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Yalova Valisi 
Muammer EROL

RÖPORTAJ

Yalova ilinde Ekim 
2018’den bu yana görev 
yapıyorsunuz. Genel 
olarak Yalova ilini nasıl 
tanımlarsınız.
Bulunduğu stratejik konumu nede-
niyle Yalova’mız, İstanbul, Kocaeli 
ve Bursa gibi üç büyük ilin ortasın-
da olması itibariyle önemli, turizmi, 
sanayisi, kültür değerleri ve sahip 
olduğu doğal ve tarihî güzellikler 
açısından 86 farklı milletten ve farklı 
kültürden yaşayan insanlara ev sa-
hipliği yapan değerli bir kenttir.

Yalova bugün; özellikle çiçekçilik 
başta olmak üzere tarımdaki ge-
lişmeleri, tersanecilikteki önemi 
ve yeri, sanayi ve ticaretteki geliş-
meleri ve termal turizmi, yürüyen 
köşkü, Çınarlı hıyabanı, Karaca 
Arboretum, İbrâhim Müteferrika 
Kâğıt Müzesi, Altınova Hersek Kuş 
Lagünü, Fevziye Köyü Tarihî Yağlı 
Güreşleri, Erikli ve Sudüşen şelale-
leri, Delmece Yaylası, Dipsiz Göl ve 
diğer birçok tarihi ve doğal güzel-
likleriyle görülmesi gereken büyük 
bir potansiyele sahip muazzam gü-
zellikte bir kenttir.

Nispeten genç bir il 
olan Yalova’nın tarihsel 
geçmişinde öne çıkan 
dönüm noktalarından 
bahsedebilir misiniz?
Armutlu Yarımadası'nın kuzey kıyısı 
ile Samanlı Dağları'nın kuzey etek-
lerine kurulan ilimiz, kuzeyinden 
güneybatısına kadar olan sınırları 
Marmara Denizi ile çevrilmiştir. 
Yalova 1867’de Bursa Merkez San-
cağına bağlı bir kaza iken 1901’de 
bağımsız İzmit Sancağına bağlandı. 
Kurtuluş Savası sırasında Yunan As-
keri birliklerince işgal edilen Yalo-
va, verdiği büyük mücadele ile 19 

Temmuz 1921 tarihinde düşman iş-
galinden kurtulmuştur. Atatürk‘ün 
isteği üzerine 1930’da İstanbul il-
çeleri arasına katılan Yalova, 1995 
yılında ise İstanbul İl’inden ayrıla-
rak Armutlu, Altınova, Çınarcık ve 
Çiftlikköy ilçelerini sınırları içine 
alınarak il olmuştur. 847 km² yüzöl-
çümü ile yüzölçümü bakımından 
Türkiye'nin en küçük iliyiz. Ayrıca 

%59'luk orman varlığı ile Marmara 
Bölgesi’nin en fazla orman alanına 
sahip iliyiz.

Yalova, Osmanlı Devletinin kurul-
duğu bölgede yer alması hasebiyle, 
Osmanlı Devletinin başkenti İstan-
bul’a odun, kereste, yiyecek, hatta 
kâğıt sağlayan bir merkez olmuştur. 
Yalova, Cumhuriyetin ilk yıllarına 
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küçük bir kaza iken, günümüzde 
devamlı büyüyen, göç alan; sana-
yisi, ticareti ve sosyal yapısı ile de 
sürekli gelişen vizyonu parlak, ge-
lecek nesillere bırakılacak yeşil ve 
mavi bir yurt köşesidir. Türkiye’nin 
en büyük, dünyanın ise 4. büyük 
asma köprüsü olan Osmangazi 
köprüsünün açılışı ve yeni yolların 
yapılmasıyla özellikle çiçekçilik baş-
ta olmak üzere tarımdaki gelişme-
leri, tersanecilikteki önemi ve yeri, 
sanayi ve ticaretteki gelişmeleri, 
artan turizm potansiyeliyle büyü-
yen bir kent olmuştur. 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, “Ya-
lova Benim Kentimdir” sözüyle Ya-
lova’ya olan sevgisini dile getirmiş, 
son yıllarını Yalova’da geçirmiş, dö-
nemin önemli Türk ve yabancı dev-
let adamlarını ilimizde ağırlamıştır. 
Türkiye’nin siyasi ve toplumsal tari-
hine yön verecek önemli kararlarını 
da yine ilimizde almıştır. 

