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Amasya ilinde Haziran 
2020’den bu yana görev 
yapıyorsunuz. Genel 
olarak Amasya ilini nasıl 
tanımlarsınız?
Öncelikle bizlere bu imkânı sağladı-
ğı için İdarecinin Sesi Dergisi’ne te-
şekkür ediyorum. 2020 Yılı Haziran 
ayında Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip ERDOĞAN Beyefen-
di’nin takdirleriyle Amasya Valisi 
olarak göreve başladığımda; tarihi, 
kültürü, doğası ve insanıyla özel bir 
şehirle karşılaştım. 

Amasya’yı bir cümleyle ifade etmek 
gerekirse, bu şehri bir ‘Açık Hava 

Müzesi’ olarak tanımlayabiliriz. 
8500 yılı aşan tarihiyle birçok me-
deniyete ev sahipliği yapan Amasya, 
14 medeniyetin mirasını günümüze 
taşımıştır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızın 
‘Marka Kent’ olarak ilan ettiği şe-
hirler arasında yer alan Amasya, 
Osmanlı İmparatorluğu tahtına 
uğurlanan 7 ve padişah olamayan 5 
şehzadeyle birlikte, toplam 12 şeh-
zadeye de ev sahipliği yaparak ‘Şeh-
zadeler Şehri’ olarak bilinmektedir.

Amasya ayrıca yetiştirdiği insan hazi-
neleri ve ‘Kuruluştan Kurtuluşa’ taşı-
dığı değerler ile Milletimizin tarihin-
de daima önemli bir yer edinmiştir.

Amasya 
Valisi 

Mustafa 
MASATLI

Amasya, hem 
Osmanlı Devleti'nin 
tekrar kuruluşunda 

hem de Milli 
Mücadelenin temel 
esaslarını belirleyen 
Amasya Tamimi’nin 

yayımlandığı yer 
olmasıyla, ‘Kuruluştan 
Kurtuluşa’ tarihimize 

yön veren bir 
şehir olma özelliği 

taşımaktadır.
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Bunun yanında misafirperver ve 
muhlis insanı, yeşil ve temiz doğası 
ile Amasya, Ülkemizin en güzel illeri 
arasında yer almakta; tarım, turizm 
ve sanayi ekseninde hızla gelişen 
ekonomisi ile de geleceğe emin 
adımlarla yürümektedir. 

Amasya tarih 
kitaplarında sıkça adı 
geçen bir ilimizdir. 
Osmanlı Dönemi’nde 
‘Şehzade Sancağı’ olarak 
bilinirken, Cumhuriyet 
Tarihi açısından 
Amasya Genelgesi 
ile öne çıkmaktadır. 
Amasya'nın tarihsel 
geçmişinde öne çıkan 
dönüm noktalarından 
bahsedebilir misiniz?
Amasya'nın tarihsel yolculuğu bin-
lerce yıl öncesine dayanmaktadır. 

Tunç Çağı’ndan itibaren Hititler, 
Frigler, Kimerler, İskitler, Medler, 
Persler, Pontus Krallığı ve Romalılar 
Amasya'da hüküm sürmüştür.

1075 yılına gelindiğinde ise Amasya 
Melik Ahmet Danişment Gazi tara-
fından fethedilerek Türk-İslam Yur-
du olmuştur. 

Anadolu Selçuklu Devleti’nin za-
yıflamasıyla, 13. Yüzyılda bir süre 
Moğol hâkimiyetine giren Amasya, 
daha sonra Eretna Beyliği’nin hâki-
miyetine girmiş, 1386 yılına gelindi-
ğinde ise Şehzade Yıldırım Bayezid 
tarafından Osmanlı Devleti toprak-
larına katılmıştır.

Ankara Savaşı sonrasında, Osmanlı 
Devleti’nin Fetret Devri’ne girmesiy-
le, Amasya tarihimizde çok önemli 
bir görev üstlenmiş ve Amasya’da 
hüküm süren Şehzade Çelebi Meh-
met “Fetret Devri'ne” son vererek, 
bir anlamda Osmanlı Devleti’nin 2. 
Kurucusu olmuştur.

Osmanlılar için bu denli öneme 
sahip Amasya, Yükselme Devri’ne 

kadar da ‘Şehzadeler Şehri’ olarak 
anılmıştır.

