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T.C. Kalkınma Bakanı

Dr. Cevdet YILMAZ

Son 10 yılda ülkemizin yakaladığı büyüme ve gelişme sadece ülke içinde değil 
dünya çapında da gündeme gelmektedir. Kaynaklarını akılcı ve stratejik yatırımlar 
ile katma değeri yüksek alanlara yönlendiren Türkiye’nin bu sürecin sonuçlarını 
önümüzdeki 10-15 yıllık dönemde ivme kazanarak alması beklenmektedir. 

Makroekonomide sağlanan başarının sürdürülebilmesi, her bölgeyi ve her kesimi 
içine alan yapısal ve mikro dönüşümün sağlanabilmesine bağlıdır. Bu bakımdan, 
her bölgenin kendi şart ve imkânlarına duyarlı, yerel düzeyde yapısal dönüşüm 
hedeflerine odaklı ve çok yönlü  bir bölgesel gelişme politikası uygulanmaktadır. 
Bu uygulamayla bir taraftan doğu ve güneydoğu başta olmak üzere orta Anadolu 
ve doğu Karadeniz’de nispi olarak zayıf kalan bölgelerimiz hızla kalkındırılırken, 
öte yandan ulusal ölçekteki hedeflerin daha da ötesine geçebilmek için bütün 
bölgelerimizin kalkınma ve rekabet dinamikleri, iyi yönetişim ilkeleri temelinde 
güçlendirilmektedir.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılına kadar 
ülkemiz için milli gelirden ihracata, bilim ve teknolojiden üretkenliğe, sanayiden 
ticarete pek çok alanda hedefler konulmuş olup; bu hedeflere ulaşma yolunda emin 
adımlar atılmaktadır. 

Ülkemizin gerçekleştirdiği kalkınma hamlesinin tüm bölgelerimiz ve toplum 
kesimlerimizce desteklenmesi, hâsıl olan faydalardan da adil bir şekilde yararlanılması 
hedefinin gerçekleştirilebilmesi noktasında Bakanlığımızın bölgesel gelişme 
politikalarının önemi giderek artmaktadır.  Kalkınma Bakanlığımız, etkinlik ve 
hakkaniyeti aynı anda sağlamak stratejisi temelinde bölgelerarası farkları azaltmak 
ve bölgelerin rekabet gücünü öne çıkarmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 
Bu çalışmalar bağlamında, daha önce harekete geçirilemeyen bölgesel kalkınma 
planlarına hayatiyet kazandırılmış, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde GAP Bölge 
Kalkınma İdaresi ile başlayan entegre bölgesel gelişme faaliyetleri Orta Anadolu’da 
KOP, Doğu Karadeniz’de DOKAP ve Doğu Anadolu’da DAP Bölge Kalkınma İdareleri 
ile genişletilmiş ve yaygınlaştırılmıştır.

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, DAP, DOKAP Bölge 
Kalkınma İdareleri ile birlikte 2011 yılının Haziran ayında 642 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Kalkınma Bakanlığı’na bağlı, özel bütçeli ve merkezi 
teşkilat statüsünde bir kurum olarak kurulmuştur.

KOP İdaresi’nin kuruluş amacı; Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinden 
oluşan KOP Bölgesi’nde proje uygulamalarını yerinde koordine etmek, bölgedeki 



kalkınmaya yönelik yatırımların ve projelerin gerektirdiği araştırma, planlama, 
programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin 
yerine getirilmesi suretiyle bu projelerin kapsadığı illerin eylem planı aracılığıyla 
kalkınmasını hızlandırmaktır. 

Bilindiği üzere; Bölgesel kalkınmanın lokomotif güçlerinden olan üniversiteler, 
yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetleri ile değil,  yenilikçilik kapasiteleri, bölgesel 
analiz çalışmaları ve bulundukları kentlere yaptıkları katkıyla bölgesel gelişme ve 
ulusal kalkınmada en önemli aktörlerin arasında yer almaktadır.  

Bu etkileşim bağlamında, KOP Bölge Kalkınma İdaremizin koordinasyonunda, 
KOP Bölgesi’nde bulunan 7 üniversite 2012 yılında bir araya gelerek ‘KOP Bölgesi 
Üniversiteler Birliği’ni (UNİKOP) kurmuş ve Birliğin odak noktası, KOP Bölgesi’nin 
kalkınmasını desteklemek amacıyla ortak çalışmalar yapmak olarak belirlenmiştir. 

KOP Üniversitelerinde 6 bine yakın öğretim elemanı, 135 binin üzerinde 
öğrencinin bulunduğu düşünüldüğünde bu birlikteliğin önemi bir kez daha 
anlaşılacaktır. Bölge için önemli bir akademik potansiyeli barındıran UNİKOP’un, 
yapacağı çalışmalarla hem bölgeye hem de Türkiye’nin hedeflerine önemli katkılar 
sağlayacağına inanıyorum.

UNİKOP kapsamında Bölge üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-
geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari işbirlikleri 
yapılmaktadır. Ayrıca, üniversite-sanayi etkileşimini ve üniversite-şehir 
bütünleşmesini ileri düzeye taşımak ve ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma 
çabalarına katkı sağlamak amacıyla ortak faaliyetler ve projeler geliştirilerek 
hayata geçirilmektedir. 

Bölgesel Kalkınma alanında çalışmalarda bulunan bilim adamları, uygulamacılar 
ve üniversiteler dışındaki araştırmacıları buluşturarak karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunabilmelerine zemin hazırlamayı amaçlayan bu Sempozyum KOP Bölgesi ve 
ülkemiz için önemli bir katkı sağlayacaktır. 

Kamu, sivil toplum, özel sektör, yerel yönetimler, medya ve üniversite 
temsilcilerini bir araya getirerek bilgi ve tecrübe paylaşımını olanaklı kılacak olan 
bu sempozyum, bölgesel kalkınmaya yönelik yeni işbirliklerinin oluşturulması için 
zemin oluşturacağına inanıyor; katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi iletiyor, bölge 
insanımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 

Cevdet Yılmaz

Bölgesel Gelişmede Öncü Kurumlar Olarak Üniversiteler 
ve UNİKOP Örneği



KOP Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanı

Tarih öncesi çağlardan günümüze sosyal, kültürel, ekonomik ve idari alanda 
önemli bir merkez olmuş ve çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapmış olan KOP 
Bölgesi’nde kurulan “KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği” (UNİKOP), Bölgemizin ve 
ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefleyen genç ve önemli bir oluşumdur.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı öncülüğü ve koordinasyonunda kurulan 
ve Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde İllerinde eğitim veren yedi üniversitemizi bir 
araya getiren bu Birlik ile kalkınmanın önemli kurumlarından olan üniversitelerimiz, 
bölge yararına iş birliği amacıyla buluşturulmuştur. 

KOP Bölgesi illeri Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde’den 7 üniversitemiz ile 
birlikte oluşturulan KOP Üniversiteler Birliği’nin organize ettiği KOP Bölgesel 
Kalkınma Sempozyumu ile KOP Bölgesi temel meselelerini ortaya koymak yanında 
sorunlu alanlarda çözüm üretilmesi için bir tartışma zemini oluşturma fırsatı 
bulunmuştur. 

Sempozyumun, bölgesel kalkınmanın lokomotif güçlerinden en önemlisi olmak 
durumunda olan üniversitelerimiz tarafından organize edilmesi büyük anlam 
taşıyor. Bir üniversiteyi üniversal yapan yürüttüğü eğitim-öğretim, araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerini üniversite dışına da çıkarabilmesidir.

ÜNİKOP adını verdiğimiz KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği de bu anlamda farklı 
bir yapıdır. Yalnızca akademik işbirliği değil; odak noktası bölge kalkınması olan özel 
bir oluşumdur. Bu açıdan sayın rektörlerimizi içtenlikle kutlamak isterim. Yolumuz 
zorlu bir yol ama buradan bir başarı hikâyesi, Türkiye’ye özgü bir model çıkarmak, 
yükselen Türkiye’ye bir katkı da bu bölgenin vermesi demektir. Çünkü kendine has 
sorunları olan bu bölgenin dönüşerek kalkınması üniversitelerinin sahaya çıkması 
ile gerçekleşebilecektir.  

KOP Bölgesi, Anadolu kurumsal devlet hafızamızın başlangıcı, hükmedilen 
değil hükmeden, güçlü coğrafyası ve tarihi ile medeniyetimizin mihenk taşlarından 
biriydi. KOP Bölgesi’nin de içinde yer aldığı Orta Anadolu, Türkiye’nin ilim, irfan, 
hoşgörü bakımından küresel ölçekte değerler üreten bir coğrafyası, bir hoşgörü, bir 
gönül havzasıydı. Çağdaş İbn-i Sina, İbn-i Rüşd gibi ilim adamları ile birlikte Selçuklu 
dönemine ait Hz. Mevlana, Sadreddin-i Konevi, Muhyiddin-i Arabî, Hacı Bektaş-ı 
Veli, Ahi Evran’ın evrensel niteliklerini hala korumaları ilim irfana verilen önemin 
göstergesidir. Tarihimizde bu dönem kadar evrensel seviyede üretim yapabildiğimiz 
bir başka dönem yoktur. 

Kalkınma terimi, yalnızca Türkiye’de değil, uzun bir dönem boyunca bütün 
dünyada, sanayileşme teriminin eş anlamlısı olarak kullanıldı. Fakat gariptir ki 
sanayileşmenin yol açtığı bölgesel farklılıklar, günümüzde ciddi bir sosyal problem 
olarak belirginleşti. Bölgesel kalkınma çalışmaları da münhasıran sanayileşme 
sürecinin yol açtığı bölgesel eşitsizlikleri giderme çabaları olarak ortaya çıktı. 
Türkiye’de ise Marmara Bölgesi dışında daha düne kadar bölgesel kalkınma 
inisiyatiflerinin taşıyıcısı olarak tarım ve tarımsal sanayiler görüldü. Ziraatçı 

Prof.Dr. Mehmet BABAOĞLU



Mehmet Babaoglu

bir akademisyen olarak ifade etmesi belki çok zor ama Türkiye’de tarım odaklı 
kalkınmaması gereken tek bölge neresidir sorusunun cevabı herhalde KOP Bölgesi 
olurdu. Çünkü bu bölge kadar su yetersizliği olan, kuraklık şartları ağır başka 
bir bölge yoktur.  Birkaç küçük ölçekli proje dışında su yetersizliğinin kısa vadeli 
ekonomik çözümü de görülmemektedir. İşte kısa ve orta vadede tarımsal altyapının 
iyileştirilmesi önceliği dışında bu bölge nereye doğru gitmeli, hangi alanlara 
dönüştürülmeli, nasıl kalkınmalı sorularının cevapları, bu durumda aslında gelecek 
açısından bir sıkıntı gözüküyor. 

Su ve insan kaynağı yeterli olmayan bir bölgenin kalkınma stratejisini tarım 
üzerine kurması oldukça risklidir. KOP Bölgesi’nde tarımda, mevcut koşullara, 
toprak yapısına, coğrafi şartlara ve su olanaklarına uygun olarak yapılandırılan 
bir değişim sürecinin yanında, bölgeyi sanayi, ticaret, eğitim, sağlık ve turizm gibi 
diğer alanlarda güçlendirecek bir dönüşüm programı kaçınılmaz gözükmektedir. Bu 
dönüşümü yön veya yönleri bölgenin geleceğini ortaya koyacaktır. İmalat sanayinin 
bölgedeki gelişimi, özellikle yük taşımacılığı konusunda bölgenin limanlarla 
bağlantısının güçlendirilmesini gerektirmektedir. Bu sebeple, bölgeden geçen 
hatların hem sınaî ürünü taşıyacak hem de insan hareketliliğini sağlayacak karma 
hatlar olması yönünde çalışmalar yapılmalı ve alanda kurumlar arası koordinasyon 
sağlanmalıdır. 

İşte tüm bunlar sektörel sıkışma yaşayan KOP Bölgesi’nin kalkınmasını 
hızlandırmak amacıyla KOP İdaresi’nin kurulmasının temel gerekçeleridir. 
Hazırlanacak Eylem Planı bu amaca hizmet edecektir. 

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği, bu çerçevede, bölgemiz için çok değerli bir 
girişimdir ve bizleri bugün bir araya getiren bu sempozyum ile de güzel bir tartışma 
ve iş birliği zemini oluşturarak tarihi bir başlangıç yapmıştır. Bu sempozyuma 
verdikleri destek için tüm rektörlerimize tekrar teşekkür ediyorum.

Bu sempozyumun KOP Bölgesi’ni geliştirme ve güçlendirmede, bölge 
üniversitelerinin bir motor olarak ön plana çıkacağı ve Türkiye’ye model olacak 
çok yönlü bir bölgesel kalkınma sürecinin ipuçlarını veren bir sempozyum olması en 
büyük dileğimizdir. 

İdarenin kurulması ve şu ana kadar KOP Bölgesi’ne büyük ilgi gösteren Sayın 
Başbakanımız başta, Kalkınma Bakanımız ve tüm Bakanlık çalışanlarına, Dışişleri 
Bakanımız ve Bölge milletvekillerimize, altyapı sorunlarıyla yakinen ilgilenen ve 
bölgenin tarımının gelişmesi için desteklerini esirgemeyen Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanımıza, Orman ve Su İşleri Bakanımıza,  Ulaştırma, Bilim Sanayi ve Ticaret 
Bakanlarımız başta olmak üzere diğer tüm bakanlarımıza Bölge üniversitelerine, 
kamu kurum ve kuruluşlarına şükranlarımı sunuyorum.

Gönül Havzası’nda Birliktelik: UNİKOP



Prof.Dr. Hakkı GÖKBEL

UNİKOP
Dönem Başkanı

Toplumun üniversitelerden beklentilerinin farklılaştığı, üniversitelerin 
iç ve dış çevreyle olan ilişkisinin yeniden yapılandığı 21. yüzyıl, değişim 
sürecindeki tehditleri fırsata çevirebilmek adına işbirlikleri geliştirmeyi 
gerekli kılmaktadır. Üniversitelerin küresel atmosferde kendilerine yeni 
ufuklar açabilmesinin başlıca yolu olarak, stratejik ortaklık temelli 
işbirlikleri kurmaları kaçınılmaz görülmektedir.   Gelişmiş ülkelerde bulunan 
üniversiteler, işbirliği yöntemleri ile bölgelerinin ve ülkelerinin gelişimine 
katkı sunmuşlardır. Gelişmekte olan ülkelerdeki üniversitelerin bölgesel 
işbirliği oluşumlarının da gelişmişlik düzeyindeki bölgesel farklılıkları 
ortadan kaldırarak bölge ve ülke ekonomilerinin kalkınmasına katkı 
bulunması beklenmektedir. 

Konya Ovası Projesi kapsamındaki bölgesel kalkınma girişimi bu 
coğrafyadaki  üniversitelerin “bir„ olmanın gücü   ile hareket edebilmesine 
ivme kazandıracak önemli bir projedir. Proje, tarımsal   amaçlarla 
sınırlandırılamayacak kadar genişçaplı bir yeniden kalkınma   hamlesidir.
Tahıl başta olmak üzere birçok üründe tarım ambarı olan bölgemiz,   
üniversitelerimiz kadar ülkemiz için de önemli bir değerdir. Bu değerin 
tarihi   ve doğal güzellikler, merkezi konum ve gelişen sanayi ile birleşmesi 
bölgemizi benzersiz kılan son derece mütevazı tanımlamalardır. Bu vesile 
ile bölgemize kazandırılan bu projenin başarısına katkılarından dolayı 
Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet YILMAZ’a ve üniversitelerimizin bu 
uyanışta yer almasına öncülük eden Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet 
DAVUTOĞLU’na teşekkürlerimi iletmek isterim.



KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği’nin Kurucu Başkanı olarak KOP   
Bölgesi Üniversitelerinin Sayın Rektörleri ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanı ile beraber çalışmaktan duyduğum onuru belirtir; Birliği’mizin 
üniversitelerimize, öğrencilerimize, bölgemiz insanına ve ülkemize hayırlı 
olmasını dilerim. Tarihsel gücünü aldığı Anadolu Selçuklu beldelerinde 
bulunmanın hazzı ve bu   eşsiz coğrafyada yetişen nice âlim ve mutasavvıfların 
önde gelenlerinden olan Hz. Mevlânâ ve Yunus Emre’nin manevi desteği 
ile Birliğimizin bölgemizi ve ülkemizi dünyaya açan bir kapı olacağına 
duyduğum sonsuz inancımla; sevgi ve  saygılarımı sunarım.

Hakkı Gökbel



İçindekiler



ÜNİVERSİTELERİN STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİNDE BÖLGESEL 
DİNAMİKLERİN PAYDAŞ KATILIMI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ .................................................................................10

ÜNİVERSİTELERİN BÖLGESEL KALKINMAYA POTANSİYEL KATKISININ 
SİSTEMATİK VE ANALİTİK BİR DEĞERLENDİRMESİ: 
KOP BÖLGESİ ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ ENVANTER ÇALIŞMASI .......................20

NİĞDE İLİNİN TÜRK TARIMINDAKİ YERİ VE ÜRETİLEN TEMEL TARIM 
ÜRÜNLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE GÖRE 
REKABET EDEBİLİRLİĞİ .................................................................................................28

ÜNİVERSİTE-SANAYİ  İŞBİRLİĞİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ: AKSARAY ÖRNEĞİ ...................................................................................37

EĞİTİM VE ÜNİVERSİTE ÜZERİNE DÜŞÜNCELER ..................................................45

BÖLGESEL KALKINMADA ÜÇ ÖNEMLİ AKTÖR OLARAK 
ÜNİVERSİTELER, BÖLGESEL KALKINMA İDARELERİ VE İŞ DÜNYASI ..............51

SAĞLIK TURİZMİ, SAĞLIK BAKIMI TURİZM, MEDİKAL TURİZM, 
KOP BÖLGESİ ...................................................................................................................54

BİRLİKTE DAHA MÜREFFEH BİR KONYA OVASINA DOĞRU .............................59

TURİZM VE BÖLGESEL KALKINMA İLİŞKİSİ ............................................................61

KOP BÖLGESİNİN TOHUMCULUKTAKİ YERİ VE ÖNEMİ ......................................68

KOP BÖLGESİ EKONOMİK KALKINMASINDA DOĞAL KAYNAKLAR 
VE ENERJİ SEKTÖRÜNÜN ROLÜ  ................................................................................78

KOP BÖLGESİ’NE HAVZA DIŞINDAN SU TEMİNİ ÖNERİLERİ ............................88

KOP BÖLGESİ TOPRAK-SU KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ...................................................................................................100

SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA İÇİN KIRSAL ALAN PLANLAMASI 
GENEL MODELİ VE KOP BÖLGESİ KIRSAL KALKINMA ÖNERİLERİ ..................109

KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ SULAMA TESİS VE 
YATIRIMLARINA ETKİSİ .................................................................................................118

BÖLGESEL KALKINMADA İNOVASYON SİSTEMLERİ YAKLAŞIMI: 
KOP BÖLGESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ....................................................................126

KALKINMADA EĞİTİMİN ROLÜ: SAYISAL VERİLER IŞIĞINDA KOP 
BÖLGESİ EĞİTİM GÖSTERGELERİ ..............................................................................141

YEREL SEÇİMLERDE SPORTİF  HİZMETLERİN SEÇMEN TERCİHİNE 
OLAN ETKİSİ (KONYA, KARAMAN, AKSARAY ve NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ).............153

KOP BÖLGESİ AKSARAY VE NİĞDE İLLERİ; TARIM SEKTÖRÜ ÜRETİM 
POTANSİYELLERİ VE SORUNLAR ...............................................................................162

SEMPOZYUMDAN GÖRÜNTÜLER ............................................................................172



I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

10

14
16

2013
KONYAKA

SI
M

ÜNİVERSİTELERİN 
STRATEJİK PLANLAMA 
SÜRECİNDE BÖLGESEL 
DİNAMİKLERİN PAYDAŞ 
KATILIMI BAĞLAMINDA 
DEĞERLENDİRİLMESİ: 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
ÖRNEĞİ

Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL* 

Prof. Dr. Hasan Kürşat GÜLEŞ**

Dr. Ömür Hakan KUZU ***

*  Selçuk Üniversitesi Rektörü, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Kurucu Başkanı
**  Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri
***  Selçuk Üniversitesi, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı
 İletişim: Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Karatay/KONYA - Tel: 332.353 51 76 

ÖZET
Küreselleşmenin etkisi ile üniversitelerin misyonunda beliren farklılaşmalar 

ve/veya belirginleşmeler, yükseköğretimin tarihsel ve kavramsal dönüşümünde 
çok da dışsal bir süreç olarak görülmemelidir. Bilginin ve toplumun yeniden 
şekillendiği günümüzde bilginin üretildiği ve üretilenin de yeniden üretim 
sürecine dâhil edildiği üniversitelerde yeni yapılanma ve değişimlerin olması, 
kaçınılmaz ve kendiliğinden olarak nitelendirilebilir. Bu anlamda sorun olarak 
ele alınabilecek nokta, değişim için nelerin ne şekilde uygulanacağı ile ilgilidir. 
Bu nokta üniversitelerin yönetiminde sistematik ve analitik düşünceyi en 
önemli unsur haline getirmektedir. Stratejik yönetim ve planlama süreçlerinde 
ortak noktanın sistemi sürekli kılan uygulamaları gerektirmesi bu nedenle de 
uygulamanın “sürdürülebilirlik” ekseninde içselleştirilmesi, üniversitelerdeki 
dönüşüm sürecindeki kilit bileşen olarak öngörülmektedir.

Bu bağlamda çalışma, yeniden yapılanma süreci içerisindeki üniversitelerin, 
finansal kaynak bulma, istihdam imkânı sağlayabilme ve uluslararasılaşma gibi 
bölgesel, ulusal ve uluslararası üç temel alanda çıkış noktası olarak gördükleri 
stratejik yönetim ve planlama süreçleri ve bu süreçte “katılımcılık” gibi sofistike 
bir ilkeyi mümkün kılan paydaş analizi yaklaşımı konularındaki literatürde 
yer alan tartışmaları değerlendirmeyi amaçlamıştır. “Selçuk Üniversitesi Dış 
Paydaş Anketleri Pilot Uygulaması” anketinden elde edilen bulgular da literatür 
çerçevesinde değerlendirilmiş ve üniversite özelinde bazı öneriler geliştirilmeye 
çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Stratejik Planlama, Paydaş Katılımı, Selçuk Üniversitesi

ABSTRACT

EVALUATION OF REGIONAL DYNAMICS IN THE CONTEXT OF 
STAKEHOLDER PARTICIPATION IN UNIVERSITIES’ STRATEGIC 
PLANNING PROCESS: A CASE OF SELÇUK UNIVERSITY

Differentiations and / or prominences in the mission of universities that appear 
with the effect of globalization should not be seen as an external process in the 
historical and conceptual transformation of higher education. Nowadays while 
knowledge and society have been re-shapping, restructurings and changes in the 
universities where the knowledge is produced and included in the re-production 
process of the productions can be characterized as inevitable and spontaneous. 
In this sense, the point can be dealt with as a problem is what will be and how it 
will be implemented for changes. This point makes the systematic and analytical 
thinking most important elements in the management of the universities. The 
requirement of the applications that make the system continuously in common of 
strategic management and planning processes and therefore the internalization 
of applications in the axis of “sustainability” is envisaged as a key component in 
the transformation process.

In this context, this study aims to evaluate the arguments in the literature 
about the strategic management and planning processes what the universities 
see as a starting point in three main (regional, national and international) areas 
like the funding, employment opportunities ability and internationalization 
ect. and stakeholder approach subjects that enable a sophisticated policy like 
“participation” in this process. The findings obtained from the questionnaire 
“Selçuk University External Stakeholder Survey Pilot Application” are discussed 
in the frame of the literature and are tried to be make some recommendations in 
the case of the university.

Key Words: Strategic Planning, Stakeholder Participation, Selçuk University
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GİRİŞ
Üniversiteler, modern dönemin ve ulusal yapılanmaların ürünü olmakla birlikte 

küreselleşmenin bu yapılanmayı üç ana noktada etkilediği görülmektedir. Bunlar; 
yükseköğretim kurumlarının yeni kaynak arayışına girmeleri, bilgi ekonomisi için 
bilgiye sahip ve üreten eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla yükseköğretimin 
yaygınlaşması ve ulusal eğitim sistemlerinin uluslararası standartlara kavuşması 
için yapılan baskılar şeklinde nitelendirilebilir (Lee, 2002).

Finansal kaynakları zenginleştirme, istihdam oluşturabilme ve uluslararasılaşma 
gibi bölgesel, ulusal ve uluslararası üç temel alanda üniversitelerin çıkış noktası 
olarak stratejik yönetim ve planlama süreçleri önem kazanmaktadır. Bütün 
bu gelişmeler neticesinde üniversiteler, bilgi toplumunun gereksinimleri 
doğrultusunda, daha fazla öğrenciye ve daha geniş bir yaş grubuna eğitim veren 
(daha kitlesel), bölgesel ve ulusal kalkınmaya daha fazla katkıda bulunan (daha 
toplumsal), kalite yönetim sistemini içselleştirmiş (daha denetlenebilir), saydam 
ve esnek bir yapılanmayı ve stratejik planlamayı temel alan bilimsel kurumlara 
dönüşebilmek için farklı düzey ve içerikte stratejiler geliştirme ve uygulama süreci 
içerisinde yeniden konumlanma mecburiyetindedirler.

Bu bağlamda çalışmanın literatür taramasında toplumsallık, kitlesellik ve 
denetlenebilme kriterleri anlamında üniversitelerin bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde kendini ve toplumu ileri taşıyabilmesinin üç önemli unsuru olan stratejik 
yönetim ve planlama, paydaş analizi ve bölgesel kalkınma başta olmak üzere 
kalkınma odaklı üniversite kavramları incelenmiş; literatür çerçevesinde “Selçuk 
Üniversitesi Dış Paydaş Anketi Pilot Uygulaması”nın bir kesitinden elde edilen 
bulgular değerlendirilmiştir.

STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA SÜRECİ
20. yüzyıl başlarından itibaren işletme ve yönetim biliminde tartışılmaya 

başlanan stratejik yönetim ve planlama konusunun üniversiteler gibi yeni 
ekonomik ve sosyal yapılanmada kilit konumda yer alan kurumlar açısından 
da öneminin gittikçe arttığı görülmektedir. Üniversitelerdeki stratejik yönetim 
ve planlama anlayışına etkide bulunan dönüşüm, küreselleşme ve piyasa 
koşullarından etkilenmiş bir bütünleşmiş yönetim modelinin gerek gördüğü 
“hesap verebilirlik, özelleştirme, küçülme, dış kaynak kullanımı ve bütçeleme 
çeşitlenmesi” gibi işletmelerde yaşanan yönetimsel gelişmelerin yansıması ile 
yakından ilgilidir (Currie ve Newson, 1998). 

Stratejik planlama, diğer kurum ve kuruluşlar gibi üniversiteler için de önemli 
yönlendirmeler sağlayan bir araçtır. Stratejik planlama sayesinde kaynakların 
paydaşların kazancını maksimize etmesi özelindeki temel hedefe yoğunlaşılabilir. 
Stratejik planlama, geleceği tahmin etmek için kullanılan yapısal bir yaklaşım 
olarak da kabul edilebilir. Stratejik planlama sadece büyüme ve genişleme için 
geliştirilen bir plan değil aynı zamanda tasarruf ve kaynakların yeniden tahsisine 
yönelik bir rehber kaynaktır. Rehber olmanın ötesinde stratejik planlama, iç ve dış 
paydaşların ihtiyaçları temelinde ortak yol haritasının belirlenmesini sağlayan bir 
süreçtir (Paris, 2003).

Stratejik yönetim ve planlama sürecinde üniversitelerde özellikle 1980’ler 
sonrasında yönetim ve denetim anlamında önemli değişimler yaşanmaya 
başlanmıştır (Santiago ve ark., 2006). Bu değişim, özellikle Batı Avrupa ve 
Amerika’da devlet kontrolü ve düzenlemesinin daha sıkı olduğu bir yapıdan 
daha az kontrolü gerektiren bir yapıya doğru gerçekleşmektedir (Neave ve Van 
Vught, 1991). Bu gelişimin arkasında ise öğrenci sayısının artışı, politik nedenler, 
bilgi ekonomisinin büyümesi gibi faktörler yer almaktadır (Kekale, 2003). Bu 
nedenle yükseköğretimde yaşanan bu değişim sürecinde birçok üniversite, 
iç paydaşların (akademik personel ve öğrenci) katılımı konusunun yanı sıra dış 
paydaş beklentilerinin daha iyi karşılanmasına yönelik yönetimsel ve süreçsel 
düzenlemelere yoğunlaşmıştır (Neave, 2002).
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PAYDAŞ ANALİZİ VE KALKINMA ODAKLI ÜNİVERSİTE

Paydaş kavramı, stratejik yönetim ve planlama kavramı gibi iş ve ekonomi 
literatüründen gelen bir kavramdır ve bir kurum/kuruluşun başarısını ve 
kararlarını etkileyen veya bunlardan etkilenen herhangi bir grup olarak 
tanımlanmaktadır. Paydaşların kurumun faaliyetleri üzerinde etkili olduğu kabul 
edilmekte ve bazı farklılıklarına rağmen üniversiteler için de bu yaklaşımın geçerli 
olduğu düşünülmektedir (Jorge vd., 2012: 2). Üniversitelerin diğer kurumlardan 
farklı bir şekilde incelenmesini gerektiren nokta, üniversitelerin bir kamu kurumu, 
bir kültürel kurum ve kurumsal bir kuruluş şeklinde tanımlanmasıdır. Bununla 
beraber bu tanımlamaların üniversiteye yönelik kuralcı beklentileri, bütçe 
politikaları ve mevzuat gibi daha yapısal unsurları ve iç karar verme organlarının 
organizasyonunu içermesi nedeniyle paydaşlar konusunda üniversitelerin 
de diğer iş organizasyonlarında olduğu gibi değerlendirilmesi gerektiği ifade 
edilmektedir (Bjørkquist, 2009: 24).

Yükseköğretim sisteminde de diğer kurum/kuruluş ve organizasyonlarda olduğu 
gibi iç ve dış paydaşlar olmak üzere iki temel perspektif vardır ve bu iki kategorinin 
öncelikleri ve beklentileri farklı olup; genellikle birbirleriyle çatışmaktadır. İç 
paydaşların öncelikleri, öğrenim kurumunun misyonu, fakültelerin faaliyetlerini 
geliştirme ve eleştirel düşünmedir. Dış paydaşların hedefleri ve öncelikleri ise 
üniversitenin genel çevresinin çeşitlendirilmesidir. Bu anlamda da yükseköğretim 
bağlamında paydaş olma, çeşitli çıkarları kurum içerisinde önemli bir pozisyon 
kazanarak belirgin hale gelme anlamına gelmektedir (Moraru, 2012: 54).

Yükseköğretim sisteminde yaşanan gelişmelerle birlikte üniversiteler 
paydaşların üniversite içinde konumlarına etkide bulunacak faaliyetleri, onlarla 
sürekli diyalog içerisinde bulunarak yönetmek zorundadır. Bu durum üniversiteler 
ve paydaşları arasındaki ilişkilerde köklü değişikliklere yol açmakta, sonuç olarak 
da üniversiteler topluma daha fazla entegre olmaktadır (Jongbloed vd., 2008: 308).

Paydaşlarla olan ilişkilerin analizi konusunda çalışan araştırmacılar 
üniversitelerin toplumla etkileşimli yapısını analiz edebilmek adına üniversite 
özelinde de paydaş analizi çalışmalarına yönelmişlerdir. Bu kapsamda, Harvey, 
bölgesel toplumsal katılım-üniversite; Jeffery, üniversite-yeni bölgeselleşme 
olgusu; Newlands, öğrenen bölgeler-üniversite; Clayman ve Holbrook, üniversite-
endüstriyel kümeler; Seongoh, üniversite-bölgesel yenilik sistemleri; Chakrabartı 
ve Lester, Bansevicius ve Tolocka, Vitaskova, Shadbolt ve Kay, üniversite-endüstri; 
Cooke ve Leydesdorff, Peters, Karlsen, üniversite-bilgi odaklı ekonomi-bölgesel 
kalkınma ilişkileri üzerinde odaklanarak üniversite-paydaşlar ve kalkınma 
ekseninde çalışmalar yapan araştırmacılardan birkaçı olup; sürdürülebilir 
kalkınmanın temelinde üniversitelerin iç ve dış paydaşlarıyla ilişkilerini 
vurgulamışlardır (Çetin, 2007).

Yukarıda bahsedilen stratejik planlama sürecinin en önemli bileşenlerinden 
olan “katılımcılık” unsuru, paydaş analizi ile sağlanabilmektedir. Paydaş analizi, 
paydaşların tespiti konusu başta olmak üzere, önceliklendirilmesi ve görüş 
ve önerilerinin alınması gibi kendi içinde de dinamik ve etkileşimli bir süreci 
barındıran bir sistematik analizdir (DPT, 2006). Bu anlamda Tablo-1’de bir 
yükseköğretim kurumunun faaliyetleri ve politikaları üzerinde etkili olan çeşitli 
paydaşlar “paydaş tespiti örneği” bağlamında gösterilmektedir (Jongbloed vd., 
2008: 308):
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Yükseköğretim sistemi içindeki yapılar, modern üniversite anlayışının en 
önemli kavramı “akademik özgürlük” kavramının araştırma, öğretme ve öğrenme 
özgürlüğü boyutları nedeniyle özellikle iş çevrelerinden oluşan dış paydaşlardan 
gelen her türlü etkileşime direniş gösterebilmektedir (Turki vd., 2008: 214). 
Günümüzde ise girişimci üniversite veya üçüncü kuşak üniversite anlayışı şeklinde 
adlandırılan yeni üniversite yapılanmaları içerisinde iç paydaşların yükseköğretim 
sistemi üzerindeki etkisi azalırken dış paydaşların etkisi artmaktadır (Moraru, 
2012: 54). Bu nokta, üniversitelerin piyasaya bilgili işgücü yetiştirme ve sanayide 
kullanılacak bilgiyi üretme özellikleri açısından ekonomik yapının üretim faktörleri 
arasındaki yerini alma ve devletle olan ilişkilerinin yeniden gözden geçirilmesi 
gibi üniversite-sanayi-devlet başta olmak üzere toplumun tüm katmanlarını 
ilgilendiren bir olgu şeklinde ifade edilmektedir (Charle ve Verger, 2005; Smit, 
2002).

Günümüzde başarılı üniversitelerin statülerini korumak ve kaynak akışı 
sağlamak için aralarında şirketler, düşünce kuruluşları veya varlıklı bağışçılar 

Tablo 1. Bazı Ülkelerde Transfer Edilen Su Miktarı (Shiklomanov, 1999).

Kaynak: Jongbloed vd. (2008)’den ülkemiz yükseköğretim sistemi göz önünde bulundurularak uyarlanmıştır. 

Paydaş Kategorisi Yapısal Gruplar, Topluluklar, Paydaşlar, 
Hizmet Alıcılar vb.

Yönetimsel kuruluşlar Merkezi ve yerel yönetimler, Senato, yönetim 
kurulu, mütevelli heyeti 

Yöneticiler Rektör, üst düzey yöneticiler

Çalışanlar Öğretim elemanları, idari çalışanlar, destek 
yönetici ve çalışanlar

Hizmet alanlar/Yararlanıcılar Öğrenciler, veliler, burs verenler, işverenler, 
kampus işletmeleri, hizmet ortakları, staj yerleri, 
toplum

Tedarikçiler Orta öğretim kurumları, mezunlar, diğer üniver-
siteler, sigorta şirketleri, gıda, temizlik, güvenlik 
vb. hizmet tedarikçileri

Rakipler Doğrudan: Diğer üniversiteler
Potansiyel: Uzaktan eğitim üniversiteleri, yeni 
girişimler
İkame: İşveren destekli eğitim (sertifika) pro-
gramları

Bağış, Burs, Fon vb. Yardım Sağlayıcılar Hayırseverler, veliler, mezunlar, çalışanlar, 
sanayi işletmeleri ve TEKNOKENT,  araştırma 
kurulları (AB, Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma 
Ajansları, TÜBİTAK, KOSGEB, Türk Patent En-
stitüsü), vakıflar vb. kişi ve kuruluşlar

Diğer kurumlar/oluşumlar Bölge üniversiteleri, üniversite birlikleri, sosyal 
hizmet kurumları (SGK, Kredi Yurtlar Kurumu 
gibi), eğitim sistemi ile ilgili kurum ve kuru-
luşlar, medya, sosyal medya ve özel ilgi grupları 
(oluşumları) 

Kural koyucular Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 
Kalkınma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Diğer Bakanlıklar, YÖK, ÜAK, 
devlet araştırma kurumları ve patent ofisi vb. 
mali yardım sağlayan kuruluşlar

Sivil Toplum Kuruluşları Vakıflar, dernekler, kalite güvence ve akredi-
tasyon kuruluşları, meslek kuruluşları (odalar, 
borsalar, birlikler ve diğerleri)

Finansal Aracılar Bankalar, fon yöneticileri, analist ve danışman 
kuruluşlar

Ortak Girişimler Ortaklık ve işbirliği anlaşmaları, eğitim ve 
araştırma hizmetlerinin ortak sponsorları
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olan bir dizi seçkin paydaşla hareket ettikleri görülmektedir. Bu durum, benzer 
paydaş ilişkisinden uzak üniversitelere yönelik kalite algısını negatif olarak 
etkileyebilmektedir (Lange, 2012). Yükseköğretimde yaşanan değişim trendleri ve 
ortaya çıkan yeni paradigmalar incelendiğinde, yönetim boyutunda paydaşlarla 
işbirliği ve sosyal sorumluluk konusunun ön plana çıkarılması da bu görüşü 
destekleyen unsur olarak görülmektedir.

Geleneksel yükseköğretim sisteminde sadece akademik ve idari personel 
olarak tanımlanan iç yararlanıcı-alıcı-(paydaş) ve öğrenciler olarak tanımlanan 
iç (bir anlamda da dış) yararlanıcı-alıcı-(paydaş) arasında sınırlı bir iletişim söz 
konusudur. Oysa yeni şekillenmekte olan üniversite anlayışında, üniversite ile 
doğrudan ve dolaylı ilişki içerisinde olan tüm paydaşlara üniversite yönetiminde 
söz hakkı verme eğilimi görülmektedir (Aktan, 2007: 20).

21. yüzyıl ile birlikte bilgi üretim sürecindeki değişim, “üniversite tabanlı 
model” şeklinde adlandırılan bir modele geçilmeyi gerekli kıldığından 
üniversitelerin toplum başta olmak üzere tüm paydaşlar genelindeki konumu 
daha da öncelikli hale gelmiştir. Bu yeni model genel anlamda bilgi ekonomisi ve 
bilgi toplumu, özelde ise öğrenme ve yenilik kavramlarının üniversitelere hayati 
önem atfetmesi sonucunu ortaya çıkarmıştır (Seki, 2012). Bu ilişki üniversitelerin 
paydaşlarla ilişkilerini sürekli kılan ve bölgesel/ulusal hatta uluslararası sosyal ve 
ekonomik kalkınmaya yönelik politikaları barındıran yükseköğretim reformlarını 
da ülkemizin ve dünyanın gündemine taşımıştır. 

Toplum, yükseköğretim hizmetinin en geniş kapsamlı paydaşı olarak bölgesel 
ve ulusal anlamda üniversitelere önemli misyonlar yüklemektedir. Bilgi ve 
araştırma temelindeki üniversitelerin bütün yaptıklarında kamu hizmeti anlayışı 
temel bir anlayıştır. Yükseköğretim değerlerindeki değişim eğilimlerinin iyi 
okunması sonucu üniversitelerden beklenenin yerel, bölgesel ve ulusal anlamda 
toplumla sürekli etkileşim içinde bulunarak kazanımlarını paylaşabilmek olduğu 
görülebilecektir. Bunun da salt kamu hizmeti anlayışı ile değerlendirilmeyip 
sosyal sorumluluk bağlamında küreselleşmenin yerele ve bölgesele taşınması 
şeklinde yorumlanması gerektiği düşünülmektedir (Aktaran: Kuzu, 2013).

Gerek üniversite tabanlı model gerekse girişimci üniversite modeli 
tanımlamaları, bilgi toplumundaki üniversitenin konumunu daha da belirgin hale 
getirirken üniversitelerin en önce bölgesel düzeyde bazı görevleri bulunduğunu 
eskisinden daha fazla bir biçimde vurgulamaktadır. Üniversitelerin bölgesel 
kalkınma sürecindeki anahtar bir rol oynadığı kabul edilmekle birlikte, temel 
fonksiyonları da aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Newlands, 2003: 1, Cleary, 2002: 
1-2 ve Jeffery, 2001: 2; Aktaran: Çetin, 2007):

•	 Bölgesel	bilgi	ekonomisi	ve	toplumunun	destekleyicisi	olma,
•	 Ekonomik	istikrarın	önemli	bir	unsuru	olma,
•	 Bölgenin	sosyal	yaşamının	temel	gücü	olma,
•	 Kültürel	kaynakların	temelini	oluşturma	ve	güçlendirme,
•	 Bölgenin	uluslararası	işbirliği	ve	dışa	açılmasında	etkili	olma,
•	 Yenilikçi	aktiviteler	ve	girişimciliğin	temel	kaynağını	oluşturma.

Yukarıdaki temel fonksiyonların yerine getirilebilmesi, işveren taleplerini 
tespit edebilme, mezunlara istihdam yaratma, danışma hizmeti alma, sektör 
dinamiklerini belirleme vb. fonksiyonları gibi esasen bilginin kullanımı ve 
uygulanması gibi konularla yakından ilgilidir. Bilginin sosyal/ekonomik 
kullanımının, daha genel anlamıyla “toplumsal yarar” ilkesinin ön plana çıktığı bu 
süreç, üniversitelerin bölge başta olmak üzere ülkedeki temel paydaşlarla sosyal, 
ekonomik ve kültürel unsurlar noktasında birbirlerine karşılıklı olarak fayda 
sağlaması sürecidir. Günümüzde paydaşlarıyla sürdürülebilir ilişkiler kuran ve bu 
ilişkileri toplumsal fayda sağlayacak şekilde kullanabilen üniversiteler sosyal ve 
ekonomik kalkınmaya sağladıkları destek ile alanında öncü üniversiteler arasında 
yer alabileceklerdir.
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ÇALIŞMANIN AMACI, KAPSAMI VE YÖNTEMİ
Çalışmanın amacı, üniversitelerin bölgedeki sosyal ve ekonomik yapılara katkı 

sunabilmesi için iç ve dış paydaş görüşlerinin belirlenmesine yönelik geliştirilmiş 
bir ölçekle Selçuk Üniversitesi dış paydaşları üzerinde bir pilot uygulama 
gerçekleştirmektir. Bu bağlamda Selçuk Üniversitesi Stratejik Planı’na katkı 
sunacak veriler ilk olarak dış paydaş analizi bağlamında, son olarak da yol haritası 
belirlenmesi anlamında incelenmiştir. 

Çalışmanın evrenini, Konya ilindeki özel sektör ve kamu kurumları, STK’lar, 
ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma merkezlerinde üst düzey yönetici, 
yönetici, müdür, uzman, vb. pozisyonlarda çalışan dış paydaş grupları 
oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yoluyla seçilen kitle içerisinden ön-ankete 
katılan 132 kişi pilot anket uygulamasının örneklemini oluşturmaktadır.

Çalışmada kullanılan veri toplama aracının hazırlanmasında yerli ve yabancı 
literatür taraması yapılmış ve dış paydaş analizine ilişkin geniş bir madde havuzu 
oluşturulmuştur. Alan uzmanlarının görüşleri sonucunda 165 adet önerme içeren 
bir madde havuzu elde edilmiştir. Anlam ve içerik sadeleştirmesi sonrasında 6 ana 
bölüm ve 7 alt bölümden oluşan ve toplamda 91 soruyu içeren bir pilot anket 
elde edilmiştir. Bu çalışmada bu anketin 3 ana bölümü kullanılmıştır. Elde edilen 
veriler SPSS 16.0 paket programında analiz edilmiştir.

ÇALIŞMANIN BULGULARI
Bu çalışmada Selçuk Üniversitesi’nin dış paydaş görüşlerini belirlemeye 

yönelik geliştirilen ölçek içerisinden demografik bilgiler, dış paydaşla ilişki kurma, 
vizyon-misyon belirleme ve mezun beklentileri bölümünde yer alan bulgulara yer 
verilmiştir.

Demografik özellikler bağlamında cinsiyet, yaş, kurum, mezun olunan bölüm, 
çalışılan sektör ve unvana göre ankete katılan dış paydaşların dağılım sonuçları 
Tablo-2’de sırasıyla gösterilmiştir:

Tablo-2: Katılımcıların Demografik Özellikleri

Sayı Yüzde

Cinsiyet

Erkek 99 89,2

Kadın 12 10,8

Toplam 111 100

Yaş

20-25 yaş arası 6 5,4

26-30 yaş arası 16 14,4

31-35 yaş arası 17 15,3

36-40 arası 23 20,7

41 yaş üstü 49 44,1

Toplam 111 100

Mezun Olunan Alan

Fen Bilimleri 29 46,8

Sosyal Bilimler 33 53,2

Toplam 62 100

Çalışılan Sektör

Kamu Sektörü 41 38,0

Özel Sektör 67 62,0

Toplam 108 100

Çalışılan Kurum

Belediyeler 17 41,5

Valilik 5 12,2

STK 16 39,0

Diğer 3 7,3

Toplam 41 100

Çalışılan Unvan

Vali Yardımcısı 4 3,8

İşyeri Sahibi 24 22,6

Genel Sekreter 4 3,8

Şirket Müdürü/Yönetici 29 27,4

Birim Müdürü 16 15,1

Diğer 29 27,4

Toplam 106 100
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Tablo-2 incelendiğinde ankete katılan toplam 132 kişiden anketi geçerli kabul 
edilen 111 kişinin %89,2’sinin erkek ve %10,8’inin ise kadın olduğu görülmektedir. 
Diğer yandan ankete en çok katılımın; %44,1 ile 41 yaş ve üzeri kişiler, %53,2 ile 
sosyal bilimler alanında çalışma yapan bölümlerden mezun kişiler, %62 ile özel 
sektörde ve %41,5 ile belediyelerde çalışan kişiler ve %27,4 ile şirket müdürü/
yönetici pozisyonlarında çalışan kişilerden sağlandığı görülmektedir. 

Tablo-3’de görülebileceği üzere anketin bu çalışmada kullanılan 
ikinci bölümünde dış paydaşların üniversite ile en etkili iletişim kanalının 
“üniversitelerdeki etkinliklere katılmak” ve “personel ziyaretleri” olduğu bulgusuna 
ulaşılmıştır:

Anketin bu çalışmada kullanılan bölümünde üniversitenin strateji ve 
politikalarını paydaş görüşleri doğrultusunda şekillendirmek için üniversitenin 
misyon, vizyon ve hedeflerinde dış paydaşların tercihi sorgulanmıştır. Şekil-1’de 
görülebileceği üzere, ankete cevap veren dış paydaşların en fazla “Ülkede ilk 5; 
Dünyada ilk 500 üniversite içinde” kavramını, vizyon ve misyon içerisinde görmek 
istedikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Bu kavramı “Sürekli gelişen ve geliştiren” ve 
“Öğrencilerin tercih ettiği mezunlarının tercih edildiği” kavramları izlemiştir:

Dış paydaş anketinin bu çalışmada kullanılan son bölümünde ise dış 
paydaşların Selçuk Üniversitesi mezunlarının temel yetkinliklerine ilişkin 
görüşlerini belirlemeleri istenmiştir. Tablo-4’te “teknik yetkinlikler” ile “sosyal 
yetkinlikler” faktörlerine ayrıştırılan temel yetkinliklere ilişkin ortalama ve standart 
sapma değerleri gösterilmektedir. Tablo-4 analiz edildiğinde dış paydaşların, 
Selçuk Üniversitesi mezunlarında teknik anlamda en çok “Temel düzeyde 
bilgisayar kullanma”, “Araştırma yapma ve proje geliştirme” ve “Bilgiyi uygulamada 
kullanabilme” yetkinliklerinin; sosyal anlamda ise “Başarma isteği”, “Sosyal iletişim 
ve beceri”, “Farklı kültür ve değerlere saygı gösterme” ve “Öğrenme yeteneği” ile 
“Sorun çözme” yetkinliklerinin gelişmiş olmasını tercih ettikleri görülmektedir: 

Tablo-3: Dış Paydaşların Üniversite ile İletişim Kanalı Şekli Dağılımı

Şekil-1: Vizyon, Misyon ve Hedeflere Göre Frekans Dağılımı

İlişki Şekli Sayı Yüzde

İlgili haberleri izleyerek 6 24,0

Web sayfalarını ziyaret ederek 4 16,0

Etkinliklere katılarak 7 28,0

Yayınları takip ederek 1 4,0

Akademik ve idari personeli ziyaret ederek 7 28,0

Toplam 25 100
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Ankete katılan dış paydaş temsilcilerinin kamu ve özel sektörde çeşitli 

pozisyonlarda çalışan kişilerden oluşması üniversitenin vizyon-misyon belirleme 
ve mezun yetkinliğini değerlendirmede karşılaştırmalı değerlendirmelerde 
bulunabilmesine imkân tanımaktadır. Bununla beraber genel bir değerlendirmeye 
temel teşkil etmek üzere üniversitenin dış paydaş iletişim yöntemlerinin neler 
olduğunun belirlenmesi önemlidir.

Çalışmada yer alan dış paydaş grubunun üniversite ile iletişim kanalında 
aktif katılım olarak gösterilebilecek “etkinliklere katılım ve ziyaret” yöntemlerinin 
ağırlıkta oluşu üniversite açısından olumlu olarak değerlendirilebilir. Ancak 
paydaş analizi bağlamında dış paydaşla iletişim yöntemlerinin sürekli ve sistemli 
hale getirilmesi, bu anlamda da üniversitenin Stratejik Planı içerisinde yer alan bu 
konunun üniversitenin bütün birimlerince de önemsenmesi gerekmektedir.

Selçuk Üniversitesi ile ilgili dış paydaşların “Ülkede ilk beş, Dünyada ilk 500 
üniversite içerisinde yer alma” ve “Öğrencilerin tercih ettiği-mezunlarının tercih 
edildiği” yönündeki vizyon seçimleri, dış paydaşların algısında üniversitenin 

Tablo-4: Selçuk Üniversitesi Mezunlarından Beklenen Temel Yetkinlikler

TEKNİK YETKİNLİKLER Ort. S.S.

Temel düzeyde bilgisayar kullanma 4,21 0,70

Araştırma yapma ve proje geliştirme 4,14 0,95

Bilgiyi uygulamada kullanabilme 4,09 0,93

Bilgi yönetimi (farklı kaynaklardan bilgi toplama ve analiz etme) 4,09 0,97

Yabancı dil bilgisi 3,83 1,05

Alanında temel ve teorik bilgi düzeyi 3,80 0,83

Notlar: (i)  n=70, (ii) ölçekte 1= Kesinlikle Katılmıyorum ve 5= Kesinlikle Katılıyorum anlamındadır. 
(iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre χ2= 29,290; p<0,001 sonuçlar istatistiksel bakımdan 
anlamlıdır.

SOSYAL YETKİNLİKLER

Başarma isteği 4,25 0,89

Sosyal iletişim ve beceri 4,23 0,83

Farklı kültür ve değerlere saygı gösterme 4,23 0,88

Öğrenme yeteneği 4,21 0,72

Sorun çözme 4,21 1,04

Planlama ve zaman yönetimi 4,18 0,92

Sonuç odaklılık 4,17 0,77

Eleştiri ve özeleştiri yapabilme 4,15 0,94

Yeni fikirler ortaya koyabilme 4,15 0,95

Strateji oluşturma ve karar verme 4,15 1,01

Türkçe sözlü ve yazılı iletişim 4,14 0,76

Öncelik belirleyebilme 4,11 0,84

Yeni durumlara uyum sağlayabilme 4,10 0,91

Takım çalışması 4,10 0,86

Uluslararası ortamda bulunma ve çalışma 4,07 0,92

Analiz ve sentez yapma 4,00 0,88

Liderlik 3,94 0,97

Disiplinler arası çalışma  3,89 0,93

Girişimcilik 3,77 0,94

Notlar: (i)  n=71, (ii) ölçekte 1= Kesinlikle Katılmıyorum ve 5= Kesinlikle Katılıyorum anlamındadır. 
(iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre χ2= 64,291; p<0,001 sonuçlar istatistiksel bakımdan 
anlamlıdır.
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“eğitim-öğretim”, “araştırma” ve “topluma hizmet” misyonlarından “topluma 
hizmet” misyonunun baskın olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Dış paydaşlar tarafından “Sürekli gelişen ve geliştiren” ve “Girişimci ve yenilikçi” 
ifadelerinin vizyon ifadelerinde görülmek istenmesi olgusu da; üniversitenin 
toplumsal kalkınmaya öncelik veren yeniden yapılanmalar içerisinde olması 
gerektiğine dair bir vurgulama olarak değerlendirilebilir.

Ankete katılan dış paydaşların mezun yetkinlikleri arasında en çok vurguda 
bulundukları yetkinliklerin temel düzeyde bilgisayar kullanma, araştırma yapma, 
bilgiyi uygulamada kullanma, başarma isteği, sosyal iletişim ve öğrenme yeteneği 
gibi yetkinlikler olması, dış paydaşların günümüz üniversite anlayışında değişim 
gösteren ve Bridges (2000) tarafından da aktarılabilir (kilit) beceriler olarak 
ifade edilen; iletişim becerileri, sayılara yatkınlık (matematik becerileri), bilişim 
teknolojilerinden yararlanabilme, öğrenmeyi öğrenme, ekip çalışmasına yatkınlık 
ve iş dünyasını anlama becerileri şeklinde üniversitelerin yeniden yapılanması 
sürecinde yönetim ve finansman ile birlikte eğitim müfredatlarının da  çağın 
ruhuna uygun bir biçimde, gerçek dünyanın (sanayi, ticaret ve hizmet sektörü) 
talepleri doğrultusunda yeniden yapılandırılması konusu ile ilişkilendirilebilir. Bu 
noktada katılımcıların mezunların alanında temel ve teorik bilgi düzeyini yukarıda 
ifade edilen becerilere göre daha az önemsemeleri bilginin edinilmesinden 
ziyade kullanılmasına yönelik anlamlı bir gönderme olarak değerlendirilebilir. 
Son olarak katılımcı dış paydaşların “farklı kültür ve değerlere saygı gösterme” 
yetkinliğini yüksek düzeyde önemseyen algıları da Wissema’nın (2009) “üçüncü 
kuşak üniversite” nitelikleri arasında ifade ettiği “kozmopolit yapıda üniversite”ye 
göndermede bulunan bir saptama olarak ele alınabilir.

