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Darıca İlçesi, 2008 yılında 5747 Sa-
yılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları 
İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun ile kurulmuştur. 
İlçe Darıca İlk Kademe Belediyesi ve 
Gebze İlçesine Bağlı Sırasöğütler ve 
Abdi İpekçi Mahallelerinin katılımı 
ile oluşmuştur. 5747 Sayılı Kanunun 
22 Mart 2008 ve 26824 Sayılı Mü-
kerrer Resmi Gazetede yayınlanma-
sını müteakip Kanun ile ihdas edilen 
Kadrolara atamalar ve kamu kurum-

larının yapılandırılmasına 2008 Yılı 
Haziran ayından itibaren başlanıl-
mıştır. 

Sanayi kenti olarak bilinen Kocae-
li’nin 12 ilçesi arasında Darıca tarih, 
kültür ve turizm değerlerine öne 
çıkan Darıca Hayvanat Bahçesi ile 
hafızalarda yerini almıştır. İlçemize 
yoğun girişimler sonucunda 2018 
yılından itibaren Farabi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi olarak faaliyet 
vermeye başlamış olup, İlçede özel 
sağlık hizmeti veren kurumlar ile 
yerli ve yabancı vatandaşların hiz-
met almasını sağlamaktadır. 2019 

yılı adrese dayalı kayıt sistemine 
göre 14 mahalleden oluşan, Darıca 
207.345 toplam nüfusu ile Kocae-
li’nin 3. büyük ilçesi ve bölgenin en 
hızlı nüfus artışına sahip konumuna 
gelmiştir.

Marmara bölgesinde İstanbul gibi 
metropol şehirlere yakın olması, 
başta Sabiha Gökçen Havalimanı, 
Osmangazi Köprüsü ile ulaşım kolay 
hale gelmiştir. İlçemizin Darıca ve 
Bayramoğlu sahil ve plajları ile yerli 
ve yabancı turistlerin dikkati çekme-
ye devam etmektedir.

Ömer KARAMAN / Darıca Kaymakamı

DARICA İLÇESİ 
KAYMAKAMLIK BİNASI 
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2014 yılında, Kaymakamlık olarak 
ilçenin kuruluş tarihinden itibaren 
faaliyet gösterdiği (2008) bina İSU 
Genel Müdürlüğüne ait olup, adeta 
iş merkezi olarak hizmet vermekte 
yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. İl-
çeye yeni bir Kaymakamlık binası 
kazandırmak için Kocaeli Valiliği ile 
Milli Emlak Müdürlüğü ile birlikte 

çalışmalar başlatılmış ve arsa tahsisi 
için gerekli başvurular yapılmıştır. 
İlçemizde bulunan Askeri kışlanın 
taşınmasıyla birlikte, bu arsanın 
bütün kamu kurumlarının da yer 
alacağı Kaymakamlık binası yapıl-
ması için ilgili kurumlara başvurular 
yapılmıştır. Bu süreç içerisinde tari-
hi İskoliye mektebinin restorasyon 

yapılması yönünde girişimler sonuç 
vermiş olup, Kocaeli Valiliği ve Da-
rıca Belediye Başkanının katkıları ile 
tarihi bina projelendirilerek ilçemi-
ze kazandırılmıştır.

Yeni restore edilen bina Kocaeli Va-
liliği ve Kaymakamlığımız ile Darıca 
Belediye Başkanlığınca yürütülen 
çalışmalar 2019 yılında tamamlana-
rak, 2020 yılı Ocak ayından itibaren 
Kaymakamlık olarak hizmet verme-
ye başlamıştır.

Bu tarihi binanın hizmete geçme-
sinde başta Kocaeli Valisi Hüseyin 
AKSOY, Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve Darıca Belediye Başkanı 
ile çok sayıda kurum ve kuruluşun 
emeği geçmiştir. 

1. DARICA TARİHİ VE TURİZM 
DEĞERLERİ

Darıca, tarih boyunca coğrafi konu-
mu itibariyle stratejik özellikler taşı-
mıştır. İstanbul’ dan doğuya giden 
yol güzergâhında olup, Gebze’ye 
yakınlığı ve daha da önemlisi körfez-
de bir geçiş yeri özellikleri taşıması 
sebebiyle daima ilgi odağı bir bölge 
olmuştur. Darıca bir müdafaa yeri 
ve müstahkem bir kale şehridir.

Darıca’nın M.Ö. 378 yılında kurula-
rak İzmit’i başkent yapan ve bölge-
de egemenliği 300 yıl kadar devam 
eden Britanya Krallığı’nın son dö-
nemlerinde kurulduğu ve ilk adının 
Kalos Agros olduğu sanılmaktadır.