Bu dönemde Yıldırım Bayezid, Çele-
bi Mehmet, 2. Murat, Fatih Sultan 
Mehmet, 2. Bayezid, Yavuz Sultan 
Selim ve 3. Murat Amasya'da ye-
tişmiş ve Osmanlı İmparatorluğu 
tahtına oturmuştur. Bunların dışın-
da yine padişah olamayan, Mazlum 
Şehzade Mustafa dâhil, 5 Şehzade 
de farklı dönemlerde Amasya'da 
Valilik görevinde bulunmuştur

Osmanlı Devrinde çok sayıda şeh-
zadenin burada yetişmesi, şehrimi-
zin bilim, kültür ve sanat dünyasını 
da zenginleştirmiştir. Amasya diğer 
yandan Evliya ve Erenleri ile manevi 
iklimin hâkim olduğu bir ildir. 

Amasya bu tarihi süreçlerden ge-
çerken, tarihimiz açısından değer 
taşıyan çeşitli insan hazinelerini de 
yetiştirmiştir.

Bu bağlamda Coğrafya İlminin ku-
rucusu kabul edilen Strabon, uy-
guladığı tedavi yöntemleri ile tıp 
ilminde çığır açan Sabuncuoğlu 
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Şerefeddin, Divan Edebiyatımızın 
İlk Kadın Şairi Mihri Hatun ve Hat-
tatların Piri kabul edilen Şeyh Ham-
dullah Amasya’mızın insanlığa ar-
mağan ettiği önemli şahsiyetlerden 
yalnızca birkaçıdır. 

Tabii ki Amasya'mızın tarihsel yol-
culuğunun en önemli kilometre 
taşlarından biri de, Cumhuriyetimi-
zin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal  
ATATÜRK'ün, Cumhuriyetimizin 'Do-
ğum Belgesi' olarak nitelenen ve 
'Milletin İstiklalini Yine Milletin Azim 
ve Kararı Kurtaracaktır!' sözüyle hafı-
zalara kazınan Amasya Tamimi'ni İli-
mizden tüm dünyaya ilan etmesidir.

19 Mayıs 1919'da 9. Ordu Müfettişi 
sıfatıyla Samsun'a ayak basan Mus-
tafa Kemal, buradan Havza’ya, daha 
sonra ise Amasya'ya gelmiştir.

Gazi, Amasya'ya ulaştığında Cülus 
Tepe mevkiinde, başta Müftü Hacı 
Hafız Tevfik Efendi olmak üzere 
Amasya’nın ileri gelenleri ve Amas-
yalılar tarafından büyük bir coşkuyla 
karşılanmıştır. 

Müftü Hacı Hafız Tevfik Efendi'nin 
‘Paşam bütün Amasya emrinizdedir. 
Gazanız mübarek olsun.’ sözü de, 
Amasyalıların Milli Mücadele’ye ve 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'e olan 
inancını ifade etmiştir. 

Nitekim ATATÜRK, ‘Amasya inkılap 
ve Cumhuriyet tarihinde, daima 
ehemmiyetini muhafaza edecek bir 
mevki ihraz eylemiştir.’ sözüyle Milli 
Mücadelede Amasya’nın oynadığı 
tarihi role atıfta bulunmuştur. 

Görüldüğü gibi Amasya, hem Osman-
lı Devleti'nin tekrar kuruluşunda hem 
de Milli Mücadelenin temel esaslarını 
belirleyen Amasya Tamimi’nin yayım-
landığı yer olmasıyla, ‘Kuruluştan Kur-
tuluşa’ tarihimize yön veren bir şehir 
olma özelliği taşımaktadır.

Amasya, tarihi ve kültürel 
varlıkları, tarım, turizm 
ve sanayi potansiyeli; 
doğal kaynakları, yaşam 
tarzı ve gelenekleri 
ile tanınan illerden 
biridir. Bu bağlamda 
İl’in sahip olduğu 
potansiyelin yeterince 
değerlendirildiğini 
düşünüyor musunuz? 
Bu konuya yönelik 
çalışmalardan söz 
edebilir misiniz?
Amasya hem tarihi ve kültürü, hem 
de doğal zenginlikleri ve gelenekleri 
ile Orta Karadeniz Bölgesi'nin şah-
sına münhasır illerinden biridir. Ül-
kemizin doğu-batı ve kuzey-güney 
eksenli ulaşım ağlarını birleştiren 
Amasya, 70'li ve 80'li yıllarda başta 
İstanbul olmak üzere, çeşitli büyük 
şehirlere göç vermiştir. 