Yükseköğretimde dış paydaş görüşlerini girdi (öğrenci), işlem (öğretim, 
donanım, yönetim ve yapılanma vb.) ve çıktı (mezun) süreçleri şeklinde yeniden 
yapılanan üniversiteler bağlamında belirlemeye yönelik hazırlanan “Selçuk 
Üniversitesi Dış Paydaş Anketi”nin bu çalışmada yer alan kısımlarından Selçuk 
Üniversitesi özelinde çıkarılan sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

•	Bilgi	kullanımı	ve	bilgiden	yararlanma	üniversitelerin	en	önemli	hedefi	haline	
gelirken üniversite formasyonlarının bu anlayışta eğitim-araştırma ve topluma 
aktarım (toplumsal fayda) misyonlarını bütünsel ele almaları önem kazanmaktadır.

•	 Dış	 paydaşlarla	 üniversitelerin	 aktif	 iletişimi	 kadar	 iletişimin	 sürekli ve 
sistematik hale gelmesi paydaş analizi çalışmalarından pragmatik sonuçların 
alınabilmesi açısından önemlidir. Bu sonuçların en başında da bölgesel ve ülkesel 
kalkınmaya yönelik girişimler yer almaktadır.

•	 Üniversitelerden	 dış	 paydaş	 temsilcilerinin	 beklentileri,	 daha	 toplumsal	
ve daha etkileşimli modellerin geliştirilmesine yöneliktir. Dünya çapında 
sürekli gelişim gösteren, girişimci ve yenilikçi üniversitelerin toplumsallığı ve 
katılımcılığı daha ön planda tutmaları da bu bağlamda değerlendirilerek paydaş 
beklentilerini konsolide edebilmek üst yönetim için önemli bir misyon olarak ön 
plana çıkmaktadır.

•	 Üniversiteler	 bilgiyi	 veren	 kurumlar	 olmanın	 ötesinde	 bilginin	 toplum	
adına kullandırılmasını da sağlayan bireyler yetiştirmekle kamu sektörü ve özel 
sektör işvereni başta olmak üzere yükseköğrenim hizmetinden makro ekonomik 
boyutta yararlanan bütün paydaşlarla birlikte istihdam sorununun çözümüne 
daha rasyonel ve daha ivedi katkılar sunabilecektir.
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ÖZET
Üniversiteler eğitsel, sosyal, kültürel, davranışsal ve mali harcamalar yönüyle 

bölgesel kalkınmanın temel dinamiklerindendir. Bilgi çağının getirdikleri ile 
bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenen yenilik hareketleri üniversiteleri 
geleneksel bilimsel araştırma merkezleri olmaktan çıkarmış ve üniversiteler için 
toplumsal refaha katkı sağlayan, kalkınmayı destekleyen bölgenin ve ülkenin 
geleceğine ilişkin stratejiler ile hareket eden kurumlar olma algısını yerleştirmiştir. 
Bir eğitim öğretim kurumu olarak üniversitelerin bölgesel kalkınmadaki 
öneminin anlaşılmasıyla birlikte gerek araştırmacılar gerekse sektör temsilcileri 
bu kalkınmayı destekleyecek araştırma ve işbirliği faaliyetlerine odaklanmışlardır. 
Bölgesel kalkınmayı sağlayan öncü kurumlardan biri olan üniversitelerin elindeki 
mevcut kaynaklarının ve bu kaynakların bölgenin gelecek kalkınma planları 
doğrultusunda nasıl kullanılması gerektiğinin analizi ve tasarımı incelenmesi 
gereken konuların başında gelmektedir.

Bu anlamda 01.01.2013 tarihinde kurulan KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği 
(UNİKOP), bölgesel kalkınmaya üniversiteleri ve Bölge Kalkınma İdaresi’ni 
aktif olarak dâhil etmeyi amaçlayan ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
koordinasyonunda bölgedeki yedi üniversitenin birleşmesiyle kurulan benzersiz 
bir oluşumdur. Ellerinde çok çeşitli kaynakları bulunan bölge üniversiteleri 
bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına büyük katkılar sağlamaktadır. 
Üniversitelerin organizasyonel yapıları, öğrenci sayıları, idari ve akademik 
personel sayıları ve nitelikleri, fiziki ve yönetsel imkânları düşünüldüğünde 
özelde bölgesel; genelde ulusal kalkınmaya sağladıkları katkının önemi daha iyi 
anlaşılmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği’ne 
üye olan yedi üniversitenin elindeki mevcut kaynakların konsolide ve analiz 
edilmesi yoluyla bu kaynakların bölgesel kalkınmaya destek verecek yönde 
nasıl kullanılabileceğine ilişkin analitik ve sistematik öneriler geliştirmektir. Bu 
bağlamda örnek olay olarak incelenen Birliğe üye üniversitelerden toplanan 
veriler incelenmiş ve üniversitelerin ellerinde bulunan kaynakların (niceliksel ve 
niteliksel) bölgesel anlamda bir envanteri çıkarılmıştır. Bu çalışmada envanter 
çalışmasının bir bölümünden faydalanılmış ve envanter verileri yardımıyla 
bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda alternatif öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Envanter, Üniversite, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği

1. GİRİŞ
Envanter kavramı, günlük hayatın her alanında bir şekilde var olmaktadır. 

Mutfakta kullanılan malzemeden ofisteki eşyaya, alışveriş merkezlerinden askeri 
bölgelere kadar çok çeşitli alanlarda envanter tutulmakta ve yapılan envanter 
çalışmalarının yönetimini yapmak zorunluluğu ile karşı karşıya kalınmaktadır. 
Ekonomideki ve hizmetlerdeki sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla eldeki 
mevcut kaynakların (envanterin) bilinmesi ve bu doğrultuda kararlar alınması 
oldukça önemli hale gelmektedir (Muckstadt ve Sapra, 2010:1-2).

Kurumlarda envanter çalışmaları sonrasında karar alma süreçleri yani eldeki 
kaynakların nasıl dağıtılacağı konusu, bir sorun olarak da ifade edilmektedir. 
Bu sorun, amaçlara ulaşabilmek ve sürdürülebilir bir başarı sağlamak için 
kaynak sağlama, bu kaynakları dağıtma ve kontrolünü sağlama yani kısaca 
envanter yönetimi şeklinde kurumlar açısından kaygılanılan bir nokta olarak 
nitelendirilmektedir (Mpwanya, 2005:2).

Kurumlarda öncelikler  doğrultusunda  faaliyetlerin  yürütülmesi  ve  kalite 

* Bu çalışma, bildiri yazarları editörlüğünde UNİKOP internet sayfasında 11.07.2013 tarihinde yayımlanan “KOP Bölgesi Üniversiteler 
Birliği Envanter Raporu”ndan geniş ölçüde yararlanmıştır. Bildiride “Envanter Raporu”ndaki tabloların bir kısmına yer verilmiştir.
** Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi Rektörü, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Kurucu Başkanı, hakkigh@selcuk.edu.tr
*** Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri, hkgules@selcuk.edu.tr
**** Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı, mhsahin@selcuk.edu.tr
***** Dr., Selçuk Üniversitesi, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı, ohkuzu@selcuk.edu.tr
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gelişiminin sağlanması için gerekli kaynaklar üst yönetim tarafından tahsis 
edilmektedir. Kaynak  tahsisinde  ölçme  ve  performans değerlendirme sonuçları 
ve verileri belirleyici bir faktördür (www.sgdb.hacettepe.edu.tr). Bilgi toplumunun 
en önemli kurumu olan üniversitelerde de kaynakların planlanması önemli bir 
konu haline gelmektedir. 

Üniversitelerde genel olarak kampüs envanterleri şeklinde yürütülen 
envanter çalışmaları, yükseköğretim hizmetlerinin etkin ve verimli sunulmasına 
bir takım faydalar sağlamaktadır. Söz konusu envanter çalışmalarına ortak katılım 
sağlanması,  kurumlara uzun vadeli tasarruf sağlarken doğru inşaat yapma 
tahminlerinin de daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sunmaktadır. 
Üniversiteler arasındaki kampüs envanterleri çalışmasının önemli bir faydası 
da benzer kurumlar arasında ağ olanaklarını geliştirerek iletişimin artmasına 
olanaklar tanımasıdır. Envanter çalışmasında bulunan üniversitelerin kurdukları 
sanal topluluklar ve benzeri ortak iletişim ağları sayesinde üye üniversite 
personelleri meslektaşlarına ulaşarak iletişim ağlarını genişletme imkanı elde 
etmektedirler (www.scup.org/knowledge/cfi). 

2. ÖRNEK OLAY: KOP BÖLGESİ ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ 
ENVANTER ÇALIŞMASI

2.1 Çalışmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi 

Çalışmanın amacı, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği’ne (UNİKOP) üye olan yedi 
üniversitenin elindeki mevcut kaynaklarının konsolide ve analiz edilmesi yoluyla 
bu kaynakların bölgesel kalkınmaya destek verecek yönde nasıl kullanılabileceğine 
ilişkin analitik ve sistematik öneriler geliştirmektir.

Çalışmada UNİKOP’a üye 7 üniversitenin (Selçuk, Niğde, Aksaray, Karamanoğlu 
Mehmetbey, KTO Karatay, Mevlana ve Necmettin Erbakan Üniversitelerinin) 
aşağıdaki bilgilerdeki verilerinden oluşan envanter raporu örnek olay yöntemi ile 
incelenmiştir.

İlgili literatür, Üniversitelerin Stratejik Planları ve Faaliyet Planları çerçevesinde 
hazırlanan “Envanter Tabloları Şablonu” 26 Şubat 2013’te Birliğe üye 
üniversitelerin Rektör Yardımcıları, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı 
ve UNİKOP Genel Sekreteri’nden oluşan Stratejik Planlama Kurulu’nda tartışmaya 
açılmış alınan kararlar Üst Kurul’a sunulmuştur. Üye üniversitelerin Rektörleri’nin 
oluşturduğu Üst Kurul’un 02 Mayıs 2013 tarihli toplantısında da Envanter Raporu 
için 22 adet tablo seçilmiş ve istenen bilgilerin doldurulması için tablolar Üniversite 
Rektörlüklerine üst yazı ile gönderilmiştir. Rektörlükler tarafından UNİKOP Genel 
Sekreterliği’ne iletilen ilk raporlar ışığında 28.05.2013 tarihli Genel Sekreterler 
Toplantısı’nda bir değerlendirme yapılarak eksik ve hatalı veriler için tablo 
açıklamaları tekrar revize edilmiş ve tablolar üniversitelerin Rektörlüklerine tekrar 
gönderilmiştir. Üniversitelerden gelen tabloların birleştirilmesi ve yorumlanması 
sonucunda oluşturulan “UNİKOP Envanter Raporu” 11.07.2013 tarihinde Birliğin 
internet sayfası üzerinden (http://www.unikop.org/4/10.html) yayımlanmıştır.

UNİKOP Envanter Raporu özetle aşağıdaki bilgileri içermektedir:

• Programlar ve İnsan Kaynakları (akademik ve idari personel ile öğrencilerin 
birimlere dağılımı, öğrenci toplulukları vb. + alanında uzman öğretim elemanları 
bilgisi)

• Fiziki Yapı (binalar ve dağılımları) 
• Eğitim ve Sosyal Alan Dağılımı
• Ar-Ge ve Akademik Çalışmalar (araştırma laboratuarları kullanımı, proje, 

yayın, kongre ve süreli yayın bilgileri vb.)
•  Toplumsal Hizmet Bilgileri
•  Sektörle İşbirlikleri
•  Uluslararasılaşma (hareketlilik ve ortak anlaşmalar)
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•  Bilimsel ve Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
•  AYA Çalışmaları
•  Üniversitelerin Avantajlı ve Dezavantajlı Yönleri

UNİKOP Envanter Raporu Çalışma Süreci Şekil 1’de özetlenmiştir:

2.2. Çalışmanın Bulguları

Şekil 1’deki süreçlerin takip edilmesi sonucunda elde edilen Envanter 
Raporu’nda yer alan bulgulardan akademik ve idari personel, öğrenci, öğrenci 
toplulukları, proje ve yayın sayıları, uluslararası hareketlilik ve ortak anlaşmalar 
ile bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler ile bilgileri içeren tablolar aşağıda yer 
almaktadır:

Şekil 1: UNİKOP Envanter Tablosu Çalışma Süreci

Tablo 1. Akademik Personel Sayısı ve Dağılımı*

* Çevirmen vb.

Ü
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Selçuk 
Üniversitesi

319 206 499 436 168 910 114 2.652

Niğde 
Üniversitesi

38 74 214 157 48 199 10 740

Aksaray 
Üniversitesi

14 41 176 116 29 194 16 586

Karamanoğlu 
Mehmetbey 
Üniversitesi

8 9 64 84 12 197 6 380

KTO Karatay 
Üniversitesi

17 8 43 7 29 24 - 128

Mevlana 
Üniversitesi

19 21 94 14 16 22 1 187

Necmettin 
Erbakan 

Üniversitesi

228 128 296 108 16 486 75 1.289

UNİKOP 
TOPLAM

643 487 1.386 922 318 2.032 174 0 0 5.962
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Tablo 2. İdari Personel Sayısı ve Dağılımı

Tablo 3.  Toplam Öğrenci Sayıları ve Dağılımı

Tablo 1’e göre, KOP Bölgesi üniversitelerinde 2012 yılı Mayıs ayı itibariyle 643 
profesör, 487 doçent, 1.386 yardımcı doçent, 922 öğretim görevlisi, 318 okutman, 
2.032 araştırma görevlisi ve 174 uzman olmak üzere toplam 5.962 öğretim 
elemanı bulunmaktadır.

Tablo 2’ye göre, KOP Bölgesi üniversitelerinde 2012 yılı Mayıs ayı itibariyle genel 
idari hizmetlerde 1.687, sağlık hizmetlerinde 913, teknik hizmetlerde 339, eğitim 
öğretim hizmetlerinde 4, avukatlık hizmetlerinde 10, yardımcı hizmetlerde 434 
ve diğer hizmetlerde 150 olmak üzere toplam 3.564 idari personel çalışmaktadır.

Ü
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Selçuk Üniversitesi 674 271 155 3 3 78 92 136 1.412

Niğde Üniversitesi 361 7 58 2 73 12 513

Aksaray Üniversitesi 200 7 46  2 20   275

Karamanoğlu Meh-
metbey Üniversitesi

158 2 36 1 3 200

KTO Karatay Üniver-
sitesi

40 2 3 22 67

Mevlana Üniversitesi 66 125 4 1 165 361

Necmettin Erbakan 
Üniversitesi

188 499 37 2 73 801

UNİKOP TOPLAM 1.687 913 339 4 10 434 92 150 3.564
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Selçuk 
Üniversitesi

29.305 40.383 69.688 26 69

Niğde 
Üniversitesi

7.923 9.688 17.611 23 54

Aksaray 
Üniversitesi

5.693 7.250 12.943 22 56

Karamanoğlu 
Mehmetbey 
Üniversitesi

4.522 4.108 8.630 23 106

KTO Karatay 
Üniversitesi

514 750 1.264 10 19

Mevlana 
Üniversitesi

1.164 898 2.062 11 16

Necmettin 
Erbakan 
Üniversitesi

10.684 9.824 20.508 16 32

UNİKOP 
TOPLAM

59.805 72.901 132.706 22 53
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Tablo 4.  Öğrenim Durumuna Göre Öğrenci Sayıları ve Dağılımı

Tablo 5. Öğrenci Toplulukları

Tablo 6. Proje Sayıları ve Türleri (2007-2012)*

Tablo 3’te KOP Bölgesi Üniversitelerinin kız ve erkek öğrenci sayıları ile öğretim 
elemanı ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayıları gösterilmektedir. Buna 
göre bütün bölge üniversitelerinde 2012 yılı Mayıs ayı itibariyle toplam 59.805 kız 
öğrenci ve 72.901 erkek öğrenci olmak üzere 132.706 öğrenci eğitim görmektedir. 
Bütün bölgede öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı yaklaşık olarak 22 iken, 
bütün öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı ortalama 53’tür.

Tablo 4’te KOP Bölgesi Üniversitelerinin öğrenim durumuna göre öğrenci 
sayılarını göstermektedir. Buna göre bütün bölge üniversitelerinde 2012 yılı 
Mayıs ayı itibariyle toplam 41.865 ön lisans, 76.481 lisans, 11.925 yüksek l isans ve 
2.114 doktora öğrencisi bulunmaktadır. 

Tablo 5’e göre KOP Bölgesi Üniversitelerinin 2012 yılı Mayıs ayı itibariyle 219 
öğrenci topluluğu olduğu görülmektedir.

*Son beş yıldaki tamamlanan ve devam eden proje sayıları dikkate alınmıştır. 

Üniversiteler Topluluk Sayısı

Selçuk Üniversitesi 58

Niğde Üniversitesi 23

Aksaray Üniversitesi 38

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 27

KTO Karatay Üniversitesi 24

Mevlana Üniversitesi 21

Necmettin Erbakan Üniversitesi 28

UNİKOP TOPLAM 219

Üniversiteler Projenin Kaynağı

TÜBİTAK BAP SANTEZ AB DİĞER

Selçuk Üniversitesi 89 944 17 5 94

Niğde Üniversitesi 47 249 2 5 4

Aksaray Üniversitesi 18 23

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 12 54 1 1

KTO Karatay Üniversitesi 3 4

Mevlana Üniversitesi 3 1 1 3

Necmettin Erbakan Üniversitesi 31 82 14 22

UNİKOP TOPLAM 200 1.355 25 25 124
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Tablo 7. Yayın Sayısı ve Dağılımı*

Tablo 8. Kongre ve Sempozyum Bilgileri*

*2012 yılı verileri dikkate alınmıştır.

*Son beş yılda üniversite birimleri bünyesinde düzenlenen bilimsel etkinlikler yazılmıştır.

Tablo 6, bölge üniversitelerinde gerçekleştirilen kaynak türlerine göre proje 
sayılarını göstermektedir. Buna göre bütün bölgede son beş yıl içerisinde 200 
TÜBİTAK, 1.355 BAP, 25 SANTEZ, 25 AB ve 124 diğer kuruluşlardan destek alan 
proje gerçekleştirilmiştir.

Tablo 7, bölge üniversitelerinde yapılan yayınların türünü ve sayısını 
göstermektedir. Bu tabloya göre KOP Bölgesi Üniversitelerinin 2012 yılı için ulusal 
yayınlarının fazla olduğu söylenebilir.

Tablo 8, KOP Bölgesi Üniversitelerinin son beş yılda gerçekleştirdikleri kongre 
ve sempozyumları ve bu kongrelere katılan katılımcı sayıları ile basılan kitap 
ve CD sayılarını göstermektedir. Buna göre bölgede gerçekleştirilen kongre ve 
sempozyumlara toplamda 11.520 kişi iştirak etmiştir. Bu kongrelere 3.199 sözlü 
katılımcı gelmiştir. Bu kongrelerde 1.059 poster, 46 kitap ve 25 CD basılmıştır.
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Selçuk 
Üniversitesi

1.146 1.123 796 1.155 213 12 797 1.100 104

Niğde 
Üniversitesi

126 173 98 186 21 186 1.368

Aksaray 
Üniversitesi

143 190 91 203 20 9 101 817 30

Karamanoğlu 
Mehmetbey 
Üniversitesi

102 165 51 50 4 5 124 200

KTO Karatay 
Üniversitesi

6 3 10 6 8 16

Mevlana 
Üniversitesi

52 93 38 28 26 3 45 16 16

Necmettin 
Erbakan 

Üniversitesi

822 582 349 437 155 5 177 602 147

UNİKOP 
TOPLAM

2.397 2.329 1.433 2.065 447 34 1.430 3.903 513

Üniversiteler Katılımcı 
Sayısı Sözlü Poster Kitap CD

Selçuk Üniversitesi 3.078 810 57 25 7

Niğde Üniversitesi 448 201 54 6

Aksaray Üniversitesi 2.287 505 628 8 5

Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi

808 353 185 6 6

KTO Karatay Üniversitesi 640

Mevlana Üniversitesi 2.171 - 35 - -

Necmettin Erbakan Üniversitesi 2.088 1.330 100 1 4

UNİKOP TOPLAM 11.520 3.199 1.059 60 22
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*2012 yılı verileri dikkate alınmıştır.

Tablo 9. Geçerliliği Süren Uluslararası Hareketlilik*

 Tablo 10. Bilimsel Sosyal ve Kültürel Faaliyetler*

Tablo 9, KOP Bölgesi Üniversitelerinin uluslararası hareketliliğine yönelik 
gelen ve giden öğrenci ve personel sayılarını göstermektedir. Buna göre bölge 
üniversitelerine 2012 yılı içerisinde toplam 70 öğrenci gelmişken, 460 öğrenci 
yurtdışına gitmiştir. Personel hareketliliği incelendiğinde toplam 35 yabancı 
personel bölge üniversitelerine gelmişken 135 personel yurtdışına çıkmıştır.

Tablo 10’a göre, bölge üniversitelerinde 2012 yılı içerisinde toplam 569 
konferans, 42 söyleşi, 118 panel, 87 gezi, 223 sergi/konser/şenlik/ tiyatro, 32 
çalıştay ve 43 eğitim gerçekleştirildiği görülmektedir.

3. SONUÇ VE ÖNERİLER
KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği’nde 6.000’e yakın öğretim elemanı, 4.000’e 

yakın idari personel, 133.000’e yakın öğrenci bulunmaktadır. Dönem itibariyle 
Türkiye geneli öğretim elemanı sayısı 118.839’dur. Ülke genelindeki öğrenci sayısı 
ise 4.352.542’dir (www.yok.gov.tr). Bölge üniversiteleri, ülkenin %5 oranında bir 
akademik personel ve %3 oranında da bir öğrenci kaynağını barındırmaktadır. 
Ülkede 170’e yakın üniversitenin sadece 7’sinin UNİKOP içinde yer aldığı göz 
önünde bulundurulursa Birliğin insan kaynağı açısından hem bölge hem de ülke 
için önemli bir dinamik olduğu söylenebilir.

Birliğin öğrenci toplulukları sayısı açısından önemli bir potansiyeli barındırdığı 
ifade edilebilir. Ancak bu sayıda öğrenci topluluğu bulunan ulusal ve uluslararası 
üniversiteler göz önüne alındığında bu sayıda öğrenci toplulukları Birliğin öğrenci 
sayısına göre yetersiz bulunabilir.

Birlik üyesi üniversitelerdeki proje, yayın ile kongre ve sempozyum sayılarına 
bakıldığında Bölge üniversitelerinin dış kaynaklı projeler ve uluslararası makale 
ve kitaplar açısından diğer faaliyetlere göre daha az sayıda akademik üretimde 
bulundukları ifade edilebilir.

Üniversiteler Gelen 
Öğrenci

Giden 
Öğrenci

Gelen
Öğretim 
Elemanı

Giden
Öğretim 
Elemanı

Selçuk Üniversitesi 47 248 21 70

Niğde Üniversitesi 6 64 11 17

Aksaray Üniversitesi 6 35 16

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2 41 11

KTO Karatay Üniversitesi 9 23 3 21

Mevlana Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi 49

UNİKOP TOPLAM 70 460 35 135
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Selçuk Üniversitesi 80 24 22 42 104 22 22

Niğde Üniversitesi 43 12 22 38 9 5

Aksaray Üniversitesi 31 1 6 1 6

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 22 1 9

KTO Karatay Üniversitesi 19 5 9 1 2

Mevlana Üniversitesi 20 5 7 8 8 1 10

Necmettin Erbakan Üniversitesi 354 7 62 13 61

UNİKOP TOPLAM 569 42 118 87 223 32 43
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Şekil 2: UNİKOP Temel Faaliyetleri ve Paydaşların Etkileşimi

Uluslararası hareketlilik noktasında bölge üniversitelerinin gelen öğrenci ve 
öğretim elemanı açısından giden öğrenci ve öğretim elemanı sayısına göre daha 
az hareketlilik sağladığı görülmektedir.

Bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetler açısından konferans ve sergi/konser/
şenlik/tiyatro gibi faaliyetlerin daha fazla olduğu görülmektedir.

Yukarıdaki tablolar ve Envanter Raporu’nun tamamı göz önüne 
bulundurulduğunda UNİKOP’un bünyesindeki üniversitelerin Şekil 2’de verilen 
ortak faaliyetleri başlatması önerilmektedir:

Bu bağlamda UNİKOP üniversitelerinin bölge dinamikleriyle birlikte hareket 
edebilmesi için aşağıdaki ana temalarda odaklanması gerektiği önerilebilir:

•	Öğretim	elemanı	potansiyelinin	multidisiplin	çalışmalara	yönlendirilmesi,
•	Bölgedeki	öğrenci	potansiyelinin	kullanılabilmesi	için	öğrenci	topluluklarının	

sisteme aktif katılımının sağlanması,
•	 Bölgedeki	 eğitim	 ve	 sosyal	 alanların	 iç	 paydaşlar	 yanında	 dış	 paydaşlar	

tarafından da etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik girişimlerin artırılması,
•	Bölgenin	proje	geliştirme	dinamiklerinin	daha	da	zenginleştirilerek	toplum	

kullanımına ve ticari kullanıma hazır hale getirilmesi,
•	 Bölge	 sektörleri	 ve	 uluslararası	 üniversitelerle	 işbirliklerinin	 ortak	 eylem	

planlarıyla geliştirilmesi.

Son olarak üniversitelerin 21. yüzyılın değişen anlayışında eğitim-öğretim 
ve araştırma gibi en temel misyonlarını dahi yerine getirirken toplumsal hizmet 
anlayışı ile bölgeyi ve bölge insanını ön plana çıkarmaları gerektiği unutulmamalıdır. 
Bu anlamda UNİKOP’un hem iç paydaşları hem de dış paydaşları ile birlikte 
bölgenin kalkınmasına akademik bir alt yapı oluşturma misyonu, UNİKOP’un ve 
Birliğe üye üniversitelerin mevcut kaynaklarının bölgesel kalkınmaya dolayısıyla 
ulusal kalkınmaya katkı sunacak şekilde sistematik ve sürdürülebilir bir biçimde 
yönlendirilmesiyle daha somut ve anlamlı hale gelebilecektir.
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ÖZET
Niğde ili, gerek üretilen katma değer gerekse istihdam payı açısından Türkiye 

ortalamasının üstünde değerlere sahip olup, başta patates ve elma olmak üzere 
birçok tarımsal ürünün önemli üretim merkezi konumundadır. Türkiye’nin Avrupa 
Birliği (AB) Ülkeleri ile olan dış ticareti 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararıyla 
Gümrük Birliği kapsamında olup, tarım ürünlerini kapsamamaktadır. Dolayısıyla, 
AB ülkeleri ve Türkiye yurtiçi üreticilerini korumak amacıyla dış ticarette önlemler 
almaktadır. Niğde ilinde üretilen tarımsal ürünler, iklim yapısı benzerliğiyle bir çok 
AB üyesi ülkenin de başlıca tarımsal ürünleri arasında yer almaktadır. Bu benzer 
ürünlerin fiyat ve verimlilik analizlerinin yapılması, tarım sektörünün göreli 
öneminin yüksek olduğu Niğde ili için önem taşımaktadır.

NİĞDE’S PLACE IN TURKISH AGRICULTURE AND COMPETI-
TIVENESS OF MAIN AGRICULTURAL PRODUCTS AGAINST TO 
EUROPEAN UNION MEMBER STATES’

Abstract
The share of agricultural sector in Niğde province is more than Turkey’s average 

in terms of gross value added and employment, and the province is an important 
production centre of many agricultural products such as potatoes and apples. 
The trade between Turkey and European Union (EU) is covered by Custom Union 
which is defined in 1/95 of the Association Council Decision, but does not include 
agricultural products. Therefore, both EU member states and Turkey have been 
taken measures in foreign trade to protect their domestic producers. Agricultural 
products which are produced in the province of Niğde are also main agricultural 
products of many EU member states, because of the climate similarity. The price 
and productivity analysis of these products are important for Niğde province 
where the relative importance of agriculture sectors is quite high. 

1. Giriş
Tarım sektörü özellikle gıda arzı güvenliğinin sağlanması açısından stratejik 

sektör olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, tarım sektörünün milli gelir 
içindeki payının artması değil, azalması ekonomik kalkınma açsından önemli bir 
gösterge niteliği taşımaktadır. Ülkelerin kalkınma süreçlerindeki sektörel gelişim, 
tarım, sanayi, hizmet şeklinde sıralanmakta olup, gelişmiş ülkelerdeki sektörel 
dağılım incelendiğinde en büyük payı hizmet sektörü almaktadır. 

Ülkemizde tarım sektörünün ekonomi içindeki payı, gelişmiş ülkelere göre 
oldukça yüksektir. 2012 yılı itibariyle, tarım sektörünün gayri safi yurtiçi hasıla 
içindeki payı %8,9 iken,  gelişmiş ülkelerde bu oranlar %1 civarındadır. (ÖRN: 
ABD’de %1,2, Almanya’da % 0,8, Fransa’da %1,9, Japonya’da %1,2). Tarım kesiminde 
çalışanların oranı da kalkınma açısından önemli bir gösterge niteliğindedir. 
Gelişmiş ülkelerde tarım sektöründe çalışanların oranı oldukça düşüktür. Dünya 
Bankası verilerine göre Türkiye ve bazı gelişmiş ülkelerdeki tarımsal işgücü 
oranları; Türkiye %24, ABD ve Almanya %2, Fransa %3 ve Japonya %4 olarak 
sıralanmaktadır. Türkiye’nin ileriye yönelik yüksek gelir seviyesine sahip ülkeler 
arasına girebilmesi için sektörel dönüşümler önem arz etmektedir. Dolayısıyla 
da, sektörlerin iç dinamiklerinin detaylı araştırmalarına ihtiyaç bulunmaktadır. 
Türkiye’nin de yüksek gelir seviyesine sahip ülkeler arasına girebilmesi için 
özellikle tarım sektöründeki dönüşüm önemli yer tutmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2010 yılı verilerine göre Niğde ilinin yer 
aldığı TR71 (Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Niğde) Bölgesinde tarım 

* Niğde Üniversitesi Rektörü

** Niğde Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü

Prof. Dr. Adnan GÖRÜR*

Doç. Dr. Harun UÇAK**
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sektörünün toplam gayrisafi katma değer içindeki payı %23,8’dir. Bu oran Türkiye 
ortalamasının oldukça üstünde olup, bölgenin kalkınmasını hızlandıracak diğer 
sektörlerdeki gelişimde yetersiz olduğunu göstermektedir.

TUİK 2012 yılı verilerine göre Niğde ilinin yer aldığı TR71 Bölgesinde tarım 
sektöründe istihdam edilenlerin, toplam istihdam içindeki payı %35,4’dür. 
Bu oran, Türkiye ortalamasının üstünde olup, bölgede tarım sektörünün son 
derece önemli olduğunu göstermektedir. Niğde ilinin kalkınmasında istihdamın 
yapısında dönüşüm ve bu dönüşüm sürecinde tarım sektörünün rekabet 
edebilirliğinin korunması önem arz etmektedir.  Ahiler Kalkınma Ajansı (2013) yılı 
raporuna göre, bölgede sanayi ve hizmet sektöründe yeterli istihdam olanağının 
sağlanamamasına bağlı olarak tarım istihdamı hala ülkemiz ortalamasının 
üzerindedir. Tarım sektöründeki istihdamın, AB katılım sürecinde tarıma dayalı 
sanayinin geliştirilmesi ve şehirlere göç eden istihdam edilebilir iş gücünün 
sanayi ve hizmet sektöründe istihdam olanaklarının artırılması yolu ile azaltılması 
önerilmektedir.

2. Niğde Tarımının Türkiye’deki konumu
Niğde ilinin arazi yapısı incelendiğinde, bu arazilerin %35,8’ini tarımsal araziler, 

%33,87’sini mera-çayır arazisi, %7,97’sini orman arazisi,  %22,78’ini yerleşim yeri, 
kullanılmayan arazi vb. tarım dışı araziler oluşturmaktadır (Niğde İl Tarım Gıda 
ve Hayvancılık Genel Müdürlüğü, 2013). Tablo 1’de, Niğde İlinde toplam işlenen 
tarım alanı ve uzun ömürlü bitkiler ile ilgili istatistiki bilgiler yer almaktadır.

Niğde ilindeki toplam tarımsal araziler içinde,  toplam işlenen tarım alanı ve 
uzun ömürlü bitkiler alanı 290.263 hektar olup, Türkiye içindeki payı %1,2’dir. Bu 
tarımsal alanların %89,7’si işlenen tarım arazilerinden oluşmakla birlikte, %10,3’ü 
uzun ömürlü bitkilerin yer aldığı bağ ve bahçelerden meydana gelmektedir. 
Tarımsal araziler içinde en yüksek payı ekilen tarım alanları oluşturmakta, bu 
arazilerin %27,9’u nadasa bırakılmaktadır. Tarımsal arazilerin %10,3’ünü kapsayan 
uzun ömürlü bitkiler içinde de meyveler, içecek ve baharat bitkileri alanı önemli 
paya sahip olup, Niğde ilindeki gıda işleme tesisleri için önemli girdi sağlamaktadır.

Niğde ilinde 2012 yılında üretilen bitkisel ürünlerin değeri 1 milyar TL’yi 
aşmıştır. Türkiye içindeki payı yaklaşık %1,15’dir. Diğer taraftan canlı hayvanların 
değeri 802 milyon TL dolayında olup, Türkiye içindeki payı yaklaşık %1,26’dır. 
Hayvansal ürünlerin değeri ise yaklaşık 291 milyon TL olup, Türkiye içindeki payı 
%0,06 dolayındadır. Hayvansal ürünlerin değeri, canlı hayvanların değerine göre 
değerlendirildiğinde, Niğde ilindeki hayvansal üretimin, potansiyelinin altında 
olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, Niğde ilinde et, süt, yumurta vb. hayvansal 
üretime dayalı tesisler için fırsatlar bulunmaktadır.

 Alan Kullanımı (hektar) Alan Kullanımı (%)

Toplam işlenen tarım alanı 260289 0,896735

İşlenen tarım alanı (Ekilen) 173517 0,597792

İşlenen tarım alanı  (Nadas) 80986 0,279009

İşlenen tarım alanı (Sebze) 5786 0,019934

Toplam uzun ömürlü bitkilerin alanı 29974 0,103265

TUİK
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Niğde ili bazı tarımsal ürünlerde Türkiye’de en fazla üretimin yapıldığı ilk 3 il 
arasında yer almaktadır. 2012 verilerine göre bitkisel üretimde Niğde ili; 801.397 
ton ile patateste 1. sırada, 43.154 tonla çavdarda 2. sırada, 317.268 ton ile elmada 
3. sırada, 79.875 ton ile lahanada 2. sırada yer almaktadır (TUİK 2012; Niğde İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2013).

Niğde ili ve Türkiye geneli ile karşılaştırılabilecek diğer bir veri de kişi 
başına düşen üretim değerleridir. Kişi başına düşen bitkisel üretim değeri, canlı 
hayvan değeri ve hayvansal ürünler değeri Türkiye ortalamasının üstünde yer 
almaktadır. Bu verilerden kişi başına düşen canlı hayvanlar değerinin Türkiye 
ortalamasının yaklaşık 3 katına ulaştığı görülmektedir. Diğer taraftan bu durum 
Ahiler Kalkınma Ajansı (2013) tarafından “bölgede tarım arazilerinin küçük parçalı 
olması ve entansif tarım uygulamalarının yeterince yaygın olmaması nedeniyle 
bölgenin Türkiye içindeki payının yüksek olmaması, ancak nüfus yoğunluğunun 
Türkiye ortalamasının altında olması nedeniyle de kişi başına düşen tarımsal 
üretim değerinin nispeten yüksek olması” şeklinde açıklanmaktadır. TUİK 2012 
yılı verilerine göre, nüfus yoğunluğu Türkiye geneli için 98 kişi/km2 iken, Niğde 
için sadece 46 kişi/km2’dir. Bununla birlikte, özellikle kırsal kalkınma ve tarım 
sektörünün modernizasyonu için sağlanan IPARD’dan (Avrupa Birliği Katılım 
Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı) faydalanmak, Niğde tarımı ve 
kırsal kalkınması için önem kazanmaktadır. Bu programın hedefleri şu şekilde 
sıralanmaktadır (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013):

• Tarım sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlamak.

• Gıda güvenliği, hayvan sağlığı, bitki sağlığı ve çevre ile ilgili AB standartlarına 
uyumu teşvik etmek.

• Kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak.

• Tarım-çevre tedbiri ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması (LEADER) 
ile ilgili hazırlık yapmak.

IPARD desteğinin etkisinin azami seviyeye çıkartılması amacıyla, 2007 – 
2013 dönemi IPARD uygulaması için 81 il arasından 42 il seçilmiştir (Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı 2013). Bu iller arasında Niğde yer almamaktadır. Tarım 
sektöründeki payı bakımından, Türkiye ortalamasının çok üstünde yer alan Niğde’nin 
bu desteklemelerden faydalanamaması, bölge tarımı ve kırsal kalkınması için 
olumsuz bir gelişmedir.

3. AB Üyeliği Sürecinde Niğde Tarımının Yapısı ve Rekabet Durumu

Türkiye’nin 1963 Ankara Anlaşması ile başlayan AB ile olan ilişkileri ve 
bütünleşme süreci, daha önce AB üyesi olan hiçbir ülkenin karşılaşmadığı kadar 
uzun ve zorlu süreci kapsamaktadır. 2005 yılında başlayan müzakere süreci 
Türkiye-AB ilişkilerini önemli bir aşamaya getirmiştir. Bu süreç 35 başlık altında 
yürütülmekte olup, bu başlıkların birçoğu, özellikle Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve 
Fransa’nın vetosuyla karşı karşıya kalmıştır. Bu fasıllardan 2010 yılında müzakere 

TUİK

BÖLGE ADI Türkiye Niğde Niğde İlinin Payı (%)

Bitkisel üretim değeri  (1000 TL) 87849892 1013880  1,15

Canlı hayvanlar değeri (1000 TL) 63546623 802112  1,26

Hayvansal ürünler değeri (1000 TL) 49321861 290729  0,06

Kişi başına bitkisel üretim değeri (TL) 1162 2980  

Kişi başına canlı hayvanlar değeri (TL) 840 2357  

Kişi başına hayvansal ürünler değeri (TL) 652 854  
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sürecine açılan Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Faslından 3 yılı aşan bir 
süreden sonra,  Kasım 2013’de Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 
Faslı müzakere sürecine açılmıştır. En son açılan 2 fasıl, gıda güvenliği ve tarımsal 
üretimin yapıldığı kırsal bölgeleri ele alan konuları da içerdiği için tarım politikası 
ile dolaylı da olsa bağlantıları bulunmaktadır. Diğer taraftan, tarım politikasını 
içeren asıl fasıl Tarım ve Kırsal Kalkınma başlığı altında toplanmakta olup, henüz 
müzakere sürecine başlanamamıştır. Müzakere sürecinin başlaması durumunda 
en zorlu fasıllardan birisi olan Tarım ve Kırsal Kalkınma Faslı, AB Komisyonunun 
müzakereler başlangıç değerlendirmesinde benimsenmesi çok zor fasıl olarak 
belirtilmiştir. 2013 yılı ilerleme raporunda da bu durum  “Genel olarak, tarım ve 
kırsal kalkınma alanındaki hazırlıklar erken aşamadadır” şeklinde ifade edilmiştir.

3.1. Türkiye ve AB Ülkelerinde Seçilmiş Ürünlerde Üretici Fiyatları

Niğde ilinde üretilen tarımsal ürünler (patates, elma, lahana, çavdar vb.), AB 
ülkesi ülkelerin çoğunluğunda en çok üretilen ürünler arasında yer almaktadır 
ve AB uyum sürecinde bu ürünlerin üretildiği bölgelerin rekabet durumları 
ile ilgili çalışmaların yapılması son derece önem arz etmektedir. Türkiye ve AB 
arasında 1 Ocak 2006 tarihinden günümüze yürürlükte olan Gümrük Birliği 
Anlaşması tarım ürünlerini kapsamamakta olup, tarım ürünlerini kapsayacak 
bir ticaret serbestleşmesi durumunda Türk tarımının nasıl etkilenebileceği ile 
ilgili çalışmaların daha fazla araştırılmasına ihtiyaç vardır. Özellikle son yıllarda 
et ithalatından alınan gümrük vergilerindeki değişimlerin hayvancılık sektörü 
üzerindeki etkisi, kamuoyunda en çok tartışılan konulardan birisi haline gelmiştir. 
Niğde ili canlı hayvan stoku açısından Türkiye’de önemli iller arasında yer almakta 
olup, dış koruma önlemlerinde meydana gelecek bir azalışa karşılık hazırlıkların 
yapılması gerekmektedir. Bu durum Avrupa Komisyonu 2013 Türkiye ilerleme 
raporunda şöyle ifade edilmiştir: “Türk makamları bazı AB’ye üye ülkelerden canlı 
sığır, sığır eti ve türev ürünlerin ithalatındaki bazı kısıtlamaları devam ettirmiş, 
böylelikle 2010 ve 2012 yılları arasındaki ilerlemeyi durdurmuştur. Türkiye’nin 
tarımsal ürünlere yönelik ticaret anlaşması kapsamındaki ikili yükümlülüklerini tam 
anlamıyla yerine getirmesi için daha fazla çaba göstermesi gerekmektedir. Türkiye 
ve Komisyon uzun süredir devam eden sığır eti ithalatı yasağı meselesini çözüme 
kavuşturmak amacıyla güçlendirilmiş bir diyalog başlatmıştır.”

Niğde ilinde üretilen başlıca tarımsal ürünlerin üretici fiyatlarının AB üyesi 
ülkelerdeki üretici fiyatları ile karşılaştırılması, ileriye yönelik politikalarda 
alınacak önlemler açısından önem arz etmektedir. Bu amaçla, Türkiye ve AB üyesi 
ülkelerdeki patates, elma ve büyükbaş et üretici fiyatları karşılaştırılmıştır.

Niğde ilinin üretimde Türkiye’de en yüksek payı aldığı patates, AB ülkelerinde 
de en çok üretilen ve tüketilen ürünler arasında yer almaktadır. Şekil 1’de, 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre 2011 yılında, 
Türkiye ve AB ülkelerinde üretici fiyatlarına göre patatesin ton fiyatları yer 
almaktadır. Türkiye’deki patates fiyatlarının AB ortalamasının üstünde yer aldığı 
görülmektedir. Şekil 1’de görüldüğü gibi Akdeniz ülkelerinde patates üretici 
fiyatlarının yüksek olması, fiyat araştırmalarında bölgesel farklılıkların da dikkate 
alınmasını gerekli kılmaktadır. Özellikle, Akdeniz Bölgesinde üretilen erkenci 
patatesin fiyatından kaynaklanan yıllık ortalama fiyatlar Türkiye’de daha yüksek 
gözükebilir. Bu etkilerin dahil edilmesi durumunda bile, Türkiye’nin patates üretici 
fiyatlarında AB ülkelerine göre çok rekabetçi bir konumda olduğunu söylemek 
oldukça zordur. Diğer taraftan, AB ülkesi birçok ülkenin önemli patates üreticileri 
olması ve AB genelinde ortalama tarımsal işletmelerin Niğde ortalamasının üstünde 
olması, rekabet açısından oldukça sıkıntılı bir durum oluşturmaktadır.
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2012 yılı için Niğde ilindeki patates üretimine yönelik incelemelerde, 
patates fiyatlarının düşüklüğünden dolayı ekim alanlarının 2013 yılında 
önemli derecede azaldığı tespit edilmiştir Bölgede tarım ürünlerini işleyen 
tesis sayısının çok az olması, bölgenin tarımını olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, 
patates dikim alanlarında görülen hastalıklardan dolayı Niğde patatesteki 
rekabet gücünü diğer illere kaptırmış ve bu durum gerek yurtiçi gerekse yurtdışı 
satışlarda Niğde’deki patates üreticilerine olumsuz yansımıştır (KOP 2013). 
Patates fiyatlarındaki dalgalandırmalardan korunmak içi fiyat sözleşmeli üretim 
çiftçiler için bir korunma yöntemi, yatırımcılar için de ürün temininin sürekliliği 
açısından önemli olabilmektedir. Niğde ilinde patates ürünleri işleme tesislerin 
kurulması durumunda, yatırımcıların istediği takdirde sözleşmeli üretim modelini 
uygulayacağı çiftçi potansiyeli bulunmaktadır (Tarım, Gıda ve Hayvancılık 
Bakanlığı 2013b.)

Türkiye ve AB ülkeleri arasında patatese yönelik ticaret politikaları incelenecek 
olursa, AB Türkiye’den ithal ettiği patatese çeşit ve kullanım alanlarına göre farklı 
vergi tarifeleri uygulamaktadır. Tohumluk patateste uygulanan vergi oranı %4,5 
iken, nişasta üretimi gibi gıda sanayinde kullanılacak patates için bu oran %5,8’dir. 
Sofralık ve diğer amaçlar için kullanılacak patateste alınan vergi oranları ise yıl 
içinde farklık göstermektedir. 2013 yılı için 1 Ocak-15 Mayıs tarihleri arasında 
tarife oranı %9,6 iken, 16 Mayıs-31 Aralık arası bu oran %13,4’dür (Official Journal 
of the European Union). AB ülkelerinden Türkiye’ye yapılacak olan patates 
ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranları ise %19,3’dir. Diğer taraftan, 
“Tohumluk İthalatı Uygulama Genelgesi” kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığınca düzenlenen ithal ön izin yazısının, ilgili gümrük idaresine ibraz 
edilmesi halinde söz konusu gümrük vergisi %1 olarak uygulanmaktadır (Bknz: 
http://www.gumruk.com.tr/07/gtip)

Niğde ilinin ülkemizde önemli paya sahip olduğu diğer bir tarımsal ürün 
elmadır. Patates ürününde olduğu gibi, elma da AB ülkelerinin çoğunda üretilen 
tarımsal ürünler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla ileride dış ticaret rejiminde 
meydana gelecek serbest dış ticaret uygulamalarına yönelik olarak fiyat 
analizlerinin yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Şekil 1: Türkiye ve AB ülkelerinde Patates Üretici Fiyatları ($/Ton) (2011)
Kaynak: FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü)
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Şekil 2’de Türkiye ve AB ülkelerinde üretici fiyatlarına göre elmanın ton fiyatları 
yer almakta ve Türkiye’deki elma fiyatlarının AB ortalamasına yakın olduğu 
görülmektedir. Diğer taraftan, elma çeşitleri arasında önemli fiyat farklılıkları da 
olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Fakat fiyat rekabeti açısından özellikle 
Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinde, elma üretici fiyatlarının Türkiye’dekine göre 
oldukça düşük olduğu görülmektedir.

Türkiye ve AB ülkeleri arasında elma ticaretine yönelik uygulamalar 
incelendiğinde koruyucu önlemler ön plana çıkmaktadır. AB ülkeleri, Türkiye’den 
ithal edilecek elmaya yönelik asgari giriş fiyatları uygulamaktadır. Bu asgari giriş 
fiyatları ilgili bilgiler ihracatçı birlikleri web sayfalarında güncellenmektedir (Bkz: 
http://www.aib.org.tr/tr/oi_abgirisfiyat.asp). Türkiye’nin AB ülkelerinden ithal 
edilebilecek elmaya yönelik uygulamalarında oldukça koruyucu önlemler aldığı 
görülmektedir. AB ülkelerinden Türkiye’ye ithal edilen elmada uygulanan gümrük 
vergisi oranı %60,3 olup, yerli üretici önemli oranda korunmaktadır.

Niğde ilinde yıllarca verilmeyen ve ikincil bir üretim dalı olarak görülen 
hayvancılık, son yıllarda hızla gelişerek ilin ekonomisindeki yerini almıştır (TUİK 
2012). Bu sektör, Türkiye’de dış rekabete karşı en fazla korunan sektörler arasında 
yer almaktadır.

Şekil 2: Türkiye ve AB ülkelerinde Elma Üretici Fiyatları ($/Ton) (2011)
Kaynak: FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü)

Şekil 3: Türkiye ve AB Ülkelerinde Büyük Baş Hayvan Üretici Et Fiyatları  ($/Ton) (2011)                  
Kaynak: FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü)
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Şekil 3’te Türkiye ve bazı AB ülkelerindeki karkas ve yarı karkas büyük baş et 
fiyatları görülmektedir. Türkiye’deki büyükbaş et fiyatları tüm AB ülkelerinden 
oldukça yüksektir ve mevcut durumda fiyat rekabeti açısından çok rekabetçi bir 
konumda gözükmemektedir.

Türkiye’deki et fiyatlarının yüksek olması, ete yönelik dış ticaret uygulamalarında 
da yurtiçi üreticileri koruyan önlemleri zorunlu kılmaktadır. 2013 yılı için karkas 
ve yarım karkas büyükbaş hayvan eti için AB ülkelerine uygulanan gümrük 
vergisi oranları %100’dür (Bkz: http://www.gumruk.com.tr/07/gtip). Özellikle 
iç piyasadaki tüketici fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak bu oranlar sık sık 
değişebilmektedir. 2010 yılında, %225 olarak uygulanan gümrük vergisinin, 2011 
yılında %30’a düşürülmesi AB birliği ülkelerinden Türkiye’ye yapılan et ithalatını 
ciddi oranlarda artırmış, yurtiçi üreticiler de bu gelişmeden olumsuz etkilenmiştir ( 
SETBİR, 2013). AB ülkelerinin Türkiye’ye yönelik dış ticaret politikası incelendiğinde, 
Avrupa Toplulukları Bütünleştirilmiş Gümrük Tarifesi (TARIC) verilerine göre AB 
Türkiye’den ithal edilecek karkas ve yarı karkas büyükbaş hayvan etine yönelik 
olarak, her 100 kg için 176,80 Euro asgari giriş fiyatı uygulamaktadır. Türkiye’de et 
fiyatlarının AB ülkelerine göre çok yüksek olması, Türkiye’den gelebilecek büyük 
baş hayvan etine yönelik alınacak önlemleri de önemsiz kılmaktadır.

3.2. Türkiye ve AB Ülkelerinde Seçilmiş Ürünlerde Verimlilik

Niğde ilinde üretimi yapılan bitkisel ürünlerin dekar başına verimlilikleri 
incelendiğinde patates üretimindeki dekar başına verimliliğin Türkiye 
ortalamasının üstünde olduğu görülmektedir. Niğde ilinin patates üretiminde 
Türkiye’de ilk sırada yer almasında bu verimliliğin önemli etkisi olmakla beraber, 
yoğun patates üretiminin getirdiği uzmanlaşmanın da verimlik üzerinde etkisi 
olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Niğde tarımında önemli paya sahip diğer bir ürün olan elmanın üretim 
verimliliği Türkiye ortalamasının altında yer almaktadır. Ortalama verimin düşük 
olmasında yaşlı ağaçların oldukça fazla olması, halen geleneksel yöntemlerle 
üretim yapılması ve bu konuda modernleştirme çalışmalarının istenen düzeye 
henüz ulaşamaması yer almaktadır. Diğer taraftan, Niğde ilinde birim alanda 
daha yüksek verim alınan bodur elma bahçelerinin,  içlerinde yabancı sermayeli 
şirketlerin de yer alan bazı büyük firmalar tarafından kurulduğu görülmektedir. Bu 
firmalar ayrıca ihracata yönelik üretimde de ağırlıkları bulunmaktadır (UIP 2008). 
Bu firmaların üretim sistemlerinin Niğde geneline yayılması, Niğde’deki elma 
veriminin ve ihracata yönelik elma kalitesinin artmasına katkı sağlayabilecektir.

Şekil 4: Niğde, Türkiye ve AB Ülkelerinde Patates Verimliliği (Ton/Hektar) (2011)                    
Kaynak: FAO, (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü), Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
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Sahip olduğu iklim ve toprak yapısı itibariyle ihracata yönelik elma üretimi 
için yabancı sermaye bile çekebilen Niğde ilinin, elma bahçelerinin yeniden 
yapılandırılması ve modernizasyonuna yönelik çalışmalar önem arz etmektedir. 
Bu amaca yönelik olarak Niğde ilinin IPARD desteklemelerinden faydalanamıyor 
olması önemli bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır.

Sonuç
Tarım sektörü Niğde ilinde, gerek üretilen katma değerin toplamdaki payı, 

gerekse toplam istihdam içindeki payı açısından Türkiye ortalamasının üstünde 
yer almakta ve başta patates, elma, lahana ve çavdar olmak üzere birçok tarımsal 
üründe ülkemizdeki önemli tarımsal üretim gerçekleştiren iller arasında yer 
almaktadır. Tarım sektörünün bu göreli önemi, Niğde iline yönelik yapılacak tarım 
ile ilgili çalışmaları ön plana çıkarmaktadır.

