MARTEK, GOSB Teknopark, Mu-
allimköy TGB (Bilişim Vadisi), Kocaeli 
Üniversitesi Teknopark ve henüz fa-
aliyete geçmemiş Gebze Teknik Üni-
versitesi TGB) toplam 420 Ar-GE ve 
yazılım firması faaliyet göstermekte 
olup 3.908 personel istihdam et-
mektedir.

Kocaeli özel sektör Ar-Ge Merkezi 
sayısında İstanbul’un ardından Tür-
kiye ikincisidir. 2018 yılı Aralık ayı 
sonu itibariyle Türkiye genelinde Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığınca tescil 
edilmiş ve faaliyette olan 1.082 Ar-
Ge Merkezinden 114’i Kocaeli’de 
faaliyet göstermektedir. Yeni bir 
uygulama olan, Özel Sektör Tasarım 
Merkezlerinde ise Kocaeli 14 Tasa-
rım Merkezi ile Türkiye’de 6. sırada 
bulunmaktadır. Bu yönleriyle bütün 
olarak ele alındığında Kocaeli’nin 
üretim, ulaştırma, Ar-Ge, teknoloji, 
yenilik ve turizm başlıklarında ül-
kemiz açısından üstlendiği stratejik 
önem net olarak görülmektedir.

Kocaeli, ülkemiz 
tarihinde en yıkıcı etkisi 
olan 17 Ağustos 1999 
Depremi’ni yaşamıştır. 
Bu deprem sonrasında 
İl nasıl bir dönüşüm 
yaşamıştır?
17 Ağustos 1999 günü meydana 
gelen, binlerce vatandaşımızın ha-
yatını kaybetmesine ve on binlerce 
vatandaşımızın da yaralanmasına 
yol açan Marmara Depremi, mille-
timizin yaşadığı en acı felaketlerden 
biri olarak tarihteki yerini almıştır. 
Geride yalnızca yıkım ve acı bırakan 
önemli olaylar genellikle hatırlan-
mak istenmez. Ancak, 17 Ağustos, 
sönen umutları yeniden canlandır-
mak, vatandaşımıza güven duygu-
sunu yeniden kazandırmak ve dep-
remle yaşamayı öğrenebilmemiz 
için bize sorumluluklarımızı hatırla-

tan bir tarih olmuştur. Yaşanan bu 
felaketin ardından halkımız örnek 
bir dayanışma ruhu ile elindeki tüm 
imkânları harekete geçirerek, bü-
yük bir fedakârlıkla ihtiyaç içindeki 
vatandaşlarımıza yardım elini uzat-
mıştır. Devletimiz de milletimiz ile 
el ele vererek, yaraların sarılması ve 
yeniden yapılanma çalışmaları için 
yoğun bir çaba göstermiştir. Sergi-
lenen bu dayanışma ve fedakârlık 
bilinci, millet olarak acılı günlerimiz-
deki en büyük tesellimiz olmaktadır.

Ülkemiz dünyanın en aktif dep-
rem kuşaklarının birinin üzerinde 
bulunmaktadır. Geçmişte yaşanan 
depremlerin günümüzde ve gele-
cekte de yaşanılması kaçınılmazdır. 
Burada en önemli husus, depremle 
yaşamasını öğrenmek, yaşadığımız 
alandaki binaları depreme dayanıklı 
hale getirmek ve yaşadığımız yüz-
yılın bilimsel verileri ışığında sahip 
olduğumuz bilgi, birikim ve tekno-
lojiyi kullanarak tedbirlerimizi alma-
mız, kurumlarımızla ve vatandaşla-
rımızla bir bütünlük içerisinde her 
zaman depreme hazırlıklı olmalıyız 
ve yaşanan bu büyük acıdan ders 
çıkararak, hareket etmeliyiz.

Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdür-
lüğü, 2015 yılında TAMP Kocaeli İl 
Afet Müdahale Planını hazırlamıştır. 
Planda belirtildiği üzere Kocaeli için 
en önemli afet riski depremdir. Son 
60 yıl içerisinde doğal afetlerin yol 
açtığı yapısal hasar istatistikleri dik-
kate alındığında, hasarın 2/3’ünün 
deprem nedeniyle meydana geldiği, 
1/3’ünün ise diğer afetlerin oluştur-
duğu görülmektedir. Kocaeli, tarih 
boyunca M.S. 29, 170, 268, 358, 
447, 553, 896, 1672, 1719, 1754, 
1766, 1878, 1894 ve 1999 yılların-
da KAFZ (Kuzey Anadolu Fay Zonu) 
üzerinde meydana gelen depremler 
nedeniyle büyük hasara uğramıştır.

Her yıl güncellenerek onaylanan 
TAMP Kocaeli Afet Müdahale Pla-
nının eki olan 26 hizmet grubu pla-
nı da 16 kuruluş sorumluluğunda 
hazırlanmıştır. Bu planlarda 16 bin 



89

İDARECİNİN SESİ / OCAK / ŞUBAT

kişi vardiya düzenlerine kadar gö-
rev alanları belirlenmiştir. 17 arama 
kurtarma gönüllü sivil kuruluşu da 
AFAD ile koordineli hazırlıklarını sür-
dürmektedir. Müdahale odaklı bu 
çalışmalar yanında daha öncelikli 
olan riski azaltma faaliyetlerimizdir. 
Yine AFAD İl Müdürlüğümüz İlimizin 
heyelan risk haritasını tamamlamış 
ve AFAD Başkanlığına onaylatmıştır. 
Afet bilinçlendirme çalışmaları da 
hızla devam etmekte, Afete Hazır 
Türkiye Projesi kapsamında 2018 
yılında AFAD İl Müdürlüğümüz ta-
rafından okul ağırlıklı olarak 48 bin 
kişiye afet eğitimi verilmiştir. Afete 
Maruz Bölgelerin sayısallaştırma ça-
lışmaları da hızla sürdürülmektedir.

Kocaeli’de Afet ve Acil Durum Yöne-
timi Başkanlığı’na (AFAD) bağlı ülke 
genelindeki 1058 adet Yer Hareketi 
İstasyonu’ndan 46’sı Kocaeli’de bu-
lunmaktadır. Kocaeli, 81 il arasında 
en fazla Yer Hareketi İstasyonu bu-
lunan İstanbul’dan sonra ikinci ildir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise 
uluslararası standartlarda bir Sis-
molojik İzleme ve Deprem Eğitim 
Merkezi kurmuştur. Büyükşehir Be-
lediyesi, AFAD ve Kocaeli Üniversi-
tesi birlikte Kocaeli Mahalle Halkı 
Afetlere Hazırlık Eğitim Projesini 
de yürütmektedir. Kocaeli’de imar 
planları ve yapılaşma izinleri dep-
rem riski göz önünde bulundurula-
rak zemin etütlerine dayalı olarak 

belirlenmiştir. Kocaeli’de TOKİ ve 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 
bir iştiraki olan Kent Konut A.Ş. dep-
rem riskine karşı kentin iç göçle bir-
likte artan ihtiyacını karşılamak için 
konut projeleri üretmektedir.