O yıllarda sanayinin ilimizde geliş-
memiş olması, temel geçim kayna-
ğının tarım ve hayvancılıkla sınırlı 
kalması, kültür ve tarih turizmine 
yönelik çalışmaların yetersiz kalma-
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sı, Amasya'nın mevcut potansiyelini 
kullanamamasına sebep olmuştur.

Buna karşın özellikle Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
Beyefendinin liderliğindeki Hükü-
metlerimiz döneminde, Ülkemiz 
genelinde olduğu gibi İlimizde de 
büyük bir gelişim, değişim ve dönü-
şüm yaşanmıştır.

Amasya böylece; ulaşımdan sağlığa, 
eğitimden sosyal hizmetlere, tarım-
dan sanayiye ve hizmet sektörün-
den ticarete kadar tüm alanlarda 
milyarlarca lirayı bulan yatırım almış 
ve çehresi değişerek gelişmiştir. 

Biz de hem İlimizin bu gelişim süre-
cini devam ettirmek, hem de Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Ülkemize çiz-
diği 2023, 2053 ve 2071 vizyonun-
da, Amasya için öngörülen hedefleri 
yakalamak adına çok sayıda proje ve 
çalışmayı hayata geçirmek için gay-
ret göstermekteyiz.

Amasya ekonomisinin temellerini 
tarım, sanayi ve turizm sektörleri 
oluşturmaktadır. Biz de bu bağlam-
da Amasya'da göreve başladığımız-
da; saha taramaları yapıp, akabinde 
İlimizin her yanı ve yönü ile envan-
terini çıkartarak, çeşitli sektörlerin 
önceliklerini, ihtiyaçlarını ve bek-
lentilerini tespit etmek amacıyla, 
içerisinde Üniversitemizin, yerel yö-
netimlerin, ilgili kamu kurumlarının 
ve sivil toplum kuruluşlarının da yer 

aldığı, Tarım, Sanayi, Turizm ve Pro-
jeler Üst Kurullarını oluşturduk. 

Bu kurullarımızda İlimizin tüm 
paydaşlarıyla istişareler yaparak 
çalışmalarımıza hızla başladık. Bu 
noktada Amasya’mızda özellikle yü-
rüttüğümüz sektörel bazlı çalışma-
lardan bahsetmek istiyorum.

Yaptığımız analizlerde tarım sektö-
ründe en büyük problemin sulama 
olduğunu görerek, tüm paydaşlarla 
İlimizin Sulama Raporunu hazır-
ladık. Bu rapora bağlı olarak; kısa, 
orta ve uzun vadede yapacaklarımı-
zı kararlaştırdık. 

Bu rapor doğrultusunda sulama 
yatırımlarını planlarken, bölgemize 
katma değer sağlayacak ürün de-
senlerini de oluşturduk ve bu alanda 
çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bu ih-
tiyacı gidermek için ilk adım olarak, İl 
Özel İdaremizce 2021 yılında tarım-
sal sulama yatırımlarımızı bir önceki 
yıla göre yaklaşık 15 kat arttırarak 46 
milyon TL’ye çıkarıp, 26 bin dekar ta-
rım arazisini basınçlı sulamaya açtık. 

2022 yılında da aynı hızla 54 milyon 
TL’lik bir yatırımla 21 bin dekarlık bir 
alanı suyla buluşturuyoruz. Yani sa-
dece son 2 yılda tarımsal sulamaya 
100 milyon TL’yi aşkın bütçe ayırmış 
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durumdayız. Sulama yatırımlarında-
ki bu artış ürün rekoltemize ve buna 
paralel olarak da üreticilerimizin ge-
lirlerine olumlu katkılar sağlamaya 
başlamıştır. 