Niğde ilinde üretilen tarımsal ürünler, birçok AB üyesi ülkenin de en önemli 
tarımsal üretimleri arasında yer almaktadır. Gerek AB gerekse Türkiye dış ticarette 
bu ürünlere karşı koruyucu önlemler almaktadır.  Dolayısıyla, ileride tarım dış 
ticaretinde meydana gelebilecek serbestleşme süreçlerine yönelik olarak, bu 
ürünlerin fiyat ve verimlik analizlerinin yapılması önem arz etmektedir. Niğde 
ilinde üretilen tarımsal ürünlerin fiyat ve verimlilik açısından rekabet gücü 
incelendiğinde, patates diğer ürünlere göre daha rekabetçi görünmektedir. Diğer 
taraftan, patateste dış rekabete karşı uygulanan koruyucu önlemlerin, bu çalışmada 
yer alan elma ve büyükbaş hayvan etine göre daha az olması, dış rekabete karşı 
Niğde ilinin patates ürünü için daha hazır olduğunu da göstermektedir. Özellikle, 
hayvancılık sektöründe uygulanan koruyucu önlemlerin kaldırılması durumunda, 
bu kesimde yer alan üreticilerin rekabet şansı oldukça az olduğu görülmektedir.
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ÖZET
Bilindiği gibi, bir ülkenin kalkınmasında teknolojik değeri yüksek ürün, mal 

ve hizmetlerin üretilmesi son derece önemlidir. Bu anlamda ihtiyaç duyulan 
bilginin üretilmesinde en önemli sorumluluğu bulunan taraf, üniversiteler ve 
araştırma geliştirme (Ar-Ge) birimleridir. Üretilmiş bilginin ürün, mal ve hizmetlere 
dönüştürülmesi sürecinde en önemli sorumluluğu üstlenen taraf ise sanayi 
işletmeleridir. Bu bilgi ışığında, bir ülkenin ya da bölgenin, beklenen kalkınmayı 
gerçekleştirebilmesi için bilgiyi üreten taraf olan üniversiteler ile bilgiyi kullanan 
taraf olan sanayi işletmelerinin mutlak olarak ortak amaca yönelik, birlikte 
çalışmaları zorunlu, hatta kaçınılmazdır.

Bu makalede, Aksaray İli özelinde üniversite-sanayi işbirliklerinin durumu, 
sorunları ve çözüm önerileri üzerinde, tarafımızca yapılmış olan araştırma, 
inceleme ve çalışmalar değerlendirilmiştir. Yöntem olarak, toplantı, panel, 
konferans ve çalıştay gibi etkinlikler düzenlenmiş, veriler ve bulgular karşılıklı 
görüşme, tartışma ve fikir alışverişi yapılan ortamlardan derlenmiştir.

İki yıllık bir çalışma sonucunda; makro ve mikro strateji eksikliği, risk 
paylaşımı, kazanç paylaşımı, bilginin paylaşımı ve gizliliği, bilinç ve farkındalık, 
Ar-Ge çalışmalarından beklentiler, sonuç alma güvencesi, iş yapma hızı, nitelikli 
personel, finansman, ortak iş yapma yeteneği ve koordinasyon gibi konu 
başlıklarıyla özetlenebilecek alanlarda sorunlar olduğu tespit edilmiştir. Bu 
sorunlar için yapış olduğumuz çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi durumunda, 
üniversite-sanayi işbirliğinde özlenen ve beklenen işbirliğinin daha sağlıklı bir 
biçimde gerçekleşeceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Üniversite Sanayi İşbirliği, Üniversite, Sanayi, Ar-Ge, 
İnovasyon, Aksaray.

ABSTRACT

PROBLEMS AND POSSIBLE SOLUTIONS IN THE UNIVERSI-
TY-INDUSTRY COOPERATION: THE CASE OF AKSARAY

As is well known, production of high-technology goods and services are of 
most important in the development process of a country. In this context, the 
universities and Research and Development (R&D) units are the key institutions in 
generating the knowledge and technology needed. Industrial firms become the 
key units in the next step where the knowledge produced is to be transformed 
into a product. Therefore, in order for a country to achieve the desired level of 
economic development, it is necessary, even inevitable for the university –as 
the producer of knowledge- and industry –as the user of that knowledge- to 
cooperate, collaborate and work together for the common good.

In this article, we elaborate on our observations and findings with respect to 
university-industry cooperation, major problems and possible solutions in the 
case of Aksaray province. These observations, findings and the data are based on 
a series of scientific meetings, seminars, workshops, panel discussions and face-
to-face conversations. 

As a result of a two-year-long experience, the following can be enumerated 
as the major areas of the problems hindering a fruitful university-industry 
cooperation: lack of a micro and macro strategy, risk-sharing, revenue-sharing, 
confidentiality and sharing of knowledge, awareness, expectations from R&D, 
assurance of the results, speed of work, skilled personnel, finance, culture of 
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working together and coordination. In case some improvements are achieved 
along the lines of our suggestions with regard to overcoming these problems, we 
believe that more fruitful and better functioning university-industry cooperation 
would be realized.

Keywords: University-industry cooperation, University, Industry, R&D, 
Innovation, Aksaray.

GİRİŞ

Bilindiği gibi, bir ülkenin ekonomik olarak hızlı büyümesi ve kalkınmasında 
katma değeri yüksek, yüksek teknoloji ürünü mal ve hizmetlerin, bunu mümkün 
kılan bilgi ve teknolojinin üretilmesi son derece önemlidir. Bu anlamda katma 
değeri yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulan bilginin 
üretilmesinde en kritik önem taşıyan kurumlar, üniversiteler ve araştırma 
geliştirme (Ar-Ge) kurumlarıdır. Üretilmiş bilginin ürün, mal ve hizmetlere 
dönüştürülmesi sürecinde en önemli görev sanayi işletmelerine düşmektedir. 
Bu temel bilgi ışığında, bir ülkenin ya da bölgenin hızlı bir kalkınma ivmesi 
yakalayabilmesi için bilgiyi üreten taraf olan üniversiteler ile bilgiyi kullanan taraf 
olan sanayi işletmelerinin mutlak olarak ortak amaca yönelik, birlikte çalışmaları 
zorunlu, hatta kaçınılmazdır.

Öncelikle Türkiye’de üniversite-sanayi işbirliğinin durumuna genel olarak bir 
göz atmakta yarar vardır. Ar-Ge merkezleri üzerinden yapılacak bir değerlendirme 
bu konuda fikir verici olacaktır. Bünyesinde Ar-Ge merkezi bulunan sanayi 
işletmelerinin sicil kayıtları, Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Sanayi Genel 
Müdürlüğü tarafından tutulmaktadır. Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından 
yayımlanan Mayıs 2012 tarihli 81 İl Durum Raporu verileri ışığında, Aksaray ve 
içinde yer aldığı bölge olarak İç Anadolu Bölgesine ilişkin AR-GE birimi bulunan 
işletmelerin sayısı ve toplam içindeki payları Tablo 1 ve Tablo 2’de özetlenmiştir 
(BSTB, 2012). 

Tablo 1’de yer alan bilgilere göre, Türkiye’de toplam 72.549 sanayi siciline kayıtlı 
işletmenin bulunduğu, bu işletmelerden yalnızca %6,62 oranına karşılık gelen 
4.801’inde Ar-Ge birimi olduğu görülmektedir. İç Anadolu bölgesi 11.520 adet ile 
Türkiye’deki toplam işletmelerin yaklaşık %16’sına ev sahipliği yapmaktadır. Bu 
büyüklüğüyle İç Anadolu bölgesi Türkiye’de Marmara Bölgesinden sonra ikinci 
sırada gelmektedir. 

Tablo 2’deki verilerden anlaşılacağı üzere, sanayi işletmelerinin illere göre 
dağılımına bakıldığında, %2,02 oranına karşılık gelen, 1.462 adet Ar-Ge birimi 
bulunan işletme sayısı ile İstanbul ilk sırada yer almaktadır. Bu dağılımda 
Aksaray ilinin sıralamada iyi bir yerde olmadığı açıkça görülmektedir. Nitekim 

Tablo 1. Türkiye’de sanayi siciline kayıtlı işletme sayısı ile 
Ar-Ge birimi bulunan işletmelerin coğrafi bölgelere göre dağılımı

Bölge Sanayi Siciline Kayıtlı 
İşletme

Ar-Ge Birimi Bulunan 
İşletme

Sayısı (adet) Oranı (%) Sayısı (adet) Oranı (%)

Marmara Bölgesi 35.124 48,41 2.574 3,55

İç Anadolu Bölgesi 11.520 15,88 798 1,10

Ege Bölgesi 10.354 14,27 704 0,97

Akdeniz Bölgesi 5.992 8,26 258 0,36

Karadeniz Bölgesi 4.516 6,22 270 0,37

Güneydoğu Anadolu bölgesi 3.642 5,02 107 0,15

Doğu Anadolu Bölgesi 1.401 1,93 90 0,12

Toplam 72.549 100,00 4.801 6,62
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Sorumluluk alanı Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale’yi kapsayan 
Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından yayımlanan Aksaray İli İhracat Raporu’nda, 
Aksaray İli 2010 ve 2011 yılları Ocak-Ağustos dönemi ihracat rakamlarının sektörel 
dağılımı verilmiştir (AHİKA, 2011). Bu verilere göre, Aksaray’dan ihraç edilen başlıca 
ürünler arasında taşıt araçları ve yan sanayi ve makine aksamları yer almaktadır. 
Demir çelik ürünleri dışında kalan ihracat kalemleri ise maden ve metaller, kimyevi 
maddeler ve mamulleri, hazır giyim ve konfeksiyon, halı, çimento ve toprak 
ürünleri ile, ağaç mamulleri ve orman ürünleridir. Makine ve makineye bağlı 
ihracat kaleminin Mercedes Benz Kamyon firmasına ait olduğu, Mercedes Benz 
Firmasının Ar-Ge çalışmalarını da Almanya’da yaptığı bilinmektedir. Dolayısıyla 

%0,02 oranına karşılık gelen sadece 14 adet Ar-Ge birimi bulunan işletme sayısı 
ile Aksaray Türkiye’de son sıralarda yer almaktadır. Bu değerler, Aksaray’da 
sanayi işletmelerinin Ar-Ge konusuna ilgisinin düşük olduğunu, ya da işletme 
ölçeğinin Ar-Ge birimine ev sahipliği yapamayacak kadar küçük olduğuna işaret 
etmektedir. İşletmelerin ölçeğe göre dağılımı bu bulguyu teyit etmektedir. 
Aksaray İlinde bulunan sanayi işletmelerinin % 25’i mikro ölçekli, % 68’i küçük 
ölçekli, % 5’i orta ölçekli, % 2’si büyük ölçekli işletmelerdir (BTSB, 2012). Bayülken 
ve Kütükoğlu (2012) tarafından yapılmış olan çalışmada, sanayi işletmelerinin 
ölçek tanımlamaları yapılmış olup, ilgili tanımlar Tablo 3’de özet olarak verilmiştir.

Tablo 2. Türkiye’de sanayi siciline kayıtlı işletme sayısı ile Ar-Ge birimi bulunan işletmelerin illere göre dağılımı

Tablo 3. Sanayi işletmelerinin ölçek tanımları

Türkiye’de Sanayi Siciline Kayıtlı İşletme Ar-Ge Birimi Bulunan İşletme

Sayısı (adet) Oranı (%) Sayısı (adet) Oranı (%)

İstanbul 23.225 32,01 1.462 2,02

Bursa 5.804 8,00 319 0,44

Ankara 5.191 7,16 471 0,65

İzmir 3.754 5,17 434 0,60

Konya 2.815 3,88 110 0,15

Gaziantep 2.340 3,23 51 0,07

Denizli 1.866 2,57 55 0,08

Kocaeli 1.716 2,37 318 0,44

Adana 1.555 2,14 47 0,06

Manisa 1.230 1,70 89 0,12

Kayseri 1.160 1,60 11 0,02

Mersin 1.139 1,57 88 0,12

Samsun 868 1,20 58 0,08

Aksaray 230 0,32 14 0,02

Diğerleri 19.656 27,09 1274 1,76

Toplam 72.549 100,00 4.801 6,62

Çok Küçük 
(Mikro) Ölçekli

Küçük 
Ölçekli

Orta 
Ölçekli

KOSGEB Tanımı İşçi Sayısı - 1-50 51-250

Sanayi Bakanlığı Tanımı İşçi Sayısı
Yıllık Satış Geliri

1-6
< 1 Milyon TL

10-49
< 5 Milyon TL

50-250
< 25 Milyon TL

Hazine Müsteşarlığı 
Tanımı

İşçi Sayısı 1-9 10-49 50-250

TÜİK ve DPT Tanımı İşçi Sayısı 1-9 10-49 50-200

AB Komisyonu Tanımı İşçi Sayısı
Yıllık Satış Geliri

<10
< 2 Milyon €

10-49
< 10 Milyon €

50-250
< 50 Milyon €
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Aksaray ilinde yerel Ar-Ge birimlerinde üretilen, ihracata konu yüksek teknoloji 
ürünlerinin kayda değer oranda olmadığı anlaşılmaktadır. Bu tablo, Aksaray ilinin 
ihracat kapasitesinin artırılması ve kalkınma sürecinin hızlanması için Ar-Ge’ye 
dayalı çalışmalara çok ihtiyaç olduğunu göstermektedir. 

Aksaray ilinin 2011 yılı Ocak-Ağustos dönemi sektörel ihracat rakamları 
incelendiğinde, Makine ve Aksamları sektörünün yaklaşık 28,703 milyon $’lık 
ihracat miktarı ile toplam ihracatta %46’lık paya sahip olduğu ve diğer sektörler 
arasında ön plana çıktığı görülmektedir. İhracatta diğer önemli sektörler 
%28’lik oranla Demir Çelik Ürünleri ve %13’lik oranla Taşıt Araçları ve Yan Sanayi 
gelmektedir. Aksaray ilinde ihracatında Gıda, Hububat, Bakliyat, Sebze ve Meyve 
gibi sektörlerden ziyade üretim ağırlıklı ve katma değeri yüksek ürün imalatı 
sektörlerinin olması çok önemlidir (AHİKA, 2011).

Türkiye geneli İhracat rakamları Ocak-Ağustos verilerine göre kıyaslandığında 
Aksaray ili Türkiye genelinde iller arasında 48. sıradadır. TR71 bölgesi illerinden 
Niğde 53. Sırada, Nevşehir 37. sırada, Kırıkkale 72. Sırada, Kırşehir ise 33. sıradadır 
(AHİKA, 2011).

Sanayisi gelişmemiş, kendi geliştiremediği için teknolojide dışa bağımlı, 
yenilikçilik ve yaratıcılık kültür ve yetenekleri sınırlı ülkelerin üniversitelerinin de, 
ne kadar iddialı olurlarsa olsunlar, bazı eşikleri aşabilmeleri zordur. Bu ülkelerin 
üniversiteleri, ülkedeki sanayi işletmelerinden ciddî bir Ar-Ge talebi gelmedikçe 
ve ülkenin, bilim ve teknolojinin belirli alanlarında yetkinleşme ve ileri düzeyde 
bir Ar-Ge kapasitesi yaratma gibi, geleceğe dönük uzun vâdeli bir hedefi 
olmadıkça, bilim ve teknolojide, kendilerine özgü bir yetenek birikimi yaratamaz, 
sanayii cezbedecek bir araştırma yetkinliği kazanamazlar. Türkiye’de durum tam 
da budur (Göker, 2011). Göker (2011) tarafından yapılmış olan bu çalışmada, 
Makro ve Mikro strateji, plan ve projeksiyonların eksikliğinin önemini açıkça 
vurgulamaktadır.

18. yüzyılın sonlarında başlayan bir süreçle teknolojiler bilimsel bilgi temelli 
olarak gelişmeye başlamış ve bilimle teknoloji arasındaki bu etkileşim sanayileşme 
ve ekonomik gelişmenin motoru olmuştur. Üniversiteler bilimsel ilerlemenin 
temel üreticileri olurken, sanayi yeni teknolojilerin ve buna bağlı olarak ekonomik 
büyümenin dinamiğini oluşturmuştur. Devlete ise, özellikle bilimsel çalışmalara 
parasal destek sağlama görevi düşmüştür. Üniversite, sanayi ve devlet arasındaki 
bu üçlü ilişkinin ekonomik büyümeyi besleyen önemli bir etkisi olmakla birlikte, bu 
işbirliğinin verimli olabilmesi için işbirliğinin doğasından gelen bazı problemlere 
doğru çözümler bulunması gerekmektedir (Kiper, 2010). Kamu-üniversite-sanayi 
arasında üçlü bir işbirliği yapılabildiği takdirde bunun öncelikle bilgi ve teknoloji 
üretimi, yenilik ve yöntem iyileştirme kapasitesine çok ciddi katkılar yapacağında 
kuşku yoktur. 

Son yıllarda devlet kanadında proje bazlı destek sağlama konusunda kayda 
değer gelişmeler olmuş, önceki dönemlere kıyasla gerek işletmelere gerekse 
üniversitelere çok ciddi finansal destekler sağlanmaya başlamıştır. Buna 
rağmen bölgemiz özelinde arzu edilen düzeyde bir üniversite-sanayi işbirliğinin 
gerçekleştirildiğini ve proje üretildiğini söylemek mümkün değildir. Bu çalışmada, 
Aksaray örneği üzerinden Türkiye’de üniversite-sanayi işbirliğinin önündeki 
sorunları ve çözüm önerileri araştırılmıştır.

MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmada, Aksaray İli özelinde üniversite-sanayi işbirliğinin durumu, sorunları 

ve çözüm önerileri üzerinde, tarafımızca yapılmış olan araştırma, inceleme ve 
çalışmalar değerlendirilmiştir. Çalışma metodu olarak, yerel yönetimler, ilgili 
Bakanlıkların yerel örgütleri, üniversite öğretim elemanları ve sanayicilerle değişik 
platformlarda yapılmış görüşmeler, toplantılar, panel, konferans ve çalıştay gibi 
etkinlikler kullanılmıştır.
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BULGULAR
Makro ve Mikro Strateji: Ülkenin ulusal düzeyde uzay teknolojisi, nükleer 

teknoloji, nano-teknoloji, savunma sanayi teknolojisi, temiz enerji teknolojileri 
vb. gibi konularda, kısa, orta ve uzun vadeli plan ve stratejilerinin olmaması 
veya bu alanlarda son dönemlerde ortaya çıkan yeni gelişmelerin çözüm ortağı 
kamu ve özel sektör paydaşlarınca yeteri kadar bilinmiyor olması, bu konulardaki 
çalışmaların yeter etkinlikte yapılamamasına neden olmaktadır.

Proje kültürünün olmaması: İlimizdeki işletmelerin büyük çoğunluğu küçük 
ölçekli, yeni yeni orta ölçekli hale gelen, profesyonel anlamda teşkilatlanmasını 
henüz tamamlamamış, aile büyüklerinden öğrenilmiş geleneksel yöntemlerle 
iş yapan, proje odaklı düşünme ve iş yapma kültürünün henüz yerleşmediği 
işletmelerdir. Bu işletmelerde tepe yöneticisi hemen her işe doğrudan müdahil 
olmakta, fonksiyonel bir yetki-sorumluluk dağılımı ve işbölümü-uzmanlaşma 
bulunmamaktadır. Bu çerçevede çoğu işletme yöneticisi ya proje nedir bilmemekte, 
ya projenin önemine inanmamakta, ya bu tür işlerle uğraşmaya zamanının 
olmadığını düşünmekte, ya da proje yapma ve yürütmenin gerektirdiği –proje 
yazımı, danışmanlık, yürütücülük vb.- maliyetlere katlanmak istememektedir. 

Risk Paylaşımı: Ar-Ge merkezli çalışmalar, uzun soluklu, geri dönüşümü geç 
ve maliyeti yüksek olan çalışmalardır. Bu tip çalışmaların maliyetlerinin özel 
sektör işletmeleri tarafından karşılanması gerektiği anlayışı, çoğu yerde Ar-Ge 
çalışmalarının hiç başlamamasına neden olmaktadır. Dolayısıyla, ulusal güvenlik, 
uzay, enerji, nano, nükleer gibi stratejik konulardaki Ar-Ge çalışmalarının 
maliyetleri, özellikle sistem işlemeye başlayıncaya kadar öncelikle ve büyük 
oranda kamu tarafından karşılanmalıdır. Kamu otoritesinin, risk paylaşımının 
bütün paydaşlarca adil bir şekilde üstlenileceği şekilde düzenleme, plan, proje ve 
stratejiler hazırlaması oldukça önem taşımaktadır. 

Kazanç Paylaşımı: Üniversite-sanayi işbirliğiyle yürütülecek olan Ar-
Ge çalışmalarında, üniversite ve sanayi işletmeleri olmak üzere iki taraf söz 
konusudur. Burada üniversite, bilgiyi üreten, sanayi işletmeleri ise bilgiyi kullanan 
taraf olmaktadır. Dolayısıyla Ar-Ge çalışmalarının finansman sağlayıcısı sanayi 
işletmeleridir. Sanayi işletmeleri, bilgiyi üretecek taraf olan araştırmacılara, para 
ödemeyi gereksiz, lüzumsuz, boşa harcanan para gibi gördüklerinden, bu konuda 
isteksiz davranmaktadırlar. Bu da tarafların birlikte çalışmalarını zorlaştırmaktadır.

Bilginin Paylaşımı ve Gizlilik: Genellikle sanayi işletmeleri, sahip oldukları 
bilgi ve teknolojiyi, dışa kapalı kalma stratejisi izleyerek koruma yolunu tercih 
etmektedirler. Üniversite ile işbirliğinin yapılması durumunda, teknolojisinin 
başkaları tarafından kopyalanacağı endişesi, sanayi işletmelerinin kendi içine 
kapanmalarına neden olmaktadır. 

Bilinç ve Farkındalık: Hem üniversitelerin hem de sanayi işletmelerinin 
Ar-Ge merkezli ve araştırma-proje odaklı çalışması gerekliliği, yeteri kadar 
önemsenmemektedir. 

Ar-Ge Çalışmalarından Beklentiler: Belirli bir amaç, plan ve proje çerçevesinde 
kurulmuş olan işletmeler, kuruluş amaçları doğrultusunda üretim yaparak 
faaliyetlerini sürdürürler. Sanayi işletmelerinde, normal üretim hattında bir 
sorun yaşanması durumunda, sorunun çözümünün Ar-Ge yaparak bulunması 
düşüncesinin hakim olduğu gözlenmektedir. Oysa Ar-Ge çalışmalarının, üretim 
hattında veya ticari piyasada ileride yaşanabilecek muhtemel sorunlar için 
şimdiden çözüm bulunması amacıyla yürütülen faaliyetler şeklinde algılanması 
durumunda daha anlamlı hale gelecektir. Taraflar arasındaki bu algı ve beklenti 
farklılıkları işbirlikleri kurulmasına engel olmaktadır.

Sonuç Alma Güvencesi: Ar-Ge çalışmaları zaman ve sabır istediği gibi, sonucun 
her zaman olumlu olacağı garantisi de yoktur. Sanayi işletmeleri ise sonucun 



I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

42

ÜNİVERSİTE-SANAYİ  
İŞBİRLİĞİNDE 
YAŞANAN 
SORUNLAR VE 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: 
AKSARAY ÖRNEĞİ

mutlaka pozitif olması beklentisi içerisindedirler. Beklentiler arasındaki bu fark, 
tarafların uzlaşmalarını zorlaştırmaktadır.

İş Yapma Hızı: Bilgi üretmek, sabır ve zaman isteyen bir süreci kapsamaktadır. 
Bu anlamda Ar-Ge çalışmaları belirli bir çalışma takvimine göre yürütülmektedir. 
Sanayi işletmeleri ise zaman ile yarışmaktadırlar. Dolayısıyla sanayi işletmelerinin, 
Ar-Ge çalışmalarının arzu ettiklerinden daha yavaş yürümesi sürecinden 
rahatsız olmalarından dolayı, üniversitelerle aralarında işbirliğinin kurulamadığı 
gözlenmektedir.

Nitelikli Personel: Üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarının çok zayıf 
olarak yürütülmesi, üniversitede çalışan araştırmacılarının sanayi işletmeleri 
konusundaki uzmanlıklarına olumsuz olarak yansımaktadır. Dolayısıyla sanayi 
işletmeleri konusunda uzman araştırmacıların azlığı, sanayicinin üniversitelere 
bakışını olumsuz etkilemektedir. Üniversite-sanayi işbirliklerinin artmasıyla, bu 
konudaki sıkıntıların da ortadan kalkacağı düşünülmektedir.

Finansman: Üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarında, bilgiyi kullanacak 
taraf olan sanayi işletmeleri, Ar-Ge çalışmalarını finanse etmek durumundadır. 
Oysa sanayi işletmeleri çoğu durumda bütün finansman güçlerini üretim ve 
pazarlama için kullanmaktadırlar. Dolayısıyla Ar-Ge çalışmaları için finansman 
kaynağı bulmak noktasında sıkıntı yaşamaktadırlar. Böyle olunca da potansiyel 
bir üniversite-sanayi işbirliği başlamadan bitmiş olmaktadır.

Ortak İş Yapma Yeteneği ve Koordinasyon: Üniversite-sanayi işbirliği, birlikte 
iş yapabilme yetenek ve kabiliyetini gerektirir. Tarafların bu konuda profesyonel 
olarak hareket etmemesi durumunda işbirlikleri çabuk bozulmaktadır. Üniversite-
sanayi işbirliği çalışmalarında, taraflar üniversite, sanayi işletmeleri, finansman 
kuruluşları, kamu kurumları vs. olabilir. Bu durumda ortak çalışma yapabilmek için 
iyi bir koordinasyon mekanizmasına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

TARTIŞMA VE SONUÇ
Ülkenin uzay teknolojisi, nükleer teknoloji, nano teknoloji, savunma sanayi 

teknolojisi, temiz enerjisi teknolojileri vb. gibi konularda, kısa, orta ve uzun vadeli 
plan ve stratejiler, kamu otoritesi tarafından hazırlanmalı, bu konuda çözüm 
ortağı kamu ve özel sektörden paydaşların görev, yetki ve sorumlulukları da, açık 
ve net biçimde tanımlanmalıdır. Konunun takibi, görev ve yükümlülüklerin yerine 
getirilip getirilmediği konusu, görevli birimler (kamu, özel veya sivil toplum 
kuruluşları) tarafından izlenmelidir.

Makro strateji belgesinde yer alması gereken ülkenin teknolojik kalkınmasına 
yönelik Ar-Ge çalışmalarının başlangıç maliyetleri, bir anlamda bütün tarafların 
ortak katılımı demek olan kamu maliyesi tarafından karşılanmalıdır. Makro 
ve mikro strateji belgesi, plan ve mevzuatlarda, risk bütün paydaşlarca adil bir 
şekilde paylaşılacak şekilde düzenlenmelidir.

Ar-Ge çalışmalarında, kamu bir kenarda tutulacak olursa, üniversite ve 
sanayi işletmeleri olmak üzere temel iki taraf söz konusudur. Burada üniversite, 
bilgiyi üreten, sanayi işletmeleri ise bilgiyi kullanan taraftır. Dolayısıyla Ar-Ge 
faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında finansman sağlayıcısı sanayi işletmeleridir. 
Sanayi işletmeleri, bilgiyi üretecek taraf olan araştırmacılara, para ödemeyi 
gereksiz, lüzumsuz, boşa harcanan para gibi gördüklerinden, bu konuda isteksiz 
davranmaktadırlar. Araştırmacıların alacakları ücretlerin onları çalışmaya teşvik 
edici seviyede olması gerektiği açıktır. Dolayısıyla bu konu tümüyle sanayi 
işletmelerinin inisiyatifinde olmaktan çıkarılmalı, paylaşım konusu en azından 
ilkesel düzeyde mevzuatta yer almalıdır.

Sanayi işletmeleri genellikle sahip oldukları bilgi ve teknolojiyi, kapalı kalma 
stratejisi izleyerek, koruma yolunu tercih etmektedirler. Üniversite ile işbirliğinin 
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yapılması durumunda, teknolojisinin başkaları tarafından kopyalanacağı endişesi, 
sanayi işletmelerinin kendi içine kapanmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda 
üretilecek ve paylaşılacak bilgi ve teknolojinin gizliliği ve güvence altına alınması 
konusu mevzuatta yerini almalıdır.

Belirli bir amaç, plan ve proje çerçevesinde kurulmuş olan işletmeler, 
kuruluş amaçları doğrultusunda üretim yaparak faaliyetlerini sürdürürler. 
Sanayi işletmelerinde bugün daha çok normal üretim hattında sorun yaşanması 
durumunda, sorunun çözümünün Ar-Ge yoluyla bulunması düşüncesinin hakim 
olduğu gözlenmektedir. Oysa Ar-Ge çalışmalarının, üretim hattında veya ticari 
piyasada ileride yaşanabilecek sorunlar için şimdiden çözüm bulma şeklinde 
algılanması daha sağlıklı bir yaklaşımdır. AR-GE’nin niteliği ve doğası konusunda 
taraflar arasındaki bu algı ve beklenti farklıkları arada işbirlikleri kurulmasına engel 
olmaktadır. Bu konudaki eksiklikler, çeşitli eğitim aktiviteleri ile giderilebilecektir.

Yapılan gözlemler, gerek üniversiteler gerekse sanayi işletmeleri tarafından 
Ar-Ge merkezli çalışmaların yeterince önemsenmediğine işaret etmektedir. 
Üniversitelerde İkinci Öğretim programları nedeniyle öğretim elemanlarının aşırı 
ders yükü altında olmaları ve ek ders ücretlerinin sağladığı rahatlıkla proje odaklı 
düşünmekten kaçındıkları gözlenmektedir. Buna karşılık sanayi işletmelerinin 
ana-babadan kalma geleneksel yöntemlerle çalışması, proje odaklı düşünmemesi, 
danışmanlık vb. proje maliyetlerini gereksiz ve fazldan masraf olarak algılaması 
gibi nedenler etkin ve yaygın bir üniversite-sanayi işbirliğine engel olmaktadır. Ar-
Ge çalışmaları sonucu ortaya çıkmış başarı hikayeleri, çeşitli eğitim-bilgilendirme 
etkinlikleri gibi girişimlerle bu konuda bilinçlendirme ve farkındalık yaratılmalıdır.

Ar-Ge çalışmaları zaman ve sabır isteyen çalışmalardır. Dahası, elde edilecek 
sonucun her zaman pozitif olacağının da bir garantisi yoktur. Üniversite tarafı 
bunun büyük ölçüde farkındadır. Oysa sanayi işletmeleri ise AR-GE faaliyetlerinin 
sonucunun her zaman mutlaka pozitif olması gibi bir beklenti içerisindedirler. 
Sonuçla ilgili beklentiler arasındaki bu fark, tarafların uzlaşmalarını 
zorlaştırmaktadır. Bu konudaki eksiklikler de, çeşitli eğitim faaliyetleri ile 
giderilebilir.

Bilgi ve teknoloji üretmek, sabır ve zaman isteyen bir süreci kapsamaktadır. 
Bu anlamda Ar-Ge çalışmalarının belirli bir çalışma-araştırma takvimine göre 
yürütülmesi gerekmektedir. Sanayi işletmeleri ise zaman ile yarışmaktadırlar; 
sabırları yoktur. Dolayısıyla sanayi işletmelerinin, Ar-Ge çalışmaları konusunda 
gereken zaman sürecine ve işlerin yavaş ilerlemesine olumsuz bakmalarından 
dolayı, işbirliklerinin kurulamadığı gözlenmektedir. Bu konudaki eksiklikler de yine 
Ar-Ge’nin doğası ve niteliği konusunda bilgilendirici çeşitli eğitim faaliyetlerini 
gerekli kılmaktadır.

Üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarının çok zayıf olarak yürütülmesi, 
üniversitede çalışan araştırmacılarının sanayi işletmeleri konusundaki 
uzmanlıklarına olumsuz olarak yansımaktadır. Sanayi işletmeleri konusunda 
uzman araştırmacıların sayısının artırılması için, Ar-Ge çalışmalarında görev alacak 
araştırmacıların, alacakları ücretlerin teşvik edici hatta cazip seviyeye getirilmesi, 
bunun da yasal düzenleme ile güvence altına alınması, bu konudaki eksikliğin 
kısa zamanda giderilmesine büyük katkı yapacaktır.

Üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarında, bilgiyi kullanacak taraf olan sanayi 
işletmeleri, Ar-Ge çalışmalarını finanse etmek durumundadır. Oysa sanayi 
işletmeleri çoğu zaman bütün finansman güçlerini üretim ve pazarlama için 
kullanmaktadırlar. Dolayısıyla Ar-Ge çalışmaları için finansman kaynağı bulmak 
noktasında sıkıntı yaşamaktadırlar. Böyle olunca da üniversite-sanayi işbirliği 
daha başlamadan bitmiş olmak gibi bir akıbete uğramaktadır.
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Üniversite-sanayi işbirliği, birlikte iş yapabilme yetenek ve kabiliyetini 
gerektirmektedir. Tarafların bu konuda profesyonel olarak hareket etmemesi 
durumunda işbirlikleri çabuk bozulmaktadır. Üniversite-sanayi işbirliği 
çalışmalarında, taraflar üniversite, sanayi işletmeleri, finansman kuruluşları, 
kamu kurumları vs. olabilir. Bu durumda ortak çalışma yapabilmek için iyi bir 
koordinasyon mekanizmasına ihtiyaç olduğu ortadadır. Teknokentler, araştırma 
merkezleri, vs. gibi birimlerin bu ihtiyaca cevap verip vermediği gözden 
geçirilmelidir.

Son söz olarak, denebilir ki, Türkiye’nin 2023 vizyonunda ifadesini bulan 
hedefleri tutturabilmesi ve hızlı bir sürdürülebilir kalkınma ivmesi yakalayabilmesi 
bilgi ve teknoloji üretiminde, inovasyonda yapacağı sıçramalara bağlıdır. Bu ise 
kamu-üniversite-sanayi arasında sağlıklı, etkin bir işbirliğinin kurulabilmesine 
bağlıdır. Bu bağlamda bölgesel düzeyde üniversite-sanayi işbirliğinin önündeki 
engeller dikkatle incelenmeli, teşvik ve destek politikaları elde edilen bulgular 
ışığında gözden geçirilmelidir. Aksaray özelinde elde edilen bulguların Türkiye’nin 
bir çok başka bölgesi için de geçerli olması oldukça muhtemeldir. Gerek 
üniversitelerde akademisyenlerin sanayi projelerine soğuk bakmasına neden 
olan istihdam ve ücretlendirme politikaları, gerekse sanayicilerin üniversite 
ile işbirliğinden uzak durmasına sebep olan eksiklik ve yetersizliklerin ortadan 
kaldırılması için çaba sarf edilmelidir. 
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ÖZET
Günümüzde pek çok alanda baş döndürücü hızda gelişmeler yaşanmaktadır. 

21. yüzyılda var olabilmek için bu değişime birey olarak, kurum olarak ve ülke 
olarak ayak uydurmak, bir diğer ifadeyle kendimizi sürekli yenilemek zorundayız. 
Yenilemezsek yenilir ve yok oluruz. Farklı özelliklere sahip insanların oluşturduğu 
kurumların, benzer özelliklere sahip insanların oluşturduğu kurumlara göre daha 
yenilikçi ve gelişmelere daha açık olduğu gerçeği hep hatırlanmalıdır. Burada 
anlatılan sistem kişilere bağlı olmayan, bireylerin kendini değerli hissettiği, insan 
merkezli, şeffaf ve hesap verilebilir bir sistemdir. Benim değil bizim önemli olduğu 
bir sistem. Bu çalışmada farklılıkları dikkate alan, güzel ahlaklı bireylerin sağlıklı 
bir sistemle başarılı olacaklarına ilişkin görüşlere yer verilmiştir. Bu açıdan eğitim, 
özgür üniversite, sistem, insan ve insan fıtratı kavramlarına yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ahlak, Eğitim Sistemi, İnsan, Üniversiteler

ABSTRACT

THOUGHTS CONCERNING EDUCATION AND UNIVERSITIES
Today, many areas are experiencing rapid development. We have to be in the 

21st century as an institution and as individuals, as a country, we must adapt. 
We have to constantly renovate ourselves, one of the other words. In other 
words, we have to constantly renew ourselves. If we do not renew we will be 
destroyed. Create institutions where people with different characteristics is more 
innovative and progressive institution composed of people of similar system is 
not connected to the people, as individuals feel self-worth, people-centered, 
transparent and accountable system. This study has been mentioned education, 
free university system, the concepts of human and human nature.

Keywords: Ethics, Education System, Human, Universities

EĞİTİM
Günümüzde kalkınmanın, ilerlemenin, önde ve örnek olmanın en önemli yolu 

nitelikli, yani iyi eğitim almış bireylere sahip olmaktan geçmektedir. Bu nedenle 
eğitim konusu tüm dünya ülkelerinin en önemli meselesi, hatta bütün meselelerin 
temelidir. İlk insandan bu yana eğitim, her çağda ve her ülkede üzerinde en çok 
durulan ve tartışılan konulardan biri olmuş ve bundan sonrada olmaya devam 
edecektir. Bilgiye ulaşmanın kolay, bilginin değerlendirilip kullanılmasının hayati 
öneme sahip olduğu günümüzde, en fazla tartışılan alanın eğitim olması normal, 
hatta kaçınılmazdır. 

Kalkınma, istihdam, iyi doktor, iyi avukat, iyi mühendis, iyi işletmeci, iyi insan… 
dediğimiz zaman ilk akla gelen eğitimdir. Ancak eğitim, sadece bilgili ve yetenekli 
insan yetiştirmekten ibaret olmayıp, ahlaki ve kültürel değerler bakımından belirli 
bir donanıma ve dünya görüşüne sahip bireyler yetiştirilmesini de kapsamaktadır.

Hepimizin şahit olduğu gibi, son yıllarda ülkemizde en çok tartışılan 
konuların başında eğitim gelmektedir. İstenen nitelikte bireylerin yetişmediği, 
Türkiye’de yaşayan herkesin ortak görüşüdür. Bunun en önemli nedenlerinden 
biri, kendi kültür ve medeniyetimizin tezahürü olan bir eğitim felsefesine sahip 
olmayışımızdır. 

Çocuklarımızın başarılarını artırmak ve sürekli kılmak için, onlardaki sınırsız 
gizli potansiyelleri harekete geçirecek, beklentiler oluşturacak ve bu beklentileri 
onlara benimsetecek bir sistemi uygulamamız gerekmektedir. Günümüzde 
ne yazık ki, uyguladığımız yanlış eğitim sistemi dolayısıyla öğrencilerin büyük 

Prof. Dr. Sabri GÖKMEN* 

* Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü , sabrigokmen@kmu.edu.tr
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çoğunluğu gerçek potansiyellerine ulaşamamaktadır. Doğru öğretim tekniği ve 
yaklaşım tarzı kullanıldığı takdirde, bütün öğrencilerin öğrenebileceği ve başarılı 
olabileceği uzmanların ortak görüşüdür. 

Sadece teorik bilgi yüklemeye endeksli, insana ihtiras ve hırs aşılayan, para, 
unvan, makam ve tüketim odaklı bir modern eğitim sistemi değil; insanın duygu 
ve gönül boyutunu ihmal etmeyen, değer katan, erdemli bireyler yetiştiren bir 
eğitim sistemi hepimizin ortak özlemidir. 

Tarihte bilinen ilk üniversitenin kurucularından olan Sokrates, üniversiteyi  
“akıl ve gönül arasındaki ahengi sağlamayı hedefleyen, düşünce ile hayatın 
uyumunu kavrayacak bireyleri yetiştiren kurumdur” şeklinde tanımlar. 
Bu tanımdan hareketle bilgi üretmede en üst yapılar olarak üniversiteler, 
öğrencilerini bir yandan evrensel düzeyde bilgi ve becerilerle donatırken; öte 
yandan kendi değerlerine sahip, ahlaklı, cesur, ölçülü ve özgüveni olan (kişilikli) 
bireyler olarak yetişmelerini hedeflemelidirler. Sağlam durabilmek, ancak bir 
değerler sistemine sahip olmakla mümkündür. Başarılı birey veya kurumların 
her şeyini değiştirebildikleri ancak, değerlerini her zaman muhafaza ettikleri 
unutulmamalıdır.

Eğitim-öğretim, bir diplomaya sahip olmanın ötesine geçtiği zaman gerçek 
anlamına kavuşacaktır. İnsanları ahlaklı bireyler olarak yetiştiremezsek diploma 
işe yaramıyor, hatta zararlı hale geliyor. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bugün nükleer, 
biyolojik ve kimyasal silahları üretenler, organ mafyasını oluşturanlar, bankaları 
hortumlayanlar, ekosistemdeki dengeyi bozanlar… hep üst düzey eğitim almış, 
ancak ahlaki değerlerden yoksun bireylerdir.

Bu nedenledir ki atalarımız; “bir kantar ilim, bir okka edebe muhtaçtır” 
demişlerdir. Roosevelt konu ile ilgili olarak “bir insanı ahlaken eğitmeden sadece 
zihnen eğitmek topluma bela kazandırmaktır” der. Hz. Ali de “şerirlere ve 
ahlaksızlara ilim öğretmek kaplana kanat takmak gibidir” önemli tespitinde 
bulunur. İnsanı, yaratılmışların en şereflisi yapan değerlerle donatmadığımız, 
onları üstün ahlaklı bireyler olarak yetiştirmediğimiz sürece hayatın her alanında 
sıkıntı yaşamamız kaçınılmazdır. 

Bu nedenle aileden başlayarak eğitimin tüm aşamalarında, çocuklarımıza 
üstün ahlaklı bireyler olmasını sağlayacak bir eğitim sistemini uygulamamız 
gerekmektedir. Biz bugün, ilkokuldan üniversiteye kadar tüm eğitim 
kurumlarımızda meslek eğitimi vermeye çalışıyoruz. İyi insan olmanın eğitimini 
büyük ölçüde ihmal ediyoruz. Biz herkes doktor, mühendis, avukat, kaymakam… 
olacak şekilde eğitim vermek yerine, öncelikle herkes iyi insan olacak şekilde 
eğitim vermeyi, yarından tezi yok önceliklerimiz arasına almalıyız. Bilgi ve tecrübe 
eksikliklerinin sonradan giderilebildiği, ancak insanlık konusundaki eksikliklerin 
giderilemediği hepimizin malumudur.

Bugün ülke olarak çok sayıda sorun ile boğuşuyorsak bunun en 
önemli nedenlerinden biri de, gençliğin yeteneği ve enerjisinden doğru 
yararlanılmamasıdır. 21. yüzyıl Türkiye’sini inşa etmenin, ülke olarak gelecekte 
başarılı ve güçlü olmanın tek yolu nitelikli insan yetiştirmekten geçmektedir. 
Türkiye nüfusunun yaklaşık % 50’si, 30 yaşın altındadır. Başta Avrupa ülkeleri 
olmak üzere pek çok ülkede yaşlı nüfus hızla artarken, bizim genç bir nüfusa 
sahip olmamız çok büyük bir avantajdır. Genç nüfusa nitelikli bir eğitim 
verebilirsek Türkiye hızla kalkınacak, 2023 hedefi ve 2071 vizyonunu daha rahat 
yakalayabilecektir. 

ÜNİVERSİTE
Günümüzde eğitim-öğretim denince ilk akla gelen kurumların başında 

üniversiteler gelmektedir. Üniversite, öncelikle bireyi hayata hazırlayan, 
insanlara felsefi düşünmeyi öğreten, analiz etme yeteneğini ve sorun çözme 
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becerisini geliştiren, tartışarak öğrenmeyi sağlayan bir kurumdur. Bunun yanında 
üniversiteler, bireylere belli alanlarda ve kendisini hayata hazırlayacağı meslek 
dallarında yeterli bilgi ve becerileri de kazandırır.

Bilim ve düşüncenin yuvası, zihinlerin aydınlanma merkezi, değişmenin, 
gelişmenin, çağdaşlaşmanın ve toplumsal ilerlemenin lokomotifi olan 
üniversiteler; gelişmiş toplumların en önemli, en gözde kurumlarıdır. Üniversiteler, 
yeşerttiği imkânlar ve ürettiği bilgilerle hepimiz için bambaşka dünyaların, 
bambaşka süreçlerin başlangıcını ifade eder. 

Belli sayıda çalışan akademik ve idari personeliyle, şehri şenlendiren gencecik 
fidanlarıyla ve ürettiği istihdam imkanlarıyla üniversiteler bize, geleceğimizi 
kurma konusunda yeni işaretler, yeni umutlar ve hayaller sunar. Üniversiteler şehri 
güncelleyen, yenileyen, geliştiren ve dışarıya açık bir yerleşim birimi olmasına 
öncülük eden kurumlar olduğundan, üniversiteye sahip şehirler, daha gelişmiş 
bir özellik gösterirler.

İnsanlık tarihi boyunca bilim adamlarının, sanatçıların ve entelektüellerin 
mimarlık ettiği üniversiteler, insanları özgürleştirme ve cehalet batağından 
kurtarma yolunda her dönemde çok büyük görevler üstlenmişlerdir. Türkiye’de 
yıllarca uygulanmaya çalışıldığı gibi üniversiteler, farklılıkların törpülendiği, 
benzer insanların yetiştirilmeye çalışıldığı kurumlar değil; aksine doğuştan 
getirdiğimiz farklı özelliklerin keşfedildiği, beslendiği ve geliştirilmesi için uygun 
ortamların hazırlandığı müesseselerdir. 

Üniversitelerin, öğrencilerine daha iyi bir eğitim-öğretim verebilmek, onları 
çağdaş bilgilerle donatarak geleceğe hazırlamak, bilimsel araştırma yapmak, 
düşünmeyi öğretmek, düşünce üretmek gibi temel görevlerinin yanında; ülkenin 
ve bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine öncülük etmek, katkı sağlamak 
ve sorunlarına çözüm üretmek gibi çok önemli görevleri de bulunmaktadır.

Günümüzde özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere üniversiteler, 
yükseköğretim ve bilimsel araştırma merkezi olmanın ötesine geçmeyi başarmış; 
bulunduğu bölgenin her yönden gelişmesine öncülük eden, toplumun refah 
düzeyi ve yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sağlayan kurumlar haline 
gelmiştir. Memnuniyetle ifade etmeliyiz ki, ülkemizde de son yıllarda üniversiteler, 
bilimsel araştırma ve eğitim faaliyetleri yanında, bulunduğu şehirle bütünleşerek 
sorunların çözümü, alternatiflerin üretilmesi, yeni ufukların ortaya konması gibi 
sorumluluk alanlarında da her geçen gün daha iyi bir noktaya gelmektedirler. 
Bugün üniversitelerimizin, arzu edilen düzeyde olmasa bile girişimcilik alanında 
bazı uygulamalara öncülük ettiklerine hep birlikte şahit oluyoruz. Geleceğin 
modern üniversitelerinin bilim, eğitim-öğretim ve girişimcilik olmak üzere üç 
temel üzerine oturması beklenmektedir.

Bilgiye ulaşmada, bilginin üretilmesinde, yayılmasında, geleceğe 
aktarılmasında, kısaca geleceği inşa edecek nitelikli bireylerin yetiştirilmesinde, 
bulundukları bölgenin ufku ve en önemli kültürel sermaye kaynağı olan 
üniversitelere büyük görevler düşmektedir. 

İnsanların, kendilerini gerçekleştirmelerinin önündeki her türlü engelin 
kaldırıldığı, farklılıkların çatışma unsuru değil zenginlik olarak görüldüğü, farklı 
düşünce ve yaşama biçimlerine sahip bireylerin barış içinde birlikte yaşadığı 
özgür üniversiteler olmadan bilgi üretmek, üretilen bilgiyi teknolojik ürünlere 
dönüştürmek ve insanlığın saygı duyacağı nitelikte bilim adamlarını yetiştirmek 
mümkün olmayacaktır. Yıllardır bu yapılamadığı için, ülkemizde her alanda dünya 
çapında nitelikli bireyler çok az yetiştirilebilmiştir. 

ÖZGÜR ÜNİVERSİTE
Öncelikle şu gerçeği ifade etmeliyiz. Üniversiteler, akademik ve idari personeli 
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ve öğrencileriyle farklı özellik, yaşam tarzı, dünya görüşü, inanç ve idealleri olan 
insanlardan oluşan kurumlardır. Farklılık fıtri bir özelliktir. Bunu kabul etmemek 
en basit ifadeyle ilahi iradeye karşı gelmektir. Bu nedenle tüm yöneticilerin bu 
gerçeği bilerek hareket etmesi, farklılıkları uyum içerisinde götürerek zenginliğe 
dönüştürmesi gerekmektedir. İnsanı kendi hakikatiyle kabullenmeyen bireyler ve 
kurumlar, başarılı olamayacağı gibi, var oldukları sürece ciddi sıkıntılar yaşamaya 
devam edeceklerdir. 

Allah, insanı özgür olarak yaratmış ve özgürlüğünü elinden alacak her türlü 
eylemi yasaklamıştır.  Bu nedenle insanlar ve kurumlar en güzel işleri, en özgür 
ve en rahat oldukları zaman yapabilmektedirler. Çok kural koymak, özgürlük 
sınırlarını daraltmak insanlarda ve kurumlarda yaratıcılığı yok etmektedir. 
Günümüzde mevcut Anayasa ve 2547 Sayılı YÖK Kanuna göre şekillenen 
üniversitelerin, gerçek anlamda özgün ve özgür olmasını beklemek hayalcilikten 
öte bir şey değildir. Bu nedenle yeni Anayasa ve YÖK kanunu değişikliklerinin en 
kısa zamanda gerçekleştirilerek, başta üniversiteler olmak üzere bu ülkedeki tüm 
kurumların mümkün olduğu kadar özgürleştirilmesi gerekmektedir. Ancak bu 
özgürlük, bireylerin her istediğini yapabildiği sınırsız bir özgürlük değil, insanların 
inandıkları doğruları rahatça söyleyebildiği veya yaşayabildiği, kendilerini 
gerçekleştirebildikleri nitelikli bir özgürlük şeklinde olmalıdır.

Üniversitelerin, gelişmelerini ve işlevlerini ancak özerkliğin getirdiği özgür 
ortamlarda gerçekleştirebildikleri hiçbir zaman unutulmamalıdır. Özgürlüklerin 
sunduğu akademik iklim, bilimsel bilginin temelini oluşturur. Bugün dünyanın 
geldiği noktada bilimsel devrimlerin ortaya konabilmesi memur zihniyetiyle 
değil, özgür ve bağımsız düşünebilen bir anlayışla sağlanabilmektedir. Yukarıda 
da ifade edildiği gibi yalnızca özgür ortamlarda yetenekler gelişebilir ve yüksek 
kalitede üretim güvencesine ulaşılabilir. Özgür ortam oluşmadan hiçbir zaman 
özgür düşünen, üreten, sorgulayıcı ve sorun çözebilen bireyler yetiştirilemez. 
Toplumsal sorunlara bilimsel açıdan yaklaşmak, onlara çözüm aramak ve 
böylece kalkınmaya destek olmak, ancak demokratik bir yapı içinde mümkün 
olabilmektedir. 

Hangi kurumda çalışırsak çalışalım, hangi görevde bulunursak bulunalım, 
farklılığın Allah’ın bir iradesi olduğunu bilmeli, bununla birlikte farklılıklar 
yüceltilmeden ve reddedilmeden, her insanın değerli olduğu unutulmadan 
çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. İttifak ettiğimiz hususlarda yardımlaşmalı, ihtilaf 
ettiğimiz konularda birbirimize saygı duymalıyız. 

Her zaman hatırlamamız gereken bir başka gerçek de şudur. Hiçbir insan bu 
dünyaya bir yük olarak, başarısızlığa, fakirliğe ve sefalete mahkum bir birey olarak 
gelmemiş; aksine tüm insanlar birer değer olarak, mahlukatın en şereflisi olarak 
yatılmışlardır. Bu nedenle, hiçbir insanı hor görmemeli, aksine aziz bilmeliyiz. 
Yüce Allah her bir bireyi, farkına varıldığı ve geliştirildiği takdirde başarılı ve mutlu 
olacak donanım ve nitelikte yaratmıştır. Dolayısıyla her birimiz, eğer doğru bir 
şekilde esinlenir, motive edilir ve uygun ortamlar bulursak çok önemli başarılara 
imza atabiliriz. 

Bir bireyin insanlığa yapacağı katkılar büyük ölçüde, bizim insanlara ve 
kendimize nasıl davrandığımıza bağlıdır. İnsanlar en güzelini düşünme, üretme ve 
yapma temayülünde yaratılmışlardır. Üniversitelerde bunun ortamını hazırlamak 
öncelikle üst düzey yöneticilerin görevidir. Beş yılı aşan rektörlük dönemimde 
insanımızın zeka ve yaratıcılığına imkan verilmesi durumunda, çok önemli işler 
başarabileceklerine ve alternatif çözüm yolları üretebileceklerine pek çok kez 
şahit olmuşumdur.

Çalışma ortamımız daha iyi olduğunda potansiyellerimiz ortaya çıkar, bu da 
bizim daha üretken, insanlara daha faydalı bireyler olmamızı sağlar. Sonuçta 
başkalarına faydalı olan bireyler yaşamdan daha büyük zevk alırlar.
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Ülkemizde özellikle rektörler başta olmak üzere üst düzey yöneticilerin en 
önemli görevlerinden birinin de, üniversiteleri farklı düşüncelere ve yaşama 
biçimlerine saygının en üst seviyede yaşandığı kurumlar haline getirmek 
olduğuna inanıyorum. Demokratik-çoğulcu bir toplumda üniversitelerin de 
çoğulcu ve özgür bir yapıya sahip olmasından daha doğal ne olabilir ki.

SİSTEM
Tüm kurumlarda olduğu gibi üniversitelerde de sistem çok önemlidir. Sistem 

doğru kurulmadan ve sistemi doğru çalıştıran ekip oluşturulmadan hiçbir kurum 
veya kuruluş tam olarak başarıya ulaşamaz. Sağlıklı ve doğru bir sistem kurulduğu 
ve sistemi işletecek ekip isabetli seçildiği zaman, başarı yolunda çok büyük bir 
adım atılmış demektir. Zira doğru bir sistemde sıradan insanlar bile önemli işler 
başarırken, kötü bir sistemde en kabiliyetli insanların bile yapabilecekleri sınırlıdır.

Burada sözünü etmeye çalıştığım sistem kişilere bağlı olmayan, bireylerin 
kendini değerli hissettiği, insan merkezli, şeffaf ve hesap verilebilir bir sistemdir. 
Benim değil bizim önemli olduğu bir sistem. Zira birbirimize maddi ihtiyaçlarımızın 
karşılanması dışında, başka şeyler için de gereksinim duyarız. Hepimiz birbirimizin 
gelişmesi konusunda derin bir sorumluluk taşırız. Çünkü birbirimiz olmadan 
hepimiz eksiğizdir. Değerlere odaklı bir kurum kültürü oluşturmak, değerlerin 
asla göz ardı edilmeyeceği bir sistemi yerleştirmek önceliklerimiz arasında yer 
almalıdır.