Kocaeli, sanayi üretimi, 
doğal kaynakları, 
turizmi, tarihi ve kültürel 
varlıkları, yaşam tarzı 
ve gelenekleri ile 
ülkemizin tanınırlık 
düzeyi yüksek illerinden 
biridir. Bu bağlamda 
İlin sahip olduğu 
potansiyelin yeterince 
değerlendirildiğini 
düşünüyor musunuz? 
Bu konuya yönelik 
çalışmalardan söz 
edebilir misiniz?
Kocaeli’nin yerel değerlerinin ko-
runması ve bunların ilin ürettiği eko-
nomik değerle eklemlenmesi ge-
rekmektedir. İlimizdeki konaklama 
tesislerinin ve restoranların Kocaeli 
ile özdeşleşmiş yerel ürünlerin hem 
satışının hem de tanıtımının yapıldı-
ğı yerler olmaya ihtimam gösterme-
leri gerekmektedir. İzmit Pişmaniye-
si, Kandıra Bezi, Karamürsel Sepeti 
gibi Coğrafi İşaretli ürünlerin yanı 
sıra Kandıra Manda Yoğurdu, Kan-
dıra Mancarlı Pidesi gibi ürünlerin 
de öne çıkartılması ve yerel turistik 
mekanlarda servis edilmesi önem 
arz etmektedir. Kocaeli’de özellikle 
Kandıra’da yoğunlaşmış bir tarımsal 
faaliyet görülmektedir. Her ne ka-
dar Kocaeli, tarımsal verilerde ülke 
içinde en önde gelen iller arasında 
yer almasa da Kandıra’nın özellik-
le manda yoğurdu ve manda sütü 
marka değeri taşımaktadır. Kandı-
ra’nın bu niteliğini sürdürmesi ve 
daha da önemli hale getirmesi man-
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dacılık sektörünün gelişimi ile doğ-
ru orantılıdır. Hem tarımsal hem de 
turistik açıdan eşgüdüm ve işbirliği 
içerisinde hareket edilmesi mevcut 
potansiyelin değerlendirilebilme-
si için kritik önem taşımaktadır. Bu 
amaç doğrultusunda yerel üreticile-
rin ve paydaşların istifade edebile-
cekleri KOSGEB ve Kalkınma Ajansı 
destekleri gibi işbirliğini teşvik eden 
kamu destekleri mevcuttur. Bu alan-
lardaki gelişim, çarpan etkisiyle ile 
katma değer olarak geri dönecek-
tir. Örneğin, konaklama tesislerine 
olan nitelikli rağbetin artması, yerel 
ürünlere olan talebi de tetikleye-
cektir ve Kocaeli ilinde turizm ala-
nında meslekî eğitim gören öğren-
cilerin daha yüksek oranda il içinde 
istihdam edilmesi sağlanabilecektir. 
Kırsal turizmin gelişmesi ise sadece 
il dışından gelenler için değil, aynı 
zamanda ilde ikamet edenler için 
de serbest zamanlarını değerlendi-
rebilecekleri imkanların gelişmesi 
anlamına gelecek ve ilin yaşanılabi-
lirlik seviyesini yükseltecektir.

Başta fuar dönemleri olmak üzere il 
dışından konaklamak için ile gelen 
katılımcılara fuar süresince ilin eko-
lojik güzelliklerinin tanıtılması da 
hem getireceği ekonomik katkılar 
hem de ilin imajı açısından önemli 
bir fırsattır. Kocaeli, doğa yürüyüş 
parkurları ve Tematik Parkurlar 
(Trekking), Günübirlik Yürüyüş Par-
kurları (Hiking), Kanyon Geçişleri 
(Kanyoning) ve Dağ Bisikleti Par-

kurları (Mountain Biking) açısından 
zengin bir ildir. Kocaeli’nin bu özel-
liklerinden daha fazla faydalana-
bilmesi için yerel paydaşların ortak 
fayda doğrultusunda hareket etme-
si ve işbirliğinin geliştirilmesi gerek-
mektedir. Kocaeli ili yüzölçümünün 
%42,4’ü ormanlardan müteşekkil, 
iki farklı denize kıyısı olup aynı za-
manda kayak merkezi ve yaylalar 
barındıran bir coğrafi yapıdadır. Bu 
çeşitlilik Kocaeli’yi önemli bir doğa 
turizmi destinasyonu haline getir-
mektedir. Ballıkayalar, Yuvacık-Beş-
kayalar ve Kuzuyayla Tabiat Parkları, 
Maşukiye, Serindere Kanyonu ve 
Bayramoğlu Yarımadası bu temanın 
bazı önemli alanlarıdır. Kartepe, İs-
tanbul’a en yakın konumlu kış turiz-
mi lokasyonudur.

Türkiye’deki otomotiv imalatının 
yaklaşık %36’sını karşılayan Koca-
eli’de sanayi fuarları ile canlanan 
bir kongre turizmi görülmektedir. 
Ekonomik hayatın sadece üretim 
kısmında kalmayıp daha çok İstan-
bul’da yoğunlaşmış olan ticarî tara-
fından da Kocaeli’nin daha fazla pay 
alması için fuarlar önemli rol oyna-
maktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin (TOBB) 2018 yılı Fuar Tak-
vimi’nde Kocaeli’den ise 7 fuar yer 
almaktadır.

Kocaeli’de sanayi sektörünün fizik-
sel olarak yığınlaşmasının ötesinde 
işbirliğine dayalı ve örgütlü hareket 
etmeleri küresel rekabetin getirdiği 

bir mecburiyettir. Özellikle KOBİ’le-
rin tek başlarına güç yetiremedikleri 
alanlarda yerel paydaşların katılımı 
ve liderliğinde kümelenme model-
leri geliştirerek ölçek ekonomilerini 
ve marka değerlerini ortaya koy-
maları gerekmektedir. KOBİ düze-
yindeki işletmelerin örgütlü olarak 
büyük ölçekli işletmelerin ise daha 
çok kendi inisiyatifleri ile meslekî 
eğitim kurumları ile olan işbirlik-
lerini geliştirmeleri de yine önem 
taşımaktadır. Kocaeli özellikle mes-
lekî eğitimin özel sektörle işbirliği 
noktasında model olabilecek bir il 
vasfını ve potansiyelini taşımakta-
dır. Millî Eğitim Bakanlığınca Kasım 
2018’de yayınlanmış olan “Meslekî 
ve Teknik Ortaöğretimde Kurumsal 
Dış Değerlendirme Raporu’nda” Ko-
caeli, “Kazandırdıkları Donatım Mal-
zemeleri Açısından Farklı Yeterlilik 
Düzeylerinde Bulunan Okul Oran-
larının İl Dağılımı” kategorisinde 
81 il arasında 1. ve “Kazandırdıkları 
Temrinlik Malzeme Açısından Fark-
lı Yeterlilik Düzeylerinde Bulunan 
Okul Oranlarının İl Dağılımı” katego-
risinde ise 81 il arasında 2. olmuş-
tur. Kocaeli’de meslekî eğitimin özel 
sektörün ihtiyaçları doğrultusunda 
yürütülebilmesine yönelik Kocaeli 
Üniversitesi ve MEB’e bağlı meslekî 
ve teknik anadolu liseleri ile meslekî 
eğitim merkezleri ile sanayi ve tica-
ret odaları ve organize sanayi bölge-
lerinin işbirliği içerisinde yürütülen 
önemli çalışmaları bulunmaktadır. 