Bununla birlikte İl Özel İdaremizce son 
iki yılda; 135.000 dekarlık Yağlık Ayçi-
çeği, 4.860 dekarlık Nohut, 1.700 de-
karlık Soya Fasulyesi, 14.050 dekarlık 
Tritikale, 8.500 dekarlık Yonca Tohu-
mu, %50 ve %75 hibe destekli olmak 
üzere üreticilerimize teslim edilmiştir. 
Son iki yılda İlimizdeki Yağlık Ayçiçeği 
ekilişindeki artış, Ülkemizin salgın sü-
recindeki yemeklik yağ üretimine de 
katkı sunmuştur. 

Bu dönemde 1.000 dekarlık Ceviz, 
100 dekarlık Amasya Misket Elması, 
100 dekarlık Kuşburnu, 150 dekarlık 
İncir, 110 dekarlık Çilek, 162 dekar-
lık Trabzon Hurması, 890 dekarlık 
Kiraz ve 5 dekarlık Sumak Fidanı da 
%50 ve %75 hibe desteğiyle çiftçile-
rimize ulaştırılmıştır. 

Yine İl Özel İdaremiz ve Ajansları-
mızın katkılarıyla, desteklemeleri-
miz hayvancılık alanında da devam 
etmiş ve 6 Milyon adet Yavru Sazan 
Balığı Üretimi gerçekleştirilerek, 
üreticilerimize 2 baş Gebe Düve, 
35 baş Manda Boğası, 46.500 doz 
Çiçek Aşısı, 30.000 doz E-Coli Aşı-
sı, 226 adet Süt Sağım Makinası ve 
Yardımcı Ekipmanı, 120 adet Buza-
ğı Kabini ve Yardımcı Ekipmanı, 76 
adet Hayvan Sulama Sıvatı ile 50 
adet Göçmen Çadırı ve Güneş Ener-
jisi Sistemi desteği sağlanmıştır. 

Tarım alanında yaptığımız bu çalış-
malara paralel olarak İlimizde Kadın 
Kooperatifçiliğini de önemsiyor ve 
destekliyoruz. Tüm ilçelerimizde 
yaptığımız bilgilendirme ve teşvik 
faaliyetleri neticesinde göreve gel-
diğimizde 1 olan Kadın Kooperatifi 
sayımız bugün 11’e yükselmiştir. 
Sağlanan proje bazlı destekler ile 
ticari ve teknik bilgilendirmeler sa-
yesinde, Kadın Kooperatiflerimiz 
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artık çeşitli ürünleri kaliteli şekilde 
üreterek, iç ve dış pazarlara satar 
hale gelmiştir. 

Amasya hayvancılıkta başta Suluova 
ilçemiz olmak üzere, önemli bir po-
tansiyele ve fiyat belirleme gücüne 
sahiptir. 

Biz de bu potansiyeli daha da üst 
noktalara taşımak adına, Suluova 
ilçemizde faaliyet gösteren ve Ül-
kemizde alanında ilk olan Suluova 
Tarıma Dayalı İhtisas Besi (TDİB) 
Organize Sanayi Bölgesi’nin mev-
cut kurumsal kimliği ile yönetimini, 
fiziki ve teknik altyapısını güçlendir-
mekle işe başladık. 

Daha sonra kapasitesi dolan TDİB 
OSB’mizde genişleme çalışmalarına 
başladık. Şu anda TDİB OSB’mizin 
genişleme çalışmaları başarıyla ta-
mamlanmış ve yaklaşık 41 milyon 
TL yatırım bedeli olan altyapı pro-
jesi ihale aşamasına gelmiştir. Sulu-
ova TDİB OSB ilave alan ile birlikte 

toplam 152,5 hektar alan üzerinde, 
toplam kapasitesini 2 katına, yani 
yaklaşık 20.000 büyükbaş hayvana 
çıkaracaktır. 

Hali hazırda Ülkemizin en büyüğü 
olan TDİB OSB’miz, genişleme alanı-
nın faaliyete geçmesiyle Avrupa’nın 
en büyüklerinden biri olacaktır. 
TDİB OSB’miz ayrıca, Tarım ve Or-
man Bakanlığımız tarafından, yurtiçi 
ve yurtdışında Model OSB olarak 
gösterilmektedir. 