“İdarenin varlığının hissedilmediği” bir sistemi kurmanın, çok önemli ve gerekli 
olduğuna var gücüyle inananlardanım. Yanlış anlaşılmaya meydan vermemek 
için bunu bir iki örnekle açıklamak isterim. Örneğin cep telefonumuz çekiyor, 
internetimiz çalışıyor, akşam eve gittiğimizde lambalar yanıyor, musluklardan su 
akıyorsa… hiç birimiz bu işlerden sorumlu bir kurumu veya yetkilisini hatırlamayız 
ve varlığını hissetmeyiz. Yani işler yolunda gidiyor ve bir sorun yok demektir. 
Aksi durumda ilk aklımıza gelen, aksayan hizmetle ilgili kurum veya kurumun 
yetkilisidir. Dolayısıyla üniversitelerde kurduğumuz sistemle işler öyle yolunda 
gitmeli ki, ne bir öğrenci ne de bir personel idarenin varlığından haberdar 
olmamalıdır. Başka bir ifadeyle bu insanlar, dekana ve rektöre gitmeyi düşünecek 
hiçbir olumsuzlukla karşılaşmamalıdırlar.

İNSAN
Doğru sistemin kurulması ve işletilmesinde en önemli faktör insandır. Şayet 

kurumlarda nitelikli insanlar yoksa orada sağlıklı bir sistem kurmak ve nitelikli 
hizmet üretmek mümkün değildir. “Mekanları güzelleştiren güzel insanlardır” 
gerçeğinden hareketle, üniversiteye akademik ve idari personel alırken ehliyet 
ve liyakat ön planda tutulmalı; bireylerin siyasi görüşüne, memleketine, yaşam 
tarzına değil, kişiliğine ve işini ne kadar iyi yapıp yapmadığına bakılmalıdır. 

Ancak, burada son yıllarda üniversitelerde yaşanan önemli bir sıkıntıyı da 
ifade etmeden geçemeyeceğim. Normal şartlar altında bir ülkede en yetenekli, 
en kabiliyetli, potansiyeli en yüksek, farklı ve analitik düşünebilen… insanların 
istihdam edilmesi gereken kurumların başında üniversiteler gelmektedir. Ne yazık 
ki, ülkemizde üniversite personelinin özlük haklarının yeterince iyileştirilmemesi 
nedeniyle bugün, yurt dışına gidemeyen, başka kamu kurumlarına yerleşemeyen 
ve özel sektörde iş bulamayanlar, akademik ve idari personel olarak üniversitelere 
girmektedirler. Bunların çoğu yakın bir gelecekte öğretim elemanı olacak ve bu 
ülkenin geleceğini inşa edecek bireyleri yetiştirecekler. Bu, ülkemizin istikbali 
açısından son derece endişe verici bir durumdur. Yetkililer en kısa zamanda bu 
duruma bir çözüm bulmalı ve üniversite personelinin tatmin olacağı bir ücret 
politikası uygulamaya konulmalıdır. Bu sağlanmadan üniversitelerin görevlerini 
layıkıyla yerine getirmesi mümkün değildir. 

Elbette insanlar her zaman süslü bir unvan veya yüksek bir ücret peşinde 
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değildirler. İnsanlar yaptıkları işin daha derindeki anlamını görebildikleri zaman, 
işlerine daha çok bağlanır ve potansiyellerini sonuna kadar kullanacak ölçüde 
katkıda bulunurlar. Anlam eksik kaldığında insanlar tutkularını yitirebilir, yenilikler 
yapmaktan ve üretken olmaktan vazgeçebilirler. Üniversitede çalışanların 
performansını yükseltecek, onların potansiyellerinden en üst düzeyde 
yararlanacak uygun ortamı hazırlamak, elbette öncelikle rektörlerin görevleridir. 

İNSAN FITRATI
Burada değişik bilim adamları, düşünürler ve yazarlar tarafından daha önceden 

ifade edilen, benimde beş yılı aşan rektörlük dönemimde çok önemli olduğuna ve 
mutlaka dikkat etmemiz gerektiğine inandığım, insan fıtratıyla ilgili bazı hususları 
da paylaşmak istiyorum.

Hiç kimsenin başarısız olmak istemediğini, aksine herkesin başarılı olmak 
istediğini bilmeliyiz. İnsanları hata yaparken yakalamak ve onların kendilerini 
kötü hissetmelerine neden olmak yerine, onları başarırken yakalayabilir ve bunu 
daha büyük başarılara dönüştürebiliriz. Başarılı bir insanın bir başkasını başarılı 
olmaya yönelttiğini unutmamalıyız.

Kendimizi ve çevremizi değiştirmek için gereksinim duyduğumuz tek şey, 
düşüncelerimizi değiştirmektir. Hepimiz tutkularımızı gerçekleştirebilir, güçlü 
yönlerimizi kullanabilir, çıtayı daha yükseğe koyabilir, önemli başarılar elde 
edebilir, başkalarının yaşamlarında birer esin kaynağı olabiliriz.    

Tenkit etmek, suçlamak, şikayette bulunmak özellikle üst yöneticiler ve 
başarılı insanların uzak durması gereken durumların başında gelmektedir. Hal 
böyle iken, biz takdir ve teşekkür konusunda çok cimri, eleştiri konusunda ise çok 
cömert davranıyoruz. Danny Thomas, “konumu ne kadar yüksek olursa olsun, 
eleştirilmek yerine, onaylandığı zaman daha iyi çalışmayan ve daha fazla 
gayret göstermeyen bir insana rastlamadım” diyerek, insanın nasıl bir mizaca 
sahip olduğuna ilişkin çok önemli bir tespitte bulunur.    

Mevlana “başkalarının kusurlarını, eksiklerini söyleyenler daha çok yol 
kaybederler” derken, Benjamin Fraklin de “benim başarımın sırrı insanların iyi 
taraflarını söylememdir” der. Zira eleştiri, insandaki çalışma ve üretme gücünü 
büyük ölçüde yok etmektedir. Yöneticiler sadece başarıyı değil, verilen emeği ve 
gösterilen çabayı da takdir etmelidir. Hatta verilen emek, elde edilen sonuçtan 
çok daha değerlidir. Zira, sonuç bireyin değil yaratıcının bir takdiridir.

Bir insanın en üstün yönünü ortaya çıkarabilmek, takdir etmek, cesaret ve 
umut aşılamakla olur. Unutmayalım ki, bir insanın umudunu kırmak, onu yaşayan 
ölü haline getirmektir. İnsanların çalışma zevkini hiçbir şey üstleri tarafından hor 
görülme ve hoşgörüsüz yaklaşım kadar yok edemez.

SONUÇ
Bir taraftan insanı yaratılmışların en şereflisi yapacak, diğer taraftan da çağın 

gerektirdiği tüm nitelik ve donanımlara sahip kılacak bir eğitim sisteminin tespit 
edilerek uygulamaya konması ve yukarıda ifade etmeye çalıştığımız özelliklerde 
üniversitelerin inşa edilmesi en büyük dileğimizdir. Bu konuda başta yetkililer 
olmak üzere herkese önemli görevler düşmektedir. Başarılmayacak iş yoktur. 
Yeter ki isteyelim, doğru bir yöntem kullanalım ve emek verelim.
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ÖZET
Kalkınma politikalarında kaynak ve kapasitenin daha etkin ve etkili 

kullanılmasına yönelik olarak bölgesel kalkınma stratejisinin son yıllarda daha 
yaygın kullanıldığına tanık olmaktayız. Özellikle stratejik yönetim yaklaşımı 
bağlamında rekabet üstünlüğü sağlayacak varlık ve yeteneklerin ülkeler açısından 
da rekabetin sürdürülebilirliği bakımından önemli hale gelmesiyle rekabet avantajı 
sağlayacak çekirdek yeteneklerin şirketler açısından pazar bölümü, ürün grubu 
ve benzeri gibi daha mikro bazda ülkeler açısından da bölgesel bazda gündeme 
gelmesi söz konusu olmuştur. Bu kapsamda ülkelerin geniş coğrafi alana yayılan 
ve iklim, ulaşım, kültürel ve turistik değerler, doğal kaynaklar gibi farklı varlık ve 
yeteneklerinin tüm ülke bazında kalkınma politikasına yönelik olarak aynı şekilde 
değerlendirilmesi doğru olmayacaktır. İşte tam bu noktada bölgesel kalkınma 
politikaları yaklaşımı çerçevesinde bölgenin varlık ve yeteneklerinin sürdürülebilir 
rekabet avantajına yönelik olarak nasıl kullanılabileceği sorusuna cevap önemli 
hale gelmektedir.

Bölgesel kalkınma politikalarının çıkış noktası kamu ya da merkezi yönetim 
birimleri olmakla birlikte paydaşları işin içine dahil etmek ve hem zihinsel hem de 
uygulamada heyecanı birlikte paylaşmak bakımından iş dünyası ve üniversiteler 
önemli aktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada da örnekleri olduğu üzere, 
son yıllarda ülkemizde de bölgesel kalkınma stratejilerinin hayata geçirilmesi 
bakımından önemli bir diğer aktör de bölge kalkınma idareleri ile kalkınma 
ajanslarıdır. 

Bu makalede bölgesel kalkınmanın üç önemli aktörü arasındaki ilişki ve 
işbirliğinin önemi üzerinde durulacak ve mevcut haliyle bu işbirliklerinin 
gelişmesinin önündeki engellere kısaca değinilecek ve öneriler getirilecektir.

Bölgesel Kalkınmada Üç Önemli Aktör

Bölgesel kalkınmanın üç önemli aktörü üniversiteler, bölgesel kalkınma 
idareleri ve kalkınma ajansları ile iş dünyasıdır. Bu üç kurum aslında bölgesel 
kalkınma strateji ve politikalarının belirlenmesi ve yürütülmesinde kendi 
alanları itibariyle bütünü tamamlayan parçalar olarak da görülebilir. 
Üniversiteler bilgi üretimi, bilginin yaygınlaştırılması ve beşeri sermayenin 
nitelikli olarak geliştirilmesine katkıları verirken, bölgesel kalkınma idareleri ile 
kalkınma ajansları, bölgesel kalkınma strateji ve politikalarının belirlenmesi ve 
uygulamaya yönlendirilmesinde merkezi ve yerel aktörler arasındaki ilişki ve 
işbirliklerinin ortamını hazırlayan, proje önceliklendirilmesi ve desteklenmesinde 
koordinasyonu sağlayan destekleri verirler. İş dünyası ise bir yandan kendi 
hedeflerini gerçekleştirmeye çalışırken, diğer yandan üretilen bilgiyi kullanmada 
ve bilgi üretimini teşvik etme noktasında üniversiteler ile işbirliğini artırmaya 
çalışır ve üniversitelerin yetiştirdiği nitelikli insan kaynağından yararlanır ve insan 
kaynağı yetiştirilmesine yönelik olarak talep edilen alanlara ilişkin üniversitelerle 
ayrıca işbirliği içinde olmaya çalışır. Yine iş dünyası bölge kalkınma idareleri ve 
kalkınma ajansları ile hem envanter çalışmaları yapılmasında ve hem de bölgesel 
kalkınma politikalarına uygun işbirliği yapılması konularında ortak projeler 
yürütür, görüş alışverişinde bulunur. 

Bölgesel kalkınmanın bu üç önemli aktörü arasındaki işbirliği alanlarına 
aşağıda ana başlıkları ile değinilmekte ve mevcut durumda var olan problemli 
alanlar ile bu alanlara ilişkin önerilere de kısaca yer verilmektedir.

Üniversite Bölge Kalkınma İdareleri İşbirlikleri

Bilgi üretimi, insan kaynağı yetiştirilmesi ve toplumsal katkı gibi üç önemli 
sorumluluk alanı bulunan üniversitelerin bu farklı sorumluluk alanları onların 

Ömer TORLAK *
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evrensel çalışmalara yönelmeleri yanında bölgeye yönelik bilgi üretimi, problem 
tespiti, insan kaynağı yetiştirilmesine katkı ve toplumsal ve bölgesel sorunlara 
yönelik çözüm önerileri getirmelerini de zorunlu kılmaktadır. Üniversitelerin soyut 
düzeyde ve teorik bilgi üretmeleri elbette onların evrensel sorumluluklarının 
başında gelmektedir, ancak bu sorumluluk üniversitelerin yukarıda belirtilen 
diğer sorumluluk alanlarına yönelik olarak körleşmelerine yol açmamalıdır.

Benzer durum, merkezi ve yerel yönetim birimleri ile iş dünyası gibi aktörler için 
de geçerlidir. Bölgesel kalkınma idareleri ve kalkınma ajanslarının kuruluş amaçları 
bölge kalkınmasına yönelik çalışmalar yapılmasıdır. Bu amacın gerçekleştirilmesi 
de elbette bölgesel kalkınmanın önemli diğer aktör ve paydaşları arasında ilk 
sıralarda yer alan üniversite ve iş dünyasına açık olma ve onlarla sıkı bir işbirliği 
yapma ile mümkündür. Başka bir deyişle, bölgesel kalkınmada önemli paydaş ve 
aktörler olarak üniversite, bölge kalkınma idareleri ve iş dünyasının birbirlerine 
aynı amaca ulaşmada farklı yetenek ve kaynakları olan belirleyici unsurlar olarak 
yaklaşmalarında fayda olacaktır.

Bölge kalkınma idareleri GAP dışında ülkemizde yakın tarihte kurulmuştur 
ve bölge kalkınma ajanslarının da geçmişi henüz yeni sayılabilecek düzeydedir. 
Üniversite iş dünyası işbirliklerinin çok da iyi olmayan tecrübelerinin bu alanda 
da yaşanmaması bakımından,  bürokratik reflekslerle yaklaşılmadığı, yerel ve 
mikro ölçekte politik ve ben merkezli bakış açılarına engel olunabildiği ve ortak 
amaç ve stratejiler bağlamında bölge kalkınmasına katkı esas alınabildiği ölçüde 
üniversiteler ile bölge kalkınma idareleri arasındaki işbirliklerinin daha sağlıklı 
gelişmeleri mümkün gözükmektedir.

Üniversite İş Dünyası İşbirliğinin Önemi

Üniversite ile iş dünyası arasındaki işbirliği yıllardan beri konuşulan, ancak 
oldukça dar çerçevede düşünülen bir konudur. İhtiyaç duyulduğunda fikir 
alışverişi yapmak, problem olduğunda danışmanlık desteği istemek ya da kişisel 
ilişkiler ve dostluklara dayalı işbirlikleri içinde olmakla sınırlı kalan bu ilişkilerin 
aslında ne denli önemli olduğu bugün çok daha iyi anlaşılmaktadır.

Üniversite iş dünyası işbirliği ilişkilerinin farklı düzlemlerde olması gerekir. 
Öncelikle üniversitedeki teorik ve kavramsal birikimin iş dünyasına aktarılması 
ve iş dünyasındaki uygulama birikiminin üniversiteye aktarılması bakımından 
bu işbirliği çok önemlidir. Kendi içinde önemi fark edilemeyen bu birikimlerin 
karşılıklı olarak oldukça ufuk açıcı ve etkinlik ile verimlilik artışına sebep olacağı 
muhakkaktır. Bu şekilde iş dünyasının problemlerinin tespiti ve çözüm önerileri 
daha sistematik olarak gerçekleştirilirken, üniversitelerde çıktı değeri yüksek ve 
anlamlı bilgi üretimlerine yoğunlaşılması yanında öğrencilerin iş dünyasına daha 
hazır yetiştirilmesine de katkı sağlanmış olacaktır.

İşbirliğinin ikinci önemli boyutu ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda 
yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ortak alanlara yönelebilmektir. Her 
ne kadar yükseköğretimde makro planlamanın konusu olsa da ülkemizde 
makro düzeydeki planların olmamasından ötürü üniversite ile iş dünyasının bu 
bağlamdaki işbirliklerinin çok daha önemli olduğu vurgulanmalıdır.

Üniversite iş dünyası işbirliğinin üçüncü boyutu olarak stajların daha sistematik 
hale getirilmesi belirtilebilir. Böyle bir sistematik ile üniversite öğrencilerinin iş 
hayatına daha hazır mezun olmaları sağlanabilir. Aslında bu durumun iş dünyasına 
da zaman kaybının önlenmesi ve verimlilik ile etkinlik artışı ile katkı sağlayacağı 
da unutulmamalıdır.

Dördüncü alan olarak da araştırma ve yayın konularında işbirlikleri gündeme 
getirilebilir. Proje bazlı olsun ya da olmasın bu tür işbirliklerinin, her iki taraf 
açısından da öncelikle iyi bir veritabanı oluşumuna katkı sağlayacağı ve bunun 
yanında anlamlı bilgi üretimine katkı sağlayacak veri ve bilgi paylaşımına yol 
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açacağı rahatlıkla söylenebilir.

Proje bazında ya da tek tek işbirlikleri düzeyinde veri paylaşımı, karşılıklı olarak 
tecrübe ve birikimlerin paylaşımına yönelik ortak çalışmaların faydalı sonuçlar 
üreteceği düşünülebilir. Bu kapsamda, işletmelerde problem tespiti, çözüm 
önerileri, sanayi birikimlerinin derslerde paylaşılması, ortak projelerin birlikte 
yürütülmesi, stajların sistematik olarak gerçekleştirilmesi, danışmanlıkların 
sistematik hale getirilmesi, iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik lisansüstü ve 
sertifika programlarının birlikte belirlenmesi ve uygulanması, insan kaynağı 
ihtiyaç tespitlerinin yapılması ve ihtiyaca yönelik program, kurs ve seminerlerin 
düzenlenmesi, bölgesel ya da sektörel anlamda fotoğraf çekecek ve geleceğe ışık 
tutacak araştırmaların ortak projeler olarak gerçekleştirilmesi ve raporlaştırılması, 
lisansüstü tezlerde ihtiyaçların gözetilmesi gibi çok sayıda işbirlikleri 
gerçekleştirilebilir.

Sıralanan bu işbirliği alanları bakımından mevcut duruma genel olarak 
bakıldığında ise maalesef olması gereken noktanın epey uzağında olduğumuz 
söylenebilir. Bu sonucun oluşmasında temel olarak üniversiteler ile iş dünyasının 
kendi alanlarına ve gündelik iş ve eylemlerine sıkışıp kalması yanında birbirlerini 
tanımamaktan kaynaklanan güven unsuru da etkili olmaktadır. Dolayısıyla, 
üniversite iş dünyası işbirliklerinin gelişmesinde tarafların daha açık ve şeffaf 
olması, birbirlerine güvenmeleri ve bunu yapabilmek için de birbirlerinin stratejik 
yeteneklerine saygı duymaları önemli bir konudur.

Bölgesel Kalkınmada Önemli Aktörler Arasındaki Engellere İlişkin Çözüm 
Önerileri

Yukarıda kısaca ortaya konulmaya çalışılan bölgesel kalkınmadaki önemli 
aktörler arasındaki işbirlikleri önündeki engeller;

Bakış açıları ve yaklaşım farklılıklarının giderilememesi

Güven problemi ve işbirliğine yaklaşımlardaki tereddütler

Ortak amaç ve stratejilere yoğunlaşamamak

şeklinde üç başlık altında toplanabilir. 

Bu engellere bakıldığında aslında her bir başlığın öncekilerin bir sonucu 
olduğu ve üst üste biriken bu problemler sonucunda bölgesel kalkınmanın çok 
önemli aktörleri arasındaki ilişki ve işbirliğine engel teşkil ettiği anlaşılabilir. 

Bu çerçevede bölgesel kalkınmanın önemli aktörleri ve hızlandırıcıları 
olan üniversiteler, bölgesel kalkınma idareleri ve iş dünyası arasındaki tanıma, 
tanışma, birbirini anlama, ortak proje geliştirme ve yürütme, kısacası aynı masa 
etrafında aynı amaç ve strateji birlikteliği ile oturabilme becerisini göstermesi 
oldukça önemlidir. Bu şekilde amaç ve yaklaşım birliği sağlanabilir, yanlış anlama 
ve anlaşılmaların önüne geçilebilir. Sağlanacak sinerji ile varlık, kapasite ve 
yetenekler bölgesel kalkınmayı hızlandırıcı ve geliştirici bir şekilde sürdürülebilir 
yetenekleri ön plana çıkarmayı sağlayabilir. 
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ÖZET
Sağlık bakımı turizmi, turist sağlığı ve medikal turizm adı altında verilen 

hizmetleri kapsayan ve turizmin bir parçası olan “sağlık turizmi” kavramı 1980 
yıllardan itibaren literatürdeki yerini almış ve bazı ülkelerin önemli bir gelir 
kaynağı haline gelen hizmet sektörü olmuştur.

Hızla büyüyen bir sektör olan sağlık turizmi çok genel anlamda hem tatil hem 
tedavi unsurlarını içeren bir kavram olarak kabul edilmelidir. Bu iki unsuru bir 
arada barındırma açısından KOP Bölgesi eşsiz bir konuma sahiptir. Ancak bölge, 
sahip olduğu bu sağlık turizmi potansiyelini iyi değerlendirmek için tüm sektörü 
kapsayan organize tanıtım faaliyetleri ile termal kaynaklar, şifalı sular, modern 
hastane ve bu hastanelerde çalışan başta hekimler olmak üzere tecrübeli, 
genç ve dinamik personel, teknolojik imkanlar ve uygun fiyat avantajlarını öne 
çıkarmalıdır. 

Merkezi hükümetin ya da yerel kuruluşların teşvik ve destek vermesi gereken 
bu tanıtım atağında belki de en başta yapılması gereken tüketici ile sağlık turizm 
sektörünü buluşturacak profesyonel organizasyonların teşvik edilmesidir.

Anahtar Kelimler: Sağlık turizmi, medikal turizm, KOP bölgesi

ABSTRACT

THE HEALTH TOURISM POTANTIAL OF KOP REGION
“Health tourism” concept consisting of the services including health care 

tourism, tourist health and medical tourism has taken its place in literature from 
1980s and become a service sector for an important income source in some 
countries. 

Health tourism as a rapidly developing sector should generally be accepted 
as a concept of both holiday and treatment. KOP region has a unique position 
because it includes both factors. However, in order to appreciate this health 
tourism potential, the region should foreground the advantages of thermal 
resources, healing waters, modern hospitals and experienced, young and 
dynamic staff, especially physicians, technological opportunities and suitable 
prices through organized promotional activities. 

In this promotional attack which should be supported and encouraged by 
central government or local institutions, maybe the first thing to be done is to 
prepare professional organizations which bring together the consumers and 
health tourism sector. 

Key words: Health tourism, health care tourism, medical tourism, KOP region

SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİ
Turizm, insanların sürekli konutlarının bulunduğu yer dışında, sürekli olarak 

yerleşmemek üzere; serbest bir ortam içinde, iş, merak, din, sağlık, spor dinlenme, 
eğlence, kültür, deneyim kazanma amacıyla ya da dost ve akraba ziyareti, kongre 
ve seminerlere katılmak gibi nedenlerle, kişisel ya da toplu olarak yaptıkları 
seyahatlerden, gittikleri yerlerde 24 saati aşan ya da o yerin bir konaklama 
tesisinde en az bir geceleme süresiyle konaklamalarından ortaya çıkan iş ve 
ilişkileri kapsayan bir tüketim olayı, sosyal bir olay, ağır, bütünleşmiş bir hizmet 
ve kültür sektörüdür (1)

Turizmin bir parçası olan “sağlık turizmi” kavramı, sağlık bakımı turizmi, turist 
sağlığı ve medikal turizm adı altında verilen hizmetleri kapsamaktadır. Sağlık 
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bakımı turizmi, önceden belirlenmiş bir turizm tesisi veya gidilecek bölgeye 
turistleri çekebilmek için standart turizm paketlerine ek olarak sağlık bakımı 
servislerini ve hizmetlerini de ekleyerek, daha cazip hale getirip, desteklemektir. 
Bu servislere, hotel veya tatil köylerinde, tecrübeli uzman doktorlar ve hemşireler 
tarafından yapılan tıbbi muayene, özel diyetler, akupunktur tedavileri, transvital 
enjeksiyonlar, kompleks vitaminlerin alımı ve eklem iltihabı (arthritis) gibi çeşitli 
hastalıklar için uygulanan özel bitkisel tedaviler de dahildir (2). Turist Sağlığı: 
Turistik gezi sırasında herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşan veya kronik 
hastalığı olan turistlere verilen sağlık hizmetleridir. Medikal turizm: Tedavi olmak 
amacıyla yurt dışına giden bireylere sunulan sağlık hizmetleri yanında turizm 
paketinin sunulmasıdır.

a) Sağlık Bakımı Turizmi

Günümüz ekonomik ve sosyal yapısında, turizm sektörü sadece eğlence, 
yeni coğrafyalar ve kültürler tanımak görmek değil; aynı zamanda şifalı su 
kaynaklarından ve iklim tedavisinden de yararlanmaktır. Aslında sağlık alanında 
kaplıcalardan ya da şifalı sulardan yararlanma geleneği bugüne özgü bir durum 
olmayıp ilkçağlardan günümüze kadar süren bir faaliyettir. Yani etkisi ve tedavi 
ediciliği belki de binlerce yıldır bilinen bir konudur. 

Eski Romalılar ve İngilizler, İngiltere’deki hamama giderek, sağlığa faydalı 
olduğunu düşündükleri sıcak maden suları ile hem yıkanmışlar hem de bu 
sulardan içmişlerdir (3); böylece hamam, 1700’lü yıllarda İngiliz toplumu için bir 
sağlık tesisi (kaplıca, ılıca) halini almıştır.

Avrupa’da bir çok şehir madensuyu kaynakları ve SPA’lar etrafında 
gelişmişlerdir. Bunlara örnek verecek olursak; İsviçre’de, Baden, Lausanne, 
St.Moritz ve İnterlaken; Almanya’da Baden-Baden ve Wiesbaden; Avusturya’da 
Viyana ve Macaristan’da Budapeşte’dir (4). İnsanlar, antik zamandan beri bu gibi 
şifalı suları, romatizma gibi hastalıkların, cilt enfeksiyonlarının ve sindirim sistemi 
tedavisinde kullanmaktadırlar. 

Sağlık bakımı turizmi alanındaki hizmet çeşitlerinin zamanla tüm yıl boyu 
sürdürülebilmesi, turizm sektörüne ayrı bir çekicilik kazandırmıştır. Kür kuralları 
gereğince kaplıca, deniz ve iklim kürlerinde 3 hafta süre ile kür yapılmasının 
öngörülmesi ise, sağlık turizmi merkezlerinde yer alan yatırımlar için çok güvenilirli 
ve karlı işletme türü yaratır (5)

Özellikle son yıllarda mineralize termal sular ile çamurları kaynağın yöresindeki 
çevre ve iklim faktörleri bileşiminde insan sağlığına olumlu katkı sağlama üzere, 
uzman doktor denetim ve programında, fizik tedavi, rehabilitasyon, egzersiz, diyet 
gibi destek tedavilerle koordineli kür uygulamalarına termalizm denmektedir. Bu 
amaçla yapılan turizm harekatı da termal turizm olarak algılanır (6)

b) Turist Sağlığı

Turistlerin gezileri sırasında hastalanmasının en önemli nedeni; bulaşıcı 
hastalıklardır. Çünkü onlar bir süre için alıştıkları ortamdan tamamen yeni ve 
yabancı bir ortamda yaşamaktadırlar. Beslenme düzeyleri, yedikleri yiyeceklerin 
türleri ve pişirilme usulleri, içtikleri su, barındıkları ortam, iklim, çevre ve 
alışkanlıkları değişmektedir. Ayrıca; dünyada bazı bulaşıcı hastalıklar için riskli 
bölgeler bulunmaktadır. Buralara gidecek kişilerin uyması gereken sağlık kuralları 
Dünya Sağlık Örgütü Uluslar arası Sağlık Mevzuatı ile düzenlenmiştir. 

Günümüzde kronik hastalığı olan kişilerin de seyahat edebilme şansı 
mevcuttur. Bunun en tipik örneği kronik böbrek yetmezliği hastalarıdır. AB 
ülkelerinde ortalama yaşam beklentisinin 80’lı yaşlara dayanması ve bilhassa 
diyabetik hasta popülasyonunun çok daha iyi bakılması sayesinde kronik 
böbrek yetmezliği hastalarının sayısı da giderek artmaktadır. Yaşamlarını 48 
saatlik intervallerle hemodiyalize girerek idame ettiren bu hastalar, doğru bir 
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organizasyonla gidecekleri yerde de tedavilerini sürdürme şansına sahiptirler. 
Ülkemizi ziyaret eden yıllık 20 milyonun  üzerinde turistin kronik hastalıklarının 
takibi ve akut gelişen hastalıkların tanı ve tedavisi ülkemiz için önemli bir gelir 
kaynağı olarak kabul edilmektedir. 

c) Medikal Turizm

Günümüzde, ABD dahil birçok gelişmiş ülkeden insanlar, tıbbi tedavi amacıyla, 
Hindistan, Tayland, Küba, Güney Afrika, Singapur, Macaristan, Türkiye ve Litvanya 
gibi ülkelere gitmeye başladılar. Medikal turizm 21. yüzyılda genişleyerek daha 
büyük ölçeklere ulaştı. Tayland’ı takiben Hindistan, Porto Riko, Arjantin, Küba 
ve diğerleri medikal turistler için hızlı bir şekilde en popüler güzergah oldular. 
Karmaşık ameliyatlar, diş tedavileri, böbrek diyalizi, organ nakli ve cinsiyet değişimi 
medikal turizm hizmetleri içinde en başta gelen işlemlerdi. Günümüzde dünya 
sağlık turizminden en büyük payı alan ülkelerin başında Hindistan gelmektedir. 

Kapitalist dünyaya hızla uyum sağlamaya çalışan doğu Avrupa ülkeleri de 
özellikle düşük işçilik maliyetleri ve Avrupa birliği (AB) üyeliği avantajını kullanarak 
sağlık turizmi pastasından önemli bir pay almaya başlamışlardır. 

Medikal turistler genel olarak dünyadaki endüstrileşmiş ülkelerden, özellikle 
ABD, Kanada, İngiltere, Batı Avrupa ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri ve Avustralya gibi 
ülkelerden gelmektedir. Fakat, diğer ülkelerde yaşayan dünyadaki bir çok insan 
da, uygun fiyata hem tatilin zevkini çıkarabileceği hem de tedavi olabileceği 
yerleri araştırmaktadırlar. 

Medikal turizminin cazibeli olmasındaki başlıca esaslardan biri de insanların 
yurt dışında kendi ülkelerinkinden daha kısa sürede tedavi olabilme imkanıdır. 
Gelişmiş ülkelerdeki sağlık sistemi aşırı derecede sorumluluk yüklediğinden 
gerekli sağlık hizmetini almak yıllar sürebiliyor. 

Avrupa ülkeleri genelinde; yaşlanan nüfus, sağlık personelinin azalan çalışma 
saatleri, çalışan nüfusun emeklilere oranının gün geçtikçe emekliler lehine 
bozulması, kronik rahatsızlıklar, sağlık harcamalarının giderek artması tedavi 
sürecini geciktiren ve güçleştiren bekleme süreleri batının karşılaştığı en temel 
sağlık sorunlardır.  

Yurtdışında yaşayan 4,5 milyon Türk vatandaşı ve Türkiye’de ev sahibi olan on 
binlerce yabancı sağlık turizmi açısından ciddi bir potansiyeli oluşturmaktadır. 
Avrupa, Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde yaşayan insanların 
sağlık hizmetinde Türkiye’yi tercih etmelerinin en önemli nedenleri biri Türkiye’de 
sağlık hizmetinin en az gelişmiş batılı ülkeler kadar kapsamlı ve kaliteli sunuluyor 
olmasıdır. 

Türkiye’ye en çok hasta İngiltere, Hollanda, Belçika, Azerbaycan,  Rusya, 
Bulgaristan, Romanya, Kosova ve Suriye’den geliyor. Türkiye en çok göz, diş, 
prostat ve tüp bebek ameliyatları için tercih ediliyor. 

TÜRKİYE’NİN SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİ
Dünyada yaşanan küreselleşme süreci, ülke sağlık sistemlerinde yaşanan 

problemler (örneğin uzun bekleme listeleri, yükselen maliyetler ve hizmetlerde 
kalite problemleri gibi), tüketicilerin bilinçlenmesi ve Avrupa Birliği (AB) gibi 
dinamiklerin bir sonucu olarak hızla büyüyen bir sektör olan sağlık turizmi 
açısından Türkiye eşsiz bir konuma sahiptir. 

Ancak Türkiye sahip olduğu sağlık turizmi iyi değerlendirememektedir. Çok 
genel olarak belirtmek gerekirse, sağlık turizmi işini etkili ve verimli bir biçimde 
gerçekleştirebilmek için temelde üç unsurun varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
üç unsurun varlığı, uyumu ve işletilmesi var olan potansiyelin etkili kullanımını da 
beraberinde getirmektedir. Bu unsurlardan birisi turizm olanakları (iklim, doğa, 
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tarih, vs), diğeri sağlık hizmetleri olanakları (hastaneler, personel, teknolojik 
imkanlar, uzmanlıklar, uygun fiyatlar, şifalı sular vs ) ve üçüncüsü de tüketici ile 
sağlık turizmi sektörünü buluşturacak profesyonel organizasyonların varlığı (7). 
Ülkemizde temel sorun üçüncü unsurun, yani müşteri ile sektörü buluşturacak 
profesyonel organizasyonların yeterli sayıda olmamasıdır. Diğer ilk iki unsur 
bakımından Türkiye’nin iyi konumda olduğu belirtilebilir. 1.000’nin üzerinde 
kaplıcası, önemli bir seviyeye ulaşmış turizm yatak kapasitesi ve en önemlisi 
de dünya standartlarında ve hatta bazı durumlarda dünya standartlarının da 
üzerinde sağlık hizmetleri olanakları ile çok iyi bir potansiyele sahiptir. AB’de 
hastaların serbest dolaşım hakkı olmasına karşılık bu hakkın çok yaygın bir şekilde 
kullanıldığı da söylenemez. Bunun temelinde lisan engeli, dışarıda sunulan 
sağlık hizmetleri hakkında bilgi eksikliği, sağlık sistemlerinin farklılığı, seyahat 
ve zamanın maliyeti, profesyonel aracı kurumlardan hizmet alın(a)maması, vb 
gerekçeler olduğu belirtilebilir. 

Mevcut durumda Türkiye dünya sağlık turizmi pastasından çok az da olsa 
(kaplıca, estetik ve göz alanları başta olmak üzere) pay almaktadır. Bu payın 
rakamsal büyüklüğü konusunda elimizde sağlıklı bir veri bulunmasa da yıllık 
getirisinin yaklaşık 100 milyon euro’nun üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. 
Kaynak ülkeler arasında Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Almanya ve 
Hollanda başı çekmektedir. 

Türkiye’nin sağlık turizmi konusunda rekabetçi üstünlüğünün unsurları 
olarak;  çevrelerinde modern hotellerin konumlandığı şifalı sular ve kaplıcalar, 
hastanelerin altyapıları ve donanımlarının yüksek kalitesi, başta hekimler 
olmak üzere sağlık hizmet sunucularının eğitim ve deneyim seviyesinin Avrupa 
standartlarında olması, diğer ülkelere nazaran sunduğu fiyat avantajları, özellikle 
bulunduğu coğrafi konum itibariyle sahip olduğu eşsiz doğal ve tarihi zenginlikleri 
ve uygun iklim koşulları ile birleşen kaliteli turizm işletmeciliği ve dünyaca bilinen 
Türk konukseverliği verilebilir (8).

Türkiye’de özelikle sağlık bakımı turizmi konusu incelendiğinde ülkemizin 
coğrafi koşulları ve sağlık turizmi için gerekli zenginliklere sahip olduğu 
görülebilir. Ayrıca, antik yunan ve Roma döneminden gelen sağlık turizmi için 
zengin doğal kaynakların geleneksel ya da tarihsel olarak kullanım geleneği sağlık 
bakımı turizmine farklı bir boyut kazandırmaktadır. Örneğin hamam kültürü 
antik Roma döneminden (Roma hamamları), Osmanlı hamam kültürüne kadar 
(Türk hamamları) sağlık turizmini kültür öğesi ile birleştirmektedir. Bu durum ise 
Türkiye’nin sağlık bakımı turizmi alanında önemli artılarından biridir (9)

Jeotermal  kaynak zenginliği bakımından dünyada ilk ona giren Türkiye de 
sıcak ve soğuk mineralli su kaynağı 1300 civarındadır. Bunlardan yaklaşık 600 
kadarı sıcak ve mineralli su kaynaklarıdır. 

Kaplıca kaynakları açısından dünyadaki en zengin 3 ülke arasında yer alan 
Türkiye ne yazık ki bu kaynağını yine profesyonel olmayan işletmeler nedeni ile 
iyi değerlendirememektedir. 

Türkiye’de iyi ve kaliteli bakım veren ve en son teknolojiyi kullanan Türk 
hastanelerinde çok kaliteli doktorlar bulunmaktadır. Başta özel hastaneler 
olmak üzere hastanelerin tamamına yakını ISO 2001 kalite yönetim belgesine 
sahip iken 50’nin üzerinde A sınıfı hastane Joint Commision International (JCI) 
tarafından akredite olmuş ve bir kısmının da akredite süreçleri devam etmektedir. 
Türkiye’deki medikal sağlık sektörünün güçlü yönlerinden biri özel hastanelerin 
yerli ve yabancı hastalar için yeterli kaliteye, kapasiteye ve kısa bekleme sürelerine 
sahip olmasıdır. Avrupa’da yaşayan yaklaşık 5 milyon Türk asıllı bireyin Türkiye’de 
tedavi olma arzusu ve Türkiye’nin Avrupa ve Ortadoğu’nun köprüsü durumunda 
olması güçlü yönleri arasında sayılabilir (8). 
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KOP BÖLGESİ SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİ
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerini kapsayan KOP bölgesinde Sağlık 

turizmi kapsamındaki Sağlık bakımı turizmi (kaplıca ve şifalı sular), Turist Sağlığı 
ve Medikal turizm hizmetleri açısından önemli avantajlara sahiptir. Bölge için 
bu avantajlardan en önemlisi; inanç turizmi başta olmak üzere tarihi ve turistik 
yerleri ziyarete gelen binlerce turist, kökeni bu bölgeden olup da Avrupa’da 
yaşayan binlerce vatandaşımızın yılın belli bir dönemini ülkelerinde geçirmeleri 
turist sağlığı kapsamında verilecek olan sağlık hizmetleri için çok önemli bir 
kaynak teşkil etmektedir. Bölgedeki ileri teknoloji ile donatılmış özel ve kamu 
sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlarda çalışan deneyimli sağlık personeli medikal 
turizm hizmeti vermek için önemli bir avantaj olarak görülmektedir. Özellikle KOP 
bölgesinde yüz binlerce vatandaşımızın Avrupa ülkelerinde yaşaması ve bunların 
sağlık problemlerini köken aldıkları bölgede çözme arzuları bölgenin güçlü 
yönlerinden biridir. Bölgenin tanıtımı etkin bir şekilde yapıldığı taktirde iç ve dış 
turizmin daha da canlanması mümkün gözükmektedir.

Sonuç olarak dünyada yaşanan küreselleşme süreci, ülke sağlık sistemlerinde 
yaşanan problemler (örneğin uzun bekleme listeleri, yükselen maliyetler ve 
hizmetlerde kalite problemleri gibi), tüketicilerin bilinçlenmesi ve Avrupa Birliği 
(AB) gibi dinamiklerin bir sonucu olarak hızla büyüyen bir sektör olan sağlık 
turizmi çok genel anlamda hem tatil hem tedavi unsurlarını içeren bir kavram 
olarak kabul edilmelidir. Bu iki unsuru bir arada barındırma açısından Türkiye ve 
KOP Bölgesi eşsiz bir konuma sahiptir. Ancak bölge, sahip olduğu bu sağlık turizmi 
potansiyelini iyi değerlendirmek için tüm sektörü kapsayan organize tanıtım 
faaliyetleri ile termal kaynaklar, şifalı sular, modern hastane ve bu hastanelerde 
çalışan başta hekimler olmak üzere tecrübeli, genç ve dinamik personel, teknolojik 
imkanlar ve uygun fiyat avantajlarını öne çıkarmalıdır. 

Merkezi hükümetin ya da yerel kuruluşların teşvik ve destek vermesi gereken 
bu tanıtım atağında yurt dışına sağlık turizmi kapsamında turistlerin en fazla 
çıktığı Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika ülkelerine öncelik verilmelidir. Belki 
de en başta yapılması gereken tüketici ile sağlık turizm sektörünü buluşturacak 
profesyonel organizasyonların teşvik edilmesidir. Özellikle Avrupa’da yaşayan Türk 
asıllı AB vatandaşlarından yüksek düzeyde pay alabilmek için Türkiye yüksek bir 
potansiyele sahiptir. Bu payı alabilmesi de birkaç koşulu yerine getirmesine bağlı 
olacaktır: Devletin kolaylıklar getirmesi ve destek sağlaması gerekir (özel sektöre 
yatırım teşviki, tanıtım, vize kolaylıkları vs). AB ülkelerinde yaşayan birinci ve 
ikinci jenerasyon Türklerin yılın büyük bir kısmını Türkiye’de geçirmesi nedeniyle 
bunların kronik hastalıkları başta olmak üzere diğer tüm sağlık problemlerinin 
ülkemizde daha kapsamlı, kaliteli ve ucuza çözülebileceği konusunda ilgili sigorta 
şirketlerinin ikna edilmesi gerekir. 

KAYNAKÇA
1. Orhan İçöz, “Turizm Sektörünün Gelişmesinde İnsan Unsurunun Önemi”, Anotolia Turizm 

Araştırmaları Dergisi, 1991, Sayı:23-24, s.15.
2. Goodrich JN,” Socialist Cuba: A Study of Healt Tourism”, Journal of Travel Research,1993;32:36
3. Hembry, Phyllis M, The English Spa, 1560-1815: A Social History, London: Athlone Pres.
4. Goodrich JN, “Healt-Care Tourism: An Exploratory Study” Tourism Management, 1987;217-22
5. “Turizm Sektörünün Dünü ve Yarını”,  www.geocities.com/makale/turizm/ekonomi/78htm
6. “Health and Society”, www.healculture.com.uk/article/no:123.htm; “Tourism and Researses” 

www.geocities.com/geography/mediterrenian/9jka/
7. Yıldırım, Hüseyin H.”Avrupa Birliği Sağlık Politikaları ve Avrupa Birliğine Üye  ve Aday Ülke sağlık 

sistemlerinin Karşılaştırmalı Teknik Verimlilik Analizi: Veri Zarflama Analizine Dayalı Bir Uygulama”. 
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 2004.

8. Adam B, Zerenler M. Turkey’s Medical Tourism Potential. Medical Tourism Magazine .2009 Feb; 
8:40-43.

9. Health and Society”, www.healculture.com.uk/article/no:123.htm; “Tourism and Researses” 
www.geocities.com/geography/mediterrenian/9jka/



I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

59

14
16

2013
KONYAKA

SI
M

BİRLİKTE DAHA 
MÜREFFEH BİR 

KONYA OVASINA 
DOĞRU

Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar uygulanan farklı iktisat 
politikaları gündeme gelerek farklı dönemlerde değişiklikler olsa da, bölgesel 
eşitsizlikler ve bu eşitsizliklerin giderilmesi bu politikaların en belirgin ve önemli 
konularından biri olmuştur. Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının bireyler üzerinde 
ve dolayısı ile toplum üzerinde ekonomik, siyasi ve sosyal birçok olumsuz etkisinin 
olması, doğal olarak bu sorunun her zaman ön planda olmasına yol açmaktadır. 

Bölgesel eşitsizliklerin giderilememesi, başta göç olmak üzere, plansız 
şehirleşmeye, sanayi ve hizmetler sektörünün ülke genelinde coğrafi olarak 
dengesiz dağılmasına, çevre kirliliğine ve trafik yoğunlaşması benzeri birçok 
sorunlar yumağına da yol açmaktadır. Ayrıca bölgesel gelişmişlik seviyesindeki 
artışın diğer olumsuz etkileri olarak; toplumsal birliktelik sürecinin bozulması, 
kişileri karamsarlığa yönlendirmesi, yatırım yapma gayretlerinin azalması, 
kolay yönden para kazanacak haksız kazanç elde etme çabalarına yönelmeleri 
sonucunu doğurmaktadır. Bu durum tüm ülkenin siyasi ve ekonomik istikrarını 
bozmakta, bu da doğal olarak ülkenin ekonomik gelişmesini yavaşlatmaktadır. 
Ekonomik birimlerin bulundukları yerde planlı artışı, koordineli entegre tesislerin 
gerçekleştirilmesi yerelde daha canlı bir ekonomik faaliyet oluşturacak, bu da 
nitelikli birey gereksinimini artırarak daha fazla bireyin istihdam edilmesine 
yönelik projeler sayesinde yukarıda tanımlanan olumsuz etkilerin bölgede 
azalması yönünde pozitif etki oluşturacaktır. 

Bölgesel kalkınmanın ve eşitsizliklerin giderilmesi için yerelde ortak 
akıllar oluşturularak, seçici yatırım politikaları uygulanmalı, şehirlerin gelişme 
düzeylerine uygun,  aynı zamanda sahip olduğu coğrafi ve iktisadi avantajları göz 
önüne alan iktisat politikaları uygulamaya konmalı, bölge yatırımcıları etkin bir 
otokontrol sistemi şartıyla ekonomik olarak desteklenmelidir. Merkezi hükümetin 
ilgili kurumlarıyla (bakanlıklar, kalkınma ajansları vb.), kurulmuş olduğu şehrin/
bölgenin özelliklerini çok iyi bilen yarı kamusal nitelikteki kurumların (ticaret 
odaları, sanayi odaları, ziraat odaları, organize sanayi bölge müdürlükleri vb.) 
koordineli olarak çalışmalarını sağlayacak koşulların oluşturulmasının temin 
edilmesi,  şehirlerin/bölgelerin hızla gelişmesine yol açacak önemli faktörlerdendir. 

Türkiye’deki tüm siyasilerin tamamının en önemli gündem maddesi, bölgesel 
eşitsizliklerin giderilmesidir. Ancak gelinen nokta açısından değerlendirildiğinde 
bu konuda başarılı olunamadığı ve bölgelerarası gelişmişlik farklılığının önemli 
ölçüde kendini koruduğu görülmektedir.  Bu başarısızlığın sorumluluğu başta karar 
alma mekanizmaları olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin omuzlarındadır. 
Yürürlüğe konulan teşvik sistemlerinin etkin sonuçlar doğurmasında hemen 
herkesin payı bulunmaktadır. Teşvik politikasını düzenleyen karar alıcılar, 
uygulayıcılar ve bunlardan yararlanıcıların bir etkileşim içinde aynı amaca 
yönelik olarak hareket etmesi beklenmektedir. Ülkemizde kalkınma bakanlığı 
önderliğinde son yıllarda bölgesel pilot çalışmaların güzel örneklerine şahit 
olmaktayız. Bu bağlamda bölgesel dinamikleri harekete geçirerek, bölgesel 
gelişmişlik farklarını ortadan kaldırma amacına yönelik oluşturulan Kalkınma 
Ajansları bu yönde atılmış önemli bir adımdır. 

Şehirlerin sahip olduğu avantajlar açısından dikkate alındığında Konya ve 
çevre havzası, sınai gelişim açısından otomotiv yan sanayi ürün çeşitliliği, tarım 
makinaları ve tekstil sanayi üretiminde öne çıkarken, tarım sektöründe ise 
Konya’nın coğrafi özelliğinden dolayı tarihsel olarak tarımsal gelişmişlik düzeyi 
açısından ülkemizin en önemli yerleşim alanlarındandır. Konya Ovası Projesi  (KOP) 
nin ise, tarihsel bir Kızılelma olarak Konya’nın ve çevresinin ileri düzeyde olduğu 
tarımsal alandaki önceliğini pekiştirmesi beklenmektedir. Kuraklığa ve düzensiz 
sulamaya bağlı olarak toprakları tuzlu olan Konya kapalı havzasının her geçen 
gün tarımsal ürünler açısından değer kaybı yaşadığı bilinen bir gerçekliktir. Yer altı 
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sularının çekilmesine bağlı oluşan tablo gelecek için ürkütücüdür ve acil tedbirler 
alınmasını zorunlu kılmaktadır.  Mümkün olan en kısa sürede bölgenin tamamının 
sulanması çalışmaları yanısıra bölgede tarımsal faaliyet çeşitliliğinin daha az su 
tüketmesi beklenen ürünlere yöneltilmesinin sağlanması; bölgenin tarımsal ürün 
çeşitliliğini artırarak KOP havzasının iktisadi gelişme düzeyini yükseltecek, nitelikli 
entegre tesisler aracılığı ile katma değeri yüksek tarımsal ihracatın önemli boyutta 
artırılması sonucu ülke ekonomimize daha fazla döviz kazandırılacaktır. Bununla 
birlikte KOP’un bir an önce hayata geçirilmesiyle ortaya çıkacak olan tarımsal 
gelirin artmasına bağlı olarak, buradan elde edilen kaynakların (ihracat gelirinin), 
başta otomotiv sanayi olmak üzere tarım makinaları ve tekstil sektörüne yatırıma 
yönlendirilmesi, Bölge ekonomisinin karşılıklı etkileşimi, dayanışması sonucu 
birçok farklı alanda büyüme ve yeni alanların şekillenmesine, gelişmesine de 
yardımcı olacaktır.  Ayrıca, Konya’nın iktisadi açıdan gelişmesi, öncelikle Konya’nın 
istihdam sorununun çözümüne katkıda bulunacağı gibi, özellikle komşu iller 
açısından yeni istihdam alanları oluşturarak işsizlik sorununu da azaltıcı etkisinin 
olacağı açıktır.

Gerek kalkınma ajansları gerekse KOP ile, Konya ve KOP’a dahil olan 
şehirlerin yerel dinamiklerinin hayata geçirilerek bölgenin gelişmişlik seviyesinin 
yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Bu konuda özel ve kamu ayrımı olmadan her bir 
birimin bu çalışmalara yapacağı katkıların olduğu açıktır. Bu noktada kurumlar 
arası işbirliğinin artırılması ve karar alma mekanizmalarının uygulamalardan 
etkilenecek birimleri de kapsayacak şekilde genişletilmesiyle oluşturulacak 
bir yönetişim modeli daha başarılı olunmasına katkı sağlayabilir. Paydaş olarak 
organizasyonunda yer aldığımız ÜNİKOP aracılığı ile birincisi düzenlenen bu 
bölgesel sempozyumun yukarıda tanımladığımız çalışmalara yönelik gelecek için 
ümit ışığı olması, çalışmalara yön verici bir işlev görmesini temenni etmekteyiz. 
Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak bu alana katkıda bulunmak için tüm 
akademik kadrolarımız ile çaba göstereceğimizi yeniden vurgulamak isterim. Bu 
çalışmalar özellikle eğitim alan gençlerimizin gelecek beklentileri içinde önem arz 
etmektedir.

KOP bölgesinde yer alan paydaş yerleşim alanlarının başta Konya olmak üzere 
bölgede yer alan şehirlerin refah seviyesinin artmasına yönelik her bir kurumun 
atacağı adımları hızlandırması ve üstüne düşen görevleri yerine getirmesi 
dileğiyle, bu sempozyumun gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür 
ederim. 
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ÖZET
Turizm sektörü günümüzde dünya genelinde sürekli büyümekte olan bir 

sektördür. Sektördeki büyüme dikkate alındığında sektörün dünya çapında 
ekonomiye katkıları da oldukça önemlidir. Bütün dünyada her alanda olduğu 
gibi turizm alanında da değişim ve gelişim ön plandadır.  Turistlerin temel 
beklentilerinin yanı sıra sağlık ve çevresel bilinç de turizm sektörünün yapısını 
değiştirmektedir. Turizm sektörü, bölgesel kalkınma ve kaynakların etkin 
kullanımı konusunda önemli bir araçtır. Turizmin istihdam ve geliri artırıcı etkileri 
bölgesel gelişmeye yaptığı katkıların en önemlilerindendir. Bir ülkedeki bölgesel 
turizmin gelişmesi o ülkedeki bölgeler arasındaki farklılıkları da en az seviyeye 
indirecektir. Turizmin kalkınma üzerindeki rolü nedeniyle bölgesel ve ülke çapında 
birçok strateji ve politikalar belirlenmiştir. Devletlerin kalkınma politikalarında 
turizm geniş yer edinmeye başlamıştır. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
turizm politikaları sürdürülebilir kalkınmanın bir bileşeni haline gelmiştir. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar, sivil toplum 
kurumları, özel sektör vb. turizm projelerine öncelik ve destek vermektedirler. 
Turizmin sürdürülebilir kalkınmaya beklenilen desteği sağlaması ancak tüm 
paydaşların katılımı ve sorumluluğu ile gerçekleşebilir.  

Anahtar Kelimeler: Turizm, Sürdürülebilir Kalkınma, Bölgesel Kalkınma, 
Turizmin Bölgesel Katkıları

ABSTRACT

RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM AND REGIONAL 
DEVELOPMENT

Today tourism sector grows constantly across the world. Considering the 
growth in the sector, sector’s contribution to the economy is also very important. 
As in all areas throughout the world, change and development  are at the 
forefront in the field of tourism. In addition to the basic expectations of tourists 
health and environmental awareness are changing the structure of the tourism 
sector. The tourism sector is an important tool about regional development and 
effective use of resources. Increasing employment and income effects of tourism 
are the most important contribution to regional development. The development 
of regional tourism in a country will reduce differences between regions in that 
country. Due to tourism’s role in the development, many regional and statewide 
strategies and policies are determined. Tourism began to obtain wide coverage in 
governments’ development policies. Tourism policies have become a component 
of sustainable development in Turkey as in world. Culture and Tourism Ministry, 
civil society organizations, private sector, etc. give priority to tourism projects and 
give support. Tourism’s expected support to sustainable development becomes 
only with participation of all stakeholders and their responsibility.

Key Words: Tourism, Sustainable Development, Regional Development, 
Tourism’s Regional Contributions.