Kartepe (Yavuz Arslan)
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İlin sanayi, tarım, 
kültür-turizm ve 
istihdam potansiyelini 
değerlendirerek; 
Kocaeli ilinin farklı 
alanlarda sahip olduğu 
potansiyelin ülkemize 
ve ülke ekonomisine 
katkıları konusundaki 
düşüncelerinizi bizimle 
paylaşır mısınız?
Kocaeli, sanayi üretimi, doğal kay-
nakları, turizmi, tarihi ve kültürel 
varlıklarıyla ülkemiz ekonomisine 
önemli katkılar sunmaktadır. İlimi-
zin sunduğu en önemli katkı sanayi 
ve teknoloji üretimi faaliyetlerinden 
kaynaklanmaktadır. Kısacası ilimiz, 
ülke ekonomisine en fazla katkı sağ-
layan, ödevlerini zamanında yerine 
getiren illerin başında gelmektedir.

İlimizin sağlayacağı katma değer; 35 
liman tesisine sahip olan, İstanbul 
ve Ankara’yı birbirine bağlayan ana 
ulaşım arterleri üzerinde yer alan 
ve İstanbul’a komşu olan Kocaeli’yi 
sınai ve ekonomik açıdan öne çı-
kartan en önemli faktör olarak göze 
çarpan lojistik avantajları, Osman-
gazi Köprüsü ve bağlantılı Gebze 
- Orhangazi - İzmir Otoyolu Projesi, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile bağ-
lantılı Kuzey Marmara Otoyolu ile 
Gebze’de son durağı yer alacak olan 
Marmaray ile daha da artacaktır.

Sektörel bazda değerlendirildiğin-
de, otomotiv ana ve yan sanayi, 
makine imalat, demir-çelik, kimya, 
plastik ve kauçuk, elektronik, metal 
ürünleri gibi katma değerli sektör-
lerin ilimizde ön plana çıktığı görül-
mektedir. İlimizde OSB’lerde toplam 
istihdam rakamı 105 bin civarında-
dır. Türkiye’deki tüm OSB’lerde ise 
1,8 milyon kişi istihdam edilmekte 
olup Kocaeli’nin payı %5,8 düzeyin-
dedir. Bu anlamda ilimizin istihdam 

açısından da önemli katkılar sundu-
ğu söylenebilir

Kocaeli sanayi gelişmişliği ile tanınma-
sının yanında turizm açısından önemli 
bir potansiyel de taşımaktadır. Kocaeli 
ili yüzölçümünün %42,4’ü ormanlar-
dan müteşekkil, iki farklı denize kıyısı 
olup aynı zamanda kayak merkezi ve 
yaylalar barındıran bir coğrafi yapı-
dadır. Bu çeşitlilik Kocaeli’yi önemli 
bir doğa turizmi destinasyonu haline 
getirmektedir. İki denize kıyısı bulu-
nan Kocaeli; Karadeniz ve Marmara 
Denizi’nde deniz turizmi imkanı ba-
rındırmaktadır. Mavi bayrağa sahip 
Karamürsel Altınkemer Plajı, Kandıra 
Cebeci, Kerpe, Bağırganlı ve Kumcağız 
plajları ilin önde gelen yöreleri olup 
pek çok koyda yüzme imkanı buluna-
bilmektedir. 1260-1699 metre rakım 

aralığında, Sapanca Gölü ve İzmit Kör-
fez manzaralı ve İstanbul’a 120, Sabi-
ha Gökçen Havalimanı’na 95, Cengiz 
Topel Havalimanına 23 km mesafede 
bulunan Kartepe, Türkiye’nin ve yakın 
coğrafyanın önemli kış turizmi desti-
nasyonlarındandır. Su sporlarından 
motor sporlarına, doğa sporlarından 
profesyonel branşlara Kocaeli pek çok 
spor branşında aktif olan bir kenttir. 
Geleneksel Kocaeli Rallisi, Gölkay ve 
Sukay su sporları merkezleri, Yelken 
Kulüplerinin faaliyetleri, Başiskele’de 
uluslararası futbol kampları ve turnu-
valar ilde öne çıkan faaliyetlerdendir. 
Faaliyete geçen Kocaeli Stadyumu ile 
uluslararası etkinliklere ev sahipliği 
yapabilecek noktaya gelen Kocaeli, 
2020 yılında Dünya Gençler Oryanti-
ring Şampiyonası’na ev sahipliği ya-
pacaktır. Kocaeli sınırları içerisinde iki 
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Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim 
Bölgesi bulunmaktadır. Bunlar Kocaeli 
Sakarya Kıyı Bandı KTKGB ve Kocae-
li Kartepe KTKGB’dir. Bu bölgelerde 
yapılan turizm yatırımları, 5. Bölge 
illerde sağlanan teşviklerden yararla-
nabilmektedir.

Astakoz ve Nikomedya isimleri ile 
önemli tarihi yerleşimlere ev sahip-
liği yapan yöre Helenistik dönem, 
Bitinya dönemi, Roma ve Bizans ile 
Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dö-
nemi eserlerini barındırmaktadır. Ko-
caeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, 
Kasr-ı Hümayun (Saray Müze), TCG 
Gayret Gemi Müzesi, TCG Hızır Reis 
Denizaltı Müzesi, Osman Hamdi Bey 
Evi ve Müzesi, Atatürk ve Redif Mü-
zesi, Kocaeli Bilim Merkezi ve SEKA 

Kağıt Müzesi tüm bu dönemlere ait 
izleri yansıtan müzelerdir. Kocaeli’de 
2008 yılında toplam 29 sinema salo-
nunu yaklaşık 806 bin seyirci ziyaret 
etmişken; 2017 yılında toplam 73 
sinema salonunu 1 milyon 913 bin 
seyirci ziyaret etmiştir. 2008 yılın-
da toplam 4 tiyatro salonunu 83,27 
bin izleyici ziyaret etmişken; 2017 
yılında toplam 20 tiyatro salonunu 
220,3 bin izleyici ziyaret etmiştir. 
2008 yılında toplam 11 kütüphane-
den yararlanılan kitap sayısı yaklaşık 
106 bin iken 2017 yılında toplam 12 
kütüphaneden yararlanılan kitap sa-
yısı yaklaşık 210 bin olmuştur. 2017 
yılında Kamuya ve Özel mülkiyete ait 
toplam 4 müzeyi yaklaşık 200 bin kişi 
ziyaret etmiştir.