Yalova tarihi ve kültürel 
varlıkları Sanayi, ticaret, 
tarım potansiyeli, 
doğal kaynakları, 
turizmi, yaşam tarzı 
ve gelenekleri ile 
tanınan illerden 
biridir. Bu bağlamda 
ilin sahip olduğu 
potansiyelin yeterince 
değerlendirildiğini 
düşünüyor musunuz 
bu konuya yönelik 
çalışmalardan söz 
edebilir misiniz?
İlimiz Altınova ilçesinde yer alan 
Hersek Lagünü Marmara Bölge-
si’nin kuş çeşitliliği açısından en 
önemli sulak alanlarından biridir. 
Lagün yaklaşık 230 kuş türüne ev 

sahipliği yapmaktadır. Türkiye’de ilk 
ve tek olma özelliğine sahip Her-
sek Lagünü Doğa Eğitim ve Engelli 
Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi de bu 
bölgede yer almakta olup ziyaretçi-
lerini beklemektedir.

TEMA Vakfı kurucusu Merhum Hay-
rettin KARACA tarafından yaklaşık 
7000 civarında değişik bitki tür, alt-
tür, varyete ve kültür formunun yer 
aldığı 135.000 m2‘lik bir alanda te-
sis edilen Karaca Arboretum ilimizin 
önemli doğal ve turistik alanların-
dan biridir.

Yalova olarak kişi başına düşen 
milli gelirde Türkiye genelinde 12. 

sıradayız, ilimizde sanayi alanında-
ki yatırımların payı ise son derece 
büyüktür. Yalova bu gün Altınova 
Tersaneler bölgesinde 37 tersane 
yatırımı/işletmesi mevcuttur. 37 
tesisten 30 tesiste istihdam ve üre-
tim vardır. Diğerleri ise yatırımlarına 
devam etmektedirler. Bölgede sek-
törel istihdam sayısı 25 bin kişinin 
üstünde seyretmektedir. 2020 yılı 
verilerine göre ilimizde gemi yat ih-
racatı 461 Milyon dolar olarak ger-
çekleşmiştir. Ülkemizdeki gemi yat 
ihracatının %33 ilimizde olup, ihra-
catımızın yaklaşık %90’ı bu sektörde 
gerçekleşmektedir.
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İlimizde 6 adet Küçük Sanayi Sitesi 
bulunmakla beraber 7 Adet Orga-
nize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. 
Bunlardan 6 tanesinin kuruluş ça-
lışmaları devam etmektedir. 7 Orga-
nize Sanayi Bölgesi yaklaşık olarak 
1280 hektar alanı kapsamaktadır. 

Organize Sanayi Bölgeleri tamam-
landığında ilimizde istihdam açısın-
dan önemli bir alan teşkil edecektir.

Yalova Sosyo-ekonomik yapısı ve 
coğrafi konumu bakımından, tarım-
sal potansiyeli ve üretkenliği açısın-

dan da Türkiye genelinde adından 
söz ettiren bir ilimizdir. İlimizdeki 
798.000 da alanın % 27’si Tarım 
alanıdır. İşlenen tarım alanımızın % 
48’inde Meyve % 27’sinde Hubu-
bat, % 5 Yem Bitkileri % 5 Sebze, % 
3 Süs bitkileri, % 12 Nadas alanıdır.