TURİZM VE BÖLGESEL KALKINMA İLİŞKİSİ
Günümüzde dünya genelinde en hızlı büyüyen sektörler arasında yer alan 

turizm sektörü, küresel ölçekte ekonomik gelişmenin de itici güçlerinden biridir. 
Turizm sektörünün 2012 yılında küresel gayrisafi hâsılaya doğrudan katkısı 2 
trilyon dolar, istihdama katkısı ise 100 milyonun üzerinde iş olanağı olmuştur. 
Dolaylı katkı da hesaba katıldığında, geçtiğimiz yıl sektör yaklaşık 6,5 trilyon 
dolarla küresel gayrisafi hâsılanın 9,1’ini üretmiş ve yaklaşık 260 milyon istihdam 
yaratarak küresel istihdamın % 8,7’sini oluşturmuştur. Önümüzdeki on yıllık 
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dönemde 10 trilyon dolara yükselen ekonomik katkı ile küresel gayrisafi hâsılanın 
%10’unu oluşturacağı ve 356 milyon istihdam yaratacağı öngörülmektedir (World 
Travel and Tourism Council, 2013, 3-4.).

Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 2012 yılında dünya genelindeki turizm 
hareketlerine katılanların sayısı 1 milyarı aşmıştır. 2013 yılında küresel turizm 
sektörünün büyüme oranının % 3–4 civarında gerçekleşmesi beklenmektedir 
(World Tourism Barometer, 2013, 1). Uluslararası turizm hareketlerinin 2030 yılında 
kadar yıllık ortalama %3,3 düzeyinde artacağı, sektörün büyüme oranının ise 
2030 yılında %2,5 düzeyinde gerçekleşeceği öngörülmektedir (Tourism Towards 
2030, 2011, 10). Turizmden elde edilen gelir ise 2011 yılı sonu itibariyle 1 trilyon 
doları aşmış, 2012 yılında ise 1,07 trilyon dolara ulaşmıştır (Tourism Highlights 
2013 Edition, 2).

Küresel ölçekte seyahat eğilimi arttıkça, turist tercihleri de çeşitlenmekte 
ve yeni eğilimler çerçevesinde yeniden şekillenmektedir. Bu bağlamda, yeni 
destinasyonlara yönelik ilgide artış görülmekte, öncelik ve tercihler değişmektedir.

Değişen eğilimlerle birlikte, uluslararası turizmin dinamiklerini belirleyen turist 
profili de çeşitlenmektedir. Sağlık ve çevre konusunda bilinçli, sosyal farkındalığa 
sahip, yerel kültürü ve özgünlüğü seyahat planlarında dikkate alan bir turist 
profili pazarda giderek öne çıkmaktadır. Çevreye duyarlılık ve çevre sorunlarının 
çözümüne yönelik yaklaşımlar turizm ürününün niteliğini belirleyen unsurlar 
olarak gündeme gelmektedir (ITB World Travel Trends Report 2010/2011, 2010).

Turizmin küresel ölçekte oynadığı rolün giderek önem kazanması, buna 
paralel olarak ortaya çıkan yeni turist profili ve değişen seyahat anlayışı; 
sektörün, destinasyonların ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkısı konusunu, 
sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde artan oranda ön plana çıkarmaktadır. 

Kalkınma kavramı, en geniş şekli ile; “bir ülkenin milli gelir düzeyinde meydana 
gelen sürekli artışa bağlı olarak ekonomik, sosyal ve siyasal yapısında meydana gelen 
değişimleri içeren bir süreç” olarak tanımlanmaktadır (Çeken, 2008, 294). 

Bu çerçevede sürdürülebilir kalkınma ise; “insan ile doğa arasında denge kurarak, 
doğal kaynakları tüketmeden, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve 
kalkınmasına imkan verecek şekilde bugünü ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını 
programlamak” şeklinde ifade edilmektedir. 

Bugün turizm sektörü, bölgesel bir gelişme stratejisi olarak 
değerlendirilmektedir. Turizm faaliyetlerinden elde edilen çıktılar, az gelişmiş 
bölgelerin gelişmesine, genel anlamda ekonominin yeniden yapılandırılmasına, 
dolayısıyla kalkınmaya katkı sağlamaktadır. Bu katkının, ulusal ve bölgesel 
düzeyde olmak üzere iki ayrı boyutta ele alınması mümkündür. Ulusal düzeyde, 
bir ülkede turizm sektöründen sağlanan gelirin artması, o ülkenin ekonomik 
kalkınma ve büyüme çabalarını olumlu yönde etkileyecektir. Bölgesel düzeyde ise, 
turizm bölgesinde yeni istihdam alanlarının gelişmesi, gelirin yeniden dağılımı ve 
bölgesel gelişmenin dengelenmesi gibi etkiler söz konusudur. Dolayısıyla, turizm 
sektörü, gerek ulusal, gerekse bölgesel ölçekte, ekonomik olduğu kadar sosyal, 
kültürel ve çevresel yapının da gelişmesine katkı sağlamaktadır (Bahar, 2007, 19). 

Turizm sektörü, günümüzde bölgesel kalkınma ve kaynakların etkin kullanımı 
konusunda önemli bir araç niteliği taşımaktadır. Bölgelerarası dengesizliğin 
giderilmesinde, tarım ve sanayide yeterli kaynağı bulunmayan, turistik potansiyele 
sahip bölgelerin, planlı ve etkin politikalar vasıtası ile dengeli ve sürdürülebilir 
şekilde kalkınmalarına yardımcı olmaktadır (Çeken, 2008, 298.).

Turizme yönelik talebin yarattığı çarpan etkisi nedeniyle, sektör, genel 
ekonomi üzerinde canlandırıcı ve uyarıcı bir etkiye sahiptir. Bu ise, bölgesel 
ve ulusal düzeydeki rekabet gücünün en önemli bileşenlerinden birini teşkil 
etmektedir (Lorant ve Zoltan, 2009, 3-4.). 
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Günümüz dünyasında ekonomik kalkınma, geleneksel tarım ekonomisinden 
sanayi ekonomisine geçişi gerektirmektedir. Ancak bu boyutta gerçekleştirilecek 
bir değişim, önemli miktarda finansman ile mümkün olmaktadır. Sanayileşme 
için gerekli maddi kaynakları yaratma noktasında, gerekli potansiyele sahip 
olan destinasyonların kullandıkları en önemli araçlardan biri, turizmdir (Çeken, 
2008, 297-298.). Turizm, özellikle kırsal bölgelerde, tarım dışı çeşitlendirmenin en 
büyük enstrümanı olarak, kırsal kalkınmaya önemli katkılar sağlamaktadır (Çeken, 
Karadağ ve Dalgın, 2007, 9). 

Turizm, istihdam ve geliri arttırıcı etkisiyle, yalnızca sanayileşme sürecindeki 
ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de ekonomik kalkınmaya yardımcı olan bir araç 
olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda, gelişmiş ülkeler turizmi temelde ekonomik 
bir girdi olarak ele alırken; gelişmekte olan ülkeler, sektörü, kalkınmada izlenen 
bir yol olarak görmektedir. 

Turizm, kalkınma için ihtiyaç duyulan finansmanı ve sanayi yatırımlarını 
gerçekleştirecek sermayeyi temin etmekte en önemli alternatiflerden biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Turizm aynı zamanda, ülkenin ihracatında çeşitlenme 
yaratmaktadır (Roney, 2007, 37). İhracı mümkün olmayan varlıklar, değerler 
ve hizmetler, turizm faaliyetleri ile birlikte, bölge için bir gelir kaynağı haline 
gelmektedir. Turizme alternatif bir ihracat türü olma niteliği kazandıran bu 
doğrudan gelir, ödemeler dengesine katkı sağlamak suretiyle ülke ekonomisi için 
önemli bir kaynak teşkil etmekte; ekonomik büyüme ve kalkınma amacıyla diğer 
sektörler için gerekli olan mal ve hizmetlerin ithalatında kullanılmaktadır (Çeken, 
2008, 300).

Bir ülkenin kırsal ya da az gelişmiş bir bölgesinde turizmin gelişmesi, o 
ülkenin gelişmiş ve az gelişmiş bölgeleri arasındaki ekonomik dengesizliklerin 
de azalması anlamına gelmektedir. Turizm faaliyetlerinin yoğun olarak sanayinin 
gelişmediği bölgelerde gerçekleşmesi, gelirin, turizme konu olan az gelişmiş 
bölgeler lehine yeniden dağılımı sonucunu doğurmakta ve bölgeler arasındaki 
eşitsizliğin giderilmesine katkıda bulunmaktadır (TÜSİAD, 2012, 33).

Ülkenin az gelişmiş bölgesinde turizmin gelişimi ile birlikte, o bölge 
ekonomisine yeni kaynaklar akmakta, yeni iş sahaları ve istihdam alanları 
oluşmakta, bölge ekonomisinin her alanda ve sektörde elde ettiği gelir buna paralel 
olarak artmaktadır. 52 sektörle yakın ilişki içinde bulunan turizm çerçevesinde 
elde edilen gelir ve hayata geçirilen yatırım faaliyetleri, bu sektörlerin her biri 
üzerinde refah yaratıcı etkide bulunmaktadır. 

Büyük ölçüde insan emeğine dayanması, teknoloji ithaline ihtiyaç 
duyulmaksızın sektörün idamesini ve gelişmesini sağlamaktadır (Roney, 2007, 
37). Emek-yoğun niteliği ile de bağlantılı olarak, sektörde, ekonomik açıdan 
çoğunlukla “dezavantajlı gruplar” arasında sayılan çok sayıda kadın ve genç 
nüfus istihdam edilmektedir. Bu durum, yoksullukla mücadele ve az gelişmiş 
bölgelerdeki kalkınma çabalarına dikkate değer bir katkı sağlamaktadır 
(Convention on Biological Diversity, 2010, 11-12). Turizm sektörüne bağlı olarak 
gelişen birçok iş kolunun yüksek düzeyde beceri gerektirmemesi, turizme konu 
olan bölgede istihdamın gelişmesinin ve çeşitlenmesinin yolunu açmakta, 
dolayısıyla bölgelerarası gelir dağılımındaki eşitsizliği azaltma yönünde önemli 
rol oynamaktadır. 

Özellikle toplum temelli kırsal turizm faaliyetleri, kentsel bölgelerdeki gelirin 
kırsal yörelere aktarılmasını sağlamak suretiyle gerek ülkesel, gerekse uluslararası 
ölçekte gelirin yeniden dağılımına imkan vermektedir. Yine bu kapsamda bulunan 
turizm alanlarında, bölge sakinlerinin -ev pansiyonculuğu, yöresel el sanatları gibi 
faaliyetlerle- turizme doğrudan katılmasını teşvik etmektedir. Bu durum, bölgeye 
finansal kaynak sağlamakta; yerel topluluk, bölgedeki işletmelere yöreye özgü 
mal ve hizmetleri sunma olanağına kavuşmaktadır. Diğer taraftan, bu çerçevede 
gelişen bir turizm faaliyeti sonucunda ortaya çıkan kültürel etkileşim, bölgenin 
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sosyal kalkınmasına da ciddi şekilde etki etmektedir. Turizm kanalı ile gündeme 
gelen yapısal sosyo-ekonomik değişim, kalkınma sürecinin kültürel ayağına da 
katkıda bulunmaktadır (Çeken, 2008, 301).

Turizmin gelişmesi, nitelikli bir alt yapıya bağlıdır. Turizm sektörünün 
gelişmesine bağlı olarak bölgede iyileştirilecek alt yapı sorunu ortadan 
kalkmaktadır. Yol, su, elektrik, kanalizasyon, otopark ve haberleşme gibi fiziksel 
altyapının gelişmesi, gelişmiş endüstri bölgeleriyle aradaki dengesizliğin en aza 
indirilmesini sağlamaktadır (Çeken, Karadağ ve Dalgın, 2007, 11).

Türkiye’de turizmin kalkınma üzerinde oynadığı bu rolden hareketle, ulusal 
düzeyde birçok politika ve strateji belgesinde konuya ilişkin düzenlemeler 
getirilmiştir. Turizm, ulusal düzeydeki politika ve stratejileri belirleyen en kapsamlı 
doküman olma niteliği taşıyan beş yıllık kalkınma planlarında, kalkınmanın 
önemli bir bileşeni olarak yer almıştır. Nitekim Temmuz 2013 ayında kabul 
edilen 10. Beş Yıllık Kalkınma Planında da, turizm, ekonominin rekabet gücünün 
geliştirilmesinde önemli rol oynayan sektörler arasında sayılmakta; ayrıca kırsal 
ekonominin üretim ve istihdam yapısını çeşitlendiren bir ekonomik faaliyet 
çeşidi olarak ele alınmaktadır. Belgede, turizm alanında sürdürülebilirliği sağlama 
yönünde altyapı eksikliklerinin ve çevre sorunlarının giderilmesi üzerinde 
durulmakta, turizmin çeşitlendirilmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesinin 
arz ettiği önem vurgulanmakta, alternatif turizm türlerinin ve bu kapsamda 
özellikle sağlık turizminin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu hususların 
hayata geçirilmesine yönelik olarak; çevreye duyarlı ve sorumlu turizm anlayışı 
çerçevesinde sürdürülebilir turizm uygulamalarının geliştirilmesi, paydaşların 
karar sürecine katılımının sağlanması, işgücü kalitesinin artırılması gibi politikalar 
belirlenmiştir. Planda bu bağlamda, 2013 yılı için 33,5 milyon yabancı turist, 32 
milyar dolar turizm geliri ve 831 dolar kişi başı turist harcaması hedeflenmektedir. 
Planın kapsadığı dönemin sonu olan 2018 yılına yönelik hedefler ise; 42 milyon 
yabancı turist, 45 milyar dolar turizm geliri ve 932 dolar kişi başı harcama 
şeklinde belirlenmiştir. Turizmde ürün çeşitlendirmesini geliştirmek amacıyla, 
belgede, sağlık turizmi alanında kurumsal, hukuki, fiziki ve teknik altyapının 
güçlendirilmesini, hizmet kalitesinin iyileştirilmesini ve etkin tanıtım-pazarlama 
faaliyetleri yürütülmesini sağlaması öngörülen “Sağlık Turizminin Geliştirilmesi 
Programı” kabul edilmiştir (10. Beş Yıllık Kalkınma Planı, 2013, 22, 130, 156, 204-
205). 

Yine, 2007-2013 dönemini kapsayan Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi içinde, 
turizm, yoksullukla sürdürülebilir mücadelenin önemli bir bileşeni olarak ele 
alınmış; kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi için, sürdürülebilir kırsal turizmin 
geliştirilmesi, öncelikler arasında sayılmıştır (Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi 
(2007-2013), 2006). Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinde ortaya konmuş olan 
prensipler temelinde 2010-2013 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanan Kırsal 
Kalkınma Planı çerçevesinde ise, bu önceliklerin hayata geçirilmesine yönelik 
eylemler belirlenmiştir. Buna göre, ekonominin geliştirilmesi ve iş imkanlarının 
artırılmasını sağlamak üzere öncelikle kırsal turizmin geliştirilmesi hedeflenmiştir. 
Bu kapsamda, agro-turizm altyapısının geliştirilmesi, kültür köyü modeli 
oluşturulması, konaklama işletmeciliğinin geliştirilmesi gibi faaliyetler yürütülmesi 
öngörülmüştür. Öte yandan, tarım dışı gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesine 
yönelik olarak ise, yöresel zanaat ve el sanatlarının geliştirilmesi ile yöresel ürün 
tanıtımı için fuar ve organizasyonlar düzenlenmesi, plan çerçevesinde öngörülen 
bir diğer husustur (Kırsal Kalkınma Planı (2010-2013), 2010). 

Kültür ve Turizm Bakanlığı da, turizmin bölgesel kalkınmaya katkısı 
gerçeğinden hareketle, turizmi yalnızca bir ekonomik girdi parametresi olarak 
değil, aynı zamanda uzun dönemli kalkınma sürecinin önemli bir bileşeni olarak 
değerlendirmektedir. Türkiye turizm sektörü, 1980’li yıllardan bu yana istikrarlı bir 
büyüme sergilemiş olup geçtiğimiz yıl 31,7 milyon yabancı turist ağırlamıştır. Turist 
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sayısı açısından bugün dünya altıncısı olan Türkiye, 2023 yılına yönelik hedefini 
en az 50 milyon ziyaretçi, 50 milyar dolar turizm geliri ve dünya sıralamasında 
ilk beşe girmek şeklinde belirlemiştir. Ülke ekonomisindeki önemi tartışılmaz 
olan turizm sektörünün ülke kalkınmasına, genel refah artışına, sosyo-ekonomik 
gelişmeye artan oranda katkı sağlayabilmesi, ancak, bölgesel kalkınmaya katkıda 
bulunan sürdürülebilir bir turizm gelişimi ile mümkündür. Bu nokta, 2007 
yılında yayımlanan “Türkiye Turizm Stratejisi 2023” ve “Türkiye Turizm Stratejisi 
Eylem Planı 2007-2013” belgelerinin hazırlanma sürecinde de dikkate alınmıştır. 
Nitekim Türkiye Turizm Stratejisi Belgesinde, “sürdürülebilir turizm yaklaşımının 
benimsenmesi suretiyle istihdamın artırılmasında ve bölgesel gelişmede turizmin 
öncü bir sektör konumuna ulaştırılması” şeklinde bir vizyon ortaya konmuştur. Bu 
vizyona yönelik ilkelerin başında ise, “bölgeler arasındaki gelişme farklıklarının 
giderilerek sürdürülebilir kalkınma hedefine katkıda bulunulması” yer almaktadır. 
Bu amaç doğrultusunda, yerel ve bölgesel kalkınmada turizmin güçlü bir araç 
olarak kullanılmasını sağlamak üzere, turizm gelişim bölgeleri oluşturulmuştur. 
Bu kapsamda, belgede, turizm faaliyetlerinin planlı şekilde çeşitlendirilmesi ve 
yılın tamamına yayılması amacıyla 9 adet tematik Turizm Gelişim Bölgesi, 7 adet 
Turizm Gelişim Koridoru ve 10 adet Turizm Kenti belirlenmiştir. Belgede, ayrıca, 
eko-turizm faaliyetlerinin gerçekleştirileceği öncelikli alanlar tespit edilmiş ve 
bu faaliyetlerden elde edilen çıktıların, istihdama, gelire, altyapı yatırımlarına, 
bölgelerarası gelir dengesizliğinin azaltılmasına ve yerel kalkınmaya katkıda 
bulunacağı öngörülmüştür (Türkiye Turizm Stratejisi 2023, 2007). 

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile devlet 
teşviklerine getirilen yeni düzenlemeler de, turizmin kalkınmada oynadığı 
rolü destekler niteliktedir. 2012 yılında yürürlüğe giren teşvik uygulamaları 
gereğince, Türkiye, gelişmişlik düzeyine göre 6 ana bölgeye ayrılmış ve yatırımlara 
sağlanacak teşvikler, bölgelerin gelişmişliği ile ters orantılı şekilde belirlenmiştir. 
Bu uygulamaya göre en gelişmiş bölgeler en az teşvikten faydalanabilirken, 
gelişmişlik düzeyi düştükçe sağlanan teşvik miktarı ve çeşidi yükselmektedir. 
Sisteme göre; Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla 
illeri 1. bölgede yer almakta, 2. bölge 13 il, 3. bölge 12 il, dördüncü bölge 17 il, 
5. bölge 16 il ve 6. bölge 15 ilden oluşmaktadır. Düzenlemede, Kültür ve Turizm 
Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarının öncelik arz eden 
yatırımlar arasında sayılması ve öncelik arz eden alanlarda yapılacak yatırımların 
2., 3., 4. veya 5. bölgelerde yer alması durumunda 5. Bölge desteklerinden 
yararlanması öngörülmüştür. Böylece, belirlenen bölgelerde gerçekleştirilecek 
turizm yatırımlarının, mümkün olan en yüksek oranda teşvik uygulamasına konu 
olması sağlanmıştır. 

Öte yandan, turizmi sürdürülebilir kalkınmanın bir ayağı haline getirmek ve 
bölgeler arasındaki gelir eşitsizliğini en aza indirgemek amacıyla, çeşitli bölgeler 
özelinde hazırlanarak yürürlüğe konmuş planlar da bulunmaktadır. GAP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından GAP bölgesindeki turizm potansiyelini 
bütüncül bir yaklaşımla hayata geçirmek üzere hazırlanan GAP Bölgesi Turizm 
Master Planı ile Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerini kapsayan 
Doğu Karadeniz Turizm Master Planının, bu bölgesel yaklaşımlara örnek olarak 
verilmesi mümkündür. 

Çeşitli politika ve strateji belgeleri ile eylem planlarında açıkça ortaya konmuş 
olduğu üzere, sürdürülebilir nitelikte turizm gelişmesinin, ekonomik ve bölgesel 
kalkınma sürecinin en önemli bileşenlerinden biri olduğu, bugün genel kabul 
gören bir noktadır. 

Dünya Turizm Örgütü tarafından “insanın etkileşim içinde bulunduğu çevrenin 
bozulmadan korunarak kültürel bütünlüğün, ekolojik süreçlerin, biyolojik çeşitliliğin 
idame ettirildiği; tüm kaynakların, ev sahibi bölge sakinlerinin ve ziyaretçilerin 
yanı sıra gelecek nesillerin de ekonomik, sosyal ve estetik ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde yönetildiği bir kalkınma şekli” olarak tanımlanan sürdürülebilir turizm; 
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çevresel, sosyal ve ekonomik alandaki dengelerin korunmasının yanı sıra yerel ve 
bölgesel kalkınmanın sağlanması suretiyle yoksulluğun önlenmesi gibi hedefleri 
de bünyesinde barındırması nedeniyle ülkeler ve turizme konu olan bölgeler 
açısından önemli role sahiptir. 

Sürdürülebilir turizm kalkınmasında, yerel ve bölgesel refahın artırılabilmesi 
yönünde, toplum temelli turizm projeleri büyük önem arz etmektedir. Turizm 
gelişimi ve yönetimi sürecinde ev sahibi topluluğun önemli ölçüde söz sahibi 
olup katkıda bulunduğu, turizm faaliyetlerinin çıktılarının ve elde edilen gelirin 
büyük bölümünün yerel halkta kaldığı bir turizm çeşidi olan toplum temelli 
turizm; dünya genelinde özellikle kırsal kalkınma alanında giderek artan bir rol 
oynamaktadır. 

Toplum temelli turizm uygulamaları; yerel halkın, bölgelerindeki kültürel 
mirasa ve doğal zenginliklere yönelik farkındalığını artırmak, mevcut değerleri 
gelir getirici projelere dönüştürmek suretiyle onlara sahip çıkmalarını sağlamak 
ve dezavantajlı gruplara istihdam imkânı yaratmak suretiyle ev sahibi toplulukların 
gelişimine katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda, ziyaret edilen bölgenin 
geleneksel kültürünün, yerel ortamının ve doğal zenginliklerinin en yalın şekli ile 
tecrübe edilebilmesi itibariyle turist memnuniyeti açısından önem taşımaktadır. 
Son olarak, yerel kültürün ve doğal kaynakların zarar görmeden gelecek kuşaklara 
aktarılmasına yardımcı olması dolayısıyla da doğal ve sosyo-kültürel çevrenin 
korunmasına katkı sağlamaktadır. 

Türkiye, son dönemde, sahip olduğu potansiyelin sürdürülebilir kalkınma 
sürecinin bir bileşeni haline dönüştürülmesi konusunda, toplum temelli 
sürdürülebilir turizm alanında uluslararası aktörlerle işbirliği faaliyetlerini yoğun 
şekilde sürdürmektedir. Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ve Avrupa 
Birliği Komisyonu işbirliği ile düzenlenen EDEN (Avrupalı Seçkin Destinasyonlar) 
yarışmasında, 2008 yılında “Tarihi Kırkpınar Etkinlikleri” ile Edirne, “somut 
olmayan kültürel miras ve turizm” dalında; 2009 yılında “Kuyucuk Gölü Yaban 
Hayatı Geliştirme Sahası” ile Kars, “turizm ve korunan alanlar” dalında; 2010 
yılında “Nemrut Krater Gölü” ile Bitlis Valiliği, “suya bağlı turizm” dalında ve 2011 
yılında “Hamamönü Kentsel Tasarım ve Sağlıklaştırma Destinasyonu” ile Altındağ 
Belediyesi “iyileştirilmiş fiziksel mekanlar” dalında ulusal destinasyon seçilmiş ve 
ödül almıştır. 2013 yılı için tema ise “erişilebilir turizm” olarak belirlenmiştir (http://
www.edenturkiye.org/). 

Yine uluslararası işbirliği kapsamında, Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma 
Hedefleri Fonu tarafından finanse edilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Birleşmiş 
Milletler işbirliği ile 2008 ile 2012 yılları arasında yürütülen Doğu Anadolu’da 
Kültür Turizmi İçin İttifaklar Birleşmiş Milletler Ortak Programı, toplum temelli turizm 
yaklaşımı konusunda son derece önemli bir açılım meydana getirmiştir. Bölgede 
kültürel mirasın korunması ve kültür turizminin geliştirilmesi için katılımcı bir 
yönetişim modelinin oluşturulması ve halkın refah düzeyinin yükseltilmesi 
amacıyla Kars ili özelinde yürütülen program; doğal ve kültürel zenginliklerden 
yararlanılmak suretiyle turizm sektörünün geliştirilmesi, istihdam yaratılması ve 
gelir getirici faaliyetlerin artırılması noktasında yol açıcı bir örnek olma niteliği 
taşımaktadır. 

Çoruh Vadisi’nde toplum temelli turizmin geliştirilmesi suretiyle bölgesel 
eşitsizliklerin azaltılması, bölge değerlerinin sürdürülebilir kullanımının 
sağlanması amacıyla katılımcı bir yerel örgütlenme ve işlevsel bir model 
kurması öngörülen Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi, gerek paydaşlar 
arasındaki işbirliği, gerekse hâlihazırda gözlenebilen somut çıktıları açısından 
önem arz eden bir diğer örnektir. Proje süresince, bölgenin turizm potansiyeli 
ve envanteri çıkarılmış, özellikle gençlere ve kadınlar turizmden gelir sağlanmış, 
ev pansiyonları kurulmuş, üç sivil toplum kuruluşu faaliyete geçmiş ve yerel 
festivaller düzenlenmiştir (http://www.gelecekturizmde.com/dogu-anadolu-
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turizm-gelistirme-projesi/). 

Turizmin kalkınma boyutuna ulusal boyutta dikkat çekmek ve Türkiye 
genelinde hem fikir hem de uygulama aşamasındaki turizm projelerini 
desteklemek amacıyla; Efes, BM Kalkınma Fonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı 
işbirliğinde, 2012 yılında “Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu” geliştirilmiştir. Bu fon 
kapsamında yerelde küçük ölçekli sürdürülebilir turizm projeleri desteklenmekte 
ve konuya ilişkin farkındalığın geliştirilmesi yönünde faaliyetler yürütülmektedir 
(http://www.gelecekturizmde.com/surdurulebilir-turizm-programi/). 

Gerek bu uluslararası işbirliği girişimlerinin, gerekse ulusal düzeyde 
farkındalığın geliştirilmesine yönelik çalışmaların özel sektör, yerel yönetimler 
ve sivil toplumun inisiyatifi ile geliştirilip zenginleştirilmesi, Türkiye turizm 
sektöründe paydaşlar arasındaki güç birliğini pekiştirecek ve sektörün uluslararası 
alandaki rekabet gücünün artmasına katkıda bulunacaktır. 

SONUÇ
Sürdürülebilirlik kavramı ve bu çerçevede turizmin ülke kalkınmasına katkısı, 

faaliyetlere yerel halkın etkin katılım sağladığı bir sosyal sorumluluk anlayışını 
gerektirmektedir. Kalkınma sürecine ivme kazandıracak sürdürülebilir turizmde 
esas olan, doğal ve kırsal alanların, gelecek kuşakların turizm alanları olarak, 
bugünkü faaliyetlerin olumsuz çevresel etkilerinden korunmasıdır. Sürdürülebilir 
turizm kalkınması sürecinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, enerji 
tüketiminin en aza indirilmesi, bugünkü ve gelecek nesiller için yaşam alanları 
ve kültürel imkânlar yaratılmalı, yerel halka ve bölgeye ekonomik ve toplumsal 
faydalar kazandırılmalıdır. Bu şekilde, uzun dönemli, kontrollü, kaliteye yönelik 
ve yerel olarak denetlenen bir büyüme sağlanacaktır. Bu süreç, kuşkusuz, birden 
çok boyutu olan ve çok sayıda paydaşı bünyesine alan bir hamledir. Dolayısıyla, 
sürdürülebilir turizm kalkınması, ancak bu paydaşlardan her birinin ortak 
sorumluluk alması ve bu kalkınma çabalarına eşit düzeyde katılım sağlaması ile 
amacına ulaşabilecektir. 
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KOP BÖLGESİNİN 
TOHUMCULUKTAKİ 
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ÖZET
KOP Bölgesi (Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray) yaklaşık 3 milyon hektar tarım 

arazisi varlığı ile Türkiye tarım arazisi varlığının %12,4’üne karşılık gelen çok büyük 
bir tarım havzasını kapsamaktadır. Tarla bitkilerinden şeker pancarı, buğday, arpa, 
mısır, patates, ayçiçeği, yonca, fiğ, nohut, kuru fasulye, sebze türlerinden havuç, 
domates meyve türlerinden elma, kiraz, vişne ve çilek  üretimi KOP bölgesinin söz 
sahibi olduğu belli başlı ürünlerdir. 

Bitkisel üretimin ana unsuru olan tohumluk üretiminde de KOP bölgesi çoğu 
tarla bitkisinde birinci sırada yer almaktadır ve şu anda ülkemizin tohumluk üretim 
merkezi haline gelmiştir. Büyük bir tarımsal potansiyele sahip olan ülkemizde 
tohum yetiştiriciliği için uygun iklim, toprak ve diğer üretim faktörleri uygun 
olmasına rağmen Türkiye ne yazık ki Dünyada ön sıralarda yer alamamaktadır. 
Fakat son yıllarda tohumculuk alanında da ülkemiz önemli mesafeler almaya 
başlamış ve ihracatımız 100 milyon doların üzerine çıkmıştır. Ülkemizde 
tohumculuk konusunda en uygun iklim, toprak ve alt yapı imkanına sahip olan 
bölgelerin  başında KOP bölgesi gelmektedir. KOP bölgesinde faaliyet gösteren 70 
dolayında tohum firması yanında çok sayıda uluslararası tohum firması bölgede 
üretim yapmaktadır. KOP Bölgesinde patates, arpa, aspir, hibrit ayçiçeği, bakla, 
bamya, bezelye, biber, börülce, buğday, çavdar, çayır düğmesi, domates, fasulye, 
fiğ, hıyar, ıspanak, kabak, karpuz, kavun, korunga, kereviz, kılçıksız brom, marul, 
mercimek, hibrit mısır, otlak ayrığı, nohut, patlıcan, pırasa, şekerpancarı, tritikale, 
turp, tere, sorgum, yem bezelyesi, yonca ve yulaf gibi 30’un üzerinde tarla ve 
sebze türünün tohumculuğu yapılmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, KOP bölgesinin tohumculuk açısından tarımsal 
kaynaklarını ve üretim potansiyelini ortaya koymak ve buna dayalı olarak 
bölgenin tohumculuk kapsamında bitkisel üretim için gelişme hedef ve 
stratejilerini belirleyerek, tohumculuk alanında kaynakların etkin ve daha verimli 
kullanılmasına katkı sağlamaktır

Anahtar Kelimeler: KOP, bitkisel üretim, tohum, tohumculuk

1. GİRİŞ
KOP Bölgesi (Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illeri ) sahip olduğu yaklaşık 3 

milyon hektarlık geniş tarım alanları, farklı agro ekolojik bölgeler, sulama imkanları, 
coğrafi konumu ile ülkemizin en önemli tarım bölgesi olarak kabul edilmektedir. KOP 
bölgesi başta buğday, arpa, şeker pancarı, kuru fasulye, patates, ayçiçeği, haşhaş, 
kimyon, aspir gibi tarla bitkileri olmak üzere bir çok tarla bitkisi yanında, çok sayıda 
sebze ve meyve türlerinin üretiminde söz sahibi olan bir  tarım bölgesidir. KOP bölgesi 
başta Konya ili olmak üzere sadece bitkisel üretimde değil aynı zamanda bitkisel 
üretimin ana unsuru olan tohum üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer almaktadır. 
Günümüzde bitki yetiştirmede uygulanan tekniklerin ve kullanılan materyalin pek 
çoğu, aslında tohumda var olan genetik ve fizyolojik potansiyelin tam olarak ortaya 
çıkmasına imkan sağlamak içindir. Gübreleme, çapalama, sulama, ilaçlama vb. gibi 
bitki yetiştirme uygulamalarından hiç birisi, üretimi artırmada tohum tarafından 
belirlenen genetik limitin ötesinde bir katkıda bulunamaz. Bir bitkinin ortaya koyduğu 
verim veya ürün kalitesi o bitkiyi yetiştirmede kullanılan tohumun taşıdığı potansiyel 
ile yakından ilgilidir (Soylu, 2013)

Islah edilmiş kaliteli tohumlukların tarımda kullanılması hem tarımsal 
işletmeler hem de bölgesel ve ülkesel ekonomiler açısından kayda değer faydalar 
temin etmektedir. Bunlardan bazıları verim ve kalite artışları gibi bitkisel üretimde 
gerçekleşen  kazanımlar, bazıları ise, tarımın ve ekonominin diğer sektörlerinde 
faktör verimliliği, istihdam ve topyekun üretimi artırmaya yönelik olumlu ancak 
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dolaylı etkilerdir. Tarımsal işletme seviyesinde ele alındığında zaman, ıslah 
edilmiş tohumluklar verimliliği artırmada, üretim riskini azaltma ve netice olarak 
çiftçi gelirini artırma imkanı sağlamaktadır. Buna ilave olarak, üstün nitelikli ve 
kaliteli tohumluklar, bitkisel ürünleri doğrudan kullanan tüketiciler ve hammadde 
olarak işleyen sanayiciler için ucuz ve kaliteli ürünlerin kolayca tedariki anlamına 
gelmektedir (Sade ve Soylu 2012).

Bir bölgenin tohumluk üretimine uygunluğu onun iklim yapısı ile de çok 
yakından ilgilidir. Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi doğrudan etkileyen 
faktörlerden bir tanesi tohumluktur. Dünyada ve ülkemizde ekim alanları giderek 
daralmaktadır. Günümüzde ekim alanlarını artırarak üretimi çoğaltmak mümkün 
gözükmemektedir. Bunun sonucunda üretimi artırmanın tek yolu, gelişmiş 
ülkelerde olduğu gibi tüm girdilerin en iyi şekilde kombine edilerek çiftçiye 
sunulmasıdır. Şüphesiz bu kombinasyondaki en önemli unsur, kaliteli tohumluk 
kullanımıdır.  KOP bölgesinin  tohumluk üretimi için uygun olmasının en önemli 
nedenleri şunlardır; 

*Ekolojinin özellikle yabancı tozlaşan bitkiler için uygun olması,
*Özellikle yabancı tozlaşan bitkiler için izole ve temiz alan potansiyeli,
*Kamu ve özel sektör ıslah Ar-Ge birikimi,
*Coğrafi konumu,
*Geniş ve sulanabilir arazilerin çok olması,
* İklim yapısının çoğu bitki türü için uygun olması (Yıldız 2011)

Gerek dünya gündemini gerekse ülkemiz gündemini oldukça meşgul eden 
iklim değişikliği, günümüzün en önemli çevre ve ekonomik problemleri arasında 
en ön sıralarda yerini almaya devam etmektedir. Bu durum Bölgenin tohumculuk 
konusundaki kapasitesini ve performansını da yakından etkilemektedir Bu 
çalışmanın amacı, KOP bölgesinin tohumculuk açısından tarımsal kaynaklarını ve 
üretim potansiyelini ortaya koymak ve buna dayalı olarak bölgenin tohumculuk 
kapsamında bitkisel üretim için gelişme hedef ve stratejilerini belirleyerek, iklim 
değişiklilerine karşılık tohumculuk alanında kaynakların etkin ve daha verimli 
kullanılmasına katkı sağlamaktır. Tohumluk üretimi dünyada ve ülkemizde 
büyük oranda açık alanlarda yapılması nedeniyle tohumluk üretimin temel 
değişkeni iklim olmaktadır. Her bitki türünün iklim istekleri farklı olduğu gibi 
görülen iklim değişikliklerine tepkileri de farklı olmaktadır. Dolayısıyla, bölgedeki 
tohumculuk faaliyetleri diğer faktörler yanında doğrudan iklim ile de yakından 
ilişkili olmaktadır. KOP Bölgesinde tohumluk üretimlerinde artık değişen iklim 
koşullarına göre tohumluk üretimini sürekli hale getirmek, tohumluk firmalarının 
ve tohumluk üreticinin bu iklim değişiminden en az etkilenmesini sağlamak çok 
önemli hale gelmiştir (Soylu ve Sade 2012).

KOP bölgesinde yer alan dört il içerisinde Konya ili Tohumculukta en önde gelen 
önemli bir tohum üssüdür. Konya ilinde yer alan 60’ın üzerindeki tohum firması 
KOP bölgesinin lokomotifi konumundadır. Niğde, Karaman ve Aksaray illeri ise 
payları düşük olmakla birlikte Konya ilini takip etmektedir. Bu makalede Mevcut 
istatistiki verilerden yararlanılarak KOP illerinin tohumculuk açısından mevcut 
durumunun tespiti, potansiyelleri ve yapılması gereken hususlar, bölgenin iklim 
yapısına uygun bitki türleri ve çeşitleri belirlenerek KOP bölgesinin tohumculuk 
alanında bir merkez olması için yapılması gerekenler üzerinde durulmuştur. 

2. TÜRKİYE’ DE TOHUMCULUĞUN TARİHİ,  DURUMU VE TİCARETİ 
Türkiye’de tohumculuğun tarihi 1925 yılı öncesinde 1860 ABD den pamuk 

tohumluğu, ithal edilmesi ve  Ege ve Çukurova’da dağıtılması ile başlamıştır. 
1870-1880 yılları arasında bazı yabancı demiryolu şirketleri demir yolu hattı 
boyunca tahıl ve pamuk tohumluğu dağıtmıştır. 1913 yılında şeker pancarı 
tohumları getirilerek üretime başlanmış, 1925 yılında Tohum Islah ve Üretme 
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İstasyonları kurulmuş, yurt dışından “anaç kademe” pancar tohumluğu ithal 
edilmiştir. 1950 Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ-TİGEM) ler kurulmuştur. 1950 li 
yıllarda tohum kalite ve sistem kurulması çalışmaları başlamış,  1953 yılında Tahıl 
Kontrol ve Sertifikasyon merkezi kurulmuş, 1959 Şeker Şirketi ile KWS ortaklık 
kurulmuş, 1960 Bölge Çeşit Deneme Müdürlüğü, 1961 İlk özel tohumculuk 
şirketi (Beta) kurulmuştur. 1978 İkinci özel tohumculuk şirketi (MAY) kurulmuştur. 
1963 yılında  308 sayılı “Tohumluk Tescil,Kontrol ve Sertifikasyon Kanunu” nun 
yürürlüğe girmiş, 1963 Türkiye  ISTA’ya 1968 yılında OECD tohum sertifikasyon 
sistemine üye olmuştur. Türkiye’de 1983 -1984 tohum fiyatları ve ithalatı serbest 
bırakılmıştır. Bu yıldan sonra ülkemizde tohum’da  serbest piyasa koşulları ve 
özel sektör ağırlıklı tohum üretimi ve ticareti gelişmeye başlamıştır. Türkiye 1989-
1997  bazı bitki türlerinde AB ile eşdeğerlilik ve 1998 ISF üyeliği gerçekleştirmiştir. 
Türkiye 2001 yılında TTSMM lab. ISTA tarafından 124 bitki türünde Uluslar arası 
akreditasyonu gerçekleştirmiştir.  2004’te 5042 Sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerinin Islahçı 
Hakları Kanunu, 2006’da 5553 “Tohumculuk Kanunu yürürlüğe girmiştir.  Türkiye 
2007 Sebze Tohumları OECD sistemine dahil edilmiş, 18 Kasım 2007  UPOV’a 
üye olmuş,  2008 yılında Alt Birlikler ve Türkiye Tohumcular Birliğinin Kurulmuş 
, 2010’da 5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu, 2010 yılında 5996 Sayılı Vet.Hiz.Bit.
Sağ.Gıda ve Yem Kanunu kabul edilip yürürlüğe girmiştir (Yılmaz 2011). Yukarıda 
kısa tarihçesi verilen ülkemizdeki tohum tarihçesi incelendiğinde son 10-15 yılda 
ülkemizin tohumculuk alanında gerek  kanuni gerekse diğer alanlarda çok büyük 
gelişmeler kaydetmiştir (Soylu 2013).

Türkiye’nin 2002 yılındaki tohumluk ithalatı değeri 55,3 milyon dolar iken 2012 
yılında %257 artarak 197,6 milyon dolara ulaşmıştır. İhracatı ise 2002 yılında 17,3 
milyon dolar iken 2012 yılında %597 artarak 120,8 milyon dolara yükselmiştir. 
Bu durum ihracatın ithalata göre daha fazla bir artış trendinde olduğunu 
göstermektedir. Ülkemizin tohumluk ihracatının ithalatı karşılama oranı 2002 
yılında %31,3 iken bu oran 2012 yılında %61,1’e yükselmiştir (Anonim 2012).

Ülkemizde halen 600’ün üzerinde lisanslı tohum üretim firmasının bulunduğu 
sektörde özel sektörün toplam tohum üretimi içindeki payı ise yüzde 55’leri buldu. 
Halen Türkiye’de 6000’in üzerinde tescilli çeşit bulunmaktadır. Bunların 4000’den 
fazlası ise özel sektöre ait bulunmaktadır.

2012 yılı tohumluk ihracat değerinin en önemli kalemini %49 ile ayçiçeği 
tohumu oluştururken, bunu %24 ile hibrit mısır, %10 ile sebze bitkileri, %7 ile 
pamuk, %6 ile buğday izlemekte ve kalan %4’ünü ise diğer çeşitler oluşturmaktadır. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık verilerine göre Türkiye’nin 2002 yılında tohumluk 
ithalatı 55,3 milyon dolar iken 2012 yılında 198 milyon dolara ulaşmıştır. 2012 
yılı tohumluk ithalat değerinin en önemli kalemini %65 ile sebze tohumu 
oluştururken, bunu %9 ile hibrit mısır, %7 ile patates, %4 ile yem bitkileri, %4 
ile çim ve çayır otu izlemekte ve kalan %11’ini ise diğer çeşitler oluşturmaktadır 
(Anonim 2012)

Son yıllarda ülkemizde üretilen mısır, ayçiçeği ve pamuk sertifikalı tohumlukları 
yüksek kaliteye sahip olması nedeniyle dış pazarda her yıl artan oranda rağbet 
görmekte, bunun yanında domates, biber, salatalık, kavun, karpuz olarak sebze 
tohumluğu ihracatı da artmaktadır.

Türkiye 20 yıl öncesine kadar gıda alanındaki üretiminin neredeyse tamamını 
ithal tohumla yaparken, yerlileşme oranı geçtiğimiz yıl bazı bitki türlerinde yüzde 
95’lere ulaşmıştır. 2023 ihracat stratejisi kapsamında 15 milyar dolarlık ihracat ile 
ilk 5’e girmeyi hedefleyen tarım sektörü, yatırıma tohumdan başlamıştır. 10 yıl 
öncesine kadar İsrail ve Hollanda’dan gelen hibrit tohumlar üretimin ana çıtasını 
oluştururken, bu alandaki yerlileşme çalışmaları bazı ürünlerde yüzde 95’lere 
ulaştı. 10 yıl öncesinde yüzde 5-10 arasında değişen yerli çeşit kullanma oranı, 
geçtiğimiz yıl itibari ile ekmeklik buğdayda yüzde 95, makarnalık buğdayda 
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yüzde 98, arpada yüzde 99, pamukta ise yüzde 43, sebzede ise yüzde 50’nin 
üzerine çıkmıştır (Soylu 2013).

Türkiye’ de en fazla buğday, arpa, şeker pancarı, patates, pamuk, hibrit 
ayçiçeği, hibrit mısır, soya ve hibrit sebzeler gibi bitki türlerinin tohumculuğu 
yapılmaktadır. Bu ürünler ayrıca ihracat, ithalat ve iç pazarda potansiyel bir yere 
sahiptirler.

Ülkemizin bu konuda sahip olduğu potansiyel pek çok dünya ülkelerinden 
özellikle Avrupa ülkelerinden çok daha fazladır. Ancak çeşitli sebeplerle bu 
potansiyel yeterince değerlendirilememektedir. 

Sertifikalı tohumluk kullanım oranı pek çok tarla bitkisinde oldukça düşük 
olup, bu durum  başlangıçta %20-30 civarında verim kaybına yol açmakta ve daha 
önce değinilmediği gibi tarım için kullanılan kaynak ve girdilerde verimsizliğe 
yol açmaktadır (Sade ve Soylu 2012). Ülkemizde Tarım Bakanlığı tarafından 
çiftçilerimize 2005 yılından beri sertifikalı tohum kullanım desteği verilmektedir. 
2013 yılında verilen destek miktarları Tablo 1’de gösterilmiştir.

Ülkemizin tohumculuk için avantajlı ekolojik şartların, pek çok bitki türünün 
gen merkezi olması avantajını kullanarak programlı bir tohumluk üretim atağını 
gerçekleştirerek öncelikle ülke içinde sertifikalı tohumluk kullanım oranını %100’ 
lere çıkarmak ve daha sonrada tohumluk ticaretinden yüksek pay almanın 
yollarını bulmak zorundayız. 

3. KOP BÖLGESİNİN BİTKİSEL ÜRETİM VE TARIM ALANI 
YÖNÜNDEN  MEVCUT DURUMU 

 KOP illerinde gerek tohumluk üretimi gerekse normal tarımsal üretimin 
büyük çoğunluğu açık alanlarda yapılması nedeniyle iklim ve tarımsal arazi varlığı 
o bölgenin tohumluk üretim ve  potansiyelini de belirleyen temel faktörlerden 
biri olmaktadır. 

 KOP illeri sahip olduğu tarım arazisi varlığı ile önemli bir arazi potansiyeline 
sahiptir. KOP Bölgesi 2012 istatistiklerine göre toplam 2.850.594 ha tarım arazisine 

Tablo1: 2013 Yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Çiftçilere Verilen 
Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği 

Tablo 2: Dünyada ve Türkiye’de İç Ticarete Konu Olan Toplam Tohumluk Değeri

Tablo 3: Türkiye’nin tohumluk ithalat ve ihracat değeri (1000 dolar)

Buğday 7,5 TL/da

Arpa, tritikale, yulaf, çavdar 6 TL/da

Çeltik, yerfıstığı, yonca 8 TL/da

Nohut, kurufasulye, mercimek 10 TL/da

Susam, kanola, aspir 4 TL/da

Patates 40 TL/da

Korunga, fiğ 5 TL/da

Soya 20 TL/da

Dünya Türkiye Türkiyenin Payı (%)

45 milyar dolar 750 milyon dolar  1.7

2002 2005 2007 2009 2011 2012

İthalat 55.292 89.597 130.581 158.366 178.121 197.649

İhracat 17.320 26.981 49.886 70.766 108.948 120.796

Fark 37.972 62.616 80.695 87.600 69.173 76.853

İhracatın ithalatı karş. oranı (%) 31 30 38 45 61 61
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sahiptir.  KOP Bölgesindeki tarıma elverişli arazinin % 65.90 gibi en büyük kısmı 
Konya ilinde yer alırken, diğer üç il ise % 10-13 arasında değişen oranlarda 
birbirine yakın pay almaktadır ( Tablo 4) KOP bölgesinde mevcut işlenebilir tarım 
arazilerinin % 94.52 gibi büyük bölümü tarla bitkilerine tahsis edilmektedir. 
Diğer taraftan ekilebilir alanların % 3.77 ’sını meyve ve bağ alanları, % 1.69’unu 
ise sebze alanları oluşturmaktadır (Tablo 6). KOP bölgesinde özellikle kuru tarım 
yapılan alanlarda nadas uygulamasının yaygın olması nedeni ile ekilebilir arazinin 
% 32.26’sı nadasa bırakılmaktadır.

KOP Bölgesi dahilinde 5 adet akarsu havzası mevcut olup, Konya Kapalı 
Havzasının tamamı, diğer havzaların ise bir kısmı bölge sınırları içerisinde 
kalmaktadır. 

KOP Bölgesinde karasal iklim özellikleri hakimdir. Yazlar sıcak ve kurak; kışlar 
soğuk ve yağışlıdır. Yağışlar genellikle kış aylarında kar, ilkbahar aylarında yağmur 
şeklindedir. 

 KOP bölgesinin uzun yıllar yağış ortalaması  329,8 mm dir.. Türkiye’nin yıllık 
yağış ortalaması ise  643,0 mm dir.  KOP Kapalı Havzası Türkiye Ortalamasından 
yaklaşık %51 daha az yağış almaktadır.

KOP Bölgesinde yer alan  illerden Aksaray ili yüzölçümü 7.997 km² olup, KOP 
Bölgesi illeri arasında alan büyüklüğü olarak 3.sırada yer almaktadır. Aksaray 
ilinin 799.700 ha alanının, 655.933 ha (%82.0)’sı düzlük, 71.144 ha (%8.9)’u 
dağlık, 72.623 ha (%9.1)’lik kısmı ise sulak alandan oluşmaktadır. Karaman ilinin 
yüzölçümü 8.924 km² olup, KOP Bölgesi illeri arasında alan büyüklüğü olarak 
2.sırada yer almaktadır. Karaman ilinin 892.400 ha alanının, 230.358 ha (%25.8)’i 
düzlük, 658.039 ha (%73.7)’si dağlık, 4.003 ha (%0.4)’lük kısmı ise sulak alandan 
oluşmaktadır. Konya İlinin yüzölçümü 41.001 km² olup, KOP Bölgesi illeri arasında 
alan büyüklüğü olarak 1.sırada yer almaktadır. Konya İlinin 4.100.099 ha alanının, 
2.601.248 ha (%63,4)’ü düzlük, 1.313.912 ha (%32,0)’lık kısmı dağlık, 184.939 ha 
(%4.5)’i sulak alandan oluşmaktadır. Niğde ilinin yüzölçümü 7.400 km² olup, KOP 
Bölgesi illeri arasında alan büyüklüğü olarak 4.sırada yer almaktadır. Niğde İlinin 
394.326 ha (%53.3)’sı düzlük, 345.485 ha (%46.7)’si dağlık, 189 ha (%0)’lık kısmı ise 
sulak alandan oluşmaktadır.

KOP Bölgesinde bitkisel üretimi ve çeşitliliğini artırmak için alternatif bitki 
türlerinin tarımının gelişmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sorunların çözümüne 
yönelik olarak gerek tarla bitkileri gerekse bahçe bitkileri alanında son yıllarda 
“alternatif ürün projeleri” uygulanmaya konulmuştur. KOP Bölgesinde ürün 

Tablo 4: KOP Bölgesinde yeralan illerin tarıma elverişli alan miktarı

Tablo 5: KOP Bölgesi Kullanılabilir Su Kaynakları Potansiyeli ve Sulanan Arazi Miktarı 

Bölge Tarıma Elverişli Alan (ha) İllerin KOP Bölgsindeki Payı (%)

Aksaray 377.076 13.04

Karaman 317.721 10.99

Konya 1.904.438 65.90

Niğde 290.263 10.04

KOP 2.889.500 100

Türkiye 23.794.963

Konya Karaman Niğde Aksaray KOP 
Bölgesi

Türkiye KOP/
TR (%)

Kullanılabilir Su 
Miktarı (hm³/yıl)

2.848 390 439 357 4.034 112.000 3,6

Sulanan Arazi 
(ha)

532.564 76.091 108.156 118.281 835.092 5.420.000 15,4
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Tablo 6: Türkiye Geneli, KOP Bölgesi  Tarım Alanlarının Kullanım Şekilleri (Anonim 2013a)

Tablo 7: Tarla Bitkileri Üretiminde (ton)  KOP Bölgesinde 2012 Yılı Üretiminde Öne Çıkan Bitkiler (Anonim 2013a)

çeşitliliğini ve tohumluk üretiminin daha da genişlemesinin önündeki en büyük 
engel su sorunudur.  KOP’un bitirilmesi durumunda ise yaklaşık 250.000 hektar 
alan daha sulamaya açılacaktır. Bu alanlara ekonomik getirisi yüksek olan  tarla 
bitkilerinin üretimi ve tohumculuğu ile bölgeye uygun sebze ve meyve türleri 
gibi bitki türlerinin ekimi yapılarak ürün çeşitliliği artırılabilir ve tahıl mono kültür 
tarımının oluşturduğu olumsuzluklar giderilerek ve KOP Bölgesinde yapılan 
tohumculuk ve bitkisel üretim miktarı önemli ölçüde artırılabilir (Soylu 2011). 
KOP Bölgesinde toplamda halen 835.000 ha alanda sulu tarım yapılmaktadır. 
KOP Bölgesindeki illere göre sulu tarım alanları Tablo 5’de verilmiştir (Babaoğlu 
ve Ayan 2012)

Tohumluk üretimi KOP Bölgesinin büyük çoğunluğunda sulu koşullarda 
yapılmaktadır. Bu yüzden Bölgenin potansiyel ilçelerini belirlerken sulama 
imkânlarını da göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

4. KOP BÖLGESİNİN TOHUMLUK ÜRETİMİ AÇISINDAN DEĞER-
LENDİRİLMESİ

KOP Bölgesinde işlenebilir tarım alanlarının yaklaşık % 94.52 gibi büyük bir 
bölümünü tarla bitkileri ekilişleri ve nadas alanları oluşturmaktadır. Geri kalan 
bölümde ise meyve ve sebze bitkileri üretimi yapılmaktadır.  Bu yüzden KOP 
Bölgesinde tohumluk üretimi ve iklim yapısını incelerken tarla bitkileri türleri 
açısından değerlendirmek gerekmektedir. 