Sanayi alanında ise ilk olarak öneri-
miz neticesinde, Orta Karadeniz Kal-
kınma Ajansı tarafından başlatılan 
proje süreci sonunda Amasya, Mer-
zifon, Suluova TDİ Besi OSB ve Su-
luova OSB’nin altyapı ihtiyaçları için 
6,8 milyon TL kaynak sağlanmıştır.

Daha sonra Taşova ilçemizde, uzun 
yıllardır bölge insanının hayalini kur-
duğu, ilimizin 5. OSB’sini kurmak için 
çalışmalara başlanmış ve 6 ay gibi 
rekor bir sürede Sanayi ve Tekno-
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loji Bakanlığımızın onayıyla Taşova 
OSB’nin kurulumu tamamlanmıştır. 

Hâlihazırda altyapı, imar ve par-
selasyon çalışmaları devam eden 
Taşova OSB’mize, 40 adet yatırımcı 
yaklaşık yatırım bedeli 570 milyon 
TL olan üretim tesisleri kurabilmek 
için ön talepte bulunmuştur. 

Mevcut Merzifon, Amasya ve Suluo-
va OSB’lerimize yönelik olarak ise şu 
çalışmalar yapılmıştır. 

Merzifon Organize Sanayi Bölgesin-
de; doluluk oranı % 98’e ulaştığın-
dan, 144 Hektarlık 2 nolu ilave alan 
için genişleme çalışmalarına başlan-
mış ve Cumhurbaşkanlığı 2022 Yılı 
Yatırım Programına dâhil edilerek, 
parselasyon ve imar projeleri ihale 
çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca 
yaklaşık 2000+2000 m3 kimyasal+-
biyolojik atıksu arıtma tesisinin ya-

pımı da Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı yatırım programına alınmıştır.

Merzifon OSB’mizde 2020 Yılı Sos-
yal Gelişmeyi Destekleme Programı 
(SOGEP) kapsamında 1,7 milyon TL 
bütçeli, Tek Ebeveynli Ailelerde Ka-
dın ve Çocuğun Güçlendirilmesi ve 
Kadın İstihdamının Artırılması Projesi 
hayata geçirilmiştir. Bu proje kapsa-
mında çocuklarının bakımını tek ba-
şına üstelenen kadınlarımıza yönelik 
mesleki eğitim atölyeleri ve çalışır-
ken evlatlarını emanet edebilecek-
leri anaokulu binası tamamlanarak, 
OSB içerisinde hizmete açılmıştır. 

Ayrıca yaklaşık 4 milyon TL bütçeli 
OSB Güvenli, Verimli ve Çevreci Bir 
Enerji Sistemine Dönüşüm Projesi 

yapım işine başlanmıştır. Mevcut 
OSB alanındaki enerji nakil hatla-
rının yer altına alınması ve Scada 
Sistemi kurulumu tamamlanmış, 
genişleme alanının alt ve üst yapı 
işleri çalışmalarına da başlanmıştır. 

Genişleme alanı enerji nakil hatları 
için ise 2 milyon 900 bin TL yatırım 
yapılmıştır. Ayrıca OSB’mizde mey-
dana gelebilecek iş kazaları ve diğer 
olumsuzluklara kısa süre içerisinde 
müdahale edebilmek amacıyla 112 
Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ku-
rulumu son aşamaya gelmiştir. 

Amasya Organize Sanayi Bölgesinde; 
49,2 hektar genişleme alanı için Sana-
yi ve Teknoloji Bakanlığı oluru ile Yer 
Seçimi tamamlanmış ve çalışmalar 
büyük bir hızla devam etmektedir.

Bölgemizin mevcut yol ağı ile teknik 
ve fiziki altyapısı da güçlendirilirken, 
OSB içerisindeki 11 adet trafonun 



97

İDARECİNİN SESİ / EYLÜL / EKİM

modernizasyonu ile öncü sektör 
olan doğal taş sektörüne yönelik, 
Kırma-Eleme Tesisinin kurulumu bu 
yıl tamamlanacaktır.

Son olarak Suluova Organize Sanayi 
Bölgesinde ise, %100 doluluk oranı-
na ulaşıldığından, 94 hektarlık alan-
da genişleme için çalışmalara baş-
lanmış, Yer Seçimi tamamlanmıştır. 
OSB Atıksu Arıtma Tesisi yapımı da 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım 
programına alınmıştır. 

