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Mersin Valisi Ali İhsan Su
Mersin ilinde yaklaşık 
iki yıldan bu yana görev 
yapıyorsunuz. Genel 
olarak Mersin ilini nasıl 
tanımlarsınız?
Uluslararası ticaret yollarının ke-
sişme noktasında yer alan Mersin; 
limanı ve serbest bölgesi ile bir tica-
ret kenti olarak sergilediği başarısını 
sürekli gelişen ve büyüyen lojistik 
sektöründe de göstererek Doğu Ak-
deniz’de lojistik bir üs olarak taçlan-
dırmaktadır.

Bunun yanda Mersin, OSB’leri ve 
büyük ölçekli kuruluşları ile bir sa-
nayi kenti olarak anılmasının yanın-
da dünyaya yön vermiş uygarlıklara 

ev sahipliği yapmış olmanın getir-
diği tarihi ve kültürel zenginliği ile 
eşi benzeri olmayan doğal güzellik-
leri sayesinde de aynı zamanda çok 
önemli bir turizm destinasyonudur.

Mersin; dört mevsim üretime im-
kân veren ılıman iklimi, bereketli 
toprakları ve bunları hünerli bir 
şekilde işleyen çiftçisinin varlığı ile 
tarımsal üretimde, özellikle bitkisel 
üretimde ülkemizin ilk üç ili arasın-
da yer alarak bir tarım kenti olma 
kimliğini de taşımaktadır.

Yine üniversite-sanayi işbirliğinin 
en iyi şekilde hayata geçirildiği Tek-
noloji Geliştirme Bölgesi ile yüksek 
katma değerli ürünleri geliştirmeyi 
hedefleyen bir teknoloji kenti olma 

iddiasını da her geçen gün daha da 
güçlendirmektedir.

Görüldüğü üzere sahip olduğu sek-
törel çeşitliliği ve bunları değer-
lendirme başarısı ile ilimiz, sadece 
ulusal çapta değil aynı zamanda 
küresel ölçekte de eşine az rastla-
nır bir şekilde tüm sektörlerde eş 
zamanlı gelişim gösterebilen çok 
ender illerden biridir.

Bu potansiyelini farklı dil, din, ırk ve 
kültürün bir arada barış içerisinde 
kardeşçe yaşadığı örnek bir hoşgörü 
kenti olma zenginliği ile birleştiren 
Mersin, ülkemizin belirlemiş olduğu 
hedeflere ulaşmada sağladığı katkı 
ile ülkemizin öncü ve marka kentleri 
arasında yer almanın haklı gururu-
nu yaşamaktadır.
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Bu nedenle Mersin Valisi olarak gö-
reve başladığım ilk günden itibaren 
Mersin’in sahip olduğu bu zengin 
potansiyeli en etkin şekilde değer-
lendirmek ve el birliği ile Mersin’i 
daha gelişmiş daha müreffeh bir 
kent haline dönüştürmek için kentin 
tüm dinamikleri ile bir ve bütün ola-
rak Mersin ortak paydasında buluş-
maya kararlılıkla devam ediyoruz.

Sağlanan bu birlikteliğin kısa süre içe-
risinde meyvelerini vermeye başladığı-
na, ilimizin tarımdan turizme, ticaret-
ten sanayiye, eğitimden sağlığa kadar 
tüm sektörlerde mevcut konumunu 
daha da yukarılara taşıdığına büyük bir 
memnuniyetle şahit olmaktayız.

Mersin tarihte farklı 
medeniyetlere ev 
sahipliği yapmış bir 
ilimizdir. Mersin’in 
tarihsel geçmişinde 
öne çıkan dönüm 
noktalarından 
bahsedebilir misiniz?
Gerçekten de sizlerin de belirttiği 
üzere dünyaya yön vermiş büyük 
medeniyetlerin hüküm sürdüğü, bu 
medeniyetlerin ihtişamını yansıtan 
eserlere dört bir yanında tanıklık 
edebileceğimiz adeta bir açık hava 
müzesi olan Mersin, bu alanda da 
çok özel bir kenttir.

Bu nedenle Mersin’in; köklü tarihi-
nin her döneminde, çok önemli bir 
yerleşim yeri, canlı bir ticaret, kül-
tür ve sanat kenti olarak bölgesinde 
daima bir çekim ve cazibe merkezi 
olduğunu görmekteyiz.