Ürün Grubu KOP BÖLGESİ TÜRKİYE

Ekim Alanı (ha) Oran (%) Ekim Alanı (ha) Oran (%)

Ekilen Tarla 
Alanı

1.799.093 62.26 15.464.452 66.99

Nadas Alanı 932.359 32.26 4.286.136 18.01

Sebze Alanı 48.909 1.69 826.596 5.34

Meyve  Bağ ve 
Bah. Bit. Alanı

109.056 3.77 3.212.988 13.50

Toplam Alan 2.889.500 100,00 23.794.963 100,00

Bitki Türü Konya Karaman Niğde Aksaray Türkiye KOP/TR

Arpa 706.837 127.662 68.109 228.358 7.100.000 15.92

Buğday 1.570.660 182.544 180.821 257.879 20.100.000 10.90

Çavdar 21.333 10.549 43.154 17.635 370..000 25.04

Tritikale 2.693 685 1.424 440 105.000 4.99

Mısır (Tane) 312.059 112.624 383 9.506 4.600.000 9.44

Fasülye (Kuru) 56.582 38.888 10.816 4.744 200.000 55.51

Nohut 28.376 29.176 4.576 9.679 518.000 13.86

Patates 460.154 24.822 801.468 209.306 4.795.122 31.19

Aspir 1.794 749 - 285 19.945 14.17

Ayçiçeği Çerezlik) 4.178 1.975 49 4.869 170.000 6.51

Ayçiçeği (Yağlık) 210.792 18.360 7 30.535 1.200.000 21.64

Haşhaş (Tohum) 842 - - - 3844 21.90

Şekerpancarı 4.148.028 472.444 115.090 1.030.170 15.000.000 38.43

Mısır (Silajlık) 1.125.751 156.619 130.537 171.785 14.956.457 10.59

Yonca (Yeşil Ot) 1.080.923 151.531 152.985 208.735 11.536.328 13.81

Fiğ (Yeşil ot) 150.015 39.074 17.203 15.581 4.245.417 5.22



I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

74

KOP BÖLGESİNİN 
TOHUMCULUKTAKİ 
YERİ VE ÖNEMİ

KOP Bölgesi sahip olduğu geniş tarım alanları, farklı agro ekolojik alt bölgeler, 
sulama imkanları, coğrafi konumu ile ülkemizin tarım merkezi olarak kabul 
edilmektedir. KOP Bölgesi başta buğday, arpa, şeker pancarı, kuru fasulye, patates, 
ayçiçeği, haşhaş, kimyon, aspir gibi tarla bitkileri olmak üzere bir çok tarla bitkisi 
yanında, çok sayıda sebze ve meyve türlerinin üretiminin gerçekleştirildiği tarım 
bölgesidir. KOP Bölgesinde tohumculuk faaliyetlerini kısıtlayan en önemli faktör 
sudur. Bölgede tohumluk üretim deseninde yer alan bitkilerin su ihtiyacı; yağış 
+ sulama ile karşılanmaktadır. Uzun yıllar dünya yıllık yağış ortalaması 1000mm, 
Türkiye’de 643mm, KOP Bölge ortalaması ise  : 329,8 mm dir.  KOP Bölgesinde 
sulanan alan miktarı 835.092 hektardır. Bu alan  KOP Bölgesindeki tarım alanlarının 
% 29’unu oluşturmaktadır.

KOP Bölgesi tohumluk üretimi açısından son derece uygun bir iklime 
sahiptir.  Bölgede tarla ve bahçe bitkileri grubundan 30’dan fazla bitki türünün 
tohumculuğu yapılmaktadır. Bu bitki türleri arpa, aspir, hibrit ayçiçeği, bakla, 
bamya, bezelye, biber, börülce, buğday, çavdar, çayır düğmesi, domates, fasulye, 
fiğ, hıyar, ıspanak, kabak, karpuz, kavun, korunga, kereviz, kılçıksız brom, marul, 
mercimek, hibrit mısır, otlak ayrığı, nohut, patlıcan, pırasa, şekerpancarı, tritikale, 
turp, tere, sorgum, yem bezelyesi, yonca ve yulafdır. Görüldüğü üzere çok geniş 
bir yelpaze ürün grubunun tohumculuğu için uygun olduğunu göstermektedir. 
Orta–düşük yağışlı bir ekolojiye sahip olan KOP Bölgesi pek çok bitki türünün 
tohumculuğu için özellikle uygun ekolojiler olarak kabul edilmektedir. Fakat bu 
durum ülkemizin her bölgesi için aynı değildir. Örneğin Güneydoğu Anadolu 
bölgesinde yüksek sıcaklık ve düşük nispi nem bazı bitki türlerinin tohumculuğu 
için kısıtlayıcı olabilir (Sade ve Soylu 2012).

KOP Bölgesinde yetersiz yağış problemi, sulamayla çözüldüğü takdirde tarla 
bitkilerinde pek çok  bitki türünün  tohumculuğunun başarılı olarak yapılabileceği 
alanlardır.

 Bu bölgelerin kıraç alanlarında ise kurağa ve bazılarında kışa dayanıklı 
olan bitki türlerinin örneğin; serin iklim tahılları (buğday, arpa, yulaf, çavdar ve 
tritikale), bazı yağ bitkileri (ayçiçeği, haşhaş, aspir, kolza) ve endüstri bitkileri 
(kimyon, çemen, çörekotu…) ile yemeklik dane baklagiller (nohut, mercimek) ve 
baklagil yem bitkileri (fiğ türleri, yembezelyesi…) tohumculuğu yapılabilir.

 Tohumculuk yapılan KOP Bölgesi topraklarında kireç yüksek ve organik 
madde yetersizdir. Bu da bazı beslenme problemlerini beraberinde getirmektedir.  
Bu problemler toprağa organik madde (çiftlik gübresi ve yeşil gübreleme) 
uygulaması ile kalıcı olarak, eksik olan makro ve mikro besin elementlerinin 
gübreleme ile verilmesi ile kısmen çözümlenebilir. KOP Bölgesinde ayçiçeği gibi 
fazla izolasyon mesafesi isteyen (2000-3000 m) bitkiler için yeterli izolasyonu 
sağlamak daha kolaydır.

Konya ili sahip olduğu özellikler ile tohum üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer 
almaktadır. Bölgede son yıllarda tohumculuk alanında faaliyet gösteren firma 
ve kurumların artması bölgeyi tohumculuk merkezi haline getirmiş ve buğday, 
arpa, patates, hibrit ayçiçeği, hibrit mısır, yem bitkileri, yemeklik tane baklagiller, 
aspir gibi tarla bitkileri ile bazı  sebze türleri tohumluğu ve meyve fidanı üretimi 
bölgede çok yayılmıştır. 

 Konya Ülkemizde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yetki almış toplam 
650 dolayındaki firmanın 70 civarındakini başta  Konya firmaları olmak üzere KOP 
bölgesindeki firmalar oluşturmaktadır. Bunun yanında kuruluş bölgesi başka 
illerde gözüken çok sayıda firmada bölgede sözleşmeli modelle tohumluk üretimi 
yapmaktadır. KOP Bölgesinde  fidan, fide, süs bitkileri ve doku kültürü konularında 
faaliyet gösteren firma sayının toplamının 10 olduğu dikkate alındığında KOP 
Bölgesinin rekabet gücünün en yüksek olduğu alan tarla bitkileri tohumculuğu 
olduğu görülmektedir. Bununla birlikte bölge ekolojisine uygun bazı sebze 
türlerinin tohumculuğu da bölgede uygun şekilde yapılmaktadır.
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Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi doğrudan etkileyen faktörlerden 
bir tanesi tohumluktur. Dünyada ve ülkemizde ekim alanları giderek 
daralmaktadır. Günümüzde ekim alanlarını artırarak üretimi çoğaltmak mümkün 
gözükmemektedir. Bunun sonucunda üretimi artırmanın tek yolu, gelişmiş 
ülkelerde olduğu gibi tüm girdilerin en iyi şekilde kombine edilerek çiftçiye 
sunulmasıdır. Şüphesiz bu kombinasyondaki en önemli unsur, kaliteli tohumluk 
kullanımıdır.

KOP Bölgesinde Konya sahip olduğu altyapı ve potansiyel ile tohumculukta en 
başta yer almaktadır. Konya ili tohumculukta sahip olduğu önemli yeri 2011  Konya’ 
ve 2012 yılında tohumculuk fuarı düzenleyerek taçlandırmıştır. Yüz dolayında yerli 
ve yabancı tohumculuk firması ve kamu sektörü bu fuarlara katılmış ve Konya’nın 
tohumculuk sektörünün merkezi olduğu bu organizasyonla tescillenmiştir. Konya 
ilinde önceleri sadece Altınova, Konuklar ve Gözlü Tarım İşletme Müdürlüklerinde 
hububat tohumluğu üretimi yapılırken, özel sektörün tohumculuğa girmesi ile son 

Tablo 7: KOP Bölgesinde 2012 Yılında Yurtiçi Dağıtım için (ihracat dahil değil) Üretimi Yapılan Bazı 
bitki Türlerine ait Tohumluk Miktarları (Anonim 2013b)

Tablo 4: Türkiye’de Sertifikalı Tohumluk Üretimlerinin İhtiyaçları Karşılama Oranı (Anonim, 2013c)

Bitki Türü Üretim (ton) Bitki Türü Üretim (ton) Bitki Türü Üretim (ton)

Arpa 15.682 Çavdar 66 Mercimek 2.55

Ayçiçeği 6.873 Biber 1.4 Mısır 580

Aspir 306 Fasülye 123 Nohut 155

Bakla 4 Fiğ 280 Patates 58.162

Bamya 0.46 Ispanak 0.86 patlıcan 0.15

Buğday 59.983 Karpuz 0.095 Tritikale 277

Domates 0.57 Kavun 0.26 Yonca 786

Hıyar 0.25 lahana 0.1 Korunga 0.85

Bezelye 90 Marul 0.09

TÜRLER 2002 YILI 2012 YILI

Üretim 
(ton)

İhtiyaç 
(ton)

Karşılama 
oranı (%)

Üretim 
(ton)

İhtiyaç (ton) Karşılama 
oranı (%)

Buğday 80.107 540.000 14,8 327.924 501.976 65,3

Arpa 4.376 200.667 2,2 43.162 183.251 23,5

Hibrit Mısır 15.896 11.840 134,3 32.796 12.452 263,3

Çeltik 1.293 6.675 19,4 8.627 11.972 72

Hibrit 
Ayçiçeği

4.575 2.336 195,8 14.732 2.418 609,2

Soya 595 947 62,8 2.248 2.844 79

Kanola 20 328 6,1 12 295 4,1

Yerfıstığı 1 1.267 0,1 147 1.869 7,8

Ş. Pancarı 1.421 1.298 109,5 1.166 1.126 103,5

Pamuk 11.585 8.400 137,9 23.074 9.770 236,1

Nohut 198 15.198 1,3 1.239 13.875 8.9

Kuru Fasülye-
Fasulye

29 3.164 0,9 - 3.106 -

Mercimek 14 6.313 0,2 894 7.826 11,4

Yonca 269 2.846 9,5 670 3.371 19,8

Korunga 411 4.024 10,2 2 5.236 0,03

Fiğ 1.246 8.452 14,7 876 10.250 8,5

Patates 21.375 217.228 9,8 185.485 260.438 71,2
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10 yıl içerisinde tohumculuğun en fazla yapıldığı il olarak, Konya tohumculukta 
önemli bir üretim merkezi haline gelmiştir.   Buğday, arpa, patates, hibrit ayçiçeği, 
hibrit mısır, haşhaş, yem bitkileri, yemeklik tane baklagiller, aspir, bazı  sebze 
türleri ,meyve fidanı , lale soğanı gibi bitki türlerinin tohumluk üretiminde Konya 
ilk sıralarda yer almaktadır. Niğde, Karaman ve Aksaray illleride Konya ilinin hızını 
yakalamak için çaba göstermektedir. Konya ili 2010 yılında Türkiye tohumluk 
üretiminde buğdayın % 20.10’u, arpanın   % 32.80’i, patatesin  % 43.60’ı, hibrit 
ayçiçeğinin % 75,00’i, hibrit mısırın % 3.5’i yem bitkilerinin   % 26.30, haşhaşın 
% 13’’ünü gerçekleştirmektedir (Yıldız 2011). Tesisleri ve merkezleri Konya 
dışında olan bir çok firma da üretimlerini Konya ilinde yapıp, sertifikalandırma ve 
paketleme işlemlerini Konya dışında yaptıkları için Konya’nın gerçek payında da 
bazen yanılmalar olabilmektedir.

KOP Bölgesinde TİGEM’e bağlı Konya ili sınırları içerisinde Konuklar, Gözlüş 
ve Altınova Tarım İşletmeleri,  Niğde il sınırları içerisinde Koçaş Tarım İşletmesi 
Müdürlükleri bulunmaktadır. Bunlar bölgedeki üreticilerini tohumluk ihtiyacını 
karşılamakta ve uyguladıkları modern tarım tekniklerini KOP Bölgesi genelinde 
yayılmasına katkıda bulunmaktadırlar.  KOP Bölgesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığından yetkili 60’ Konya, 4’ü Niğde ve Aksarayda olmak üzere 70 dolayında 
tohum üretici firma alanda, tohumluk üretimi yapmaktadır. Bunun dışında 
KOP Bölgesi dışında merkezi bulunan çok sayıda özel tohumculuk şirketlerinin 
bölgede yoğun olarak sözleşmeli ve tohumluk üretiminde bulunmalarının nedeni 
yukarıda sıralanan ekolojik avantajların yanı sıra, yabancı döllenen ayçiçeği, mısır, 
yonca, şeker pancarı gibi bitkilerde izole alan bulma kolaylığının da büyük payı 
bulunmaktadır. Yeni tohumculuk kanununda “izole tohumluk üretim alanlarının” 
belirlenmesinin hükme bağlanması ile birlikte, KOP Bölgesinin geniş üretim 
alanlarına sahip beldeleri ayçiçeği, mısır, yonca gibi izole alan isteyen yabancı 
döllenen bir çok bitkinin tohumluk üretim merkezi haline gelecektir. KOP 
Bölgesinde ayrıca bir üretici örgütleri olan Tarım Kredi Kooperatifleri Konya ve 
Pankobirlik de sözleşmeli tohumluk üretimi yapmaktadır.

2012 yılında Bakanlığın yaptığı Sertifikasyon hizmetlerinde yetki devri 
yönetmenliği çerçevesinde KOP bölgesinde Konya’da  Konya Ticaret Borsası , Beta 
Ziraat ve Tasaco Tarım A.Ş. firmaları sertifikasyon hizmeti vermeye başlamışlardır. 
Bu sayede hasat sonrası tohumlukların kısa sürede hazırlanıp, sertifikalandırma 
işlemlerinin tamamlanıp, kısa sürede çiftçiye ulaşması sağlanmaktadır. Bu 
durum Konya ilinin yalnız tohumluk üretiminde değil, tohumluğun işlenmesi 
ve sertifikasyon hizmetleri konusunda da bir merkez olma yolunda ilerlediğini 
göstermektedir.

KOP Bölgesinde başta hibrit ayçiçeği, buğday, arpa, patates ve yonca olmak 
üzere pek çok tarla ve sebze türlerinin tohumculuğu yapılmaktadır. KOP Bölgesinde 
faaliyet gösteren 70 dolayında tohum firması Türkiye tohumculuğunun en az % 
15’ni KOP bölgesinde yaptığını söyleyebiliriz. Bir çok firmanın da üretimi KOP 
Bölgesinde yapıp sertifikasyon ve paketleme işlemlerini KOP Bölgesi dışında 
tesislerinin bulunduğu illerde yaptığı ve bir kısım tohumunda ihraç edildiği göz 
önüne alındığında KOP Bölgesinin genel tohumculuktaki payının % 20’lerin 
üzerinde olduğunu rahatlıkla belirtebiliriz. 

Bölgede tarımsal potansiyelden en üst seviyede faydalanmak, sadece bitkisel 
üretimden değil, üreticilerin ve tarımla ilgili işletmelerin bitkisel üretimin ana 
unsuru olan tohumluk ve tohumluk üretimi konusunda bölgenin imkan ve 
potansiyellerini en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamayı ve modern üretim 
tekniklerini benimsemelerini ilgili teşvik ve destekleme araçlarıyla desteklemeyi 
gerektirmektedir. Konya Ovaları Projesi kapsamında yatırımlar hız kazanmıştır; 
Ayrıca proje kapsamında detaylı bir eylem planı ile bölgede yapılması gereken 
detay çalışmalara yönelik bir eylem planı hazırlanmıştır. Bu yatırımlar bölgedeki 
tohumculuk faaliyetleri için alt yapıyı güçlendirecektir. Türkiye ve Dünyada 
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Konya ilinin tohumculuk alanında  rekabet gücüne doğrudan katkıda bulunacak 
şekilde; bölgenin iklim yapısının imkan verdiği ve ticari değeri yüksek bitki 
türlerinin tohumluk üretiminin artırılması amacıyla maliyet etkin bir biçimde 
sulama yatırımları ve tarım işletmelerinde gözlenen arazi parçalılığı sorununun 
hafifletilmesine yönelik olarak toplulaştırma yatırımlarının yaygınlaştırılması çok 
önemlidir.  Konya Bölgesinde faaliyet gösteren ve imkanları kısıtlı 
işletmelerin kaynak ihtiyacının giderilmesine yönelik olarak uygun finansman 
araçlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması bölgedeki tohumculuk faaliyetlerinin 
artırılması ve geliştirilmesi için öncelikli hedefler olmalıdır.  Bölgenin iklim ve 
toprak yapısına uygun bitki türlerinin ve biyoçeşitliliğin korunması, bölgede 
yaygın üretimi yapılan 25-30 dolayında bitki türlerinin tohumculuk alanında 
markalaşması (Ayçiçeği, buğday, arpa, patates  vb.) büyük önem arzetmektedir.

KOP Bölgesinde  932.359 ha dolayında nadas alanı mevcuttur. Bu alanları 
özellikle tohumculuk alanında üretime kazandırdığımız zaman ülke tarımına çok 
büyük katkı yapacaktır. KOP Bölgesindeki 330 mm dolayındaki ortalama yağış 
zorunlu olarak nadas-tahıl münavebesini doğurmaktadır. Bizim tohumculuk 
alanında da bu alanlarda ne tür üretim teknikleri yapılabileceği konularında 
kapsamlı projeler ve araştırmalar yapılmalıdır. Son yıllarda iklim değişikliği 
ile yıllık yağış değişmemesine rağmen düşen yağışın dağılımında önemli 
değişiklikler görülmekte bu durumda bu alanlarda bitkisel üretimde çeşitli riskler 
oluşturmaktadır. Bu alanları üretime kazandırmanın en kolay yolu bu alanların 
sulama imkanına kavuşturulmasıdır. KOP ile gelecek suyun bir kısmı bu alanlara 
geldiğinde veya  bu bölgelerdeki mevcut su kaynaklarının doğru kullanımı ile 
daha fazla alanda sulama yapmak ve dolayısı ile üretim yapmak mümkün olacaktır. 

TEŞEKKÜR
Bu çalışmada da bazılarından faydalandığımız  ve Konya Bölgesinde 

Tohumculuğun gelişmesi ve önemini ortaya koyan çalışmalara verdiği  
desteklerden dolayı  MEVKA ve Konya Ticaret Borsasına teşekkür ederiz.
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ÖZET
Enerji sektörü, ülke ve bölgelerin kalkınma politikalarında hayati önem 

taşıyan stratejik bir alan niteliğindedir. Dünyada nüfus artışı, sanayileşme 
ve kentleşme olguları, küreselleşme sonucu artan ticaret olanakları doğal 
kaynaklara ve enerjiye olan talebi giderek artırmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı 
(UEA) tarafından yapılan projeksiyonlar, mevcut enerji politikaları ve enerji arzı 
tercihlerinin devam etmesi durumunda, dünya birincil enerji talebinin 2007-2030 
yılları arasında %40 oranında artacağına işaret etmektedir. Ülkemizin enerji arz 
güvenliği bağlamında son yıllarda, enerji sektörünün rekabete dayalı ve şeffaf 
bir piyasa anlayışı çerçevesinde yeniden yapılandırılması, yerli ve yenilenebilir 
kaynak potansiyelimizin tespiti ve kullanımı, enerji verimliliği ve yeni enerji 
teknolojilerinden yararlanılması gibi alanlarda yasal ve teknik çalışmalarla önemli 
aşamalar kat edilmiştir.

Ülkemiz, üzerinde bulunduğu jeolojik yapının bir sonucu olarak dünyada 
kendi hammadde gereksiniminin önemli bir bölümünü karşılayabilen, doğal 
kaynak çeşitliliğine sahip nadir ülkelerden biridir. Dünyada toplam maden 
üretimi itibarı ile 28’inci, üretilen maden çeşitliliği açısından da 10’uncu sırada 
yer almaktadır. Dünya genelinde ticareti yapılan 90 çeşit madenden bugüne 
kadar sadece 13’ünün varlığı ülkemizde belirlenememiştir. Ülkemiz, geri kalan 
50 çeşit maden açısından zengin ya da çok zengin, 27 çeşit maden bakımından 
ise yetersiz kaynaklara sahiptir. Rezerv yönünden, başta bor, trona, mermer, 
feldspat, manyezit, alçıtaşı, pomza, perlit, stronsiyum ve kalsit olmak üzere 
Türkiye dünyanın sayılı zengin ülkelerinden birisi konumundadır. Bu araştırmada; 
KOP Bölgesi illerinin (Konya, Karaman, Niğde, Aksaray) ekonomik kalkınmasında 
enerji ve doğal kaynaklar potansiyelinin rolü ortaya konulmakta, sürdürülebilir 
kalkınmanın sağlanması için bu alanlarda yapılan yatırımlar ve yeni stratejik 
gelişmeler değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: KOP Bölgesi, Enerji ve Doğal Kaynaklar, Ekonomik Kalkınma

1. GİRİŞ
Dünyada kullanılmakta olan enerjinin büyük bir kısmı birincil enerji 

kaynaklarından (petrol, kömür, doğalgaz, nükleer vb.) elde edilmektedir (Delibalta 
ve Toraman, 2013). 2011 yılı verilerine göre dünyada birincil enerji kullanım 
miktarı 12274.6 Mtep (milyon ton eşdeğer petrol) olarak gerçekleşmiştir. Şekil 
1’de birincil enerji kullanımında en büyük paya sahip olan kaynakların sırasıyla; 
petrol (%33.1), kömür (%30.3) ve doğalgaz (%23.7) olduğu görülmektedir. Burada 
diğer yenilenebilir enerji kaynakları olarak bahsedilen; rüzgar, güneş, biyoyakıt ve 
jeotermal enerji kaynaklarıdır. 

M. Suat DELİBALTA*

Ö. Yusuf TORAMAN**

*  Yrd.Doç. Dr., Niğde Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Müh. Bölümü, msdelibalta@nigde.edu.tr
**  Doç. Dr., Niğde Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Müh. Bölümü, otoraman@nigde.edu.tr
1 Bu makale, 14-16 Kasım 2013 tarihleri arasında Konya’ da düzenlenen ”I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu” isimli sempozyum-
dan alınmıştır. 

Şekil 1. Dünyada 2011 yılı birincil enerji kullanımı
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Türkiye toplam enerji tüketiminin kaynaklar bazındaki dağılımı ise Şekil 2’de 
özetlenmiştir. Türkiye’nin 2011 yılı toplam enerji tüketimi 114480.2 Btep (bin 
ton eşdeğer petrol) olup ülkemiz dünyada enerji tüketimi en yüksek 23. ülke 
konumundadır. Enerji tüketimimizin büyük bir kısmını dışa bağımlı olduğumuz 
petrol ve doğalgaz oluşturmaktadır. Enerji kaynaklarının enerji tüketimindeki 
payları sırasıyla; doğalgaz (%33), petrol (%27), taşkömürü (%15), linyit (%14) ve 
hidrolik (%4) şeklinde gerçekleşmiştir (Koç ve Şenel, 2013).

Türkiye mevcut durumda, tükettiği enerjinin %72’sini ithal etmektedir. 2012 
yılında Türkiye enerji piyasasının toplam parasal büyüklüğü 84 Milyar dolar 
civarındadır. Bu tutarın 60,1 Milyar doları ithal edilmiştir. Türkiye’de bu açığın 
kapatması için en önemli kaynak “yerli ve yenilenebilir enerjidir.” Yenilenebilir 
enerji kaynakları içinde en büyük olanı, “Güneş Enerjisi” dir. Türkiye güneş kuşağı 
olarak adlandırılan bir bölgede bulunmaktadır. Güneş enerjisi açısından zengin 
bir ülkedir. Türkiye bir yılda 380 MWh güneş elektriği potansiyeline sahiptir (Tablo 1).

Türkiye, mevcut güneş enerjisi potansiyeli ile kullandığı enerjinin birkaç katını 
güneşten sağlayabilir. 2013 Yılına kadar kurulmasına karar verilen 600 MW’lık PV 
elektriğinin illere göre dağılımı incelendiğinde, Konya-1, Konya-2 46 MW, Niğde-
Nevşehir-Aksaray 26 PV kapasitesiyle önemli bir avantaja sahiptir. Benzer şekilde 
KOP Bölgesi illerinin önemli enerji ve doğal kaynak potansiyelleri aşağıda sırasıyla 
verilmektedir. 

Şekil 2. Türkiye’de enerji tüketiminin kaynaklar bazında dağılımı

Tablo 1. Türkiye’de Bölgelerin Güneş Enerjili Sıcak Su Kolektörlerinin Üretimindeki Payları 
(Altıntop ve Erdemir, 2013)

Bölgeler Üretime Katkı Oranları (%)

İç Anadolu Bölgesi 38

Akdeniz Bölgesi 37

Ege Bölgesi 14 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 4

Doğu Anadolu Bölgesi 3

Marmara Bölgesi 2

Karadeniz Bölgesi 2
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2. KONYA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

Konya ili, toprak, nüfus, ekonomi ve maden kaynakları bakımından Orta 
Anadolu Bölgesinin en önemli illerinden biridir. 

Türkiye’nin tek alüminyum fabrikası Seydişehir’de bulunmakta olup, il sınırları 
içerisinde alüminyum kaynağı olarak işletilen 8 boksit yatağı yer almaktadır. En 
önemlileri Seydişehir-Morçukur ve Doğankuzu sahaları olmak üzere halen toplam 
%50-69 Al2O3 tenörlü 38 milyon ton dolayında boksit rezervi bulunmaktadır. 
Seydişehir yöresindeki boksitler rezerv ve üretim standartları açısından, dışarıdan 
boksit ithaline gerek kalmadan işletmeyi uzun bir süre beslemeye yetecek 
miktardadır. Ancak, tesisin modernizasyonu gerekmektedir. Konya-Doğanhisar’da 
900 bin ton rezervli bir seramik (bağlama) kil yatağı işletilmektedir. Sağlık’da 
6,9 milyon ton rezervli kaolen ve bentonit sahası, Ilgın’da % 30.62 Al2O3+TiO2 
kalitesinde 2 milyon ton mümkün rezevli kil sahası bulunmaktadır (Şekil 3).

Konya’da kurulu krom-manyezit fabrikası, Çayırbağ, Meram manyezitlerini 
kullanmaktadır. Bölgenin toplam % 44-47 MgO tenörlü 9 milyon ton görünür, 
40 milyon ton muhtemel + mümkün rezervi bulunmaktadır. Bölgede Akşehir-
Beyşehir ilçelerinde bir kısmı işletilen 3 milyon ton görünür, 30 milyon ton 
mümkün rezervli barit yatakları bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda işletilen Sarayönü, 
Sızma ve Ladik civa sahaları da bu bölgede bulunmaktadır. 

Sözü edilen madenler dışında ilde Beyşehir, Seydişehir ve Ilgın’da olmak üzere 
çeşitli jeotermal ve linyit sahaları bulunmaktadır (Tablo 2). Bunlardan Beyşehir-
Karadiken ve Avdancık sahalarında kaliteleri 1108 Kcal/kg ve 1155 Kcal/kg olan 
linyitlerin görünür rezervleri 107.000.000 (Karadiken) ve 52.000.000 (Avdancık) 
tondur. Seydişehir-Akçalar sahasında da 59.950.000 ton görünür rezerv ve 1083 
Kcal/kg kalitesine sahip linyit oluşumları bulunmaktadır. Ilgın-Haramiköy ve 
Kurugöl linyit sahaları da ildeki diğer önemli linyit oluşumlarındandır. Teshin 
amaçlı olarak kullanılan linyitlerin kaliteleri Haramiköy sahasında 2239 Kcal/
kg, Kurugöl sahasında ise 2180 Kcal/kg olarak belirlenmiştir. Sahaların toplam 
görünür rezervi 21.310.000 tondur.

3. KARAMAN İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI
Karaman ili, İç Anadolu Bölgesinin güneyinde, Konya-İçel-Antalya illeri 

arasında bulunan önemli bir ticaret, kültür ve sanat merkezidir. 

Tablo 2. Türkiye’de Bölgelerin Güneş Enerjili Sıcak Su Kolektörlerinin Üretimindeki Payları 
(Altıntop ve Erdemir, 2013)
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Karaman ili maden çeşitliliği ve potansiyeli yönünden fazla zenginliğe ve 
çeşitliliğe sahip değildir. İldeki başlıca yeraltı zenginliği Ermenek ve Karapınar 
ilçelerinde bulunan linyit sahalarıdır. Neojen çökel birimleri içinde gözlenen linyit 
sahalarından Ermenek-Taştepe sahasında yüksek kalori değerine sahip 5.918.000 
ton toplam rezerv, Ermenek sahasında da 3262 Kcal/kg kalori değerine sahip 
1.700.000 ton muhtemel rezerv belirlenmiş olup, sahalarda üretim yapılmaktadır. 
Bunun dışında MTA Genel Müdürlüğünün il ve yakın çevresinde yaptığı çalışmalar 
sonucunda; endüstriyel hammadde kaynakları olarak talk, kum-çakıl ve barit 
oluşumları, metalik madenlerden de alüminyum, bakır-kurşun-çinko, manganez 
cevherleşmeleri tespit edilmiştir. Ancak bunların çoğu küçük boyutlu zuhurlar 
şeklindedir. Ayrıca; il genelinde büyük mermer potansiyeli bulunmakta olup, 
MTA Genel Müdürlüğü tarafından envanter çalışması yapılmaktadır. Bakır-
kurşun-çinko cevherleşmeleri Sarıveliler ilçesinde, alüminyum cevherleşmesi ise 
Ayrancı ilçesinde yer almaktadır. Kazımkarabekir ve Merkez ilçelerinde gözlenen 
manganez zuhurlarından Merkez-Taşkale zuhurundan geçmiş yıllarda cevher 

Şekil 3. Konya ili maden haritası (MTA, 2012)
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üretimi yapılmıştır. Kazımkarabekir ve Ayrancı ilçelerinde aynı zamanda 
sırasıyla barit ve talk oluşumlarına da rastlanmaktadır.

4. NİĞDE İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI
MTA Genel Müdürlüğünün Niğde ve yakın çevresinde yaptığı çalışmalar 

sonucunda metalik madenlerden altın, antimuan, bakır-kurşun-çinko, civa, demir 
ve volfram yatak ve zuhurları, endüstriyel hammadelerden ise diyatomit, jips, 
mermer ve tuğla-kiremit hammaddeleri ortaya çıkarılmıştır (Şekil 4).

Ulukışla-Bolkardağ sahasında iki adet potansiyel altın sahası tespit edilmiş 
olup, Bolkardağ (1) sahasında 8 gr/ton Au ve 273 gr/ton Ag tenörlü 175.000 ton, 
Bolkardağ (2) sahasında ise 3.12 gr/ton Au ve 140 gr/ton Ag tenörlü 152.000 ton 
görünür rezerv tespit edilmiştir. Antimuan oluşumlarına ise Merkez ve Çamardı 
ilçelerinde rastlanmaktadır. Bunlardan Çamardı-Madsan sahasının % Sb tenörü 
2-5, Merkez-Gümüşler-Örendere sahasının % Sb tenörü ise 4 civarındadır. Her iki 
sahada geçmiş yıllarda işletilmiştir. Gümüşler sahasında aynı zamanda % 1.5-2 Hg 
tenörlü geçmiş yıllarda işletilmiş civa yatağı ile % 0.1 WO3 tenör ve 100.000 ton 
mümkün rezerve sahip volfram zuhuru da yer almaktadır. Niğde ilinde Ulukışla 
ve Çamardı ilçelerinde çok sayıda kurşun-çinko yatak ve zuhurları yer almaktadır. 
Ancak bunların büyük çoğunluğu küçük boyutlu oluşumlardır. Bunlardan en 
önemlileri Çamardı ilçesindeki Aladağ, Tekneli ve Dereköy zuhurları ile Ulukışla 
ilçesideki Bolkardağ-Öküzgönül ve Bolkardağ-Sulucadere zuhurlarıdır. Aladağ 
kurşun-çinko zuhurunda % 14.12 Zn ve % 6.72 Pb tenörlü 313.000 ton görünür 
+ muhtemel, 84.000 ton mümkün rezerv; Tekneli kurşun-çinko zuhurunda %20 
Zn ve % 5 Pb tenörlü 90.000 ton görünür+muhtemel, 64.000 ton mümkün 
rezerv; Dereköy zuhurunda ise % 25 Zn ve % 10 Pb tenörlü 40.000 ton görünür 
+ muhtemel, 19.000 ton mümkün rezerv tespit edilmiştir. Bolkardağ sahasındaki 
kurşun çinko zuhurları ise % 5.5 ve 8 Zn ve % 2.3 ve 2.5 Pb tenörlerine sahip 
olup, toplam muhtemel rezervleri 700.000 ton civarındadır. Ayrıca Bolkardağ-
Sulucadere’de % 0.2 Mo, Ulukışla-Suluocak’ta da %0.2 Ni içeriğine sahip çok küçük 
boyutlu molibden ve nikel oluşumlarının varlığı tespit edilmiştir. İldeki mevcut 
demir yatak ve zuhurları genellikle Merkez, Ulukışla ve Çamardı ilçelerinde 
gözlenmektedir. Niğde-Çamardı arasında Armutbeli demir yatağı ile Eynelli, 
Kepeztepe, Kalerdere, Menikbaşı Tepe, Yapalıağzıboğazı, Tucur çeşme, Boztepe 
Sırtı, Elmadere, Meşeçatağı Dere, Armutlar Tepe, Aşılık Tepe ve Susuzyurt Sırtı 
mevkilerinde demir zuhurları bulunmaktadır. Armutbeli demir yatağında % 43.40 
Fe, % 9.16 SiO2, %0.5 Al2O3 ve % 0.04 S içerikli 22.000 ton görünür + muhtemel 
rezerv belirlenmiştir. Geçmiş yıllarda yataktan 20.249 ton üretim yapılmıştır. 
Niğde-Çamardı arasında yer alan çok küçük boyutlu zuhurlardır. Niğde-Ulukışla-
Pozantı arasında da Esendemir ve Koçakdemir yatakları yer almaktadır. Bunlardan 
Esendemir yatağında 353.167 ton görünür + muhtemel, Koçak demir yatağında 
ise 50.000 ton muhtemel rezerv belirlenmiştir. 

Endüstriyel hammaddelerden, Çiftlik ilçesi diyatomit, Ulukışla ilçesi jips, Bor 
ilçesi ise mermer ve tuğla-kiremit oluşumlarına ev sahipliği yapmaktadır. Çiftlik-
Ovalıbağ ve Bozköy diyatomit sahalarında orta ve düşük kaliteli diyatomitler 
gözlenmekte olup, Ovalıbağ’da 595.050 ton, Bozköy’de ise 20.024 ton görünür 
rezerv tespit edilmiştir. % 99.65 CaSO4.2H2O tenörlü Ulukışla-Darboğaz jips 
sahasında 150 milyon ton jeolojik rezerv belirlenmiştir. Bor ilçesinde yeralan sarı-
yeşil renkli oniksler iyi kaliteli mermer olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca ilçede 
iyi kaliteli tuğla-kiremit hammaddelerinin jeolojik rezervi ise 3.500.000 ton olarak 
belirlenmiştir.
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Narköy ve Çiftehan jeotermal alanlarında açılan kuyulardan elde edilen 
akışkanların sıcaklıkları, Narköy’de 65ºC, Çiftehan’da ise 44.5ºC ile 53ºC arasındadır. 
Narköy jeotermal alanında 6.43 MWt termal güce sahip akışkan görünür hale 
getirilerek, ülke ekonomisine kazandırılmıştır. Bölgede kamu ve özel sektöre ait 
termal tesisler faaliyette bulunmaktadır. 

Şekil 4. Niğde ili maden haritası (MTA, 2012)
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5. AKSARAY İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

Aksaray ili, İç Anadolu Bölgesinde Tuz Gölüne komşu olan önemli illerimizden 
biridir. Karadeniz Bölgesini Akdeniz’e, Doğu Anadolu Bölgesini de batıya bağlayan 
il, yüzey şekilleri itibari ile düz bir arazi yapısına sahiptir. Aksaray ve yakın civardaki 
en önemli yapısal unsur Tuz Gölü fayıdır. Aksaray ili yeraltı ve yerüstü kaynakları 
bakımından önemli sayılabilecek potansiyele sahiptir. İl, bulunduğu jeolojik 
yapısı nedeniyle özellikle endüstriyel hammadde kaynakları bakımından önem 
arz etmektedir.

MTA Genel Müdürlüğünün il ve yakın çevresinde yaptığı çalışmalar sonucunda 
önemli endüstriyel hammadde yatak ve zuhurları ortaya çıkarılmıştır. Bunların 
en önemlileri feldispat, kaolen, mermer, jips ve tuğla-kiremit olarak sayılabilir. 
Bölgedeki en önemli feldispat yatağı Ağaçören ilçesinde bulunmaktadır. 
Ağaçören granit mostralarında renkli pişen seramik hammaddesi olarak 
kullanılmaya elverişli 2.505.000 m3 görünür feldispat rezervi tespit edilmiştir. 
Ayrıca Merkez ilçe-Tabdık Köyü sahasında da cam ve seramik sanayiinde 
kullanıma uygun iyi kalitede 950 ton feldispat rezervi mevcuttur. Güzelyurt 
ilçesi ise kaolen bakımından önemli potansiyele sahiptir. İlçede, Mekkedere ve 
Kükürtdere sahalarında toplam 1.087.000 ton görünür + muhtemel kaolen rezervi 
saptanmıştır. Mekkedere sahasındaki alunitli kaolenler kağıt sanayii hammaddesi 
olarak geçmişte işletilmiştir. Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalarla 
Güzelyurt ilçesinde aynı zamanda kükürt, civa ve diyatomit zuhurlarının da varlığı 
ortaya konmuştur. Ihlara ve Belisırma sınırları içerisindeki orta kalite diyatomitler 
geçmiş yıllarda işletilmiştir. Feldispat ve kaolen dışında, ildeki bir diğer önemli 
endüstriyel hammadde kaynağı ise mermerdir. Ortaköy-Gökkaya sahasındaki iyi 
kaliteli granitler mermer olarak değerlendirilmeye elverişlidir. Bu granit mermeri 
Aksaray ve çevre illerdeki atölyelerde işlenerek yurt içi ve yurt dışına satılmaktadır. 
Jips ve tuğla-kiremit oluşumları Merkez ilçede yer almakta olup, burada 100.000 
ton muhtemel jips rezervi, Hırkatal Köyünde de 2.000.000 ton jeolojik rezerve 
sahip iyi kaliteli tuğla-kiremit rezervi bulunmaktadır.

Sözü edilen madenler dışında Ziga-Yaprakhisar, Güzelyurt-Sivrihisar ve Tuzlusu 
jeotermal alanları da ildeki jeotermal enerji kaynakları olarak yerini almaktadır 
(Tablo 3).

Tablo 3. Aksaray İli Jeotermal Kaynakları (MTA, 2012)
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6. KOP BÖLGESİNDEKİ SEKTÖREL GELİŞMELER

Niğde İlinin maden kaynaklarını temelde 3 grupta ele almak mümkündür: 

•	 Endüstriyel	hammaddeler	

 o Alçıtaşı, mermer-traverten, perlit ve pomza gibi yapı malzemeleri
 o Diyatomit ve kalsit gibi endüstri mineralleri

•	 Enerji	hammaddeleri	(Kömür,	bitümlü	şeyl)
•	 Metalik	madenler	(Altın-gümüş,	kurşun-çinko,	demir	gibi).

Niğde ilinde madencilik sektöründe faaliyet gösteren firmalar incelendiğinde 
sektörde kalsit madenciliği (mikronize üretim dahil) ile taş ve kum ocakları 
öne çıkmaktadır. Niğde Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı madencilik sektörü 
firmalarının sayısı 57 civarındadır. Faaliyet alanları ise genel olarak şu şekildedir:

•	 Maden	İşletmeciliği	(Kalsine	çinko,	kurşun)
•	 Madencilik	(Mermer	levha	ve	fayans	üretimi)
•	 Dore	altın	gümüş	üretimi
•	 Mikronize	kalsit	imalatı		
•	 Çimento,	klinker
•	 Mermer	fayans	ve	mermer	levha
•	 Madencilik	ve	taş	ocakçılığı
•	 Alçıtaşı	ocağı
•	 Doğal	karbondioksit	gazı	(CO2)

Öte yandan, Niğde İlinde son 10 yılda (2003-2012 yılları arasında) Toplam 51.7 
Milyon TL’lik bir madencilik yatırımı teşvik belgesine bağlanmış olup, sektörünün 
yarattığı istihdam ise 485 kişi olmuştur. Teşvik belgeli yatırımlar sınıfına dahil 
edilen madencilik sektörü yatırımlarının çoğunlukla komple yeni yatırım olduğu 
ve desteklerin genellikle KDV istisnası ve faiz desteği şeklinde gerçekleştiği 
görülmektedir. Niğde İlindeki teşvikli madencilik yatırımları genellikle şu alt 
sektörlerden oluşmaktadır:

•	 Mikronize	kalsit
•	 Mermer
•	 Kırmataş	(Mıcır	ve	kum)

Karaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’de 3 adet mermer işletmesi, 2 adet 
seramik, 1 adet hazır beton tesisi yer almaktadır. 

Konya 1. OSB’de diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı sınıfına giren 
8 adet firma faaliyet göstermektedir. Ayrıca, 2013 yılında Konya-Ilgın Elektrik 
firması tarafından Ilgın’da 500 MWe kapasiteli yerli linyit yakıtlı termik santral 
projesi planlanmıştır (TKİ, 2013).  

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlarına göre madencilik sektöründe faaliyet 
gösteren büyük sanayi kuruluşları;

•	 Mikronize	kalsit	ve	granüle	doğal	taş	imalatı
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•	Genleştirilmiş	perlit	imalatı
•	Mermer/granit	imalatı

şeklindedir. Aksaray OSB’de mermer ve mikronize kalsit üretimi yapan çeşitli 
tesisler bulunmaktadır. 

7. SONUÇ VE ÖNERİLER

Ülkemiz, üzerinde bulunduğu jeolojik yapının bir sonucu olarak dünyada kendi 
hammadde gereksiniminin önemli bir bölümünü karşılayabilen, doğal kaynak 
çeşitliliğine sahip nadir ülkelerden biridir. Dünyada toplam maden üretimi itibarı 
ile 28’inci, üretilen maden çeşitliliği açısından da 10’uncu sırada yer almaktadır. 

Türkiye’nin 2011 yılı toplam enerji tüketimi 114480.2 Btep (bin ton eşdeğer 
petrol) olup ülkemiz dünyada enerji tüketimi en yüksek 23. ülke konumundadır. 
Türkiye mevcut durumda, tükettiği enerjinin %72’sini ithal etmektedir. 2012 
yılında Türkiye enerji piyasasının toplam parasal büyüklüğü 84 Milyar dolar 
civarındadır. Bu tutarın 60,1 Milyar doları ithal edilmiştir. Türkiye de, bu açığın 
kapatması için en büyük kaynak “yerli ve yenilenebilir enerjidir.” Yenilenebilir 
enerji kaynakları içinde en büyük olanı, “Güneş Enerjisi” dir. Türkiye, mevcut güneş 
enerjisi potansiyeliyle kullandığı enerjinin birkaç katını güneşten sağlayabilir. 
2013 Yılına kadar kurulmasına karar verilen 600 MW’lık PV elektriğinin illere göre 
dağılımı incelendiğinde, Konya-1, Konya-2 46 MW, Niğde-Nevşehir-Aksaray 26 
MW PV kapasitesiyle önemli bir avantaja sahiptir. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kaynaklarına göre, güneş 
enerjisinden elektrik üretim başvuruları Niğde, Konya, Karaman, Kayseri ve Van 
illerinde yoğunlaşmıştır. Bahsi geçen 6 bölgeye gelen toplam talep 5940 MW’a 
ulaşmış, yani toplam başvuruların %66’sı bu illerde toplanmıştır. Yatırımların 
gözdesi 26 MW lisans tahsis edilen Niğde-Nevşehir-Aksaray bölgesi olmuştur. Bu 
bölgenin özelliği; radyasyon ölçüm değerlerinin çok iyi olması ve büyük panellerin 
yerleştirilebileceği alanların bulunması, yatırımcılar açısından cazip olmaktadır.  
Bu bölgeye 1900 MW’lık başvuru gelirken, Konya başvuruların yoğunlaştığı ikinci 
bölge olmuştur. İki bağımsız bölgeden oluşan ve toplam 92 MW lisans verilen 
Konya’ya toplam 1850 MW’lık başvuru olmuştur.  38 MW Kapasiteli Karaman’a 
1117 MW’lık başvuru yapılmıştır (Şanlı, 2013). 

Ayrıca, 2013 yılında Konya-Ilgın Elektrik firması tarafından Ilgın’da 500 MWe 
kapasiteli yerli linyit yakıtlı termik santral projesi planlanmıştır. Türkiye’nin 
en büyük biyogaz üretim sistemi Konya-Ereğli’de kurulmaktadır. Ekim Grup 
tarafından Zengen Bölgesine kurulacak olan biyogaz üretim sistemi 18 bin 400 
m2 alan üzerine tesis edilecektir (Erses.net, 2012). KOP Bölgesi illerinden her yıl 
gerek endüstriyel hammaddeler, gerekse enerji hammaddeleri gerekse de metalik 
madenlerden önemli miktarlarda üretim yapılmaktadır. 

Bu araştırmada; KOP Bölgesi illerinin (Konya, Karaman, Niğde, Aksaray) 
ekonomik kalkınmasında enerji ve doğal kaynaklar potansiyelinin rolü ortaya 
konulmuş, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için bu alanlarda yapılan 
yatırımların devam etmesi ve yeni stratejik gelişmelerin izlenmesi gerekmektedir. 
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ÖZET

Devlet Su İşleri (DSİ) 4. ve 18. Bölge Müdürlüklerinin verilerine göre, KOP 
Bölgesi’nin yıllık su potansiyeli 9.130 milyar m3, kullanılabilir su miktarı 4.365 
milyar m3’tür. KOP Bölgesinin tarım alanlarının tamamının ortalama 500 mm su 
kullanım hesabıyla sulanması halinde; 15.286 milyar m3 sulama suyuna ihtiyaç 
olduğu gözükmektedir. Bu nedenle havza içinde kullanılabilir su miktarı ile ancak 
sınırlı miktarda bir alanın sulanmasına yetmektedir. Öte yandan bölgenin mevcut 
sulanan alanlarında kullanılan suyun %60’ı yeraltı kuyularından karşılanmaktadır. 
Son yıllarda Bölge’de yağışların azlığı ve geliri yüksek olması nedeniyle çiftçinin 
suyu çok tüketen bitkilere yönelmesi bölgede yeraltı su kullanımına olan baskıyı 
artırmıştır. Bölge’de her yıl yeraltı su seviyesi ortalama 3 m civarında düşmektedir. 
Yeraltı sularındaki düşüşlerin devam etmesi halinde, belli bir derinlikten sonra 
su çekimi ekonomik olmaktan çıkacaktır. Bu durum, mevcut sulanan alanların 
büyük bir kısmının, ileride sulanamama riskini ortaya çıkarmaktadır. Bölgede 
sürdürülebilir tarım ve sulama suyu temini için dış havzalardan yeni su getirme 
projelerinin hızlıca planlanması ve uygulamaya konulması gerekmektedir. Bu 
amaçla KOP BKİ Başkanlığı birinci proje olarak, Göksu Havzasındaki mevcut su 
potansiyelinin bir kısmının, Mavi Tünel projesine ilave olarak Ermenek çayından 
cazibeli olarak Konya Kapalı Havzasına aktarılmasını.  İkinci proje olarak da Kulu ve 
Cihanbeyli Ovalarına Kızılırmak kaynaklı Hirfanlı Barajından su temin edebilecek 
önerileri DSİ Genel Müdürlüğümüz ve ilgili tarafların dikkatine sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: KOP Bölgesi, sulama suyu, su transferi, Kızılırmak Havzası, 
Göksu Havzası 

1.GİRİŞ

Su, insan yaşamının en önemli ihtiyaçlarından biridir. Yaşamın sağlıklı bir 
şekilde sürdürülmesinde önem teşkil ettiği ve ekonomik işlevleri söz konusu 
olduğu üzere su olmadan kalkınma sağlanamaz ve kalkınma olmadan arzu 
edilen refah seviyesine ulaşılamaz, yoksulluk önlenemez. Bu nedenle dünyanın 
su kaynaklarının hızla ve bilinçsizce tüketilmesini, suyun kalitesinin bozulmasını 
önlemek için küresel düzeyde işbirliği yapılması gerekmektedir. 

Son yıllarda nüfusun hızla artış göstermesi ile suya olan ihtiyaç da artmıştır. Fakat 
uygun su kaynaklarının azlığı ve gün geçtikçe gelişen sanayi ve tarımsal faaliyetlere 
paralel olarak ortaya çıkan aşırı kullanım, yer altı rezervlerindeki düşüşler ve kirlilik 
oluşumu nedeniyle yaşanan sorunlar havza bazında su kaynakları yönetiminin 
önemini bir kat daha arttırmıştır. Bunun yanında sürdürülebilir kalkınmanın 
sağlanabilmesi için sosyo-ekonomik gelişmeyle birlikte suyun yönetimine yönelik 
çalışmalarda kayda değer mesafeler alınmıştır. Avrupa Birliğine aday bir ülke olan 
Türkiye, kendi mevzuatını Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlaştırma çalışmalarına 
başlamıştır. Su kaynakları üzerindeki baskı unsurlarının çeşitlenerek artması, nehir 
havzalarının entegre bir yaklaşımla yönetilmesini gerekli kılmıştır.

Yaşam için gerekli olan su kaynakları her geçen gün azaldığı için sürdürülebilir 
kalkınmanın gerçekleştirilmesinde su kaynaklarının etkin yönetimi sağlanmalıdır. 
Bu nedenle, Türkiye, kendi ihtiyaçları ve uluslararası standartları da dikkate alarak 
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su yönetim politikasını yeniden geliştirmektedir. Su kaynaklarının farklı özelliklere 
sahip birçok etkeni kapsaması nedeniyle, sadece yerel düzeyde gösterilen 
çabalar bu kaynakların korunması için yeterli olmayacaktır. Su kaynaklarının 
değerlendirilmesi ve ancak havza bazında yönetimleri gerçekleştirildiği takdirde 
etkili bir şekilde korunabildikleri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. 

Bu kapsamda Su Çerçeve Direktifi’ne uygun olarak Nehir Havza Yönetim 
Planları 2013 yılından itibaren hazırlanıp uygulanmaya geçecektir. “Uluslararası 
standartlara göre, şu andaki teknik ve ekonomik kullanılabilir yenilenebilir su 
miktarı kişi başına yıllık 1.500-1.700 m3 ile Türkiye “su stresi” yaşayan bir ülke 
olarak değerlendirilmektedir. Türkiye topraklarının büyük bir bölümü yarı kurak 
iklim kuşağında yer almakta, bazı bölgelerde yağış yılda beş veya altı ay ile sınırlı 
kalmaktadır. İklim değişikliğinin de etkisiyle, su yönetimi Türkiye için büyük önem 
taşıyan bir konudur (T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ulusal Havza Yönetimi 
Stratejisi (2012-2023)-24.07.2012).

Tarımda iklim değişikliği (sınırlı yağış ve kuraklık) su döngüsüne uzun vadeli 
yapısal etkisi olduğu gibi, tarım üzerinde de birtakım etkilere neden olur. Birçok 
havza alanında geleneksel tarım (toprak işleme, sulama, hasat vb.) uygulamalarının 
devam etmesi ve tarımda kimyasalların aşırı kullanımı, tarımsal üretim 
planlamasının sınırlı su kaynakları dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. 
Orman kaynaklarının yönetim amaçlarının ve ormancılık tekniklerinin seçiminde 
hidrolojik etki ve ihtiyaçlara verilen önemin artırılması, havzalarda özel öneme 
sahip ve/veya tehdit altındaki sahalarda korunan alanların tesisi gerekir. Arazi 
kullanım planlarında sanayi bölgelerinin ve yerleşim alanlarının belirlenmesinde 
su kaynaklarını da dikkate alan bir stratejinin izlenmesi havza yönetiminin 
odaklanması gereken alanlar arasında yer almaktadır.

Türkiye’de su kalitesi gerektiği biçimde izlenememekte ve gereksinim duyulan 
veri bankası oluşturulamamaktadır. Ülke genelinde su kaynaklarının kirlenmeye 
karşı korunmasında bazı temel aksamalar yaşanmaktadır. Türkiye’de Avrupa 
Birliği (AB) Su Çerçeve Direktifinin uygulanması konusunda en öncelikli ele aldığı 
konular, kurumsal yapılanmada su ile ilgili görevlerin birçok kuruluşa dağılmış 
olması ve bundan doğan koordinasyon eksikliği ile havzaların sınırlarının idari-
siyasi sınırlarla örtüşmemesi hususlarına çözüm getirmektir.

2. KOP BÖLGESİNDE BULUNAN KULLANILABİLİR SU POTAN-
SİYELİ

KOP Bölgesi; Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illerini kapsamakta olup, 
yaklaşık 65.000 km2 alana sahiptir. Türkiye yüzölçümünün %8,3’üne tekabül eden 
bu coğrafyada takriben 45.000 km2 alana sahip Konya Kapalı Havzası tamamen, 
Sakarya, Kızılırmak, Doğu Akdeniz ve Seyhan Havzaları da kısmen yer almaktadır. 