OKA’dan sağlanan destek ile OSB’nin 
depo otomasyon sistemi kurulmuş, 
güvenlik kamera sistemleri yapılmış 
ve OSB içindeki hasarlı yol ve altyapı-
ların onarımı ve iyileştirmesi sağlan-
mıştır. Bu çalışmaların toplam bedeli 
ise 1 milyon 380 bin TL’dir.

Yeni kurulan Taşova OSB ve mevcut 
4 OSB’mizdeki genişleme alanla-

rının faaliyete geçmesiyle Amas-
ya’mızın sanayi kapasitesi %103 
oranında büyümüştür.

Köklü tarihinde 14 medeniyete ev 
sahipliği yapan Amasya’mızın öne-
mi, Harşena Dağı ve Kral Kaya Me-
zarları’nın UNESCO Dünya Mirası 
Geçici Listesine alınması ile bir kat 
daha artmıştır. Biz de bu bilinçle 
hem geçmiş medeniyetlerin mira-
sına sahip çıkmak, hem de Amas-
ya’nın turizm potansiyelini en üst 
seviyede kullanmak adına çeşitli 
çalışmaları hayata geçirdik. 

Bu çalışmalarımızın şüphesiz en 
önemlisi UNESCO Dünya Mirası 
Kalıcı Listesine girmek adına yaptı-
ğımız çalışmalardır. Bu kapsamda 
Alan Başkanlığımız kurulmuş olup, 
Başkanlığa Alan Yönetimi Hizmet Bi-
nası tahsis edilmiştir. 

Alan Yönetim Planı ile UNESCO dos-
yasını hazırlamak için de alanında 
uzman bir danışmanlık firması ile 
sözleşme imzalanmış, sürecin bir 
parçası olan Çalıştaylar da Valili-
ğimizin koordinesinde süratle ta-
mamlanarak, dosya Fransa’da bu-
lunan UNESCO Merkezine iletilmek 
üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımı-
za sunulmuştur.

Ayrıca Saraydüzü Kışla Binası Milli 
Mücadele Müzesi ve Kongre Mer-
kezi’nin İl Halk Kütüphanesi’ne 
dönüşümü, tarihi Kılıçarslan İlköğ-
retim Okulu Binasının Geleneksel 
Türk El Sanatları Merkezi olarak 
restore edilerek faaliyete başlama-
sı, Anonim Türbenin restorasyonu, 
Boraboy Gölü’nün yılın 12 ayında 
kullanılabilmesi için yaptığımız dü-
zenlemeler, Turizm Danışma Ofisi ve 
Tabela Çalışmaları, Discover Amas-
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ya Mobil Uygulaması ve Harşena 
Dağı’nın siluetini vurgulayan ışıklan-
dırmaların bakım ve onarımı da bu 
çalışmalarımızın birkaçıdır. 

Bunlarla birlikte 1700 yıllık Tanrıça 
Mozaiği de İl Özel İdaremizin finans-
manıyla Amasya Müzesine taşınmış 
ve ziyarete açılması için son aşama-
ya gelinmiştir.

Bu süreçte Sultan Bayezid Külliye-
sinde yer alan eski halk kütüphanesi 
binasının Yazma Eserler Kütüphane-
si’ne dönüşümü için restorasyona 
başlanmış, tarihi Hazeranlar Konağı 
ve Merzifon Kızlar Mektebi Restoras-
yonu için de çalışmalara başlanmıştır.

Turizm sektörü nitelikli konaklama 
tesisleri ile ayakta durur. Bizde bu 
anlayışla mülkiyeti ve işletmesi İl 
Özel İdaresine ait Büyük Amasya 
Oteli’nde 5 milyon TL’lik bütçe ile 
kapsamlı bir tadilat ve yenileme ça-
lışmasını tamamlamış bulunuyoruz. 

Kültür ve turizm alanında ayrıca, So-
fular Mahallesindeki tarihi doku tu-
rizme kazandırılmış ve İlimizin muh-
telif yerlerinde bulunan 11 tarihi 
çeşmeyi ihya etmek için İl Özel İdare-
miz tarafından gerekli rölöve ve res-
torasyon çalışmalarına başlanmıştır. 