Şehrimizin en değerli tarım ürünleri 
arsında olan Yalova Aronyası Coğrafi 
işaretini almıştır. Yalova Kivisi Coğra-
fi işareti Patent Kurumu Bülteninde 
yayınlanmış olup yasal sürecinin 
tamamlanmasına müteakip coğrafi 
işaret belgesini alacaktır. Bu şekil-
de şehrimiz için ekonomik değeri 
yüksek olan tarım ürünlerine katma 
değer sağlanmış olacaktır. 

2020 yılı verilerine göre Türkiye'de 
üretilen 73.745 ton kivinin yaklaşık 
29 bin tonu Yalova’da  üretilmiştir. 
Yalova’lı kivi üreticilerinin civar il-
lerde yaptıkları kivi üretimleri de 
dikkate alındığında ülkemizdeki kivi 
üretiminin %50’si ilimizdeki üreti-
ciler tarafından yapılmaktadır. Kivi 
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bahçesi tesisi için projelerimiz hala 
devam etmektedir. Kivi üretimi açı-
sından Yalova Türkiye’de 1. Sırada 
yer almaktadır. İlimizde şeftali, nek-
tarin, Trabzon hurması erik, ceviz 
gibi meyve yetiştiriciliği de önemli 
gelişme göstermektedir.

51.802 da olan Türkiye Süs Bitkileri 
Üretim Alanının 3.560 dekarı 616 
üretici ile ilimizde üretimi gerçek-
leşmektedir. Ülkemiz süs bitkileri 
üretiminin alan bazında % 7’sini, 
adet bazında %9’unu karşılamakta-
dır.

123 km kıyı şeridi bulunan İlimizde 
yoğun olarak Armutlu ve Çınarcık İl-
çelerinde balıkçılık faaliyeti gerçek-
leştirilmekte olup 8 adet su ürünleri 
kooperatifine kayıtlı 345 üyemiz bu-
lunmaktadır. İlimizde 2020 verile-
rine göre 1487 amatör balıkçı, 948 
ruhsatlı ticari balıkçı, 171 adet ruh-
satlı balıkçı gemisi ve 7 adet Balıkçı 
barınağı bulunmaktadır.

Yalova ilk etapta termal 
kaynak potansiyeli ile 
tanınmış bir ildir. Öne 
çıkan bu potansiyelin 
ilin sosyal ve ekonomik 
yapısına etkilerinden 
bahsedebilir misiniz?

Yalova da bulunan Yalova- Termal ve 
Armutlu Kaplıcalarımız, Türkiye’nin 
1. derece önemli ve ayrıcalıklı kap-
lıcalarındandır. 2200 metre derin-
likten geldiği saptanan termal suyu, 
içinde taşıdığı maddeler nedeni ile 
1911 yılında Roma’da yapılan Dün-
ya Termal Suları Değerlendirilme-
si’nde “Dünya Birinciliği Ödülünü” 
kazanmıştır. Termal’in şifalı su kay-
nakları günümüzde de birçok has-
talığın tedavisinde kullanılmaktadır. 
Termal bölgesinde yer alan otel ve 
pansiyonlar. Yerli yabancı misafir-
lerimizin ilgisini çekmekte şehrin 

ekonomisine ve turizmine önemli 
katkılar sağlamaktadır. 