Kocaeli ilinin ileriye 
dönük vizyonu nedir? 
Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 100. 
Yıldönümünde Kocaeli 
ilini nerede görmek 
istiyorsunuz? Bununla ilgili 
bir yol haritanız var mı?
Ülkemiz, 2023 yılı hedefleri çer-
çevesinde Dünya’nın en büyük 10 
ekonomisinden biri olmayı, kişi ba-
şına gelirini 25 bin dolara çıkarmayı, 
10 milyar doları yazılım alanında ol-
mak üzere 500 milyar dolar ihracat 
gerçekleştirmeyi, hedeflemektedir. 
Ülkemizin 2023 yılı için belirlediği 
hedeflerden biri de gayrisafi yurt içi 
hasılanın %3’ünün Ar-Ge harcama-
larından oluşması ve özel sektörce 
gerçekleştirilen Ar-Ge harcamaları-
nın gayrisafi yurt içi hasıla içindeki 
payının %2 düzeyinde gerçekleşme-
sidir. Kocaeli’nin ülkemizin önde ge-
len sanayi şehirlerinden biri olarak 
ülke ortalaması olarak belirlenen bu 
hedeflerin üzerine çıkması gerekti-
ği aşikardır. Kocaeli ili, sahip olduğu 
üretim altyapısı ve teknoloji olanak-
ları, lojistik potansiyeli ve nitelikli iş-
gücü varlığı gibi bileşenlerle ülkemi-
zin bu hedefe ulaşmasında en fazla 
katkıyı veren illerden birisi olacaktır.

Kentin 2023 gelecek vizyonunun 
bileşenleri “Değer Üreten Kocaeli”, 
“Çevre ve Doğasıyla Barışan, Yaşa-
yan Kocaeli” ve “En Yakınınızdaki 
Turizm Kenti Kocaeli” olarak tanım-
lanabilir. 2023 vizyonunda Kocae-
li; kümelenmiş sanayisi ile ülkenin 
stratejik ürünlerini üreten; ürettiği 
ürünlere katma değer koyarak yük-
sek kazanca dönüştüren; üniversi-
teleri, teknoloji merkezleri, tekno-
parkları ve bilişim vadisi ile bilgiyi 
üretip sanayisinde ürüne dönüştü-
ren; teknolojiyi kullanan ve yeniliğe 
açık bir topluma sahip; KOBİ’leri ve 
firmaları ile ülkeye yön veren; güç-
lü ulaşım bağlantıları ile bölgesel 

Arkeoloji ve Etnografya Müzesi
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bir aktarma, lojistik merkezi fonk-
siyonunu yüklenmiş; Türkiye’nin 
dünyaya açılan kapısı konumunu 
güçlendirmiş ve turizmde sahip ol-
duğu değerlerle marka bir kent ola-
caktır. Kocaeli’nin tüm bu hedeflere 
ulaşması için yaptığımız her çalışma 
ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşma-
sını doğrudan etkileyecektir.

Daha somut olarak ele almak gere-
kirse; Ar-Ge harcamalarının GSYİH 
içindeki payını da %3 seviyesine 
taşımayı hedefliyoruz; ülke gene-
linde bu oranın gerçekleşebilmesi, 
Kocaeli ilinde Ar-Ge harcamaları-
nın gayri-safi bölgesel hasıla için-
deki payının bu oranının üzerinde 
gerçekleşmesini gerektirmektedir. 
Kocaeli’deki 5 gümrük müdürlüğü 
aracılığıyla; 2018 yılında gerçekleş-
tirilen 70,725 milyar dolarlık dış ti-
caret  Türkiye’nin dış ticaret hacmi-
nin %18,08’ine tekabül etmektedir. 
Bu bilgiler göz önünde bulundurul-
duğunda Kocaeli’nin yüksek ve or-
ta-yüksek teknolojili sektörlerde 
yıllık ortalama asgari 1 milyar TL’lik 
yatırım yapılan, yüksek ve orta-yük-
sek teknolojili sektörlerde öngörü-
len yabancı sermayeli sabit yatırım 
tutarının tüm yabancı sermayeli 
imalat sanayi yatırımları içerisindeki 
payının %85 ve üzerinde gerçekleş-
tiği, yıllık ortalama asgari 8 milyar 
ABD Doları makine ve teçhizat ih-
racatı yapan, yılda ortalama 400 
ve üzeri patent başvurusu yapılan, 
asgari 250 Ar-Ge ve Tasarım Mer-
kezi bulunan ve asgari 5000 bilişim 
firmasına ev sahipliği yapan bir il 
olması hedeflenmektedir. Turizmde 
ise, sahip olduğu kültürel ve turistik 
öğelerin yurtiçinde ve yurtdışında 
daha bilinir olduğu, sahip olduğu 
turistik ve kültürel öğelerden katma 
değer yaratabilen bir il olma hede-
findeyiz.

Kocaeli Valiliği olarak, ilimizdeki tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil 
toplum örgütlerimiz ve özel sektö-
rümüzün işbirliğine dayalı koordinas-
yonunu sağlamaya devam ederek 
kentimizin sosyo-ekonomik olarak 

kalkınmaya daha hızlı bir şekilde kat-
kı sağlamasına gayret ediyoruz.

Kocaeli ilinde başlamış 
olan ve vizyon açısından 
özellikle önem verdiğiniz 
proje ya da projeler var 
mı? Bahsedebilir misiniz?
Tüm kamuoyunun bildiği üzere Ko-
caeli’de son yıllarda birçok ulusal 
projenin yapımı tamamlanmıştır ve 
bazıları halihazırda devam etmekte-
dir. Öncelikle kalkınmanın temelinin 
altyapı olduğu göz önünde bulun-
durulursa ulaşım bu altyapıların en 
önemlisi olarak karşımıza çıkmak-
tadır. İstanbul-Bursa-İzmir otoyol 
projesi kapsamında İstanbul-İzmir 
arasını yaklaşık 3 saate indirecek 
projenin en önemli ayağı olan Os-
mangazi Köprüsü tamamlanarak 
30 Haziran 2016 tarihinde açılışı 
gerçekleştirilmiştir. Yine ülkemizin 
en önemli projelerinden birisi olan 
ve İstanbul’un doğu yönünde trafik 
yoğunluğu azaltarak, Anadolu’ya 
bağlantısını oldukça güçlendirecek, 
ilimizde Gebze–İzmit hattından Sa-
karya Akyazı’ya bağlanacak Kuzey 
Marmara Otoyol Projesi’nin de ya-
pım çalışmaları devam etmektedir.

Bilindiği üzere geçtiğimiz 2014 yılı 
Temmuz ayında Ankara-İstanbul 
arasını yaklaşık 3 saate indiren Yük-
sek Hızlı Tren Projesi hayata geç-
miştir. Yüksek Hızlı Tren ilimizde 

İzmit Merkez ve Gebze ilçelerimiz-
de durmaktadır. Ayrıca bu projeyle 
entegre olacak şekilde tasarlanan 
Kocaeli- Gebze ve İstanbul-Halkalı 
arasında kesintisiz raylı sistem ku-
rulmasını hedefleyen entegrasyon 
çalışmaları devam etmekte olup, 
proje tamamlandığında Gebze’den 
Halkalı’ya 105 dakika içerisinde 
konforlu bir seyahat yapılabilecek-
tir. Ülke ulaşım ağına artı değer ka-
tacak diğer bir ulaşım projesi Gebze 
- S. Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köp-
rüsü-3. Havalimanı-Halkalı Yüksek 
Hızlı Tren Hattı proje çalışmaları de-
vam etmektedir. İki kısımdan oluşan 
projenin ilk kısmını oluşturan Geb-
ze - İstanbul hattı arasında yaşanan 
trafik yoğunluğu sebebi ile öncelikle 
projenin ikinci kısmını oluşturan 
Köseköy-Çayırova arasındaki hattın 
etüt-proje çalışmaları başlamıştır. 
Köseköy Lojistik Merkezi Projesi ve 
Derince Limanı’nın özelleştirilmesi 
Kocaeli’nin lojistik merkezi olma ko-
numunu daha da güçlendirecektir.