Yine Amasya’mıza hayat veren, 
güzellik katan Yeşilırmak Nehrinin 
ıslahı, temizlenmesi ve çevresinde 
rekreasyon alanları oluşturulması 
için Yeşilırmak Nehri Temizlik, Islah 

ve Rekreasyon Projemiz de hızla de-
vam etmektedir. 

Tüm bu çalışmalara aktardığımız 
kaynak ise yaklaşık 75 milyon TL 
olup, Amasya turizmine yaptığımız 
bu yatırımlar şimdiden meyvelerini 
vermeye başlamış ve İlimiz 2019 yı-
lında Salgın Süreci öncesinde kırdığı 
ziyaretçi ve konaklama rekorlarına 
şimdiden ulaşmıştır. 

Bu alanda yürüttüğümüz bir diğer 
önemli çalışmamız ise Coğrafi İşa-
retli Ürünlerde yaptığımız büyük 
atılımdır. Coğrafi İşaretler bir şehrin, 
bir ülkenin kendine özgü ürünlerini 
tescillemek ve aslına uygun olarak, 
tadını, şeklini ve üretim yöntemini 
muhafaza ederek korunmasını sağla-
mak adına büyük önem taşımaktadır.

Amasya’ya geldiğimizde, ilimizin 
4 adet coğrafi işaret tescili bulun-
maktaydı. Bu kapsamda ilk olarak 
Amasya Etli Çiçek Bamyası Yemeği, 
Amasya Toyga Çorbası, Amasya Bak-
lalı Dolma, Amasya Çöreği, Amasya 
Patlıcan Pehli, Burmalı Amasya Çö-
reği, Amasya Yağlısı, Amasya Kirazı, 
Amasya Keşkeği ve Suluova Soğa-

nı’nın Coğrafi İşaret Belgelerini ala-
rak, Coğrafi İşaretli Ürün sayımızı 
14’e çıkardık. 

Bizler sahip olduğumuz 14 coğrafi 
işaret tesciliyle yetinmiyoruz. Şu an 
itibarıyla 24 ayrı üründe daha coğ-
rafi işaret çalışmalarımız devam et-
mektedir.

Amasya'mıza katma değer sağla-
mak, çeşitli sektörlerdeki üretimi 
ve istihdamı arttırmak için yaptığı-
mız bu proje ve çalışmalar oldukça 
önemli olmakla birlikte; Amasyalı 
hemşerilerimizle gönül bağı kurma-
yı, onların acısına sevincine ortak 
olmayı da bir o kadar önemsiyoruz. 

Bu kapsamda hafta içi ve hafta sonu 
olmak üzere, mesaimizin en az bir 
gününü başta Aziz Şehitlerimizin 
Kıymetli Aileleri ve Gazilerimiz ol-
mak üzere, ulu çınarlarımız olan 
büyüklerimize, öksüz ve yetimlere, 
engellilere, ihtiyaç sahipleri ile ko-
ruyucu ailelerin yanı sıra esnafları-
mıza, zanaatkârlarımıza ve tüccar-
larımıza ayırıyor ve bunu da en asli 
görevlerimizden sayıyoruz. 
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Bu ziyaretler ve sohbetler bizleri 
manevi olarak güçlendirirken; bü-
yüklerimizin ve Saygıdeğer Amas-
yalıların Devletimize olan minnet 
duygusu ve duaları da bizlere ayrı 
bir çalışma azmi ve gücü vermek-
tedir.

Amasya ilinde başlamış 
olan ve özellikle önem 
verdiğiniz proje ya 
da projeler var mı? 
Bahsedebilir misiniz? 

Hem sanayi, hem tarım, hem de 
kültür ve turizm alanında bahsetti-
ğim gibi pek çok proje yürütüyoruz. 
Amasya ifade ettiğimiz gibi çok köklü 
bir tarihe ve kültüre sahip. Bu bakım-
dan İlimizin geleceğine çok olumlu 
anlamda etki edecek en önemli pro-
je olarak, Harşena Dağı ve Kral Kaya 
Mezarları’nın UNESCO Dünya Mirası 
Kalıcı Listesi’ne girmesi için yaptığı-
mız çalışmayı görmekteyim. 