Tarihinden aldığı bu güç ve birikimi 
sahip olduğu doğal, beşeri ve eko-
nomik değerlerini en etkili şekilde 
işleyerek taçlandıran Mersin, bu sa-
yede tüm sektörlerde elde ettiği ba-
şarı ile sosyal, kültürel ve ekonomik 

gelişimin öncüsü olmaya günümüz-
de de devam etmektedir.

Elbette tarihsel süreç içerisinde Mer-
sin’in bu etki ve gücünü yakın tari-
himizde zirveye çıkaran olgunun ise 
19. yüzyılda Çukurova Bölgesindeki 
tarımsal ürünleri batı pazarlarına taşı-
ma amacıyla gelişim gösteren Mersin 
Limanı’nın varlığı olduğu söylenebilir.

Mersin, tarımsal üretim 
potansiyeli, sanayisi, 
ticaret potansiyeli, doğal 
kaynakları, turizmi, 
tarihi ve kültürel 
varlıkları, yaşam tarzı 
ve gelenekleri ile 
ülkemizin tanınırlık 
düzeyi yüksek illerinden 
biridir. Bu bağlamda 
İl’in sahip olduğu 
potansiyelin yeterince 
değerlendirildiğini 
düşünüyor musunuz? 
Bu konuya yönelik 
çalışmalardan söz 
edebilir misiniz?

Daha öncede ifade ettiğim gibi Mer-
sin ticaret, sanayi, tarım ve turizm 
sektörlerinde sahip olduğu potan-
siyeli en etkin şekilde değerlendir-
mek ve ülkelerin hatta şehirlerin 
kıyasıya bir rekabet içerisinde oldu-
ğu küresel gelir pastasından daha 
fazla pay alma hedefine doğru emin 
adımlarla ilerlemektedir.

Zira Mersin il olarak gelişimini sür-
dürürken aynı zamanda Akdeniz, 
İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgeleri için bir iç pazar 
olması ve bu bölgelerin dışa açılan 
kapısı olması nedeniyle bu bölgele-
rin de gelişimine büyük ivme katma 
potansiyeli taşımaktadır.

Bu stratejik konumun getirdiği avan-
tajlarla, Kuzey Afrika, Avrupa, Rusya 
ve Asya başta olmak üzere dünyanın 
hemen hemen tüm ülkeleri ile ticari 
ilişkilere sahip bir kent olarak ülke-
miz dış ticaretinde önemli bir köprü 
görevi görmektedir.

Mersin, kendisinin, bölgemizin ve 
ülkemizin ekonomik gelişiminde 
taşıdığı misyon nedeniyle devleti-
miz tarafından ulaşım, lojistik eği-
tim, sağlık ticaret, sanayi, tarım ve 
turizm sektörlerinde her biri bir 
ilin kaderini değiştirecek nitelikteki 
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devasa yatırımlarla buluşturulmaya 
devam etmektedir.

Kamu tarafından ilimize kazandırı-
lan bu yatırımlara özel sektörün, iş 
insanlarımızın da hayata geçirdiği 
yeni yatırımları ve sundukları hiz-
met çıtasını daha da yüksek sevi-
yelere çıkararak katkı sunması ile 
birlikte ilimiz gün geçtikçe artan bir 
ivmeyle sosyal, kültürel ve ekono-
mik olarak gelişimini katlamaktadır.

Kentin tüm dinamikleri olarak bu-
güne kadar olduğu gibi önümüzdeki 
süreçte de Mersin’in sahip olduğu 
imkân ve güzelliklerini özendirici ve 

yenilikçi yöntemlerle daha etkin ve 
güçlü bir biçimde dünyaya duyur-
mak, anlatmak ve tanıtmak için el 
birliği içerisinde hareket etmeye de-
vam etmekteyiz. Bu amaçla çeşitli 
organizasyonlar, festivaller, etkinlik-
ler düzenliyor, projeleri uygulamaya 
koyuyoruz.

Kent olarak Mersin ortak paydası 
altında sergilediğimiz birlikteliğin, 
hayata geçirdiğimiz çalışmaların 
şimdiden meyvelerini vermeye baş-
ladığını görmenin memnuniyetiyle 
Mersin’in hak ettiği konuma çok 
kısa sürede ulaşacağına yürekten 
inanıyorum.

