Sayın Konuklar, Sayın Katılımcılar, Değerli Basın Mensupları,
Sizleri Gazi Akça Koca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu Düzenleme Kurulu ve şahsım
adına saygıyla selamlıyorum. Gazi Akça Koca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu’na hoş geldiniz.
Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi; kültür hayatımıza katkı sağlayan, ülkemiz, gençliğimiz
ve Kocaeli şehrinin geleceğinin inşası adına bilimsel esaslar doğrultusunda çalışmalar
yürütmektedir. Bu bağlamda, Kocaeli Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi’nin katkılarıyla,
sosyal ve kültür hayatımızın daha etkin bir şekilde devamını sağlamak ve gelecek nesillere
daha mutlu yaşam ortamları ve kültürel alt yapı kurulması adına Gazi Akça Koca ve Kocaeli
Tarihi Sempozyumu’nu düzenlemiş bulunuyoruz.
Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi’nin aldığı karar doğrultusunda, sempozyumun
hazırlıkları, yaklaşık 6 ay önce başladı. Bu süreçte, Düzenleme Kurulumuz ve sekretarya 7
farklı toplantı yaptı.
Düzenleme Kurulumuzun dört ana başlık altında gerçekleştirmeye karar verdiği
Sempozyum, aşağıdaki ana tema ve alt başlıkları altında oluşmuştur. Bunlar;
• Osmanlı Fetihleri Döneminde Kocaeli ve Çevresi
• Akça Koca ve Osmanlı Uç Beylerinin Fetih Siyasetleri
• Osmanlı İdaresinde Kocaeli ve Çevresinin Sosyal ve İktisadi Tarihi
• Seyahatnamelerde ve Dönemin Kaynaklarında Kocaeli ve çevresi
• Dönüşüm Sürecinde, XIX. Yüzyılda Şehir ve Mekânda Yeni Oluşumlar
• Milli Mücadele Döneminde Kocaeli Yarımadası
• Cumhuriyet Dönemi Çalışmaları ve Bu Dönemin Bölge için Önemi
• Sağlık, Eğitim, Mimari, Sanat ve Kültür Tarihi
Ayrıca şehrin Osmanlı Öncesi Gelişmeleri de tarihi bütünlüğün sağlanması adına
sempozyum konularına dâhil edildi.
Bu konu başlıklarından hareketle düzenlenen sempozyumumuz, yine altı önemli
bileşen etrafında şekillendirilmiştir. Bu çerçevede kurgulanan sempozyumumuz, bugüne
gelindiğinde elinizde olan sempozyum programıyla hayata geçirilmiştir.
Bu vesileyle kongremizin gerçekleşmesi yolunda kaynak yaratan Kocaeli Büyük Şehir
Belediyesi Başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’na ve bilimsel olanaklarını bizimle
paylaşan Sakarya Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi Rektörlüklerine, Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığına, Sempozyum Düzenleme Kurulu
adına içtenlikle teşekkür ederim.
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Kültürel çevrenin ve tarihî alt yapının inşası adına başlattığımız çalışmalar kapsamında,
sempozyuma sunulan 110 tebliğ, kısa süre içerisinde kitap haline dönüştürülerek büyük
bir külliyatın ilk nüvesini oluşturacaktır. Bu sempozyumda sunulan bütün tebliğler tek
başına büyük bir kitap halinde neşredilebilecek bir bilgi birikiminin oluşmasını sağlamıştır.
Bu sebeple sempozyumumuz Türkiye’de son yirmi yıl içeresinde düzenlenen akademik
katılımın ve akademik kalite değerinin en yüksek olduğu toplantılardan birisi olma özelliğine
de sahiptir.
Kıymetli akademisyenler,
Geçen dört ayınızı fedakâr çalışmalarla geçirdiğinizin, tebliğlerin arşiv kaynaklarından,
yazılı ve görsel diğer kaynaklardan yararlanarak hazırladığınızın farkındayız. Özverili
çalışmalarınız ve davetimize karşılık vermeniz olmasaydı bu sempozyum hayata
geçirilemezdi. Bu sebeple emeklerinizin karşılığı yoktur. Sizlere Türkiye’nin tarihî alt
yapısının oluşturulmasında verdiğiniz destekten ötürü Sempozyum Düzenleme Kurulu
adına teşekkür ediyorum.
Kongremizin daha verimli geçmesi noktasında, başta destekleyen tüm kurum ve
kuruluşlara, Kongre Düzenleme, Yürütme Kurulu ve Bilim Kurulu üyelerine, Bildiri
Sunan tüm katılımcılara ve Kongre Sekreterlerimize katkılarından ötürü teşekkür eder,
kongremizin başarılı geçmesi dileğiyle tüm konuklarımıza ve katılımcılara saygılarımı arz
ederim.

Prof. Dr. Haluk SELVİ
Düzenleme Kurulu Adına
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