Uluslararası anlamda vizyon proje 
olarak kentimizde kurulan Bilişim 
Vadisi, Kocaeli ili sınırlarında Dilova-
sı ve Gebze ilçelerinin sınır olduğu, 
önemli yol kavşaklarının ortasında 
deniz, hava ve kara yollarına yakın 
olan Muallimköy mevkiinde kurul-
muştur. Bilişim Vadisi, ulusal ve ulus-
lararası niteliğe sahip bir proje olup, 
Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 
günlük eylem planları içerisinde yer 
almaktadır. Bilişim Vadisi’nin, sadece 

Bilişim Vadisi
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Kocaeli’yi değil tüm Türkiye’yi bilişim 
alanında bir üst lige taşıması bek-
lenmektedir. Bilişim Vadisi, 2018 yılı 
sonu itibariyle ülke genelinde kurul-
muş ve kurulmakta olan toplam 81 
teknoloji geliştirme bölgesinden biri 
olmakla birlikte kurulduğu alan bü-
yüklüğü ile sunduğu imkanlar ve hiz-
metler açısından bilişimde ülkemizin 
en önemli araştırma ve geliştirme 
üssü olması hedeflenmektedir. Bili-
şim Vadisi, bilgi ve iletişim teknoloji-
leri alanında faaliyet gösteren ulusal 
ve uluslararası önemli firmalara ev 
sahipliği yapacaktır. Bu nedenle bu 
vizyoner proje ile inanıyorum ki Ko-
caeli, Türkiye’yi de kapsayan çok ge-
niş bir coğrafyanın inovasyon odağı 
olacak ve yüksek teknoloji üretimin-
de uluslararası düzeyde söz sahibi 
olacaktır. Bilişim Vadisi, toplamda 
3,5 milyon m2 üzerine kurulan, 100 
bin Ar-Ge personelinin istihdam edi-
leceği ve 5 etapta tamamlanacak 
bir bilişim kampüsüdür. Bu proje ile 
dünyaya yazılım üreten bir merke-
zin ilimizde olması Kocaeli’nin ülke 
katma değerine olan katkısını artıra-
caktır. 5 etaplı projenin ilk etabın ilk 
kısmı tamamlanan projede 47 firma 
faaliyetlerine başlamıştır.

Bunlara ilave olarak Kocaeli Valili-
ğimiz himayelerinde dezavantajlı 
gruplara yönelik birçok sosyal proje 
yürütülmektedir.

Kadın Sağlığı Eğitim Projesi

Kadınlarımızın sağlığını koruyarak 
yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla 
Valiliğimizin himayesinde, eşim Sn. 
Hülya Aksoy Hanımefendi Koordina-
törlüğünde, İl Sağlık Müdürlüğümüz 
tarafından yürütülen “Kocaeli Valiliği 
Kadın Sağlığı Eğitim Projesi” ni İlimiz-
de başarıyla sürdürüyoruz.

Proje kapsamında “20 yaşından 
itibaren tüm kadınlarımıza, meme 
kanserinin erken tanısında çok 
önemli olan kendi kendine meme 
muayenesi yapmasını öğretmek ve 
her ay uygulamasını sağlamak, Aile 

Sağlığı Merkezleri ile KETEM’ lerde 
ücretsiz uygulanan meme, rahim 
ağzı ve kalın bağırsak kanserleri ta-
rama hizmetleri konusunda bilgilen-
dirmek ve bu hizmetlerden fayda-
lanmalarını sağlamak, kadın üreme 
sağlığı, menopoz, normal doğum, 
anne sütü ve emzirmenin önemini 
anlatmak, fiziksel aktivite, obezite 
ve diyabetten korunmak için neler 
yapılması gerektiği konusunda far-
kındalık oluşturmak, sigara, uyuş-
turucu ve teknoloji bağımlılığının 
zararları konusunda onları bilinçlen-
dirmek, organ bağışının toplum için 
önemini anlatmak, kadınlarımızı 
şiddete uğradığında, uğrama tehli-
kesi ile karşı karşıya kaldığında ya da 

böyle bir duruma tanıklık ettiğinde 
başvurabileceği kurum ve kuruluş-
lar ile 6284 sayılı kanun hakkında 
bilgilendirmek” amaçlanıyor.

TÜİK verilerine göre; Kocaeli’nin 
1.906.391 olan toplam nüfusunun 
% 49,4’ünü kadınlar oluşturuyor. 23 
Ekim 2017 tarihinde, eşim Sn. Hül-
ya Aksoy Hanımefendi ile birlikte ev 
sahipliğini yaptığımız Proje Tanıtım 
Toplantısı ile çalışmaları başlattık. 
İlimizin tüm İlçe Sağlık Müdürlükle-
rinde toplam 96 sağlık personelin-
den oluşan eğitim ekipleri ile şu ana 
kadar proje kapsamında ilimizdeki 
15-69 yaş arası 319.335 kadınımıza 
ulaşmış bulunuyoruz. Kadınlarımız 
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neredeyse arkadaşlarımız oraya gi-
derek eğitim veriyor ve farkındalık 
oluşmasını sağlıyorlar. Bundan son-
raki hedefimiz ise % 100’e ulaşmak.

Eğitim sonrası da takiplerimiz de-
vam ediyor ve çok önemli sonuçlar 
alıyoruz. Proje çalışmaları sayesinde 
talepte bulunan 2.999 kadınımız, 
doktorlar tarafından eğitim son-
rası muayene edilerek, anormal 
bulgu tespit edilen 109 kadınımız 
tanı-tedavi işlemleri için ilgili sağlık 
kuruluşlarına yönlendirilip takibe 
alınmış durumda. Devam eden sü-
reçte kadınlarımız telefonla arana-
rak eğitim sonu takipleri yapılıyor. 
5.135 kadınımızın mamografi çekti-
rerek, ilimizdeki toplam mamografi 
çekim sayısına %10,1 katkı sağladı-
ğı, 229’unda patoloji tespit edildiği, 
aynı şekilde 30-65 yaş arası kadın-

larımıza proje eğitimi sonrası 9.091 
Pap Smear ve HPV Testi yapıldığı, 
Pap Smear ve HPV Testi yaptırma 
oranına % 12,6 katkı sağlandığı, pa-
toloji tespit edilen 260 kadınımızın 
ise takibe alındığı tespit edilmiştir.

Proje kapsamında eğitim alan bir ki-
şide, yapılan tetkikler sonucu meme 
kanseri tespit edilmiş olup, erken 
dönemde gerekli tedavi süreci baş-
latılmıştır. Bu tespitlere bakıldığında 
projenin ne kadar önemli olduğunu 
anlayabiliyoruz.

Bu proje Sn. Hülya Aksoy Hanıme-
fendi koordinatörlüğünde daha önce 
görev yaptığımız Muğla, Mersin, 
Samsun ve Diyarbakır’da da başarı 
ile uygulanmış ve yaklaşık bir milyo-
nun üzerinde kadına ulaşılmıştır.