Mersin Limanı’nın İl 
üzerindeki etkisi ve İl’e 
katkıları konusunda neler 
söylemek istersiniz?
Aslında Mersin’in bugünkü sosyal, 
kültürel ve ekonomik yapısıyla ade-
ta çağ atlamasında en büyük etken-
lerin başında Mersin Limanı’nın var-
lığı gelmektedir.

Mersin; Uluslararası ticaret yolla-
rının kesişme noktasında yer alan 
Ortadoğu ve Doğu Akdeniz hinter-
landında çok önemli lojistik bir üs 
ve ticaret merkezi olma konumunu 
sadece ülkemizin değil aynı zaman-
da dünyanın da en önde gelen li-
manları arasında bulunan Mersin 
Limanı ile her geçen gün daha da 
pekiştirmektedir.

Elbette Limanın varlığı bir yandan 
lojistik sektörünün gelişimine ivme 
katarken diğer yandan da ülkemizin 
ilk kurulan ve ticaret hacmi bakı-
mından ülkemizde ikinci sırada bu-
lunan Mersin Serbest Bölgesi gibi 
değerlerinin varlığı ile ilimizi daha 
da iddialı bir konuma taşımaktadır.

Bu noktada bir yandan limanımızın 
gücüne güç katacak ulaştırma yatı-
rımları başta olmak üzere Mersin’in 
tarımsal ürünlerini katma değeri 
daha yüksek ürünler olarak işlen-
mesine ve dünyaya pazarlanması-
na katkı sağlayacak yeni OSB’lerin, 
Gıda İhtisas ve İşleme OSB’lerinin, 
Tarım Ve Gıda İhtisas Teknoloji Ge-
liştirme Bölgesinin faaliyete geçme-
sine büyük önem vermekteyiz.

Mersin markasının dünyada bilinir-
liğinin ve tanınırlığının artmasıyla 
birlikte tarihi, kültürel ve doğal gü-
zellikleri ile adeta yeryüzü Cenneti 
olan Mersinimiz, turizm sektöründe 
de oldukça önemli mesafeleri çok 
kısa sürede kat etme imkânı elde 
edecektir.
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Bu nedenle Mersin Limanı’nı sade-
ce ülkemizin dışa açılan en önemli 
kapılarından biri olarak görmenin 
yanında ilimizin tüm sektörlerde 
gelişiminin en önemli anahtarı ola-
rak görmekte ve limanımızın gücü-
ne güç katacak çalışmalara öncelik 
vermekteyiz.

İlin sanayi, ticaret, 
ulaştırma, tarım, 
kültür-turizm ve 
istihdam potansiyelini 
değerlendirerek; 
Mersin’in farklı 
alanlarda sahip olduğu 
potansiyelin ülkemize 
ve ülke ekonomisine 
katkıları konusundaki 
düşüncelerinizi bizimle 
paylaşır mısınız?
Sizlerin de ifade ettiği üzere Mersin 
tek bir sektörde değil ekonominin 
temelini oluşturan tüm sektörlerde 
gerek sahip olduğu potansiyeli, ge-
rekse de bu potansiyeli eş zamanlı 
olarak hareket geçirme noktasında-
ki başarısıyla topyekûn gelişen ve 
kalkınan bir ildir.

Zira Mersin; sanayisi, ticareti, lima-
nı, serbest bölgesi, lojistik sektörü 
ile öne çıkarken aynı zamanda ta-

rımda da limon, çilek ve muz başta 
olmak üzere 8 ürünün üretiminde 
birinci sırada yer almanın yanında 
birçok ürünün de en önemli üretim 
merkezi olma özelliği ile ülkemizin 
öncü ili olma konumunu sürdür-
mektedir.

Bunun yanında turizm sektöründe 
de yaptığı yatırımlar, tarihi ören yer-
leri ile ilgili yapılan çalışmalarla, ca-
zibe merkezi konumunu güçlendir-
mesi yönünde hızla ilerlemektedir. 
Bu nedenle Mersin, sahip olduğu 
değerleri ile tek bir sektör yerine 
tüm sektörlere aynı anda yoğunlaş-
mamızı gerektirecek kadar derin bir 
zenginliğe sahiptir.