Darıca, Bizanslılar zamanında bir 
şato ve müstahkem bir kaleydi. Bu 
kaleye Toriçion kalesi (Büyük Darıca 
Kalesi) denilmekteydi. Darıca ismi 
Bizanslılar zamanında Toriçion idi. 
Bizanslılardan önce Tararion, bu 
günkü Rumlar Rision, halk arasında 
ise Arecu denilmektedir. Osmanlı 
kaynaklarında Darıca’nın ismi Ta-
ruca, Darıcı, Tarıca, Tarıcı, Darıcı ve 
Darıca şeklinde geçmektedir.
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1.1. Deniz Feneri 

İlçemizde bulunan tarihi Deniz Fe-
neri, 1896 yılında gemilerin karaya 
çarpmaları engellemek için yapıl-
mıştır.

1.2. Darıca Kalesi

Bizans döneminde Daritsion olarak 
anılırken daha eski tarihlerde Ta-
rarion Kalesi olarak bilindiği yazılı 
kaynaklarda mevcuttur. Darıca Kale-
si'nden Evliya Çelebi Seyahatname 
isimli kitabında da bahsetmiştir. 

1.3. Faruk Yalçın Hayvanat 
Bahçesi ve Botanik Parkı

Kuş Cenneti ve Botanik Parkı 1991 
yılında, soyları tükenmekte olan 
hayvanların bakımlarını üstlenmek 
ve soylarının devamını sağlamak 
amacıyla Kuş Cenneti ve Çevre Gü-
zelleştirme Vakfı bünyesinde kurul-
muştur. Kuş cenneti olarak başlayan 
çalışmalar zamanla hayvanlarla ve 
bitkileri de eklemişler. Hayvanat 
Bahçesi ve Botanik Parkının geniş-
lemesi ile bahçede yer alan hayvan 
çeşidi sayısını 3000'nin, bitki çeşit 
sayısını ise 500'ün üzerine çıkart-
mışlardır.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Ak-
varyumlar Birliği'ne (EAZA) üyeliği 
için yapılan başvuru kabul edilmiş, 
Dünya standartlarına uygunluğu 
açısından bir onayı bulunmaktadır.

1.4. Bayramoğlu Yarımadası

Eski adı Balyanoz olan kuzeye bakan 
koyu da Balyanoz Limanı olarak da 
bilinmektedir. Marmara Denizine 
kıyısı olan küçük bir yarımada Bay-
ramoğlu Yarımadası, 1950’lerin so-
nunda yerleşime açılmıştır. Eski ha-
ritalarda adı Üçburunlar Yarımadası 
olarak geçmektedir.

Devlete ait resmi kurum ve kuru-
luşlar başta olmak üzere, yarımada 
ve çevresinde inşa edilen tüm yapı 
ve alanlar; kamp, dinlenme tesisi ve 
yazlık mesken olarak inşa edilmiş ve 
bunun sonucunda Bayramoğlu, İs-
tanbul’a en yakın tatil beldesi olma 
özelliğini, günümüze kadar sürdür-
mektedir.

1.5. Darıca Sahili

İlçemizin 16 km'lik kıyı şeridiyle, 
Marmara bölgesinin en güzel yer-
lerinin başında gelmektedir. Sahil 
boyunca kafeteryalar, restoranlar, 
piknik alanları, çocuk oyun grupları 
ve balık tutulabilecek alanlar mev-
cuttur.

2. DARICA KAYMAKAMLIĞI

2.1. Eski-Yeni Bina

İlçenin kuruluş yıllarında hizmet 
binası olarak (1970 yılı yapımı) İSU 
Genel Müdürlüğüne ait olup, Kay-
makamlığımıza tahsis edilen bina-
nın 1,2 ve 3 katlarında İlçe Yazı İşleri 
Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, 
İlçe Mal Müdürlüğü, İlçe Gençlik 
ve Spor Müdürlüğü İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü, Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfı faaliyet 
göstermekteydi. Kullanım alanlarını 
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yetersiz olmasından dolayı kurum-
lar farklı binalara taşınmaya devam 
etmektedir.

2.2. Restore Edilen Yeni Bina 

Kaymakamlığımız İlçe Yazı İşleri Mü-
dürlüğü ve Tüketici Hakem Heyeti 
Başkanlığı ile birlikte Hazineye ait 
olan tarihi bina Darıca Kaymakamlı-

ğı ve Darıca Belediye Başkanlığı or-
tak tahsis edilmiş, Kaymakamlığımız 
binanın sadece 1. Katında hizmet 
vermektedir.

Darıca da yaşayan Rumlar çocukları-
nın eğitimine önem verdiklerinden 
dolayı bu büyük okulu 1875 sene-
sinde yapmaya karar verdiler. Bina-

nın inşaatı 1875 yılında başladı ve 
1882’ de tamamlandı.

Toplam üç kattan oluşan kâgir yapı 
yıkılan duvarları, yanan çatı ve dö-
şemeleri ile harap bir vaziyette iken, 
Kocaeli Valiliği, Darıca Kaymakamlığı 
ile Darıca Belediye Başkanlığı iş bir-
liği ile restore edilerek ilçeye yakışır 
bir hizmet binası yapılmıştır.