Engelli Bilgi Bankasi Projesi

Bilindiği gibi mutlu ve huzurlu bir 
toplumun en önemli şartı tüm birey-
lerin eşit şartlarda, ortak bir amaç 
etrafında, birbirini anlayarak destek-
lemesidir. Engelli vatandaşlarımızın 
toplum içinde yaşama sevincini yi-
tirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri 
için çaba göstermek, onlara ulaşarak 
sorunlarına sahip çıkmak zaten dev-
let ve toplum olarak en önemli so-
rumluluklarımızdan birisi.

Bu maksatla daha once Samsun ilin-
de yapmış olduğumuz engelli veri 
tabanı çalışmasında elde ettiğimiz 
deneyimlerden yola çıkarak İl Sağ-
lık Müdürlüğü koordinatörlüğünde 
Kocaeli'de ikamet eden engelli bi-
reylere yönelik yeni bir veri tabanı 
çalışması başlattık. Projeye Engelli 
Bilgi Bankasi ismini verdik.

Amaçlarımızı, ilimizdeki engelli birey-
lere ait bilgileri sağlık, eğitim, sosyal, 
spor başta olmak üzere bir çok başlık 
altında ayrıntılı tespit ve analizlerini 
yapmak ve buradan yola çıkarak en-
gellilere yönelik yeni stratejiler geliş-
tirmek olarak özetleyebiliriz.

Bu çalışma ile doğuştan veya sonra-
dan herhangi bir nedenle meydana 
gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, du-
yusal ve sosyal yeteneklerini belirli 
oranda kaybeden engelli ve süre-
ğen hastalığı olan bireylerimizi yaş 
aralıkları, cins, coğrafi dağılım başta 
olmak üzere birçok parametre üze-
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rinden analiz edebiliyoruz. Böylece 
bu bireylere sunulan koruyucu-ön-
leyici ve destekleyici sağlık hizmet-
lerini geliştirmeyi, yaşam kalitelerini 
arttırmayı hedefliyoruz.

Engelli Bilgi Bankası ile web tabanlı 
bir sistemle online elde edilen karar 
destek veri havuzu ile rutin bilgileri 
kullanılabilir veriye dönüştürüyor, 
belli algoritmalar ile otomatik analiz 
imkanı sağlıyoruz. Bu sayede engelli 

ve süreğen hastalara verilmesi ge-
reken hizmetleri daha iyi planlıyor, 
gerekiyorsa düzeltici işlemleri hızlı 
ve en doğru şekilde belirliyebiliyo-
ruz. Coğrafi bilgi ve mernis sistemi 
ile entegre olabiliyor, il düzeyinde 
sağlık ve sosyal stratejileri doğru bir 
şekilde planlayabiliyoruz.

Engelliler ve süreğen hastalıklarla ilgili 
verileri online takip edebiliyor, birey-
sel veya bölgesel düzeyde alınmayan 

veya bilinmeyen hizmetler varsa gö-
rebiliyoruz. Spordan, sosyal hizmet-
lere, sağlıktan eğitim hizmetlerine 
kadar engellilerin ihtiyacı olan birçok 
konuda hızlı ve etkili çalışmalar yapa-
biliyoruz. Çalışmalarımız hız kesme-
den daha da gelişerek devam edecek. 
İnşallah toplumumuzda önümüzdeki 
yıllarda engelli bireyler ve süreğen 
hastalıklar giderek azalır. Engelli in-
sanları toplum içinde verimli bir birey 
haline getirmek, ancak bu şekilde ya-
pılan çalışmalar ile mümkün olacak. 
Türkiye’ye örnek olabilecek bu projeyi 
Kocaeli’ de gerçekleştirmekten büyük 
mutluluk duyuyoruz.

Sıfır Atık Projesi

Sıfır atık; israfın önlenmesi, oluşan 
atığın azaltılması, atıkların geri dönüş-
türülmesini kapsayan atık yönetim 
felsefesi olarak tanımlanan bir hedef-
tir. Söz konusu yaklaşım, atık hiyerar-
şisine uygun olarak bireysel, kurumsal 
veya belediye genelinde uygulanabil-
mektedir. Bununla birlikte sıfır atık 
uygulamalarının daha geniş kitlelere 
hitap etmesi, oluşan atık miktarının 
fazla olması ve uygulamanın yaygın-
laştırılması açısından kurumsal uygu-
lamalar büyük önem taşımaktadır.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri atık-
larımızı kontrol altına almayı da 
hedeflemektedir. Gelecek nesillere 
gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir 
bir dünya bırakmak amacıyla Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan 
Hanımefendinin himayelerinde Sıfır 
Atık Projesine öncülük edilmiş ve 
26.09.2017 tarihinde Sıfır Atık Pro-
jesinin Tanıtım Toplantısı yapılarak 
bu projenin tüm Türkiye’de uygu-
lanmasına ilişkin yola çıkılmıştır.

Kocaeli Valilik Kompleksi’nde 19 
Şubat 2018 tarihi itibari ile sıfır atık 
projesi uygulamaya geçiş işlemleri 
tamamlanmıştır. 23.03.2018 tarihin-
de Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık 
eğitimi ile ilimizde projenin geliştiril-
mesi adına önemli bir adım atılmıştır.
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Sıfır Atık Projesinin halk tarafından 
anlaşılması projenin temel hedefi 
olan atıkların kaynağında ayrıştırıl-
ması için çok önemlidir. Kocaeli Va-
liliği sıfır atık projesinin il genelinde 
etkin bir şekilde yaygınlaştırılması 
için öncelikli olarak tüm halkın bil-
gilenmesini amaçlamış ve eğitim 
çalışmalarına önem vermiştir. Ön-
celikli olarak Valilik Yerleşkesinde-
ki kurumların personeline, 12 ilçe 
kaymakamlığına, Kocaeli Büyükşe-
hir Belediyesi personeline, ilçe be-
lediye personellerine bilgilendirme 
eğitimleri düzenlenerek kamu ku-
rumlarının projeye dahil edilmesi 
sağlanmıştır.

Sıfır Atık Projesinin daha etkin olarak 
yürütülmesinde öncelikli hedef kitle 
çocuklarımız ve gençlerimizdir. Bu 
konu üzerinde titizlikle duran Vali-
liğimiz Milli Eğitime bağlı okullarda 
3000 öğrenciye eğitim vermiştir. 
Gençlerimize yönelik olarak Kocaeli 
Üniversitesine yeni başlayan öğren-
cilere ilimizin bu konudaki hassasiye-
tini vurgulamak maksadı ile 2018 yılı-
nın Eylül ayında bilgilendirme standı 
kurulmuş 1200 öğrenciye bilgilendir-
me yapılmış ve sıfır atık el kitapçığı 
dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca hali hazır-
da Üniversitede öğrenci olan 1300 
öğrencinin katılımı ile proje üniversi-
tede eğitim verilerek anlatılmıştır. İli-
mizde bulunan Gebze Teknik Üniver-

sitesinde de 600 öğrenci ve teknik 
personele proje anlatılmıştır.