Bu yüzden biz Mersin’de yatırım 
planlamalarımızı yaparken ve ça-

lışmalarımızı yürütürken sahip ol-
duğumuz bütün potansiyellerimizi 
en üst seviyede değerlendirmek 
istiyoruz. Nitekim yol haritamızı 
belirlerken de ilimizin kalkınması-
na ve gelişmesine en büyük katkı-
nın bütün potansiyellerin harekete 
geçirilmesiyle sağlanacağına inanı-
yoruz.

Sahip olduğumuz bu sektörel çeşit-
lilik, tarihi derinlik ve kültürel zen-
ginlik Mersin’in ekonomik gelişimini 
sürekli kılmasında ve bugüne kadar 
bölgesine ve ülke ekonomisine tüm 
sektörlerde sağladığı katkıyı önü-
müzdeki süreçte daha da arttır-
masında oldukça sağlam bir zemin 
oluşturmaktadır.
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Mersin İl’inin ileriye 
dönük vizyonu nedir? 
Cumhuriyetimizin 
Kuruluşunun 100. Yıl 
dönümünde Mersin’i 
nerede görmek 
istiyorsunuz? Bununla 
ilgili bir yol haritanız  
var mı?
Mersin, ülke genelinde hız kesme-
den sürdürülen kalkınma hamlesin-
den en üst düzeyde istifade etmek 

için çalışmalarını yoğun olarak sür-
dürmektedir. Bu anlamda Mersin, 
eğitimden sağlığa, ulaşımdan altya-
pıya, turizmden tarıma kadar tüm 
sektörlerde kaderini değiştirecek 
nitelikteki birçok devasa yatırım ile 
eş zamanlı olarak buluşturulmaya 
devam etmektedir.

İlimize kazandırılan bu yatırımlar 
Mersin’in sahip olduğu doğal ve 
beşeri potansiyelini en etkin şe-
kilde değerlendirmesinin ve il ve 
ülke ekonomisine daha fazla katma 
değer sağlamasının önünü açmak-
tadır.

Bugüne kadar milletimizin hizmeti-
ne sunulan yatırımlar Mersin’in bir 
dünya kenti olma yolundaki yürüyü-
şünü kararlılıkla sürdürmesini bera-
berinde getirmektedir.

Bu nedenle Mersinliler olarak her 
geçen gün yeni bir dev yatırım ile 
ilimizin buluşmasından büyük bir 
memnuniyet duymaktayız.

Bu süreçte biz Mersinlilere bu mut-
luluk ve gururu yaşatan yatırımların 
ilimize kazandırılmasında gösterdik-
leri teveccüh ve yakın ilgiden ötürü 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’a şahsım ve Mersin 
halkı adına şükranlarımı arz ediyo-
rum.

Bu yatırımlar, birçok sektörün aynı 
anda gelişebildiği ender kentler-
den biri olan Mersin’in önünü aç-
makta, değerlerine değer katmak-
ta, tarım, sanayi, ticaret ve turizm 
sektörlerinde sahip olduğu konu-
munu daha da ileri noktalara taşı-
maktadır.

Bizler de kentin tüm dinamikleri 
olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ön-
cülüğünde devletimizin ilimize gös-
termiş olduğu teveccühün bilinci 
içerisinde, ilimizin, ülkemizin belir-
lediği hedeflere ulaşmada en fazla 
katkıyı sağlayan illerden biri olma 
konumunu daha da üst sıralara ta-
şıma noktasında çalışmalarımızı ka-
rarlılıkla sürdürmekteyiz.

Mersin’de başlamış 
olan ve vizyon açısından 
özellikle önem verdiğiniz 
proje ya da projeler 
var mı? Bahsedebilir 
misiniz?
İlimizin daha hızlı gelişmesi ve 
kalkınması adına çeşitli sektörler-
de birçok yatırım büyük bir hızla 
hayata geçirilmektedir. Mersin’in 
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sahip olduğu sektörel çeşitliliğini 
ve doğal ve beşeri avantajlarını en 
üst düzeye çıkaracak bu yatırımlar-
dan her biri bir il yatırımının çok 
üstünde ülke çapında birer yatırım 
olacak kadar büyük maliyetlere sa-
hiptir.