Bölge coğrafi konumu itibariyle ülkemizin en az yağış alan bölgesidir. Türkiye 
ortalaması yağış miktarı 643 mm olup bu değer KOP Bölgesinde 322 mm’ye 
Karapınar Ovasında ise 250 mm’ye kadar düşmektedir. Bölgede yaklaşık 3 milyon 
hektar tarım arazisi bulunmasına karşılık su kaynağı çok yetersizdir. 
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Mevcut tarım alanlarının sulanabilmesi için uygun bitki deseni ve modern 
sulama sistemleri uygulansa bile 15 milyar m3 sulama suyuna ihtiyaç 
bulunmaktadır. Buna mukabil bölgede 1.930 milyar m3’ü yer üstü su kaynağı ve 
2.435 milyar m3’ü yer altı su kaynağı olmak üzere toplam yıllık kullanılabilir su 
kaynağı 4.365 milyar m3’dür. Buna göre bölgedeki tarım alanlarının sulanabilmesi 
için 10.635 milyar m3 sulama suyuna ihtiyaç vardır. Öte yandan bölgenin mevcut 
sulanan alanlarında kullanılan suyun %60’ı yer altı kuyularından karşılanmaktadır. 

KOP Bölgesinde yerüstü su kaynağının azlığı, yer altı suyuna olan talebi 
arttırmıştır. Özellikle 2002-2008 yılları arasında yaşanan küresel ısınma ve buna 
bağlı olarak oluşan kuraklık nedeniyle yüzeysel sularında azalması çiftçileri 
mecburen yer altı suyuna yöneltmiştir. Yer altı suyu kuyularının açımı 167 sayılı 
kanun gereği DSİ Kontrolünde yapılmaktadır. Ancak sondaj kuyularına verilen su 
tahsisleri kullanılabilir emniyette YAS (Yer Altı Suyu) rezervini aştığı için DSİ, yer 
altı suyu sahalarını kapatarak yeni kuyu açımı ile ilgili ruhsat verme işlemlerini 
durdurmuştur. Ancak yeni kuyu açımı durdurulmuş olmasına rağmen kuraklığında 
etkisiyle çiftçiler tarafından kaçak kuyu açımı devam etmiştir. Sayıları 100 bin 
adedi aşmış bulunan kuyular tarafından çekilen yer altı su miktarı tahminen 
yıllık 4,5 milyar m3’ü geçmiş ve yıllık çekilmesi gereken 2,435 milyar m3’ün çok 
üzerinde olan bu çekimler sonucunda havzada bulunan yer altı suyu seviyelerinde 
son yıllarda her yıl 3 metrelik düşüşler görülmüştür. Yer altı sularındaki düşüşlerin 
devam etmesi halinde belli bir derinlikten sonra su çekimi ekonomik olmaktan 
çıkacaktır. Bu durum mevcut sulanman alanların büyük bir kısmının ileride 
sulanamama riskini ortaya çıkaracaktır. 

3. ÇALIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI
Bu çalışmada; iki farklı havza arasında su transferinin yapılıp yapılamayacağı 

transfer yapılacak ise ne kadar suyun transfer edileceği hakkında karar verilmesine 
yardımcı olabilecek, konuyu çevresel, sosyal ve maddi boyutları ile ele alan 
güvenilir, basit ve ülkemizin koşullarına uyarlanabilecek uygun bir karar destek 
sisteminin geliştirilmesini sağlamak amaçlanmıştır.

Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır:

1. Farklı ülkelerde ve Türkiye’de daha önce yapılan örnek teşkil edebilecek su 
transfer uygulamaları araştırılmıştır.

Şekil 1. Konya Kapalı Havzasında yer alan iller
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2. Havzalar arası su transferi uygulamalarının yarattığı çevresel, sosyal ve 
ekonomik olarak oluşabilecek sorunlar ve çözümler araştırılmıştır.

3. Havzalar arası su transferi nedeniyle ekosisteme verilecek tahribatı 
önlemek amacıyla çevresel kriterlerin geliştirilmesinde kullanılabilecek yöntemler 
araştırılmıştır.

4. Ulusal havza yönetim stratejisi (UHYS/2012-2023), ülke ihtiyaçlarına öncelik 
veren, AB çevre ve su yönetim standartları ile tutarlı ve Türkiye’nin sürdürülebilir 
yaşam öncelikli kalkınma gündemini destekleyen güçlü bir entegre doğal kaynak 
yönetim politika çerçevesinin ve stratejisinin önemli bir bileşenini oluşturacaktır.

5. Bu amaçla, ilk etapta, Göksu Havzasında ki mevcut su potansiyelinin bir 
kısmının cazibeli olarak Konya Kapalı Havzasına aktarılması ekonomik ve teknik 
olarak yapılabilirliği, 

6. İkinci etapta, Kızılırmak havzasından Konya kapalı havzasına su transferi 
projesinde öncelikle, AB çevre ve su yönetim standartları ile tutarlı ve havzadaki 
fauna ve floranın korunmasını ve durumlarının iyileştirilmesini sağlamak, havzanın 
ekosistem bütünlüğüne zarar vermeyecek biçimde azami düzeye çıkarmak ve 
havzada yaşayan düşük gelirli kırsal nüfusun refah düzeyinin yükseltilmesine 
katkı sağlamaktır.  

4. KOP BÖLGESİ’NE YENİ SU TRANSFERİ ÖNERİSİ
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP İdaresi) 

bölgesel kalkınmayı hızlandırmak amacıyla 2011 yılında kurulmuştur. DSİ 
tarafından yürütülen sulama projelerinin de KOP olarak bilinmesi nedeniyle 
bölgede tarımsal sulama bakımından beklentilerin KOP İdaresi’ne yönelmesine 
neden olmaktadır. Fakat suyun temini, dağıtımı vb. tüm yetkiler yasayla DSİ’ye 
aittir. DSİ’nin bölgeye havza dışından ilk su temini projesi olan ve Mavi Tünel 
adıyla bilinen proje paketinin havza dışından aktaracağı 400 milyon m3 civarında 
suyun, bölgedeki 3 milyon ha tarım arazisinin ancak 1/40’ını sulamaya yetecektir. 
Bu durum artık bölge halkı tarafından bilinmeye başlanmıştır. Böylece havza 
dışından yeni su getirme projeleri daha fazla gündeme gelmeye başlamıştır. Bu 
durum KOP Bölgesi’nin doğu ve kuzey bölgeleri (Niğde, Aksaray ve Konya’nın 
Kuzey İlçeleri) için özellikle geçerlidir. 

Bölge’de her yıl yeraltı su seviyesi ortalama 3 m civarında düşmektedir. Yeraltı 
sularındaki düşüşlerin devam etmesi halinde, belli bir derinlikten sonra su çekimi 
ekonomik olmaktan çıkacaktır. Bu durum, mevcut sulanan alanların büyük bir 
kısmının, ileride sulanamama riskini ortaya çıkarmaktadır. 

Bölgede Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile işbirliği içinde bütün tarafların 
katılımı ile bitkisel üretim planlaması ve desteklemeleri, bitkilerin su tüketimleri 
baz alınarak su ve arazi varlığına göre yeniden planlanmalıdır. Bu çalışmalar kısa 
sürede başlatılacaktır.

Bölgede sürdürülebilir tarım ve sulama suyu temini için Göksu havzasından 
(Mavi Tünelle) sonra dış havzalardan yeni su getirme projelerinin hızlıca 
planlanması ve uygulamaya konulması gerekmektedir. Bu amaçla KOP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı ilk etapta, Konya Kulu ve Cihanbeyli Ovalarına 
Kızılırmak kaynaklı su temin edebilecek alternatifli bir öneriyi DSİ Genel 
Müdürlüğümüz ve ilgili tarafların dikkatine sunmaktadır.

Bölgede yaşayan 3 milyon civarındaki nüfusun içme kullanma ve endüstri 
suyu ihtiyacının %60’ından fazlası yer altı suyundan karşılanmaktadır. Tarımsal 
amaca yönelik aşırı su çekimi nedeniyle yer altı suyunu bitme noktasına getiren 
bu durum karşısında sürdürülebilir bir yer altı suyu yönetimi için 6111 sayılı kanun 
çıkarılmıştır. Söz konusu kanunun 126.maddesi ile 167 sayılı yer altı suları hakkında 
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kanunun 10.maddesine “kuyu, galeri, tünel vb çekilecek yer altı suyu miktarının 
tespitini sağlayacak ölçüm sistemleri kurulmadan kullanma belgesi verilemez, bu 
ölçüm sistemlerinin özellikleri yönetmelikle belirlenir” ifadesi eklenmiştir. Ayrıca 
kanunda belirlenen kaidelere uymayanlar hakkında maddi cezayı gerektiren 
hükümlerde konulmuştur.

Konu her ne kadar kanunla ve yönetmeliklerle idare edilmek istense 
de susuzluğa çare olmayacaktır. KOP Bölgesinde bulunan kullanılabilir su 
potansiyeli, optimum şartlarda bile mevcut tarım alanlarının 1/3’ünün ihtiyacını 
karşılayabilmektedir. Zaman zaman yaşanan kuraklığa da bağlı olarak su 
ihtiyacının artması yanında, kuru tarım yapılan arazilerde gelir artışı nedeniyle sulu 
tarıma geçiş isteği yer altı suyu talebi daha da artırmış, ruhsatlı ve kaçaklı kuyular 
vasıtasıyla oluşan aşırı çekim nedeniyle yer altı suyu bitme noktasına gelmiştir. En 
önemli stratejik konulardan biri olan ülkenin gelecekteki tarımsal üretim ve gıda 
güvenliği konusu da dikkate alındığında Türkiye’nin en büyük tarım arazilerine 
sahip olan KOP Bölgesinin mutlak surette havza dışından su getirme projelerinin 
geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. 

Havza dışından su getirme projeleri uzun zamandır DSİ tarafından 
çalışılmaktadır. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı da konunun önemini 
bildiği için bir taraftan ilgili kuruluşlarla koordinasyon yaparken diğer taraftan da 
yeni proje geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Bu amaçla; Sakarya, Kızılırmak, 
Seyhan, Manavgat, Göksu hatta Fırat Havzalarından su getirme çalışmaları 
yapılmıştır. İncelemeler sonucunda Seyhan, Manavgat ve Fırat Havzalarında 
kullanılmayan fazla su olduğu ancak bu suların yüksek terfilerle Konya Kapalı 
Havzasına aktarılabileceği ve işletme aşamasında büyük enerji maliyetler 
gerektirdiğinden bugünkü şartlarda ekonomik olmadığı görülmüştür. 

Göksu Havzasında ki mevcut su potansiyelinin bir kısmının cazibeli olarak 
Konya Kapalı Havzasına aktarılması ekonomik ve teknik olarak yapılabilir 
bulunmuştur. Göksu Nehri; Göksu Çayı ve Ermenek Çayı olmak üzere 2 ana koldan 
oluşmaktadır. Göksu Çayını oluşturan kolda yıllık 1,6 milyar m3, Ermenek çayını 
oluşturan kolda yıllık 2 milyar m3 olmak üzere Silifke’de Akdeniz’e döküldüğü 
yerde toplam debisi 3,6 milyar m3’dür. KOP Kapsamında yapılan planlama 
çalışmaların 1.etabını oluşturan Konya-Çumra 3. Merhale Projesi, bölgenin en 
önemli su getirme projesidir. Bu proje ile Göksu Kolu üzerinde yapılacak 3 adet 
barajda (Bağbaşı, Bozkır ve Afşar) regile edilecek suyun yıllık 414 milyon m3’ünün 
17 km’lik Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Kapalı Havzasına aktarılması planlanmış 
ve bu ünitelerden Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünelin inşaatı tamamlanmış olup 2012 
yılı başında işletmeye açılmıştır. Yine proje kapsamında bulunan Bozkır ve Afşar 
Barajları ile Afşar Bağbaşı Derivasyon Kanalının inşaatları devam etmektedir. 
Bu tesislerin tamamlanmasıyla yılda 414 milyon m3 su Konya Kapalı Havzasına 
aktarılabilir hale gelecektir. 

KOP Bölgesine Havza dışından su temini önerileri arasında yer alan Konya-
Çumra 3. Merhale Projesinin 2.Etabını oluşturabilecek önemli bir projede Göksu 
Nehrinin Ermenek Kolundan cazibe ile su getirme projesidir. Söz konusu proje 
ile inşaatı tamamlanan Ermenek Barajının membasında bulunan Gevne Çayından 
alınacak suyun bir tünel vasıtası ile 1.Etap sistemine aktarılması oradan da Mavi 
Tünel vasıtasıyla Konya Kapalı Havzasına aktarılması ekonomik ve teknik olarak 
yapılabilir bulunmuştur. Proje 3 alternatifte incelenmiştir (KOP BKİ Şekil 2).

1. Alternatif:
Ermenek Çayının Membaanı oluşturan Gevne Çayı üzerinde Beyreli Köyü 

yukarısında yapılacak küçük baraj veya regülatör ile alınacak su yaklaşık 14,5 
km’lik bir tünel ile ve cazibe ile Bozkır Barajına aktarılacak oradan da Mavi Tünel 
vasıtasıyla Konya Kapalı Havzasına aktarılacaktır. Bu alternatif ile yılda ortalama 
150 milyon m3 su aktarılabilecektir.
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2. Alternatif:
Ermenek Çayının Membaanı oluşturan Gevne Çayı üzerinde Beyreli Köyü 

aşağısında yapılacak küçük baraj veya regülatör ile alınacak su yaklaşık 13 km’lik bir 
tünel ile ve cazibe ile Afşar Bağbaşı Barajı derivasyon kanalına aktarılacak oradan 
da Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Kapalı Havzasına aktarılacaktır. Bu alternatif ile 
yılda ortalama 200 milyon m3 su aktarılabilecektir.

3. Alternatif:
Ermenek Çayının Membaanı oluşturan Gevne Çayı üzerinde ve Çamiçi Köyü 

yakınında yapılacak küçük baraj veya regülatör ile alınacak su yaklaşık 16,5 km’lik 
bir tünel ile ve cazibe ile Afşar Barajına aktarılacak oradan da Mavi Tünel vasıtasıyla 
Konya Kapalı Havzasına aktarılacaktır. Bu alternatif ile yılda ortalama 250 milyon 
m3 su aktarılabilecektir. 

Projenin toplam maliyeti 250 milyon TL olup ekonomik ve hızlı yapılabilirliği 
yanında suyun cazibe ile alınması Göksu Havzasından kullanılamayıp Akdeniz’e 
boşa akan bir su olması nedeniyle öncelik kazanmaktadır. 

Şekil 2-1. Alternatif I Kesikköprü Barajı-ASKİ Su Boru Hattından KOP Bölgesi’ne Su Temini Önerisi (KOP BKİ)
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KOP Bölgesine Havza dışından su temini önerileri arasında yer alan 2.Proje; 
Kızılırmak Havzasından-Hirfanlı Barajından Su aktarılmasıdır. Ankara Büyükşehir 
Belediyesinin içme suyu amaçlı olarak Kızılırmak Nehrinden (Kesik Köprü Barajı) 
Pompajı vasıtasıyla yılda 280 milyon m3 suyun alınarak Ankara’ya transferini 
temin eden proje 2008 yılında tamamlanmıştır. Ancak temin edilen suyun sülfat 
içeriği yüksek olduğundan içme suyu için uygun olmaması nedeniyle halk 
tarafından benimsenmemiş halen atıl durumda bulunan projenin KOP Bölgesine 
yönlendirilmesidir. Çünkü Ankara’nın uzun süre içme suyu ihtiyacını karşılayacak 
olan Bolu-Gerede sisteminden getirilecek yeni içme suyu projesi geliştirilmiş 
olduğundan Kesik Köprü Barajından alınacak suyun Ankara’da kullanımından 
vaz geçilmiştir. İçme suyu amacıyla kullanılamayan ve Ankara’ya transferinden 
vaz geçilen bu suya Konya Kapalı Havzasının Kuzey kesiminde bulunan tarım 
arazilerinde şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda söz konusu suyun sülfat 
içeriyor olması Tuz Gölü civarındaki sodik ve borlu toprakların ıslahı içinde faydalı 
olacağı düşünülmektedir. Proje 2 alternatifle incelenmiştir. 

1. Alternatif: (Kesikköprü Barajı- Aski Boru Hattından temin): 

Yarı atıl durumunda olan tesisler ile Kesikköprü Barajından 350 m terfi ile 
alınacak yaklaşık 200 milyon m3 su 33 km’lik boru hattı vasıtasıyla Konya Kulu 
ilçesinin kuzeyinde 1130 m kotlarında inşa edilecek bir depolamaya getirilecektir. 
Buradan cazibe ile alınacak sulama suyu ile Kulu Cihanbeyli ovalarında yaklaşık 40 
bin hektar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Yaklaşık 250 milyon TL yatırım 
maliyeti olan projenin işletme giderleri dikkate alındığında 1 m3 suyun maliyeti 
0,35 TL olacağı tahmin edilmektedir. 

2. Alternatif: 

1.Alternatifte tanımlanan sistem Kesikköprü Barajından beslenmektedir. 

Şekil 2. Alternatif II Hirfanlı Barajı-ASKİ Su Boru Hattından KOP Bölgesi’ne Su Temini Önerisi (KOP BKİ)
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Kızılırmak üzerinde bulunan ve membaında yer alan aynı zamanda Konya Kapalı 
Havzasına daha yakın olan Hirfanlı Barajından 250 metre terfi ile alınacak yaklaşık 
200 milyon m3 su 24 km’lik boru hattı vasıtasıyla Konya Kulu ilçesinin kuzeyinde 
1130 m kotlarında inşa edilecek bir depolamaya getirilecektir. Buradan cazibe 
ile alınacak sulama suyu ile Kulu ve Cihanbeyli ovalarında yaklaşık 40 bin hektar 
tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Yaklaşık 220 milyon TL yatırım maliyeti 
olan projenin işletme giderleri dikkate alındığında 1 m3 suyun maliyeti 0,25 TL 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Kızılırmak Havzasından Konya Kapalı Havzasına bu proje ile yılda yaklaşık 200 
milyon m3 suyun aktarılması ile yerüstü suyu bulunmayan, yer altı suyu çok kısıtlı 
olan ve Mavi Tünel Projesinden sulama imkanı olmayan, Havzanın Kuzeyinde 
bulunan tarım arazilerinin sulanabilmesi hayati önem arz etmektedir. Bölge bu 
yolla kısmen de olsa kuru tarımdan sulu tarıma geçecek ve tarımsal üretimde 
ciddi artışlar sağlanacaktır.

Şekil 3. Ermenek Çayından KOP Bölgesine Su Temini Önerisi (KOP BKİ)
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5. DÜNYA’DA HAVZALAR ARASI SU TRANSFERİ 
UYGULAMALARI

Dünya’da ve Türkiye’de ihtiyaç duyulan yerde mevcut su kaynaklarının 
endüstriyel, tarımsal ve kentsel su ihtiyacını karşılayamaması ve bölgede kuraklık 
oluşması sonucu ihtiyaç duyulan su kaynağının havza dışından veya bir başka 
bölgeden havzaya getirilerek su kaynağının desteklenmesi dünyanın pek çok 
bölgesinde uygulanan su transfer projeleri olarak hayata geçirilmiştir. 

Güney Afrika, su kaynakları açısından zengin olmayan yarı kurak bir bölgede 
yer almaktadır. Ülkede yağış önemli bölgesel farklılıklar göstermektedir. Yıllık 
yağış yüksekliği ülkenin % 60’ında 500 mm iken % 20’sinde 200 mm3’ün altındadır. 
Yer altı sularında da kalite problemi olduğu için yeterince kullanılamamaktadır. 
Kaynak sıkıntısı için geleneksel çözüm yaklaşımı rezervuar kapasitelerinin 
artırılması ve su çekiminin bu şekilde dengelenmesi sağlanmıştır. 1956 yılında 
4.400 m3 olan rezervuar kapasitesi 1990’lı yıllarda 29.500 milyon m3’e çıkmıştır 
(Muller, 1999; Barta, 2001). 

Finlandiya, Helsinki kenti içme suyu ihtiyacını Paijanne Gölü’nden transfer ettiği 
su ile karşılamaktadır. Sistem ile 1.5 milyon kişinin su ihtiyacı karşılanmaktadır. 
Transfer amacıyla 1973-1982 yılları arasında 120 km uzunluğunda bir kanal inşaa 
ederek suyu oradan almışlardır (Lemmela ve ark., 1999). 

Almanya’da su genel anlamda sosyal ve ekonomik gelişmeyi sınırlayıcı boyutta 
değildir. Ancak su transferi projelerinin geçen 150 yıl boyunca gerekli olduğu ve 
gelecekte de gerekli olacağı belirtilmektedir. Almanya’da yıllık yağış bölgesel 
farklılıklar göstermektedir. Bazı dağlık bölgelerde yıllık yağış yüksekliği 900 mm 
iken karasal iklimin hüküm sürdüğü diğer bölgelerde 500 mm’nin altındadır. Bu 
nedenle az yağış alan ve su ihtiyacı fazla olan Münih, Stuttgart, Frankfurt, Cologne 
ve Leipzig gibi büyük kentlerin su ihtiyacı, su transferi ile karşılanmaktadır. 
Almanya’da 1987’de içme suyunun % 23’ü transferle karşılanmış, bu oran 1990’da 
% 30’a çıkmıştır. Avrupa Birliği’nin yayımlayabileceği yeni su kalite standartlarının 
bu oranın artmasında etkili olabileceği söylenmektedir. Su transfer projeleri 
geliştirilirken herhangi bir çevresel değerlendirme yapılmamış, karar destek 
sistemleri kullanılmamıştır. Ancak bu gibi transfer projelerinin yaratacağı etkiler 
konusunda kamuoyu geçmişe oranla daha dikkatlidir. Almanya’da çok sayıda 
büyük transfer sistemi başarıyla yürütülmektedir (Schumann, 1999).

İran, kurak ve yarı kurak bir bölgede bulunmaktadır. Yıllık yağış yüksekliği 
ortalama 250 mm’dir. Yağış ciddi bölgesel farklılıklar göstermektedir. Kuzeyde 
yıllık yağış yüksekliği ortalama 1.000 mm iken iç kesimler ve güneyde yıllık 
yağış yüksekliği ortalama 100 mm’dir. Hızlı nüfus artışı, endüstriyel ve tarımsal 
su talebinde artış ve 1995 yılından beri süren kuraklık nedeni ile İran’da da su 
transfer projelerinin uygulanmasına başlanmıştır. Yazd şehri çölün yanı başında 
kurulmuştur. Su kaynağı yer altı suyuyken artan nüfus artışı ile yeterli gelmemeye 
başlamış ve Zayandehrud nehrinden su transferine başlanmıştır. Zahedan 
şehrinde de az yağış sebebiyle su kaynakları yetersiz kalmış ve Hirmand nehrinden 
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su transferine başlanmıştır. 200 km uzunluğunda boru hattı ile su alınmıştır. İran’ın 
kuzeybatısında bulunan Mazandara’dan Golestana su transfer etmek amacıyla 
400 km uzunluğunda bir kanalın yapılması planlanmış ve böylece yarı kurak 
topraklara sahip olan Golestan’da tarım ve endüstri gelişmiştir. Projenin bitirilmesi 
ile 100.000 kişiye iş olanağı sağlanacağı tahmin edilmektedir (Homayoun, 2002).

Çin, MR projesi ile toplam uzunluğu 1.230 km olan bir kanal Han Jiang Nehri 
üzerinde bulunan Danjiangkou Barajından Pekin’in de içme suyunun bulunduğu 
Henan ve Hebei eyaletlerine su transfer edilecektir. Kanalla barajdaki su seviyesine 
bağlı olarak saniyede 500 m3 ile 1.200 m3 arasında su taşınabilecektir. ER projesi 
ile de Chang ve Jiang nehrinden alınan su 1.150 km uzunluğunda bir kanalla 
Tinajin kentine kadar taşınacaktır (Wang ve Ma, 1999; Bangyi ve Qinglian, 1983). 

Amerika’da da, Nevada eyaletinde 20 transfer projesi ile ekonominin 
büyümesi ve eyaletin gelişmesi sağlanmıştır. Colorado nehrinden büyük miktarda 
su, Colorado-Big Thompson (C-BT) projesi ve Windy Gap projesi ile South Platte 
nehri havzasına, Fry-Ark ve Twin gölü projesi ile de Arkansas nehri havzasına 
transfer edilmektedir. Windy Gap projesi ile transfer edilen 59.2 milyon m3/yıl 
su içme suyu ve endüstriyel amaçlı kullanılmaktadır. Fry-Ark projesi ile transfer 
edilen 99 milyon m3/yıl su içme suyu olarak, endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerde 
kullanılmaktadır (Commitee, 1992; http://www.ncwcd.org). Kaliforniya eyaletinde 
Central Valley projesi (CVP) ve State Water Projesi (SWP) kapsamında havzalar 
arasında su transfer edilmektedir. CVP’de Sacramento- San Joaquin nehrinden 
Güney Kaliforniya’ya uzunluğu 800 km olan kanallardan oluşan sistem ile yılda 
ortalama 8.6 km3 su 1.2 milyon hektar tarım arazisini sulamak amacıyla, 2.46 km3 
su ise kentsel su temin amacıyla taşınmaktadır (Hirji, 1998 and http://www.water.
ca.gov). 

Libya’da 1980’lerin başında başlanan Great Man-Made River (GMRP) projesi 
ile Sahra Çölü’nden çekilen yeraltı suyu yüzlerce kilometre uzunluğunda hatlarla 
Trablusgarp ve Bingazi gibi önemli kentlerin su ihtiyacını karşılamaktadır (Gijsbers 
ve Locks, 1999). 

Japonya’nın başkenti Tokyo’da da su yetersizliği yüzünden 20. yüzyılın başında 
Tama Nehri’nden su transfer edilmeye başlandı. Başlangıçta 50 milyon m3 iken 
1930’larda 300 milyon m3’e ulaştı. Sonraki yıllarda su yetmeyince Tokyo’ya çok 
uzak olan Tone Nehri’nden su transferine başlandı. Artan su talebi ile birlikte Tone 
Nehri’nin yan kolları üzerine de rezervuarlar inşa edilerek su Tokyo’ya taşındı. 
Devam eden su sıkıntısı ile ikinci Dünya Savaşı sonrasında Yoshino Nehiri’nden 
iki rezervuarla Sameura ve Ikeda rezervuarlarla alınmaya başlanmıştır (Okomato, 
1983).

Aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere 2000-2020 yılları arasında dünya da 
yılda minimum 760 km3 maksimum 1240 km3 suyun bir havzadan başka bir 
havzaya transfer edileceği ön görülmektedir. Su transferinin geçmişte olduğu 
gibi gelecekte de olduğu gibi su temin etme noktasında etkili bir yol olduğu 
görülmektedir.
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Tablo 2. Aşağıda Türkiye de geliştirilen Havzalar Arası Su Transferine ait bazı
  projeler verilmiştir.  

Projenin Adı Suyu Alınan Havza Transfer Edilen Yer Miktar (milyon m3)

Büyük Melen 
Projesi

Batı Karadeniz İstanbul 1190v

Anamur-Dragon 
Projesi

Doğu Akdeniz Kıbrıs 75

Manavgat Çayı 
Projesi

Antalya KKTC-İsrail 180

Konya Ovası Projesi Göksu Konya Kapalı Havzası 414

5. TÜRKİYE’DE HAVZALAR ARASI SU TRANSFERİ 
UYGULAMALARI

Türkiye’de havzaların ekolojik, sosyal ve demografik koşulları ve havza 
kaynaklarının kullanımı bulunduğu bölgeye göre ve havza alanlarının yatay 
ve dikey dağılımına bağlı olarak farklı havza yörelerinde önemli farklılıklar 
gösterebilmektedir. Türkiye 25 hidrolojik havzaya bölünmüş olup bu havzalardan 
toplam ortalama yıllık akış 186 m3’dür. DSİ verilerine göre bunun yaklaşık üçte 
biri ülkenin doğusunda yer alan Fırat-Dicle havzasına aittir. Alansal büyüklük 
olarak bunu Kızılırmak ve Sakarya havzaları izlerken, ortalama yıllık akış miktarı 
olarak Fırat-Dicle havzasından sonra Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Antalya 
Havzaları gelmektedir.

Tablo 1. Bazı Ülkelerde Transfer Edilen Su Miktarı (Shiklomanov, 1999).

Ülke
Transfer Edilen Su (km3/yıl) 2000-2020

(Planlanan)

1900 1920 1940 1960 1970 1980 1986 Min. Maks.

Kanada 7 7 10 14 25 90 140 260 300

ABD - 2 20 26 27 27 30 150 250*

Meksika - - - 1 4 4 9 10 15

Sovyetler Birliği - 8 8 10 25 47 60 100 220**

Hindistan 15 15 18 18 22 37 50 130 310

Çin - - - 40 45 50 (10) 30 40

Diğer Ülkeler* - - - - - - 60 65 80

Toplam (Dünya) 22 24 56 109 148 257 364 760 1240
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ÖZET
KOP Bölgesi  (Aksaray, Karaman, Konya, Niğde) 65.322 km2 yüzölçümü ile 

Türkiye yüzölçümünün %8,3’ünü; 2.889.500 ha tarım alanı ile Türkiye tarım 
alanlarının %12,14’ünü oluşturmaktadır.  Bölge tarım alanlarının %32’sini sulu 
tarım (923.569 ha, ruhsatsız kuyu alanları dahil), %68’ini kuru tarım alanları 
(1.965.931 ha) oluşturmaktadır. KOP Bölgesinin, 2011 yılı sulu tarım alanlarındaki 
bitki desenine göre yapılan hesaplamalarda; sulama suyu ihtiyacının yıllık yaklaşık 
4,319 milyar m3/yıl olduğu hesaplanmış; ancak fiili çekimin ise yine aynı yıl bitki 
desenine göre 6,628 milyar m3/yıl olduğu tahmin edilmiştir. Devlet Su İşleri (DSİ) 
verilerine göre ise, bölgenin yıllık kullanılabilir su potansiyelinin 4,365 milyar m3 
olduğu bilinmektedir. Bölgede mevcut tarım alanlarının tümünün sulanabilmesi 
için (ortalama 500 mm sulama suyuna göre)yıllık 15 milyar m3 civarında net 
sulama suyuna ihtiyaç bulunmasına karşın; Bölgede 1,930 milyar m3’ü yerüstü, 
2,435 milyar m3’ü de yeraltı su kaynağı olmak üzere toplam yıllık kullanılabilir su 
kaynağı 4,365 milyar m3’tür. Bu rakamlar gösteriyor ki, tarım alanlarının tümünün 
sulanması için gerekli ilave su miktarı yaklaşık 10.635 milyar m3 tür.

Sonuç olarak;  Bölge su kaynaklarının mutlak suretle tasarruflu kullanılması 
gerekmektedir. Bunun için de; öncelikle arazi toplulaştırması ve kapalı sulama alt 
yapı hizmetlerinin tamamlanmasının yanında; doğal kazancımız olan ancak her 
yıl biraz daha azalmakta olan “yer altı sularının (YAS)” ve büyük bütçeler ayrılarak 
ihtiyaç alanlarına ulaştırılan “yer üstü sularının(YÜS)” faydalanıcı tarafından 
kullanımı da bir o kadar önemlidir. Dolayısıyla su kaynaklarının, su yönetimi 
anlayışı ile kullanılmasında günümüz teknolojisinin imkanları içerisinde azami 
gayret gösterilerek, mevcut su kaynaklarının (YÜS ve YAS) yüksek oranda faydaya 
dönüşmesini sağlamak bölge tarımının geleceği açısından son derece önemlidir. 
Bununla birlikte, yukarıda bahsedilen tedbirler alınsa bile bölge su kaynakları 
mevcut tarım alanlarının sulanması için yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple, iç ve dış 
havzalardan su transferi de bölge ve ülke için hayatı öneme sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: KOP Bölgesi, Toprak ve Su kaynakları, Sulama Yönetimi, 
Havza su transferi

1.GİRİŞ
Su, bitki üretiminin temelini oluşturur. Yüksek ve nitelikli verim için elverişli 

suyun en iyi biçimde kullanılması gerekir. Bu amaca, farklı gelişme koşullarında 
suyun (doğal yağışlar ve sulama), bitki gelişimi ve verimi üzerindeki etkisinin 
doğru biçimde anlaşılması ile ulaşılabilir(Doorenbos ve Kassam, 1979).

Bitkiler ihtiyaç duydukları suyu kökleriyle alırlar. Bitki kök bölgesinde, bitkinin 
kolayca alabileceği miktarda su bulunması durumunda, bitkinin yetişmesinde ve 
buna bağlı olarak da veriminde (diğer faktörlerinde yerine getirilmesi ile) herhangi 
bir sınırlama olmaz. Şayet toprakta bulunan su bitkinin normal gelişimi için yeterli 
değilse, bitkide suya karşı bir gerilim ortaya çıkar. Bu gerilim belirli bir süre devam 
ederse verimde azalma meydana gelir. Bitkiler ihtiyaçları olan suyu ilk olarak 
doğal yağışlardan karşılar. Bu yağışların yeterli olmaması durumunda sulama ile 
bitki kök bölgesine su verilir(Şahin ve ark., 2010). Sulama; bitkilerin gelişmesini 
sürdürebilmesi için gerekli olan, ancak doğal yağışlarla karşılayamayan suyun 
bitkilere ölçülü ve kontrollü biçimde verilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. 
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Sulamada temel amaç; bitki gelişimi için gerekli olan suyun kök bölgesinde her 
noktada eşit olarak depolanmasıdır. Bunun için suyun bitki kök bölgesine en 
uygun biçimde verilmesi gerekir. Bitkilerin normal gelişimlerini sürdürebilmeleri 
için büyüme mevsimi boyunca bitki kök bölgesinde yeterli nemin bulunması 
şarttır. Bunun için sulama yapmak zorunludur(Kara, 2005).

 Tarımsal üretimde, sulama ile optimum verim artışı sağlamak, suyun bitki kök 
bölgesine homojen ve yeterli miktarda verilmesine; toprak özelliği, topografya, 
bitki çeşidi ve sulama suyu varlığına göre seçilecek bir sulama yönteminin 
uygulanmasına bağlıdır. Üretim kayıplarının büyük bir bölümü vegetasyon süresi 
içerisinde sulama programının yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Zamanında 
yapılmayan sulama uygulamaları ve eksik sulama uygulamaları verim düşüşüne 
sebep olmaktadır. Tarımsal su yönetiminde sulama programlaması çok önemlidir. 
Sulama programı yapılırken su ve tarım alanına göre karar vermek en uygun 
ölçüttür. Suyun az ve pahalı olduğu yerlerde birim su miktarından; tarım alanının 
sınırlı olduğu yerlerde ise birim alandan en çok ürünün alınmasını amaçlayan 
programlar düzenlenmelidir(Köksal ve ark., 2001). Bununla birlikte sulama 
zamanı, süresi ve aralığının da, iklim-toprak-bitki-su ilişkisi göz önüne alınarak 
hesaplanması son derece önemlidir.

2. KOP BÖLGESİ MEVCUT TOPRAK ve SU KAYNAKLARI

KOP Bölgesi 65.322 km2 yüz ölçümü ile Türkiye yüz ölçümünün %8,3’ünü; 
2.889.500 ha (2012 Yılı) tarım alanı ile Türkiye tarım alanlarının %12,14’ünü 
oluşturmaktadır. Bölge tarım alanlarının %32’sini sulu tarım (923.569 ha, ruhsatsız 
kuyu alanları dahil), %68’ini kuru tarım alanları (1.965.931 ha) oluşturmaktadır. KOP 
Bölgesi 2012 yılı, tarım alanları ve arazi kullanım durumu Tablo 1 de görülmektedir 
(Anonim, 2013a)

Tablo 1’de görüldüğü üzere 2012 yılı KOP Bölgesi kültür bitkisi ve çayır-
mera alanları toplamı 44.739.951 dekar olup, Türkiye kültür bitkisi ve çayır-mera 
alanlarının % 11,65’ini oluşturmaktadır. Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler bazında 
ekilen alan olarak Türkiye’nin %11,63’ünü oluşturan Bölge, nadas alanının 
%21,75’ine, sebze ekili alanın %5,91’ine, meyveler, içecek ve baharat bitkileri 
ekimi yapılan alanının ise %3,39’una sahiptir.

KOP Bölgesi’nde bulunan mevcut sulanan alanlar Tablo 2’de verilmiştir. 2012 
yılı itibariyle KOP Bölgesi’nde toplam mevcut sulanan alan miktarı 923.569 ha 
olarak gerçekleşmiştir (Anonim 2012a; Anonim, 2013b). 

Tablo 1.  KOP Bölgesi Tarım Alanları ve Arazi Kullanımı (Dekar).

İl Adı Tahıllar 
ve Diğer 
Bitkisel 
Ürünler 

Ekilen Alan 
(a)

Nadas 
Alanı (b)

Sebze 
Bahçeleri 
Alanı (c)

Meyveler. 
İçecek ve 
Baharat 

Bitkilerinin 
Alanı (d)

Kültür 
Bitkileri 

Toplam Alanı 
(e=a+b+c+d)

Çayır Mera 
Alanı  (f)

Kültür 
Bitkisi ve 

Çayır Mera 
Alanları 
Toplamı 
(g=e+f)

Aksaray 2.401.069 1.220.636 98.335 50.725 3.770.765 2.778.030 6.548.795

Karaman 2.162.265 524.503 137.105 353.338 3.177.211 2.013.630 5.190.844

Konya 11.692.425 6.768.596 195.798 387.570 19.044.389 7.615.800 26.660.186

Niğde 1.735.173 809.860 57.861 299.742 2.902.636 3.437.490 6.340.126

KOP 17.990.932 9.323.595 489.099 1.091.375 28.895.001 15.844.950 44.739.951

Türkiye 154.644.523 42.861.366 8.271.142 32.177.781 237.954.812 146.170.000 384.124.812
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KOP Bölgesi su kaynakları potansiyeli iller bazında Tablo 3 de verilmiştir. 
Tablo 3’deki veriler incelendiğinde, KOP Bölgesi’nin yeraltı ve yerüstü toplam su 
potansiyeli9.130 hm3/yıl olduğu görülmektedir(Anonim, 2012b). 

KOP Bölgesi kullanılabilir su kaynağı potansiyeli ise yine iller bazında Tablo 
4 de verilmiştir(Anonim, 2012b). Tablo incelendiğinde, kullanabilir su kaynağı 
potansiyelinin toplam 4.365 hm3 /yıl olduğu görülmektedir.Bölgede tarıma 
elverişli arazinin çok kullanılabilir su kaynağı potansiyelinin az olması nedeniyle, 
Bölgedeki tarımsal üretimin kıt su kaynaklarına göre yapılması büyük önem arz 
etmektedir.

3. KOP BÖLGESİ İÇİN SUYUN ÖNEMİ

KOP Bölgesi coğrafi konumu itibariyle Türkiye’nin en büyük ovalarına sahip 
ancak en az da yağış alan bölgesidir. Türkiye uzun yıllar yıllık yağış ortalamasının 
640 mm civarında olmasına karşın bölge uzun yıllar yıllık yağış ortalaması 330 
mm civarındadır. Bu miktar, Konya-Karapınar İlçesi civarında 280 mm’nin altına 
kadar düşmektedir. Bu nedenle Türkiye’de kullanılabilir yerüstü su kaynağının 
ancak %2’si bölgededir. Diğer yandan bölgenin geniş bir kapalı havza olması 
nedeniyle Türkiye yeraltı su kaynağının %17’sini bulundurmaktadır. Bir başka ifade 
ile Türkiye’de kullanılabilir yerüstü suyunun en az, buna karşılık yeraltı suyunun 
en fazla bulunduğu bölge Konya Kapalı Havzası’dır. Fakat kullanılabilir rezerv 

Tablo 2. KOP Bölgesi’nde Mevcut Sulanan Alan (Hektar)

Tablo 3. KOP Bölgesi Yeraltı ve Yerüstü Toplam Su Potansiyeli(hm3 /yıl)

Tablo 4.KOP Bölgesi Yeraltı ve YerüstüKullanılabilir Su Kaynağı Potansiyeli(hm3 /yıl)

* Kuyu başına düşen alan miktarı 4 ha olarak kabul edilmiştir.

*Yeraltı suyunun dengede kalabilmesi için çekilebilecek maksimum su potansiyeli değerleri.

Konya Karaman Aksaray Niğde KOP

İşletmede 
Olan DSİ 
Projeleri (YÜS)

188.807 22.838 24.761 8.316 244.722

İl Özel İdaresi 
Sulamaları 
(YÜS)

22.940 6.112 9.675 27.102 65.829

Halk 
Sulamaları 
(YÜS)

56.877 4.640 23.008 9.983 94.508

Kooperatif 
sulamaları 
(YAS)

147.803 33.790 11.0019 20.230 212.842

Şahıs 
Sulamaları 
(YAS) *

192.872 17.908 45.796 49.092 305.668

Toplam 609.299 85.288 114.259 114.723 923.569

Aksaray Karaman Konya Niğde KOP Bölgesi

Yerüstüsuyu 432 1.814 3.685 764 6.695

Yeraltısuyu* 258 244 1.539 394 2.435

Toplam 690 2.058 5.224 1.158 9.130

Aksaray Karaman Konya Niğde KOP Bölgesi

Yerüstü suyu 99 146 1.640 45 1.930

Yeraltı suyu  258 244 1.539 394 2.435

Toplam 357 390 3.179 439 4.365
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üzerinde aşırı çekim, yağışların yetersizliği ve yeterli besleme olmadığından; 
havzadaki yeraltı suyu seviyesi her yıl ortalama 3 m düşüş göstermektedir.  

Konya bölgesinin kurak ve yarı kurak bir iklim özelliği göstermesi, kullanılan 
sulama suyundan tasarrufa gidilmesini zorunlu kılmaktadır. Ovada, sulamada 
kullanılan suların çok büyük bir bölümünü yeraltı su kaynakları oluşturmaktadır. 
Yeraltından rezervin üzerinde bir su çekimi söz konusudur ve bu nedenle de 
yeraltı su seviyesi hızlı bir şekilde düşmektedir. Özellikle yüzey sulama yöntemleri 
ile aşırı su uygulaması hem su kaynaklarının israfına ve hem de drenajın yetersiz 
olduğu alanlarda tarım topraklarının çoraklaşmasına sebep olur. Bu sebeple, 
Konya gibi kurak ve yarı-kurak iklim bölgelerinde suyun tarımda etkin kullanımı 
sağlanmalıdır.

Bölgede uygun bitki deseni ve modern sulama sistemleri uygulansa bile 
mevcut tarım alanlarının tümünün sulanabilmesi için, yıllık 15 milyar m3 civarında 
sulama suyuna ihtiyaç bulunmasına karşın daha öncede belirtildiği gibi yıllık 
kullanılabilir su kaynağı 4,365 milyar m3’tür. Bu miktar içinde 2016 yılında tam 
kapasiteye ulaşması planlanan Mavi Tünel ve bağlantılı projeleriyle havzaya 
aktarılacak yaklaşık 400 milyon m3 su miktarı da dahildir. Bu durum bölgenin su 
kaynakları bakımından kritik konumda olduğunu göstermektedir. 

Bölgede son yıllara bakıldığında;özellikle 1999/2001 ve 2005/2008 yıllarında 
meteorolojik, hidrolojik, tarım ve sosyo-ekonomik kuraklıkların Konya ili ağırlıklı 
olmak üzere diğer illerde de değişik derecelerde yaşandığı görülmüştür.Bu 
durum, yeraltı sularının kontrolsüz bir şekilde açılan ruhsatsız kuyular aracılığıyla 
kullanılmasına sebep olmuştur.Sonuç olarak, son yıllarda YAS su seviyelerinde 20 
m kadar varan düşüşler tespit edilmiştir.Yeraltı sularından aşırı su kullanımı devam 
edecek olursa, belirli bölgelerde, gelecekte ekonomik olarak su alınamayan 
kuyular olabileceği, bu durumunda bölgenin sulanan alanlarında bir azalma riski 
meydana getirebileceği tahmin edilmektedir. 

KOP Bölgesinin 2011 yılı sulu tarım alanlarındaki bitki desenine göre yapılan 
hesaplamalarda sulama suyu ihtiyacının yıllık yaklaşık 4,319 milyar m3/yıl olduğu 
hesaplanmış; ancak fiili çekimin ise yine aynı yıl bitki desenine göre 6,628 milyar 
m3/yıl olduğu tahmin edilmiştir. Buradan da açıkça görülüyor ki yanlış sulama 
uygulamaları sonucu 2.309 milyar m3 su her yıl gereksiz yere kullanılıyor. DSİ 
verilerine göre bölgenin yıllık kullanılabilir su potansiyelinin 4,365 milyar m3 
olduğu bilinmektedir. Buna göre mevcut bitki deseninin tarım biliminin gereğinin 
yerine getirilerek sulanması halinde yıllık kullanılabilir su miktarına yakın değerde 
olduğu ancak fiili çekimin kullanılabilir su miktarının çok üzerinde gerçekleştiği 
tahmin edilmektedir. Bu durumda uygulamada gerek alt yapı yetersizliğinden 
gerekse tarla içi sulamanın tarım bilimine uygun yapılamamasından dolayı bir israf 
söz konusu olduğu görülmektedir. Yıllara göre değişmekle birlikte ortalama bitki 
sulama suyu ihtiyacı ile mevcut şartlarda kullanılabilir su potansiyelinin bir birine 
yakın olması alınacak önlemlerle sulu tarım alanlarındaki mevcut ürün deseninin 
korunarak en azından ülkenin mevcut gıda ihtiyacına katkısının sürdürülmesi 
sağlanabilinecektir. 

4. KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL SU YÖNETİMİ

Canlılar için vazgeçilmez doğal bir kaynak olan su, tarımsal üretimde en 
önemli girdilerden biri olup, toprakta bitki için gerekli olan nemi temin ederek 
verimi artırmanın yanı sıra, sektörü kuraklıktan önemli ölçüde bağımsız kılmakta, 
ilave istihdam oluşturmakta, kırsal alanda gelir dağılımını düzeltmekte, gübre ve 
bitki besin elementi kullanımına imkan sağlamakta, üretimin çeşitlenmesine ve 
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bitki yetişme süresinin uzunluğuna bağlı olarak aynı alandan birden fazla ürün 
alınmasına imkân vermektedir(Şahin ve ark., 2010).

Konya’da sulanan alanların büyük bir kısmı yüzeysel sulama (karık, tava ve 
salma) ve yağmurlama sulama yöntemiyle sulanmaktadır. Bununla birlikte, 
son yıllarda su kaynaklarının azalması ve tarımsal politikalar nedeniyle basınçlı 
sulama yöntemlerinde, özellikle de damla sulama yönteminin kullanılmasında bir 
farkındalık oluştuğu gözlenmektedir.

Tarımda suyun etkin kullanımının asıl amacı, kaynağından alınan suyun en 
az kayıpla bitki kök bölgesine ulaştırılması ve yine en az kayıpla depolanmasını 
sağlamaktır. Bu amaçla; bölgeye uygun bitki çeşidi seçilmesi, uygun sulama 
programlarının yapılması, suyun iletimi, dağıtımı ve toprağa uygulanmasında 
randımanı yüksek olan sulama yöntemlerinin seçilmesi ve suyu uygulayıcıların 
eğitilmesi oldukça önemlidir.

Sulamada amaç; yalnızca tarımsal üretimde verimin artırılması değildir. Uzun 
dönemde suyun randımanlı kullanılıp, çevreye ve dolayısıyla su kaynaklarına 
olumsuz etkiler yapmadan, üretimi artırarak, net gelirin maksimum kılınmasıdır 
(Korukçu ve ark., 2007).

Dünya nüfusunun ve dolayısıyla besin ihtiyacının hızlı artışı nedeniyle, mevcut 
toprak-su kaynakları ile maksimum verim alınması büyük önem taşımaktadır. 
Suyun ev ve endüstriyel alandaki kullanımının her geçen gün artması ve kullanım 
alanı en fazla olan tarım sulamasında daha fazla alanın sulamaya açılması 
gerekliliği, zaten kısıtlı olan su kaynaklarının kullanımında tasarrufa gidilmesini 
zorunlu hale getirmektedir. Türkiye’de, kullanılmakta olan su kaynaklarının 
%70’ine yakın bir bölümü sulama amacıyla tarımda kullanılmaktadır. Son yıllarda 
ülkemizin önemli bir bölümünde çok büyük boyutlara ulaşan kuraklık, hem yeraltı 
hem de yerüstü su kaynaklarını olumsuz yönde etkilemiştir. Tüm bunlara ek 
olarak, sürekli artış gösteren enerji ve isçilik giderleri de su kaynaklarının, tarımda 
daha etkin kullanımını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle etkin su kullanımını 
sağlayan teknolojilerin kullanımı artırılmalıdır. Su uygulama randımanı %45-
50’yi geçmeyen ve sulanan alanlarda aşırı su kullanımı yüzünden tuzluluk ve 
sodyumluluk sorunlarına yol açan geleneksel sulama yöntemlerinin yerine, 
randımanı yüksek basınçlı sulama yöntemlerine geçilmelidir.

Tarımda su yönetimi: bitki kök bölgesine,gereken miktarda suyun doğru 
zamanda verilmesi için yapılacak tüm faaliyetler, işlemler ve fonksiyonlar biçiminde 
tanımlanmaktadır. Bölgede sulu tarım alanlarında arazi toplulaştırmalarının ve 
kapalı sistem sulama alt yapısına geçilmesi yönünde çalışmalar hızlandırılmalıdır. 
Ancak bunun yanında mutlak suretle tarla içi sulama işletmeciliği de gözden 
geçirilmelidir.

KOP Bölgesinde 518.510 ha’ı yeraltı (ruhsatlı+ruhsatsız kuyular), 405.059 ha 
yerüstü olmak üzere 2012 yılı itibari ile 923.569 ha alan sulanmaktadır. Bu rakam 
tarım alanının yaklaşık 3 milyon ha olduğu bir bölgede azımsanamayacak bir 
rakamdır. Dolayısıyla bu alanlardaki suyun yönetimi bölge ve ülke gıda güvenliği 
için kayda değer bir durumdur. Tarımda suyun etkin kullanımı YAS ve YÜS sahaları 
için ayrı ayrı aşağıda irdelenmiştir.

4.1.Sulu Tarımda Suyun Etkin Kullanımı

Yeraltı Sularında Su Yönetimi : KOP Bölgesinde yeraltı suları şahıs ve kooperatif 
olarak iki farklı şekilde işletilmektedir. Günümüze kadar yapılan çalışmalara 
bakıldığında, KOP Bölgesindeki 305.668 ha (ruhastalı+ruhsatsız) alana ulaşan 
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YAS kuyuları işletmeciliğinde ki ruhsatlandırmalarda,08.08.1961 tarih ve 10875 
sayılı resmi gazetede yayımlanan Yer altı Suları Tüzüğüne göre, “toprak vasıflarına 
uygun sulama yapılmasına ve tuzlanmalara sebebiyet verilmemesi”nejeoloji 
mühendislerinin yetkili kılındığı görülmektedir. YAS şahıs sulamalarında yapılan 
uygulamalarda su, ölçüsüz ve tarım biliminin esaslarına uzak bir anlayışla 
işletilmektedir. 

YAS kooperatif sularının işletmeciliğinde ise, ilgili devlet kurumları alt yapıyı 
yapıp işletmeyi sulama kooperatiflerine teslim etmiş, yapılan sulamanın etkinliği 
ile son yıllara kadar ilgilenilmemiştir. Ancak kooperatiflerin kapalı sulama şebekeye 
geçmeleri için yapılan ÖDS(İl Özel İdaresi-Devlet Su İşleri-Sulama Kooperatifleri)
programı kapsamında suyun işletmeciliği ile ilgili olumlu bir karar alınmıştır. 
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi,Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele 
Araştırma İstasyonu, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü, Konya İl Özel İdaresi, Konya İL 
GTH Müdürlüğü, Konya Şeker A.Ş. ve SS Konya Bölgesi Sulama Kooperatifleri 
Birliği kurumlardan oluşan bir komisyonla kapalı sisteme geçmekte olan sulama 
kooperatiflerine suyun hacim esasına göre verilebilmesi amacıyla ölçüm sistemi 
takılması için 25.05.2011 tarihli tavsiye kararı alınarak imza altına alınmıştır. 

YAS işletmeciliğinde olumlu bir gelişmede DSİ Genel Müdürlüğünün YAS 
kuyularına sayaç takma çalışmalarıdır(6111 Sayılı Kanunun 126. Maddesi). YAS 
kuyularına ölçüm sistemi takılması ile hem kullanılan suyun miktarı bilinecek 
hem de hacim esasına göre su kullanma imkanına kavuşulabilinecektir. Ancak, 
burada sadece kuyulara sayaç takma ile kalmayıp YAS kuyularının ruhsatlandırma 
kanununda gerekli değişikliklere gidilerek, tarımda “toprak vasıflarına uygun 
sulama yapılması ve tuzlanmaya sebebiyet verilmemesi” konularının ziraat 
mühendisleri eli ile gerçekleşmesinin sağlanması gerekmektedir. 

Yerüstü sularında su yönetimi:KOP Bölgesinde yerüstü suları yatırımları DSİ ve 
İl Özel İdareleri (İÖİ) tarafından gerçekleştiği görülmektedir. Burada DSİ ve İÖİ suyu 
kaynağından tarla başına getirmekte sonrasında işletmeciliğini ilgili kurum ve 
kuruluşlara bırakmaktadır. Bu aşamadan sonra sulama suyu işletmeciliği sulama 
birlikleri küçük yerleşim yerlerinde ise yerel yönetimler tarafından yapılmaktadır. 
Ancak sulama birliklerinin ve yerel yönetimlerin özellikle sulama programlaması 
konusunda eksiklikleri vardır.  Konya Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezinin  6. 
Dönem toplantısında (20 Ağustos 2009) “Sulama birliklerinin sulamaya başlama 
zamanına, Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezince karar verilmesi ve bu kararın 
Sulama Kooperatifleri ile müstakil kuyu sahibi üreticilerini de bağlaması” 
karalaştırılmıştır. Bu güne kadar yapılan uygulamada, Konya ilinde büyük ölçekli 
sulama birliklerinde bu karar doğrultusunda çalışmalar yapılmış toprak sature iken 
sulama yaptırılmamıştır. Ancak bu tedbir sınırlı kalmakta, sulamaya başlandıktan 
sonraki kısımla ilgili bir çalışma yapılamamaktadır. 