Halkımız ile doğrudan temas halin-
de olan müftülükler ve Kur'an kurs-
ları bu projenin yaygınlaştırılmasın-
da önemli bir basamaktır. Kur'an 
kurslarının 403 veli, öğrenci ve ho-
casına sıfır atık eğitimi verilmiştir.

Alışveriş Merkezleri bünyesinde 
bulunan mağazaların ve AVM yö-
netiminin atık yönetimi konusunda 
bilgilendirilmesi de ilimizde atık yö-
netimi açısından önemli bir adımdır. 
Ayrıca alışveriş merkezleri halkın 
yoğun olarak bulunduğu merkezler-
dir. İlimizde Tüm AVM’lerde eğitim 
çalışmaları yapılmıştır.

İlimizde toplu konut ve sitelerin 
bu proje felsefesini anlaması uy-
gulamayı kolaylaştıracak bir diğer 
etkendir. İlimizdeki toplu konut ve 
sitelerin de sıfır atık uygulamasına 
başlamalarını teminen 1-9 ekim ta-
rihleri arasında 12 ilçede TEMA Ko-
caeli Temsilciliği ile ortak yapılan se-
minerlere site yöneticileri de davet 
edilerek sitelerin bu projeye katıl-
ması sağlanmıştır. Sıfır Atık Projesi 
uygulamaları kapsamında İlimiz-
deki 12 İlçede, 43 sitede 340 blok-
ta, 12.506 dairede 49.574 kişiye 
ulaşılmıştır. Yapılan yoğun eğitim 
çalışmaları sonucunda İl genelinde 
ulaşılan kişi sayısı 16.293 kişidir.

Proje kapsamında; Kocaeli Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığı, 12 ilçe Bele-
diye Başkanlığı, 12 İlçe Kaymakam-
lığı başta olmak üzere tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarında (1257 
okul, 27 sağlık kuruluşu, 65 kamu 
kurumu ) sıfır atık projesi uygulama-
ya geçiş işlemleri tamamlanmıştır. 
Tüm Kaymakamlıklar kendi hizmet 
binalarında sıfır atık projesi uygu-
lamaya geçiş işlemleri tamamlan-
mıştır. Gerekli iç ortam kutuları ve 
dış ortam konteynerleri ilgili Beledi-
ye Başkanlıklarınca temin edilmiştir. 
İl ve tüm İlçe Milli Eğitim Müdür-
lükleri binaları ve tüm okullarda 
sıfır atık projesi uygulamaya geçiş 
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işlemleri tamamlanmıştır. İlimizde 
1257 okulda toplam 4970 adet iç 
ortam kutusu ve 659 adet dış ortam 
konteyneri bulunmaktadır.

Projenin başlangıcından itiba-
ren 31 Aralık 2018 tarihine kadar 
993.451 kg Kağıt, 86.387 kg. metal, 
80.758 kg. cam, 78.427 kg. plastik, 
94.565 kg. diğer atık toplanmıştır. 
Kocaeli genelinde sıfır atık projesi 
başlangıcından 31 Aralık 2018 tari-
hine kadar toplanan atık kağıt sa-
yesinde 16.888 ağaç kesilmekten 
kurtarılmıştır.

Kocaeli Valilik Kompleksi’nde sıfır 
atık projesi uygulamasının başlatıl-
dığı 23 Şubat ile 31 Aralık tarihleri 
arasında 11.840 kg atık kağıt, 1.840 
kg atık cam, 870 kg atık metal ve 
1.305 kg atık plastik toplanmış ve 
geri kazanım firmasına teslimatı ya-
pılmıştır. Bu sayede 198 ağaç kesil-
mekten kurtarılmıştır.

Sokakta Çalışan/Çalıştırılan 
Çocuklar Projesi

5442 Sayılı İdaresi Kanununun 11/c 
maddesi uyarınca Kocaeli il sınırları 
içinde huzur ve güvenliğin, kişi do-
kunulmazlığının, kamu esenliğinin 
sağlanması ve sokakta çalıştırılan 
çocukların genel olarak beden ve 
ruh sağlıklarının korunması ile suç 
işlenmesinin önlenmesi amacıyla 
10.01.2018 tarih ve 2018-1 sayılı 
Valilik kararı ve Genelgesi ile İl Ey-
lem Planı yayınlanmıştır. Bu doğrul-

tuda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 
İlçe Kaymakamlıkları ve ilgili kurum 
müdürlükleri, her ilçede kurmuş ol-
dukları mobil ekiplerle 7 gün 24 saat 
alanda çalışmalar yürütülmektedir.

Çocuklarımızın sokağın türlü tehli-
kelerine maruz kalmalarını engel-
lemek, ruhsal ve bedensel açıdan 
sömürülmelerinin önüne geçmek, 
eğitim haklarının engellenmesini 
önlemek, bedensel, zihinsel, ruh-
sal, ahlaksal, toplumsal gelişmesine 
zararlı olacak biçimde aileleri ya da 
başka kişiler tarafından ihmal veya 
istismar edilmelerini önlemek için 
mobil ekiplerimizin yapmış olduğu 
çalışmalar neticesinde;

Zabıta ve Sosyal Çalışma Görevlile-
rinin bulunduğu toplam 18 mobil 
ekip ile birlikte Kocaeli ili genelinde 
toplamda 966 çocuk tespit edil-
miştir. İşlemi yapılan 612’si T.C. Va-
tandaşı,244’ü Suriye Vatandaşı,1’i 
ise Afgan Vatandaşıdır. İşlemi ya-
pılan 857 çocuğun 344’ü kız çocu-
ğu,513’ü ise erkek çocuğudur.

Tespit edilen her çocuğun ailesine 
Valilik Kararı ve Genelgesi tebliğ 
edilmiştir. 31.12.2018 tarihi itibariy-
le tespit edilmiş 966 çocuktan 681 
çocuk sokakta yalnızca bir kez görül-
müştür. Valilik Genelgesinin tebliğ 
edilmesi sonucu çocukların sokakta 
çalışması/çalıştırılması önemli ölçü-
de engellenmiştir. Tespit edilen 966 
çocuğumuzdan 218 çocuğumuza 
eğitim tedbiri, 153 çocuğumuza 

danışmanlık, 28 çocuğumuza sağ-
lık tedbiri alınmıştır. 4 çocuğumuz 
hakkında korunma ve bakım kararı 
çıkartılmış ve kurum bakımına alın-
maları sağlanmıştır. 22 çocuğun 
ailesine sosyo-ekonomik destek 
yardımı, 29 aileye Engelli Evde Ba-
kım Aylığı bağlanmıştır. Düzenli bir 
işe/gelire sahip olmayan 106 aile 
bireyinin İŞKUR kayıtları yapılmıştır. 
Sokakta tespit edilen çocukların ika-
met adreslerinde bulunan kardeş/
evde bulunan diğer çocukların du-
rumu 5395 sayılı Çocuk Koruma Ka-
nunu kapsamında değerlendirilmiş 
ve 49 çocuk hakkında koruyucu-ön-
leyici (eğitim, sağlık, danışmanlık 
tedbiri) tedbirler alınmıştır. Tespit 
edilen çocukların Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü tarafından Gençlik Mer-
kezlerinde bulunan kültürel-sportif 
faaliyetlere katılımları sağlanmıştır.