Bu yatırımlardan sadece ulaştır-
ma alanında yapımı devam eden 
Çukurova Bölgesel Havalimanı, 
Akdeniz Sahil Yolu, mevcut oto-
yolun Taşucu’na kadar uzatılması, 
Adana-Mersin arasındaki demir-
yolunun 4 hatta çıkarılması ile 
hızlı tren projesinin gerçekleşmesi 
yine Mersin-Adana karayolu gibi 
maliyetleri milyar liraları geçen 
yatırımları saydığımızda ne demek 
istediğimiz daha net anlaşılabile-
cektir.

Yine turizm alanında ilimizin sahip 
olduğu doğal güzelliklerin ayrıcalı-
ğını yansıtacak önemli yatırımlar-
dan biri olan 7.600 yatak kapasitesi 
ve 16 tesisten oluşan Kazanlı Tu-
rizm Bölgesi kurulum çalışmaları, 
İlimizin marka değerlerinden olan 
ve en fazla ziyaretçi çeken Cen-
net-Cehennem ören yeri, Meryem 
Ana Kilisesi ve Zeus Tapınağı çevre 
düzenleme ve restorasyon çalış-
maları başta olmak üzere turizm 
sektöründe de önemli yatırımlar 
sürdürülmektedir.

Ulaştırma ve turizm alanında oldu-
ğu gibi eğitimden sağlığa, ticaretten 
sanayiye, lojistikten tarıma kadar 
tüm sektörlerde hizmete açılan, 
yapımı devam eden ve önümüzdeki 
süreçte yapımına başlanacak tüm 
yatırımların milletimizin hizmetine 
sunulmasına büyük önem vermek-
teyiz.

Bu yatırım ve hizmetlerin; Ülke-
mizin, Cumhuriyetimizin 100. Ku-
ruluş yılı olan 2023 yılı için belir-
lemiş olduğu hedeflere ulaşmada, 
farklı dil, din, ırk ve kültürün bir 

arada barış içerisinde kardeşçe 
yaşadığı Mersin’in bugüne kadar 
sağladığı katkıyı kat be kat arttıra-
cağı aşikârdır.

Bu süreçte devlet, vatandaş, özel 
sektör ve sivil toplum kuruluşları 
kısaca tüm kesimler olarak elbirliği 
içerisinde çalışarak her bir kesimin 
üzerine düşen sorumluluğu en iyi 
şekilde yerine getirme gayreti Mer-
sin’in en büyük gücü olmaya devam 
etmektedir.

Bu yatırımlar, hizmetler, sağlanan 
birliktelik ve uyum, Mersin’i daha 
müreffeh ve daha gelişmiş bir se-
viyeye taşıyarak ülkemizin sanayi, 
ticaret, turizm ve tarım alanlarında 
öncü kentlerinden biri olma konu-
munu daha pekiştireceğine yürek-
ten inanıyorum.

Son olarak Dergimizin 
bu sayısında kapak 
konusu olarak yer 
alacak olan “Valilik 
Kurumu” ile ilgili 
düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz?

Valilik Kurumunun geçmişten gü-
nümüze Türk Kamu Yönetiminde 
etkinliğinin güçlenerek sürdürme-
sinde şüphesiz mülki idare amirliği 
mesleğinin büyük rolü bulunmak-
tadır. Zira bu mesleğin mensupları 
olarak insanı yaşat ki devlet yaşasın 
anlayışıyla Devletimizin Milletimizle 
buluşmasına aracılık etmekteyiz.

Görev yaptığımız il ve ilçelerdeki ye-
rel yönetimler, meslek örgütleri ve 
sivil toplumun eşgüdüm içerisinde 
hareket etmesini sağlamada edini-
len deneyim Valilik Kurumunun da 
köklü bir yapı olarak önümüze çık-
masının temelini oluşturmaktadır.

Valilik kurumları devletimizin belir-
lediği politikaları, her şeyin en iyi-
sine layık yüce milletimize yönelik 
hizmetleri, insan odaklı yönetim 
anlayışı ile uygulan kurumlar olarak 
oldukça önemli bir görevi yerine ge-
tirmektedir.

Bu nedenle dün ve bugün olduğu 
gibi gelecekte de Valilik Kurumunun 
milletimizin ve devletimizin beklen-
ti ve hedeflerini en etkili şekilde ete 
kemiğe büründürme noktasında 
üzerine düşen tarihi sorumluluğu 
yerine getirmeye devam edeceğine 
yürekten inanıyorum.