Ülkemizde ve dünyada UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’nde yer alan 
şehirleri incelediğimizde, UNESCO 
sonrası gerek turizmde, gerekse 
ekonomik anlamda büyük bir atılım 
yaptıklarını görüyoruz. 

Bu anlamda UNESCO Dünya Mirası 
Kalıcı Listesi’ne girmek için Kültür 
ve Turizm Bakanlığımızın rehberli-
ğinde, başta Amasya Belediye Baş-
kanlığımız olmak üzere, ilgili pay-
daşlarımızla iş birliği halinde titiz ve 
süratli bir çalışma yürütmeye gayret 
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ediyoruz. Bu çalışmayı destekleyici 
mahiyette ise pek çok tarihi eseri-
mizin ihyası için restorasyon çalış-
malarımız devam etmektedir. 

Geleceğe yönelik önem verdiğimiz 
bir diğer projemiz ise Yeşilırmak 
Nehri’nin ıslahı, temizlenmesi ve 
çevresinde rekreasyon alanları oluş-
turulmasına yönelik çalışmamızdır. 
Yeşilırmak Nehri, Amasya’mızın bu-
lunduğu noktada kurulmasının en 
temel gerekçesidir. Tarih boyunca 
insanlar nehirlere ve su kaynakla-
rına yakın yerlerde yaşamayı tercih 
etmişlerdir. 

Bu yüzden Amasya Yeşilırmak ile 
hayat buluyor diyebiliriz. Bizde 
Amasya’mıza ayrı bir değer ve gü-
zellik katan Yeşilırmak’ı daha güzel 
bir görünüme kavuşturmak, yerli ve 
yabancı misafirlerimizin odak nok-
tası haline getirmek için 50 milyon 
TL bütçeli büyük bir çalışmayı sür-
dürüyoruz. Çalışmanın kısa sürede 
sonuçlanması için de elimizdeki 
tüm imkânları seferber ediyoruz. 
Yine tarım alanında çiftçilerimizin 
ihtiyaçları doğrultusunda çok sayıda 
basınçlı sulama tesisinin yapımına 
da ayrı bir önem vermekteyiz. 

İdarecinin Sesi Dergisinin 
209. Sayısının Kapak 
Konusu ‘Girişimcilik’ 
olarak belirlenmiştir. 
Bu konu ile ilgili 
düşüncelerinizi bizimle 
paylaşır mısınız?
Girişimcilik sözlük anlamına göre 
‘Herhangi bir alanda üretim yap-
mak için bir sermaye koyarak iş ger-
çekleştirme’ olarak ifade edilse de, 
bana göre daha farklı yorumlanması 
gereken bir kavramdır. 

Aslına baktığımızda Anadolu’nun 
herhangi bir köyünde kısıtlı imkân-
larla eğitimlerini sürdürerek, hâkim, 
öğretmen, kaymakam, mühendis 
ve benzeri meslekleri icra eden 
tüm insanlarımız birer girişimcidir. 
Toprağını emekle yoğurarak rızkını 
kazanan, bu ülke için üreten, insanı-
mıza hakkıyla hizmet eden çiftçimiz, 
işçimiz, esnafımız birer girişimcidir. 

Bundan 100 yıl önce her türlü eko-
nomik ve teknik imkândan yoksun 
Aziz Milletimizin sergilediği Milli 
Mücadele, belki de tarihteki en bü-
yük girişimcilik örneklerinden biri-
dir. Çünkü onlar yokluklar içinde her 
şeylerini ortaya koymuş ve bu vata-
nı kazanmışlardır. 

Şunu ifade etmek isterim ki, hepi-
mizin yaşam mücadelesi içinde bir 
girişimcilik yatmaktadır. Bu noktada 
önemli olan, özellikle geleceğimizin 
teminatı olan gençlerimizin kendi-
lerini tanımaları, yapabileceklerinin 
farkına varmaları ve bu topraklar 
için asgari ölçüde ne yapabilirim 
kaygısı taşıyarak, bir şeyleri başar-
maya çalışmalarıdır. 

Girişimcilik aslında, bu dünyada 
güzel izler bırakmak, kendimize ve 
insanlara faydalı olmak için geçmişi-
mizden aldığımız güçle daha ileriye 
attığımız adımların tamamıdır.