Valiliğimiz Genelgesi ve Talimatı doğ-
rultusunda yapılan koruyucu-önle-
yici çalışmalar neticesinde sokakta 
2. kez tespit edilen 150 çocuğun 
ailesine 5326 sayılı Kabahatler Ka-
nunu Çerçevesinde kanunun 32. 
Maddesinde belirtilen “emre aykırı 
davranış” ve aynı kanunun 33.Mad-
desinde belirtilen “dilencilik” ibaresi 
nedeniyle ailelere İdari Para Cezası 
kesilmiştir. 3. kez sokakta çalıştığı/
çalıştırıldığı tespit edilen 39 çocuğun 
ailesi hakkında ise adli makamlara 
suç duyurusunda bulunulmuştur. 
İzmit bölgesinde çocukların sağlıksız 
koşullarda çalışmasını destekleyen 
hurda ve kağıt depoları Kaymakam-
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lıklarca takip edilmiş ve 12 depo hak-
kında cezai işlem yapılmış, bu depo-
lardan 4 tanesi kapatılmıştır.

2018 yılı Nisan ayı içerisinde İzmit 
bölgesinde hizmet vermeye başla-
yan Benim Evim Çocuk ve Gençlik 
Merkezi’nde İzmit bölgesinde tespit 

edilen çocukların kayıtları yapılmış-
tır. Merkezde 1 Sınıf Öğretmeni, 1 
Bilgisayar Öğretmeni, 1 İngilizce 
Öğretmeni eşliğinde 30 kişilik çocuk 
grubuna eğitim verilmektedir. 1 Be-
den Eğitimi Öğretmeni tam zamanlı 
olarak görev yapmaktadır.

İzmit ve Gebze bölgelerinde tespit 
edilen çocuklara yönelik olarak jim-
nastik takımı, futbol takımı, masa 
tenisi takımı, satranç takımı kurul-
muş, el sanatları kursu, koro ve folk-
lor ekibi oluşturulması için çalışma-
lar devam etmektedir.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü 
sokakta çalıştığı tespit edilen ve 
haklarında koruyucu önleyici ted-
birler alınan çocuklar ile kutlandı.

2018 yılı içerisinde Valiliğimizce ba-
sın duyuruları yapılmış ve Valiliğimi-
zin talimatıyla Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesince il genelinde bir far-
kındalık oluşturulması için 3 kez afiş, 
billboard ve broşür çalışmaları yapıl-
mıştır. Halkın ve çocukların en kala-
balık olduğu yerlere afişler asılmıştır. 
Kocaeli halkının sokakta çalışan/ça-
lıştırılan çocukların tespitine yönelik 
bildirimde bulunabileceği ihbar hat-
ları (155-183-153) yıl içerisinde farklı 
zamanlarda el broşürleri olarak dağı-
tılmıştır. Yapılan farkındalık çalışma-
ları il genelinde devam etmektedir.

2019 yılı içerisinde sokakta çalışan/
çalıştırılan çocukların tespitine ve 
çocukların sokaktan kurtarılmasına 
yönelik çalışmalar devam edecek 
olup, tüm bu çalışmaların yanında 
tespit edilen çocukların mevcut du-
rumlarının takibi açısından yeniden 
değerlendirmesi yapılacak ve pay-
daş her İl Müdürlüğünden projenin 
ve çocuklara verilen hizmetlerin 
sürdürülebilirliği açısından daimi 
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personel görevlendirilmiştir. Söz ko-
nusu çalışma kapsamında sokakta 
çalışan/çalıştırılan çocuk kalmayana 
dek herkesin üzerine düşen sorum-
lulukların farkında olunması için 
çalışmalar devam edecektir. Hal-
kımızın sokakta çalışan/çalıştırılan 
çocuklardan alışveriş yapması ve 
etrafındakileri de bu hususta bilinç-
lendirmesi çalışma için büyük önem 
arz etmektedir.

Kodla Kocaeli Projesi

Çocuklarımıza üretim yetenekleri 
kazandırmak, yeni üretim araçlarını 
kullandırmak, Milli yazılımlarımızı 
kullanmak, üretmek ve geliştirmek, 
paylaşarak büyümek ve çoğalmak, 
üreten bir neslin felsefesini aşıla-
mak amacıyla Kodla Kocaeli Projesi 
başlatılmış olup bu proje kapsamın-
da Kodlama ve Robotik Atölyeleri 
kurulmuştur.

Günümüz itibariyle 17 okulumuzda 
Kodlama ve Robotik Atölyesi kurul-
muştur. Bu atölyelerden Eğitime 
%100 Destek Kampanyası kapsa-
mında 15 adedi hayırseverler tara-
fından, 2 adedi Kocaeli Sanayi Odası 
tarafından kurulmuştur.

Hizmetiçi Eğitim ve diğer kurumlar-
la yapılan protokol doğrultusunda 
379 öğretmene, Kodlama ve Robo-
tik Atölyesi kurulan okulların 53 öğ-
retmenine olmak üzere toplam 432 
öğretmene eğitim verilmiştir.

Son olarak Dergimizin 
bu sayısında yer 
alacak olan “10 Ocak 
İdareciler Günü” ile 
ilgili düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz?
Türkiye’nin aydınlık geleceğe ulaş-
masında büyük bir sorumluluğa 
sahip olan ve ülkesine, milletine 
hizmet etme azmiyle çalışan mülki 
idare amirleri, devletimizin en köklü, 
en temel, en önemli yapı taşlarıdır.

Milletimizin birliği, beraberliği, hu-
zuru, esenliği, refahı ve güvenliği, 
ülkemizin kalkınması, gelişmesi, 
eğitim düzeyinin artırılması, her 

alanda kapasite ve standartların 
yükseltilmesi ve benzeri pek çok 
konuda büyük bir özveri ve yüksek 
vazife bilinciyle görev yapan mülki 
idare amirleri, geçmişten bu güne 
kadar sayısız hizmetler sunmuşlar 
ve bu hizmet yolculuğuna başarı ile 
devam etmektedirler.

Mülki idare amirlerimizin görev 
bölgelerinde gerçekleştirilen faali-
yetler ve hayata geçirilen projele-
rin icrasında da halkımıza liderlik 
yapmaları, ülkemizin aydınlık ge-
leceği için özel bir değer ve anlam 
taşımaktadır.

Devletimizi ve hükümetimizi temsil 
ettikleri bu ulvi görevin ifasında mül-
ki idare amirleri, devletin otoritesi ve 
gücü ile birlikte devletin şefkat elini 
de sembolize etmekte ve devletle 
vatandaş arasında sevgi ve güven 
bağlarını güçlendirmektedirler.

Bu duygu ve düşüncelerle; men-
subu olmaktan gurur duyduğum 
ve bu özverili mesleği fedakârca 
yürüten tüm meslektaşlarımın 10 
Ocak İdareciler Günü’nü kutluyor, 
ebediyete intikal etmiş idarecileri-
mize Allah’tan rahmet diliyor, bü-
tün mesai arkadaşlarıma aileleriyle 
birlikte mutlu, huzurlu, sağlıklı ve 
başarılı bir meslek hayatı temenni 
ediyorum. 