Yalova ilinin ileriye 
dönük vizyonu nedir? 
Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 100. 
yıldönümünde Yalova 
İlini nerede görmek 
istiyorsunuz? Bununla 
ilgili bir bir yol haritanız 
var mı?
Nüfus artış hızını ve bu durumun 
devam etme eğiliminde olduğunu 
dikkate alarak Yalova’nın gelişmişlik 
ve refah düzeyindeki artışın devam 
ettirilmesi, yaşamak için tercih edilir 
bir il olma niteliğinin korunması, il 
merkezi ve ilçelerin turizm ve şehir 
alt yapılarının iyileştirilmesi konu-
larında beklentilerin büyük ölçüde 
karşılanmış olduğu bir İlimiz olarak 
görmek isteriz. Yalova her alandaki 
çeşitliliğini coğrafi konumu ile bir-
likte avantajlara ve zenginliklere 
dönüştürerek ülkeye her alanda 
değerli katkılar sunan bir il olmaya 
devam edecektir.
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Yalova ilinde başlamış 
olan ve özellikle önem 
verdiğiniz proje ya 
da projeler var mı? 
Bahsedebilir misiniz?
İlimizin en önemli projelerinden 
biri olan organize sanayi bölgele-
rinin yatırım çalışmaları devam et-
mektedir. Kalıp İmalatı İhtisas OSB, 
Gemi Yan Sanayi İhtisas OSB, İMES 
Makine İhtisas OSB, Avrasya Giyim 
İhtisas OSB ile Yalova Çiçekçilik Ta-
rıma Dayalı İhtisas OSB’nin tamam-
lanmasıyla ilimizde yaklaşık 1 Milyar 
$’lık yatırım hayat bulacaktır.

İlimizde bir diğer önemli projemiz 
ihracat artışı veren başat sektör ter-
sanecilik sektörüdür bu tesislerin 
gelişmesi ve büyümesi bizim için 
büyük önem arz etmektedir. 

Bunların yanında araştırma ve geliş-
tirme faaliyetlerine büyük önem ve-
ren, Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın 
sayılı karbon elyaf üreticilerinden 
DowAksa, ilimizde faaliyette bulun-
maktadır.

İlimizde Yalova Valiliği Hizmet Bina-
sı, Yalova Belediyesi Hizmet Binası, 
İlimizin köklü eğitim kurumlarından 
Yalova Lisesinin yeniden inşa edil-
mesi ve yılsonunda tamamlanması 

planlanan 400 yataklı Devlet hasta-
nesi başta olmak üzere devam eden 
diğer sağlık, eğitim ve altyapıya yö-
nelik hizmet verecek kamu binala-
rının tamamlanması ilimizde kamu 
hizmetlerinin sunulması açısından 
büyük önem arz etmektedir.

Son olarak dergimizin bu 
sayısında kapak konusu 
olarak yer verilecek 
olan küreselden yerele 
güvenlik konusuyla 
ilgili düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz
Devletin en asli görevlerinde biri de 
vatandaşlarının can ve mal güvenli-
ğini sağlamasıdır. Güvenlik, en geniş 
anlamıyla kişinin içinde yaşadığı 
çevrenin maddi güvenliği demektir. 
Dışarıdan bir saldırı ve tehdit altın-
da olduğunu hisseden kişinin önce-
liği, yaşama içgüdüsüne bağlı olarak 
hayata tutunmakla sınırlıdır. 

Saldırı veya tehdide karşı tedbir al-
mak sorumluluğu öncelikle devletin 
vazifesidir. Değişen şartlar altında 
tehdidin boyutu da değişebilir. Hele 
ki iletişimin, iktisadın, sosyalleşme-
nin küreselleştiği çağımızda tedbi-
rin de yerel anlamda bire bir etkili 
olabilmesi, küresel perspektiften 
değerlendirmekle mümkün olabilir. 
Mal ve can güvenliği olarak klişe-
leşen kavrama en son örnek salgın 
hastalık meselesidir. Hem yerel 
hem de küresel işbirliği olmadan 
can güvenliğinin sağlanamayacağı 
açıktır. Artık güvenliğin sağlanması-
nı sadece ordu, emniyet teşkilatıyla 
sınırlı bir mefhum olamaz. Sağlık 
teşkilatı, hatta eğitim kurumları da 
geleceğin güvenliği bağlamında bir 
bütündür. Her anlamda ‘işbirliği’ 
kavramı güvenliğin anahtarıdır, diye 
düşünüyorum.