KOP Bölgesindeki DSİ’nin işletmeye açmış olduğu büyük ve küçük YÜS 
sahalarının, yaklaşık %32’sinin aynı zamanda YAS (belgeli ve belgesiz) kuyuları ile 
çakışması da ayrı bir işletmecilik sorunudur. Yerüstü suları ile sulama imkanı olan 
sahaların aynı zamanda yeraltı sularından da su almaları israftır.YAS’ın kullanımında 
suyun su sayaçları ile ölçülü olarak verilmesi çalışmaları yapılırken, YÜS’ün 
kullanımı ile ilgili öne çıkan kayda değer bir çalışma olmadığı görülmektedir. Oysa 
YAS’ın emniyetli sürdürülebilmesi için YÜS’ler de yapılacak çalışmalar doğrudan 
etkilidir. Bu sebeple YÜS sahalarında yapılacak projelerde mutlaka suyun ölçülü 
olarak verilebilmesini sağlayacak sistemlerin konulması tarımda su yönetiminin 
sağlanabilmesi için zorunluluktur. 
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Doğal kazancımız olan ancak her yıl biraz daha azalmakta olan “yer altı sularının” 
ve büyük bütçeler ayrılarak (baraj-depolama yapımı, arazi toplulaştırması ve sulama 
alt yapı çalışmaları) ihtiyaç alanlarına ulaştırılan “yer üstü sularının” faydalanıcı 
tarafından kullanımı da bir o kadar önemlidir. Dolayısıyla su kaynaklarının 
faydalanıcı tarafından su yönetimi tanımında belirtilen anlayışla kullanılmasında 
günümüz teknolojisinin imkanları içerisinde azami gayret gösterilerek, günümüz 
biliminin sunduğu imkanlarla, eldeki su kaynaklarının (YÜS ve YAS) yüksek oranda 
faydaya dönüşmesini sağlamak bölge ve ülke için gıda güvenliği açısından bir 
zorunluluk olduğu gözükmektedir. 

4.2.Kuru Tarımda Suyun Etkinliğinin Artırılması

Tarımda su kullanımı denilince, genelde akla sulu tarım alanlarında su kullanımı 
gelir. Oysaki tarımda en önemli su kaynağı yağmur sularıdır. Dolayısıyla kuru tarım 
alanları yağmur ve karlardan elde edilen sular ile doğal olarak sulanmaktadır. 
Kuru tarımda da suyun (yağmur ve kar suları) etkinliğini artırma imkanları 
mevcut olup; yaklaşık %70 kuru tarım yapmak durumunda olan Bölge için bu 
konuda yapılacak araştırmalar da çok önemlidir. Türkiye’nin nadas alanlarının 
%22’si Bölgede bulunmaktadır. Nadas, yıllık yağışın üst üste ürün alınmasına izin 
vermeyecek ölçüde düşük olduğu yerlerde, toprağın yağış sularının biriktirilerek 
gelecek yıl ekilecek ürünün istifadesine sunulmak üzere işlenerek, belirli bir süre 
boş bırakılması olarak tanımlanmaktadır. Ancak nadasın, çoğu çiftçiler tarafından 
toprağın dinlendirilmesi amacıyla yapıldığı sanılmaktadır. Nadas yıllık yağışı 450-
500 mm’nin altında olan yerlerde, mutlak zorunluluk olarak görülmektedir. Ovanın 
büyük bir bölümünde yıllık yağış 450 mm’nin altında olup, tarımsal üretimde 
nadas bir zorunluluk olarak görülmektedir. İlin bir bölümünde ise nadas yılında 
bazı bitkilerin yetiştirilerek nadas alanlarının daraltılması mümkündür. 

KOP Bölgesinde kuru tarım alanlarında ağırlıklı olarak serin iklim tahılları 
(buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale) ekilişi gerçekleştirilmektedir. Kuru tarım, su 
kıtlığı çeken  KOP Bölgesi için çok önemlidir. Ancak son yıllarda iklim değişikliğinden 
dolayı araştırmalar ve tüm kesimlerin ilgisi sulu tarıma yönelmiştir. Oysa kırsal 
kesimdeki halkın tamamına yakını geçimini kuru tarımdan sağlamaktadır. Kuraklık, 
kuru tarım ve nadasla ilgili araştırmaların sayısı, sulu tarımla ilgili araştırmalarla 
kıyaslanınca, yok denebilecek düzeyde kalmıştır. Bölge’de üretim rakamları, 
belirleyiciliği kuru tarım alanlarından gelmekte ve belirgin artış ve azalışların 
kaynağını da bu alanlar oluşturmaktadır. İklim bu alanlarda belirleyiciliğini her 
zaman gösterse de, bilimsel verilere dayalı yapılacaklar ve uygulanacak projeler 
bulunmaktadır. Bunların uygulanması üretimin özellikle de tahıl üretiminin 
istikrarını sağlayacağı gibi, kırsal kesimde yaşayan üreticilerin büyük bir kısmının 
refahına da önemli katkılar sağlayacaktır. Bölgedeki tahıl tarımın istikrarının ülke 
tahıl tarımın istikrarında kilit rol oynadığı ekim alanın ve üretimin büyüklüğü 
dikkate alındığında açıktır. 

Kuru tarımda suyun etkinliğini artırılması içinyapılması gerekenler aşağıda 
sıralanmıştır:

1- Kuraklığa ve soğuğa toleranslı tür ve çeşitlerinin geliştirilmesi, ekimlerinin 
benimsetilmesi ve teşvik edilmesi,

2- Toprağın uygun alet ve ekipmanlarla  işlenmesi,

3- Soklu ya da diskli pulluk yerine çizel pulluğun kullanımının özendirilmesi ve 
yağışların sonbahar aylarına kaydığı gerçeğinden hareketle ilk toprak işlemenin 
sonbaharda yapılması,.
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4- Toprağı parçalayan yapısını bozan ve rüzgara açık hale getiren diskaro gibi 
parçalayıcı ekipmanların yerine toprağı yırtarak ve alttan işleyen ekipmanların 
yaygınlaştırılması,

5- Kuru tarım alanlarında yıllık yağış miktarına göre ekim nöbeti planlaması,

6- Yağışı 450 mm nin altında olan yerlerde üst, üste tahıl ekiminin risklerinin 
ortaya konulması ve bunun yerine az su isteyen yağ ve yem bitkileri ekiminin 
sağlanması,

7- Nadas alanlarını daraltılması çalışmalarının yıllık yağışı 450 mm nin 
üzerinde olan yerlerde yapılması ve bu alanda organik tarla bitkileri üretiminin 
yaygınlaştırılması,

8- Kuru tarım alanlarında nadas etkinliğinin artırılması,

9- Toprak neminin muhafazası için organik gübreleme (yeşil gübreleme, 
hayvan gübreleri vb.) uygulamalarının yaygınlaştırılması

10- Kuru tarım alanlarında nadas etkinliğini artırmak için nadas alanlarında 
yabancı ot kontrolü için uygun ekipmanla gerekli derinlikte toprak işleme 
yapılması,

11- Kuru tarım alanlarına uygun ekim mibzerlerinin (tohum ve gübreyi ayrı 
band ve derinliğe bırakan direk ekim mibzerleri) yaygınlaştırılması,

12- Kuru tarım alanlarında koruyucu kuşak, canlı cansız rüzgar perdelerinin 
kurulmasının sağlanması ve yaygınlaştırılması.

13- Kuru tarım alanlarında da arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme 
hizmetleri tamamlanması sağlanmalıdır.

5. ALTERNATİF SU KAYNAKLARI

Konya Kapalı Havzasında yeterince tarım alanı bulunmasına karşın, su 
kaynağının yetersiz kalması sulamaya olan talebi her geçen gün artmasına ve 
komşu havzalardan Kapalı Havza’ya su getirme projelerine ihtiyacı ön plana 
çıkarmaktadır. Bu amaçla; Sakarya, Kızılırmak, Seyhan, Manavgat, Göksu hatta 
Fırat havzalarından su getirme konusunda ön çalışmalar yapılmıştır. Buna 
göre; Sakarya ve Kızılırmak havzalarındaki suyun kendi havzalarındaki talepleri 
karşılamakta zorlandığı, Seyhan, Manavgat ve Fırat havzalarındaki suyun da çok 
yüksek terfiler gerektirdiği görülmektedir. Bu nedenle su transferlerinde, enerji 
maliyetleri ve alınacak havzanın kendi içinde su ihtiyacı önemli konular olarak 
ortaya çıkmaktadır.  

Kısa vadede Göksu havzasındaki mevcut su potansiyelinin bir kısmının daha 
cazibeli olarak Konya Kapalı Havzasına aktarılması ile Hirfanlı veya Kesikköprü 
Barajlarından kısmi terfi ve sonrasında cazibe ile Kapalı havzanın kuzey yönüne 
getirilmesi ekonomik olarak yapılabilir gözükmektedir.  

Dünyada en stratejik 2 konu halen enerji ve gıda güvenliği konularıdır. Gelecekte 
enerji maliyetleri ve ülke gıda güvenliği stratejisine göre GAP Bölgesidahil 
Türkiye’nin tüm bölgelerinden bu Bölge’ye su transferinin düşünülebilecektir. 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Daha öncede belirtildiği üzere, KOP Bölgesinde emniyetli çekilebilir yeraltı 
su potansiyeli 2.435 hm3/yıl, yeraltı su potansiyeli ise 1.930hm3/yıldır. Toplam 
da ise kullanılabilir su potansiyeli 4.365 hm3/yıldır. Bugün fiilen kullanılan su 
miktarı ise 6.628 hm3/yıl olarak tahmin edilmektedir. Yani yılda 2.263 hm3/yıl 
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su fazladan kullanılmaktadır.Bölgede uygun bitki deseni ve modern sulama 
sistemleri uygulansa bile mevcut tarım alanlarının tümünün sulanabilmesi için 
15hm3/yıl civarında net  sulama suyuna ihtiyaç vardır. Bu rakamlar gösteriyor ki, 
tarım alanlarının tümünün sulanması için gerekli ilave su miktarı yaklaşık 10.635 
milyar m3 tür. Bununla birlikte yaklaşık 3 milyon ha olan tarım alanının, 923.569 
ha’ı sulanmaktadır. Ancak son yıllarda YAS’da ki çekilmelerle mevcut sulanan 
alanların %56’sının yakın gelecekte ekonomik olarak sulanamama riski mevcut 
olup öncelikle mevcut sulanan alanlarda suyu etkin kullanımı sağlanarak, eldeki 
mevcut su potansiyelini en etkin bir şekilde kullanmayı başarmak birinci öncelik 
olmalıdır.  

Tüm yukarıdaki önlemleri de içine alacak şekilde sulama suyu kullanım 
miktarını azaltıcı önlemleri özetlemek gerekirse;

-Bölgede Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri en kısa sürede 
tamamlanmalıdır.

- YÜS sulama sahalarında açık kanal yüzey sulama yöntemlerinden vazgeçilip, 
kapalı sulama sistemirehabilitasyon işleri acilen bitirilmelidir.

-Tarla içi sulamalarında yüzey sulamadan mümkün olduğunca vazgeçilip 
sulama randımanı yüksek basınçlı sulama sistemlerine geçiş tamamlanmalıdır.

- Tarımda su kullanımında ziraat mühendislerinin daha etkin olmaları 
sağlanmalıdır.

-Çiftçiye su dağıtımında, birim alan sisteminden kesinlikle vazgeçilip bitki su 
ihtiyacına göre birim hacim sistemi uygulaması yaygınlaştırılmalıdır.

-Su tüketimi düşük olan bitki çeşitleri tercih edilmelidir.

 -Bitişik havzalardan su getirilmesi çalışmalarına hızlandırılmalıdır.
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ÖZET
   Kırsal kalkınma yerelin kalkınması adına önem arz etmekte olup bölgesel 

kalkınma için gereklidir. Kırsal alan, kırsal kalkınma ve kırsal planlama kavramları 
açıklanarak kırsal kalkınmanın sadece tarımsal odaklı olmaması gerektiği, Avrupa 
ülkelerinde olduğu gibi daha geniş kapsamlı ele alınması gerektiği vurgulanarak 
genel bir model oluşturulmuştur. Kırsal kalkınma modelinin maddeleri 
sıralanıp, ilkelerini açıklayarak KOP Bölgesi üzerinden detaylandırma yapılması 
amaçlanmıştır. Bölgesel kalkınma planlarından faydalanılmasının yanında yerele 
inerek detaylı çalışmalar yapılması gerektiği, bunun KOP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı aracılığıyla gerçekleştirilebileceği düşünülmüştür. Kırsal kalkınma 
adına kırsal alanların çeşitli faktörlere göre başlıklandırılması ve buna yönelik 
analiz ve kalkınma senaryo çalışmalarının yapılması gerekliliği vurgulanarak KOP 
Bölgesi potansiyellerinden kırsal turizm temalı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kırsal Kalkınma, Kırsal Planlama, Kop Bölgesi, Yerel 
Kalkınma, Kırsal Turizm 

1. KIRSAL ALAN, KIRSAL KALKINMA VE PLANLAMA 
KAVRAMLARI

 Kırsal alanlar nüfusun az yoğunlukta olduğu, ekonominin genel olarak tarıma 
dayalı ve sosyal imkanların yeterince gelişmemiş olduğu kent dışı alanlardır. 
Kırsal alanlar sosyo-ekonomik, nüfus yoğunluğu gibi çeşitli değişkenlere bağlı 
olarak sınıflandırılmıştır. İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı, kırsal alanları 
nüfus yoğunluğu kriterine göre tanımlamıştır. Bu değerlendirmede; nüfus 
yoğunluğunun km² başına 150 kişinin altında olduğu yerler kırsal alan sayılmakta 
ve bölgeler üç gruba ayrılmaktadır. Bu ayrımda;

-Nüfusunun %50’den fazlasının kırsal alanlarda yaşadığı bölgeler, kırsallığı 
baskın bölgeler

-Nüfusunun %15–50 arasının kırsal alanlarda yaşadığı bölgeler, önemli ölçüde 
kırsal bölgeler

-Nüfusunun %15’inden azının kırsal alanlarda yaşadığı bölgeler ise, kentselliği 
baskın bölgeler olarak sınıflandırılmaktadır.

1988 yılında yayımlanan “Kırsal Toplumun Geleceği” adlı Komisyon Belgesi 
kırsal alanları ulusal ekonomilerle entegre olma derecesine göre sınıflandırmıştır.

-Entegre kırsal alanlar; büyüyen bir nüfus, tarım dışı sektörlere dayanan bir 
istihdam, bunun yanında toprağın kullanılmasında tarımın hala kilit role sahip 
olması, çevresel, sosyal ve kültürel miras yönünden tehditlerle karşı karşıya 
kalınması ve büyük şehirlere yakınlık, bu tür alanların özelliklerindendir.

-Orta derece kırsal alanlar; nispeten kentsel alanlardan uzaklık, tarım ve 
tarım dışı sektörlerin değişen oranlarda karışımı bir ekonomik yapı, geniş ölçekli 
çiftliklere rastlanılması bu tür alanlarda görülen niteliklerdir.

-Tam kırsal alanlar; çok düşük nüfus yoğunlukları, çok düşük gelir seviyesi, 
yaşlı nüfus, tarımsal istihdama dayanan ekonomi, düşük yeterlilikte temel hizmet 
sunumu, çevreden izole olmaya sebep olacak coğrafi özellikler bu tür alanların 
özellikleri olarak sayılabilir(CAN,2007).    

Kırsal alanlarda genelde dezavantajlı grupların yaşamlarını sürdürme 
çabasında olduğu görülmektedir. Sosyo-ekonomik açıdan gelişmemişliğin 
bir sonucu olarak kente göçler yaşanmıştır. Kentlere göç eden ve ekonomik 
açıdan zayıf olan bu grupların kentlerde de ekonomik problemleri devam etmiş, 
gecekondulaşmaya sebep olmuş ve sosyal hayata adapta olma gibi birçok hususta 
sıkıntı yaşamışlardır. Bu hususlar değerlendirilerek, kentlere yoğun bir nüfusun 

Esra KUT*

* Şehir Plancısı, Selçuk Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama, esrakutt@gmail.com
1 Bu makale, 14-16 Kasım 2013 tarihleri arasında Konya’ da düzenlenen ”I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu” isimli sempozyumdan 
alınmıştır. 
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göç etmesinin önüne geçmek, tarımsal faaliyetlerin devamlılığını sağlamak, kırsal 
alanlarda yaşanabilir mekanlar oluşturmak, geleneksel kırsal hayatın devamlılığını 
sağlamak ve birçok potansiyeli bulunan kırsal alanlarımıza sahip çıkmak için 
geliştirilebilecek tüm faaliyet girişimlerine kırsal kalkınma adı verilmektedir. Kırsal 
kalkınma faaliyetlerini gerçekleştirirken kırsal alanda yaşayanların refah seviyesini 
arttırma, ekonomik olarak kalkınmanın yanında eğitim, sağlık gibi hizmetlerinin 
sunumu, doğal ve kültürel değerleri korumak da önem arz etmektedir. Kırsal 
alanların kalkınması kentleri ve dolayısıyla bölgeleri de etkileyeceğinden sosyal 
ve ekonomik bir etkileşim ağı yaratmaktadır.

Kentsel ve kırsal alandaki gelişmenin dengeli bir biçimde olabilmesi için 
kırsal ve kentsel alan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerekir. Bunun için de 
oluşturulacak kırsal planlama modelinde kırı ve kenti bir bütün olarak ele alan bir 
yaklaşım izlenmelidir(ÇELİK,2006). 

Kırsal planlama bölgesel ölçekte etkilemekte, derinden ihtiyaç duyulan 
analizlerle planlama ve katılımcı bir yaklaşımla izlenecek bir yol başarılı 
olabilecektir. Kırsal kalkınma dolayısıyla bölgesel, ulusal ölçekte kalkınma için 
kırsal alan planlaması, disiplinler arası iş birliği, yerelin katılımı ve benimsemesi 
önemsenmekte olup buna yönelik KOP Bölgesi için genel model önerisinde 
bulunulacaktır.

2. SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA İÇİN KIRSAL ALAN 
PLANLAMASI MODELİ

   Köyden kente göçün sebeplerine ve sonuçları hakkında birçok bilgi mevcuttur. 
Genel olarak köyden kente göçün sebepleri olarak miras paylarının azalması, 
tarımsal üretimde yetersizlik, ekonomik, eğitim, sağlık gibi birçok sorunsal 
sıralanabilir. Kente göç sonucunda ise kentte işsizlik, sosyo-ekonomik sorunlar ve 
gecekondulaşmayla çarpık kentleşmeye kadar birçok problem ortaya çıkmakta 
ve tüm bunlara bağlı ruhsal bozukluklar günümüzün en büyük sorunlarıdır. Tüm 
dünyada süregelen bu dengeyi kurmada İtalya gibi birçok Avrupa ülkelerinde, 
problemlere çözüm olarak kırsala yönelmekte bulunulmuş, Cittaslow akımları 
başlatılmıştır. Cittaslow (Yavaş Şehir) gelişim modeli kırsal alanlarda görülebilmesi 
mümkündür. Ayrıca Kırsal kalkınma birçok Avrupa ülkesinde sadece tarımsal 
kalkınma olarak görülmemektedir. Doğal olarak, her bir bölgenin veya ülkenin 
kendine özel şartları ve nitelikleri nedeniyle AB ülkelerinde kırsal kalkınma 
yaklaşımlarında farklılıklar görülmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde kırsal alan, 
çeşitli ölçütler esas alınarak sınıflara ayrılmakta ve kalkınma planlarında her sınıfta 
yer alan ülkenin kaynakları ve özellikleri dikkate alınarak sosyal, ekonomik ve 
çevresel ihtiyaçlara göre planlamalar yapılmaktadır(ÇELİK,2006).

   Kırsal alanların kalkınabilmesine yönelik planlama çalışmalarında izlenecek 
yollardan oluşan genel bir model oluşturulacaktır. Modelin oluşturulmasında 
planlama deneyimlerinden ve kırsal alana yönelik daha önce yapılan projelerin 
neden başarısızlıkla sonuçlandığına yönelik incelemelerden faydalanılmıştır. 
Modelde her bölge için gerekli olan temel 3 ilkeden sonra KOP bölgesi üzerinden 
detaylandırmalar yapılacaktır.

 Kırsal kalkınmanın bileşenleri şu şekilde sıralayabiliriz,

-İlkeler

-Bölge Seçimi ve Bölgenin İncelenmesi

-Bölgedeki Kırsal Alanların Başlıklandırılması

-Kırsal Alanlara Özgü Analizler ve Senaryolar

-Bölge Bütünü Kalkınma

İlkeler
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Sürdürülebilir kırsal kalkınma için kırsal alan planlaması genel modelinde 3 
ilke her kırsal alan için benimsenmesi gereken önceliklerdir.  

1. Katılımcılığın Sağlanması

Ülkemizde daha önce yapılan kırsal alanların kalkınmasına yönelik çalışmaların 
yeterli başarıya ulaşamamasının en önemli sebebi katılımcılık içinde olunmaması 
tepeden inme yaklaşımların uygulanmaya çalışılmasıdır. 

   Dünyada kırsal alanların planlanmasında önemli değişimler olmaktadır. 
Artık kırsal planlamada, tepeden inmeci yaklaşımlar yerine katılımcı yaklaşımlar 
önem kazanmaktadır. Bu da yerelin gücünün ortaya konması açısından önemlidir. 
Katılım kavramı ve araçları da kırsal planlama modelinde yer almalıdır. Katılımı, 
kırsal alanda yaşayanlar, kamunun yerel ve merkezi temsilcileri, özel girişimciler, 
sivil toplum örgütleri, mesleki kuruluşlar ve topluluk temelli organizasyonlar 
oluşturmalıdırlar(ÇELİK,2006).

İlkeye Yönelik Hedefler
-Kadının rolü desteklenmeli
-Yörenin sosyal yapısına uygun politikalar geliştirilmeli
-Bilinçlendirme toplantıları düzenlenmeli
-Sosyal aktiviteler düzenlenmeli

2. Yaşam ve Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi

Avrupa birliğine üye ülkelerde kırsal alanların kalkındırılması amacıyla LEADER 
izlencesi kapsamında önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda Yunanistan 
tarafından hazırlanan izlencede çeşitli ilkeler benimsenmiş olup bunların en 
başında kırsal alanda yaşayanların yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi 
amacı yer almaktadır (KUT,2013)

İlkeye Yönelik Hedefler
-Tarım Arazilerinin Etkin Kullanımının Sağlanması
-Tarımsal Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi
-Gıda Güvenliği Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi
-Üreticilerin Örgütlenme ve Bilgi Düzeyinin Artırılması
-Sulama Altyapısının Geliştirilmesi
-Kırsal Ekonominin Çeşitlendirilmesi(kırsal turizm, arıcılık, ipek böcekçiliği vb. )
-Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
-Kırsal Altyapının Geliştirilmesi

Resim 1: Türkiye’ deki Köy Projeleri Haritası
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- Ulaşım Ağının İyileştirilmesi
-Atık Yönetiminin Güçlendirilmesi
-Enerji Dağıtım ve Haberleşme Altyapısının Güçlendirilmesi
-Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması
-Sosyal Altyapı Donatılarının Artırılması
-Sağlıklı, Güvenli ve Düzenli Yapılaşmanın Yaygınlaştırılması (Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı,2011).

3. Kültürel ve Doğal Hayatın Korunması

Şehir hayatından farklı olarak hem doğası hem de insanı ile daha saf 
kalmış yörelerimizin kültürel ve doğal değerlerinin korunması, benliklerinin 
kaybolmaması en önemli unsurlardan biri olmalıdır. Kırsal kalkınma denilince 
daha çok ekonomik faaliyetler düşünülse de kültürel miras değerlerin korunması 
en önemli zenginliklerden biridir.

İlkeye Yönelik Hedefler
-Çevreci tarım uygulamalarının geliştirilmesi 
-Orman ekosistemlerinin korunması ve orman kaynaklarının sürdürülebilir 

kullanımının sağlanması
- Korunan alanların yönetimi ve geliştirilmesi (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,2011).
-Kültürel etkinlikler ile kırsal kültürün devamlılığın sağlanması

Bölge Seçimi ve Bölgenin İncelenmesi

Söz konusu bölgemiz KOP Bölgesi olup Konya, Aksaray, Karaman ve 
Niğde illerini kapsamaktadır. KOP Bölgesi Türkiyenin ve Anadolu’ nun merkezi 
konumundadır. KOP Bölgesi Türkiye’nin yüz ölçümünün %8.5 nüfusunun %4ü 
oluşturmaktadır. Bölgede 4il, 50 ilçe, 263 belde ve 1002 köy bulunmaktadır(KOP 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı).

Konya-Karaman Bölge Planı ve Aksaray Niğde illerini kapsayan Ahiler 
Kalkınma Ajansı’nın Bölge Planında KOP Bölgesi illerinin analizleri, mekânsal 
gelişme senaryoları ve alt bölgeleme ile müdahale biçimleri belirlenmiştir. Bölge 

Resim 2: KOP Bölgesi

Nüfusa 
Bağlı 
Kentleşme 
Oranı

2010 2011 2012

İl, ilçe nüfus Belde, köy 
nüfus

İl, ilçe nüfus Belde, köy 
nüfus

İl, ilçe nüfus Belde, köy 
nüfus

KONYA   %73.82 %26.18 %74.95 %25.05 %76.2 %23.8

KARAMAN %68.71 %31.29 %69.44 %30.56 %70.33 %29.67

AKSARAY %60.4 %39.6 %61.5 %38.5 %62.2 %37.8

NİĞDE %48.3 %51.7 %50.0 %50.0 %51.0 %49.0

KOP %68.8 %31.2 %70 %30 %71.11 %28.89

TÜRKİYE %76.3 %23.7 %76.8 %23.2 %77.3 %22.7

Tablo 1: İl/ilçe Merkezleri ve Belde/Köy Nüfusunun Toplam Nüfus İçindeki Oranı (TÜİK)
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planlarında bu analiz ve bölgeye yönelik senaryolar belirlendiği için bu başlık 
altında detaylı bir çalışma yapılmayacak, hâlihazırda bulunmakta olan bölge 
planlarından ve diğer kaynaklardan kırsal kalkınma adına faydalanılacaktır.

Bölgedeki Kırsal Alanların Başlıklandırılması

KOP Bölgesinde kırsal kalkınmaya konu olacak kırsal alanların sosyo-ekonomik, 
doğal, kültürel, ulaşım vb özelliklerine göre hiyerarşik bir kırsal merkezlerin 
oluşturulması gerekmektedir.

Birincil Kırsal Merkezler

Birincil kırsal merkezler, tarımsal üretimin yerel ekonominin lokomotifi 
olduğu, üretim fazlasıyla ulusal ve uluslar arası ürün pazarlarına cevap verdiği, 
tarım dışı sektörlere de dayanan istihdam olanaklarına sahip, eğitim ve sağlık 
gibi hizmetlerinin yerel düzeyde talebe cevap verebildiği ve nüfusun birçok kırsal 
alana göre daha fazla yoğunlukta gözlemlendiği merkezlerdir.

İkincil Kırsal Merkezler

İkincil kırsal merkezler, tarım odaklı kırsal ekonomik faaliyetlerinin yanı sıra 
kırsal turizm gibi ekonomik faaliyetlerde bölge içerisindeki arz talep dengesini 
oluşturabilmiş, ulusal pazarlara da hitap edebilme gayreti içinde bulunan, eğitim 
ve sağlık gibi kamusal hizmetlerde dışa bağımlı ve kırsal nüfus ortalamasında olan 
merkezlerdir.

Üçüncül Kırsal merkezler

Üçüncül kırsal merkezler, tamamen tarımsal üretime ve hayvancılığa yönelik 
istihdamın bulunduğu, nitelikli, genç iş gücünün kent merkezi yâda metropollere 
daha iyi bir gelecek umuduyla göç ettiği, tüm kamu hizmetlerinde bağımlı ve 
nüfus yoğunluğunun az olduğu merkezlerdir.

Rumuzlu Kırsal Merkezler

Geçmişteki canlılığını yitirmiş, yok olma tehlikesi ile yüz yüze, alım güçleri 
sadece hayatlarını idame ettirebilecek düzeyde olan bireylerin ikamet ettiği, etkin 
bir kırsal kalkınmanın hayati önem taşıdığı lokasyonlardır. Yörenin potansiyellerini 
değerlendirilmesinden daha çok dikkat çekici bir senaryo ile tematik proje 
girişimlerinde bulunulması önerilen merkezlerdir. Örneğin; Sanat ve Zanaatkarlar 
köyü, Eko-Köy, Maket Köy gibi çeşitli rumuzlarla yeniden canlanan mekanlar 
oluşturulabilir.

Birlikte Güçlü Olabilecek Kırsal Merkezler

Birliktelikleri halinde birbirlerini tamamlayıcı değerlere sahip lokasyon olarak 
yakınlıkları bulunan merkezlerdir. Aynı tarımsal ürüne sahip merkezlerde ortak 
tarım politikaları ile bütüncül yaklaşılıp çözüm üretildiğinde daha faydalı olacaktır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KIRSAL KALKINMA 
İÇİN KIRSAL ALAN 

PLANLAMASI GENEL 
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Resim 3: KOP Bölgesi Kırsal Merkezler (Gösterim Semboliktir)
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Kırsal Alanlara Özgü Analizlerle Senaryoya Yönelik Kalkınma Stratejilerini 
Belirleme

   Kırsal kalkınma projelerinde özellikle katılımcılık ilkesinin göz ardı edilmesi, nitel 
faktörlerin değerlendirilememesi gibi sorunlar nedeniyle çalışmalarda yeniliklere 
ihtiyaç duyulmuştur. Problemin belirlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi, 
önceliklerin saptanması, nitel ve nicel faktörlerin birlikte değerlendirilmesi, 
uzmanlardan oluşan ekiple birlikte multi-disipliner çalışmayı sağlaması nedeniyle, 
AHS yönteminin kırsal kalkınmada kullanılması değerlendirilmelidir. 

Hiyerarşi Süreci - AHS (Analytic Hierarchy Process-AHP) Thomas L.Saaty (1977) 
tarafından tanımlanmış olan çok kriterli karar verme yöntemlerinden biridir. AHS 
yöntemi insanoğlunda doğuştan var olan grupları ayırmaya yönelik beyinsel 
faaliyet sürecini taklit etmektedir. AHS’nin özündeki kavram parçalama ve 
sentezdir. Problemi kendi içinde küçük parçalara ayırdıktan sonra, karşılaştırılan 
iki elementin, aralarındaki önemini ve bu önemin ne kadar olduğu yargısını 
belirleyen bir sistemdir(CENGİZ, ÇELEM,2003)

AHS sisteminin yanında Swot Analizi ile de kırsal alanların sorun ve 
potansiyellerini belirlemede kullanılmaktadır. Swot Analizi, çok yıllı bir bölgesel 
gelişme planı hazırlamadan önce bir bölgenin güçlü yanları, zayıf yanları, fırsat ve 
tehdit unsurlarının analizini içeren bir metottur(9.KALKINMA PLANI,2006). 

Bu bilimsel metotların yanında katılımcı bir politikayla yerinde gözlem diğer 
etkili yöntem olacaktır.

Bölge Bütünü Kalkınma

Yerel düzeyde yapılan araştırmalar ve bulguları ile hazırlanan adımlar 
temelinde belirlenen kalkınma stratejileriyle birlikte oluşturulan senaryoların 
gerçekleşmesi sonucu bölgesel anlamda kalkınma sağlanacaktır. 

KOP BÖLGESİ İÇİN KIRSAL KALKINMA ÖNERİLERİ

KOP Bölgesi’nde yer alan Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illeri kırsal alanları 
ayrı ayrı önemli potansiyellere sahip olsa da yeterince değerlendirilememektedir. 
Sadece tarım odaklı geliştirilen projeler yörelerin potansiyellerini ve enerjisini 
yeterince değerlendirilememesine sebep olmaktadır. Kırsal kalkınma adına KOP 
Bölgesinde alternatif girdi sağlamak adına kırsal turizm teması üzerinde durulması 
gerekmektedir. 

Kırsal turizm;amacı tarımsal ya da yerel değerlerle iç içe bulunarak hoşça vakit 
geçirmek olan yerli yada yabancı turistlere, beklentileri doğrultusunda konaklama, 
yiyecek içecek ve diğer hizmetleri veren küçük ölçekli isletmelerin yer aldığı küçük 
yerleşimlerde gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür(ÇOLAK,2009). Kırsal turizmin 
kırsal kalkınmaya etkisi daha çok yöredeki tarihi, doğal, kültürel ve tarımsal 
kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasıyla orantılıdır. Günümüzde kırsal turizme 
dayalı kalkınma, kırsal girişimcilerin varlığıyla birlikte daha iyi çalışır ve kırsal 
alanlarda tarımla geçinen insanlara ikincil bir gelir kaynağı sağlar. Ayrıca kırsal 
alanlar turistlere, etnik ve coğrafi karakterinden, tarihinden, farklı kültüründen ve 
kırsal doğasından kaynaklanan gizemli bir çekicilik sunmaktadır(KUT,2013)

Karaman Taşkale

Karaman iline bağlı Taşkale Kasabasının il merkezine olan uzaklığı 48 km olup 
birincil kırsal merkez başlığı altında değerlendirebileceğimiz niteliktedir. Yörenin 
tarihi ve coğrafyasının yanında doğal tahıl ambarlarının yapım ve kullanım tarzı 
oldukça ilgi çekmektedir. Yörenin tarım dışında turizme açılan bir kapısının olması 
yörenin potansiyellerinin değerlendirilmesi gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. 
Doğal tahıl ambarlarının yanında Manazan, İncesu ve Asarini mağaraları da 
bulunmaktadır (Taşkale Belediyesi)
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Taşkale’nin ilgi çekici turistik özelliklerinin bulunması buna yönelik otantik 
mekan tasarım odaklı bir senaryoyu ve bölgeye yatırım olanaklarını kırsal turizm 
çerçevesinde sunmaktadır. Bu potansiyel bölge için alternatif gelir kaynakları, 
dolayısıyla ekstra bir katma değer sağlayacaktır. Yerel çıkar ortaklarının katılımı 
ile gerçekleşebilecek senaryonun başarıya ulaşabilmesi için öncelikle göç, kaya 
düşmesi ve benzeri sorunlara çözüm üretilmesi önem arz etmektedir.

Konya Beyşehir Gölkaşı Köyü

Gölbaşı köyü Beyşehir’e 12 Km. uzaklıktaki Beyşehir Gölü kenarında 
konumlanmıştır. Köy barındırdığı nitelikler bakımından ikincil kırsal merkez 
statüsünde sınıflandırılabilir. Ana geçim kaynağı tarım ve balıkçılık olan Gölbaşı 
Köyü’nün bu potansiyeli değerlendirilerek balıkçılık orjinli kırsal turizm adımları 
atılabilir. Beyşehir gölünün ziyaretçi yoğunluğu dikkate alındığında başarılı bir 
projelendirme ile ekonomik canlanmayla köye geri göç sağlanabileceği gibi at 
çiftliği, doğa yürüyüşleri, yöreye özgü otantik mekanlarla ev sahipliği yapabilen 
balık restaurantları ile köye önemli bir turizm girdisi sağlanabilecektir.

Karaman Gökçe Köyü

Gökçe Köyü Karaman merkezine 19 km uzaklıktadır. Köyde nüfus 
yoğunluğunun azlığı, sağlık ocağı, okul gibi imkânların bulunmaması üçüncül 
kırsal merkez olarak sınıflandırılmasına sebep olmaktadır. Karaman’ın mesire 
alanı olarak belirlenen Gökçe Çamlığı, köyün girişindedir. Ayrıca Karaman Gödet 
barajına köy içerisinden de ulaşım sağlanmakta gölde balıkçılık yapılmaktadır. 
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Resim 4: Taşkale Doğal Tahıl Ambarları

Resim 5: Gölkaşı Köyü
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Köyde önceleri Hıristiyan Rumların yaşadığı bilinmekte ve bunlara dair kalıntılar 
bulunmaktadır. Rumlardan sonraki dönemde Türklerin yerleştiği bu köye Osmanlı 
döneminde büyük sürgünle Türkiye’ye gelen Çerkesler buraya da yerleşmişler ve 
Çerkes Köyü olarak anılmasını sağlamışlardır(KUT,2013).

Tarım ve hayvancılıkla geçinen yörede Çerkes kültürünün varlığı potansiyel 
olarak değerlendirilip buna yönelik bir senaryo önerisinde bulunulabilir. Yöresel 
ve çerkes kültürüne ait lezzetlerin harmanlanarak ziyaretçilere sunulduğu yöresel 
mutfak, Çerkes kültür müzesi, at çiftliği gibi alternatiflerle ekonomik canlılık 
sağlanmasının yanında kültürel devamlılık da söz konusu olabilecektir.

KOP Bölgesine Rumuzlu Köy Proje Önerisi

Anadolu kültürünün en yoğun yaşandığı bu coğrafyada kültürün devamlılığı, 
yok olmaya yüz tutmuş değerlerin yeniden doğması açısından Zanaat ve Sanat 
Köyü önerisinde bulunulacaktır. 

Aksaray Ulu Camii, Konya Alâeddin Camii minberlerinde kullanılan ahşap 
oymalar, Anadolu Selçuklular’ından kalma çini eserleri, İslami sanatlardan hüsnü 
hat, minyatür, ebru sanatları bölgenin değerlerini yansıtan kültürel dokunun 
temelleridir. Daha adını sayamadığımız birçok sanatın, kumaş boyama, çömlekçilik, 
halı dokumacılığı, bakırcılık, kaşıkçılık, nalbantlık, saraç ahşap oymacılık gibi daha 
birçok unutulmaya yüz tutmuş zanaatların devamlılığın sağlanması açısından ses 
getireceğine inanılan bir köy projesidir. Oluşturulan ürünlerin pazarlanmasından 
ve merak edip bu zanaatları öğrenmek isteyen turistlerin gelip konaklayabileceği, 
şehir hayatından uzak sanatsal faaliyetlerle uğraşmak isteyen insanların uğrak 
mekânı olabilecek bir kırsal alan tasarlanması düşünülmektedir.

Resim 6: Gökçe Köyü

Resim 7: Ebru Sanatı
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KOP BÖLGESİNDE ARAZİ 
TOPLULAŞTIRMASININ
SULAMA TESİS VE 
YATIRIMLARINA ETKİSİ1

ÖZET
Türkiye’de sulama, tarımsal üretimin önemli unsurlarındandır. Bu nedenle 

sulama projelerine ve yatırımlarına çok önem verilmektedir. Tarım arazilerinin 
çok parçalı ve dağınık olması, sulama projelerinin uygulanmasını güçleştirip 
maliyetlerini yükseltmesinin yanında, parsellerin bir kısmına su ulaşımını 
engellediği için sulama oranını düşürüp projenin başarısını azaltmaktadır. 

Konya Ovası Projeleri (KOP), Türkiye’nin önemli sulama projelerini içine 
almaktadır ve arazilerinin büyük bölümünde arazi parçalılığı vardır. Bir tarım 
işletmesine ait birden fazla küçük arazi parçasının birleştirilerek büyük ve 
düzgün yeni tarla ve parsellerin oluşturulması olarak tanımlanabilecek arazi 
toplulaştırması, tarımsal işletmecilik yönünden çok önemli yararlar sağlamasının 
yanında, sulama projelerinin yapım ve uygulanmasını kolaylaştırmakta, 
maliyetlerini ve dolayısıyla yatırım giderlerini azaltmaktadır. Bu husus, sulama 
projelerinin arazi toplulaştırması ile birlikte yapılmasını ön plana çıkarmaktadır. 

KOP Bölgesi, Türkiye’de sulama projelerinin ilk uygulandığı yerlerden olması 
ve büyük bir kesiminde arazi parçalılığının görülmesi nedeniyle olacak ki arazi 
toplulaştırmasının ilk uygulaması Konya Ovası’nda yapılmıştır. Bu çalışmada, 
sulama şebeke çeşit ve unsurları ile arazi toplulaştırması ana hatlarıyla tanıtıldıktan 
sonra KOP Bölgesi’nde uygulanmış bazı arazi toplulaştırma projeleri üzerinde 
yapılan araştırmalardan örnekler vererek, arazi toplulaştırmasının sulama 
şebekesi elemanlarını nasıl etkileyip onların etkinliğini artırdığı ve sonuçta maliyet 
ve yatırım giderlerini etkilediği anlatılmaya gayret edilmiştir. Toplulaştırma ile 
sulama şebekesinden doğrudan yararlanma oranı % 37,7 – 54’lerden % 98 – 100’e 
yükselmiş, su iletim elemanları uzunluğunda % 19 – 54 arasında, sanat yapıları 
sayısında % 38 – 83 arasında azalma görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Sulama şebekesi, Sulama tesisi, Sulama oranı, Arazi 
toplulaştırması

1. GİRİŞ

Su, tüm canlılarda olduğu gibi bitkilerde de çimlenmeden hasada kadar 
tüm yetişme devrelerinde gerekli olan bir maddedir. Bitkilerin su ihtiyacı 
tabiatta yağışlarla karşılanmaktadır. Her tür bitkinin su ihtiyacı farklı olduğu 
gibi, yağışların bölgelere ve mevsimlere dağılışı farklıdır. Bu nedenle bitki örtüsü 
bölgeden bölgeye farklılık gösterir. İnsanlar, yağışın yetersiz olduğu yerlerde, 
yapay yollarla bitkiye su vererek, normal koşullarda yetişemeyeceği bir bölgede 
o bitkiyi yetiştirebilirler veya verimi düşük olacak bitkinin verimini artırabilirler. 
Basit anlamıyla bunun adı sulamadır.Bitkinin ihtiyacı olan su rastgele değil, 
bitki ihtiyacı göz önüne alınıp ölçülü ve dengeli olarak belirli bir düzen içinde 
verilmelidir (Kara, 2005).

Suyu kaynağından alıp bitkinin bulunduğu tarlaya götürüp belirli bir düzen 
içinde bitkiye verebilmek için bir takım yapı ve tesislere ihtiyaç vardır. Bunlara 
sulama yapı ve tesisleri denir. Sulama yapı ve tesislerinin yapım maliyetinde 
başta topoğrafik yapı olmak üzere birçok etkenin yanında, tarlaların küçülmüş 
ve dağılmış olmasının da önemli rolü vardır. Tarlalar küçüldükçe, belirli bir 
yüzölçümündeki tarla veya parsel sayısı arttıkça, her tarlaya suyu ulaştırmak 
zorlaşır, suyu ulaştırmanın fiziki ve mali külfeti artar. Bu nedenle, arazilerin çok 
parçalı, tarlaların küçülmüş olduğu sulama proje alanlarında tarla ve parsellere 
suyu ulaştırmak güçleşir veya mümkün olmaz.

Bir çiftçi veya tarım işletmesine ait olup küçülmüş ve değişik yerlere dağılmış 
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bulunan tarla ve parsellerin birleştirilerek tarım işletmeciliğine uygun geometrik 
boyutlarda düzenlenmesine, genel anlamda, arazi toplulaştırması denir (Kara, 
1980). Parsel sayısının azalarak boyutlarının büyüyüp şeklinin düzgünleşmesi, 
tarım işletmesine sağladığı birçok yararın yanında, sulama tesislerinin yapımını 
kolaylaştırır, daha çok tarlaya su ulaşımını sağlar. 

Bu çalışmada, sulama için gerekli yapı ve tesislerle arazi toplulaştırmasının 
ilişki ve etkileşimleri incelenecek, sulama projelerinin arazi toplulaştırması ile 
birlikte yapılmasının yararları üzerinde durulacaktır. Konunun daha iyi anlaşılması 
için önce sulama yapı ve tesisleri tanıtılacak, sonra da arazi toplulaştırmasının 
amacı ve yararları üzerinde durulduktan sonra, bunun sulama yapı ve tesislerine 
etkileri öncelikle KOP bölgesinden örneklerle anlatılacaktır.

2. SULAMA YAPI VE TESİSLERİ
Sulama, tarımsal üretim için kurak bölgelerde mutlak gerekli, yarı kurak iklim 

bölgelerinde ise gerekli olan bir üretim faktörüdür. Bitkisel üretimde, yağışların 
karşılayamadığı bitki su ihtiyacı sulama ile karşılanır. Bir tarlada yetiştirilen 
bitkilerin sulanabilmesi için;

-Su kaynağına,
-Suyun kaynaktan tarlaya götürülmesine,
-Tarlaya ulaştırılan suyun belirli bir yöntemle bitkiye verilmesine 

ihtiyaç vardır. Su kaynağı olarak pınarlar, akarsu ve barajlar, tatlı su gölleri ve 
yeraltı sularından yararlanılır. Su kaynağından ihtiyaca uygun düzenli su alınması 
sağlayan yapılara su temin yapıları denir ki bunlar; kaptaj, kuyu, regülatörler ile 
baraj ve göletlerdir. Su temin yapıları ile elde edilen suyu tarlaya ulaştıran yapı 
ve tesislere iletim ve dağıtım yapıları denir (Kara, 2009). Suyun iletim ve dağıtımı, 
açık kanallarla, kanaletlerle ve borularla yapılabilir. Tarlaya ulaşan suyun belirli bir 
yöntemle bitkilere verilmesini sağlayan tesislere su uygulama tesisleri (sulama 
sistemleri) denir; salma sulama, yağmurlama ve damla sulama sistemleri(tesisleri) 
gibi…

Su temin yapılarından başlayarak iletim yapıları ve sulama sistemlerine kadar 
söz konusu olan tüm yapı ve tesisler için gerekli olan yatırımlara kısaca sulama 
yatırımları denebilir. Sulama yatırımları ile tesis edilen sistemlere sulama şebekesi 
denir. Sulama yatırımlarının neleri kapsadığını daha iyi görmek ve bunların 
nelerden oluştuğunu, hangi alternatiflerin bulunduğunu anlamak için sulama 
şebekelerinin alternatifli unsurlarını biraz detaylandırmakta yarar vardır.

Sulama şebekesi unsurları;

1.Su Temin Yapıları

- Kaptaj tesisleri
- Kuyular
- Pompaj tesisleri
- Su biriktirme yapıları

2. İletim ve Dağıtım Yapıları

- Kanallar:    Prizler
  Çekler

  Düşüler
  Geçit yapıları
  Emniyet yapıları

-Kanaletler:Prizler
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  Dirsekler
  Düşüler
  Yol geçitleri
  Emniyet yapıları

-Borular:Su giriş kuyuları

  Bacalar (su giriş, saptırma, hava bacaları)
  Vanalar

3.Su Uygulama Tesisleri

- Salma sulama tesisleri
- Yağmurlama sulama tesisleri
- Damla sulama tesisleri

2.1. Sulama Yapı ve Tesislerinin Seçiminde Alternatifler

Yukarıda belirtilen sulama şebekesi elemanları, bir arazide sulama 
yapılabilmesi için gerekli olan yapı ve tesislerin alternatifli unsurlarıdır. Herhangi 
bir sulama şebekesinde bu alternatiflerden herhangi birisi, şebekenin özelliğine 
göre bazen birden fazlası kullanılabilir. Sözgelimi, bir sulama şebekesinde akarsu 
debisi sulama için yeterli olduğunda bir regülatör yapımı gerekirken, debinin 
yetersiz olması durumunda, kuyulardan da yararlanmaya ihtiyaç duyulabilir. 
Aynı şekilde su iletim ve dağıtımında sadece açık kanallar kullanılabildiği gibi, 
topoğrafya koşulları ve arazi parçalılığı, kanaletlerle veya borularla su iletim ve 
dağıtımını gerektirebilir. Büyük şebekelerde bu unsurların ikisi ve hatta üçü birlikte 
devreye sokulabilir. Tarlaya ulaştırılan suyun toprağa verilmesinde, yani sulama 
yöntemlerinin uygulanmasında da farklı su uygulama sistemleri kullanılabilir. 

Sulama şebekesi unsurlarından ilk ikisi yani su temin yapıları ile iletim ve 
dağıtım yapıları, bir defa inşa edildikten sonra aynen kalan, değiştirilmeyen, 
tek seferlik yatırımı gerektiren sabit yapılardır. Kanal ve kanalet güzergâhları, 
genellikle üretim yapılan arazilerden geçtiği için, inşaat maliyetinin dışında, 
kapladığı alan nedeniyle hem üretim alanını azaltırlar hem de mülk sahiplerine 
kamulaştırma bedeli ödenmesine neden olurlar. Kamulaştırma bedelleri iletim ve 
dağıtım elemanları yatırım giderlerini artıran bir faktördür.

Sulama şebekesi yatırımlarında, su temin yapılarının fazla esnekliği yoktur; 
belirli debiyi temin eden herhangi bir tesisin maliyeti önemli ölçüde değişmez. 
Belirli bir debiyi sulanan alanda iletip dağıtacak olan yapıların uzunluğu ve priz, 
düşü, çek, dirsek v.b. yardımcı yapıların (sanat yapılarının) sayısı değişkenlik 
gösterebilir. Burada birim alana düşen iletim ve dağıtım elemanı uzunluğu önem 
kazanır. Bunu etkileyen faktörlerden en önemlisi arazi parçalılığıdır. Genel olarak, 
parçalanma arttıkça birim alana düşen iletim ve dağıtım yapısı uzunluğu artar, bu 
da yatırım maliyetini artırır.

Sulama şebekesi unsurlarından üçüncüsü, yani su uygulama tesisleri, genel 
anlamda diğer ikisi gibi tek seferlik, sabit yatırımı gerektiren tesisler değil; değişken 
ve ömürleri sınırlı sayılabilecek tesislerdir. Yatırım açısından bakıldığında, sabit 
denilebilecek unsur, salma sulama yönteminin gerektirdiği arazi tesviyesidir. 
Yağmurlama ve damla sulama yöntemlerinin uygulanmasında gerekli olan 
tesislerin de ömürleri sınırlı ve kapasite ihtiyacı değişkendir. 

Bu nedenle bölgesel, büyük çaplı projeler başta olmak üzere sulama 
projelerinde, sulama yöntemlerinin uygulanması için gerekli olan tesislere sulama 
projesinin bir unsuru olarak bakılmaz; bunlar, üretim girdisi olarak değerlendirilir. 
Sonuç olarak su uygulama tesisleri kategorik olarak sulama yatırımı olmakla 
birlikte pratikteki değerlendirmede üretim girdisi olarak ele alınır; böylece sulama 
yatırımı denilince, su temin yapıları ile iletim ve dağıtım yapı ve tesisleri için gerekli 
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olan yatırımlar gündeme gelmektedir.

2.2. İletim ve Dağıtım Elemanlarının Değişkenliği

Daha öncede değinildiği gibi, belirli bir su kaynağına sahip sulama projesinde, 
su temin yapısı fazla alternatifli değildir, yani değişkenliği yoktur. Örneğin, kuyu 
veya düşük kotlu bir gölden su alınacaksa pompajın dışında alternatif yoktur. 
İletim ve dağıtım yapılarında ise projenin büyüklüğü, arazinin topoğrafyası, 
toprak özellikleri, çiftçi arazilerinin büyüklüğü ve parçalılığı gibi faktörlere göre 
farklı alternatifler ortaya çıkar. Bu özelliklere göre açık kanallarla, kanaletlerle ve 
borularla iletim ve dağıtım yapılabilir. 

Borulu ve kanaletli şebekelerin debi kapasiteleri sınırlı olduğundan, büyük 
projelerde iletim ve dağıtım açık kanallarla yapılmaktadır. Bunlarda da toprak, 
arazi ve topoğrafya koşullarının elverdiği veya gerekli kıldığı durumlarda birinci 
ve ikinci derecedeki kanallar açık, üçüncü ve dördüncü derecedekiler kanaletli 
veya borulu yapılmaktadır. 

Bilindiği üzere, sulama suyunu su temin yapısından (regülatör, baraj, pompaj 
tesisi vb.) alıp tarlaya ulaştıran yapı ve tesislerin tümüne sulama şebekesi denir. 
Klasik anlamda bir sulama şebekesinin elemanları şunlardır:

- İletim kanalı
- Ana kanal
- Sekonder kanal
- Tersiyer kanal (Kanalet veya boru)
- Kuvarter kanal (Kanalet veya boru)

Bunlardan iletim kanalı, suyu kaynağından sulanacak arazilerin bulunduğu 
yere götüren eleman olduğu için sulama alanının dışında kalır. Diğerlerinin 
geçiş hatları (güzergâhları) sulanacak arazilerin içinde bulunduğundan, bunlar 
koşullara göre değişkenlik gösterir. Değişkenlik iki konuda yoğunlaşır:

-Güzergâhta (geçiş hattında) değişme,
-Birim alana düşen uzunlukta değişme.

Bu değişkenlikler sulama projesi yatırımlarını etkileyen önemli faktörlerdir. 
Güzergâh değişikliği su iletim ve dağıtım elemanı şeklini değiştirerek, sözgelimi 
açık kanal yerine kanalet veya boru kullanarak yapılır. Birim alana düşen iletim 
ve dağıtım elemanı uzunluğundaki değişim ise her çiftçiye ait tarla boyutlarının 
değiştirilmesi, parsel şekillerinin düzgünleştirilip, yüz ölçümlerinin büyütülmesi, 
yani arazi toplulaştırmasıile sağlanır.

Sulama şebekeleri projelendirilirken, proje alanındaki tüm arazilerin 
sulanabilir olması hedeflenir. Bunun için tüm tarla ve parsellerin bir kenarının su 
iletim ve dağıtım elemanına (kanal, kanalet, boru) bağlanması gerekir. Tarla ve 
parsel yüzölçümleri küçüldükçe, yani proje alanında arazi parçalanması arttıkça 
bunun sağlanması güçleşir. Bu nedenle sulama proje alanında arazi parçalanması 
fazla olduğunda, parsellere su ulaştırmak için daha fazla kanal ve kanalet yapma 
ihtiyacı doğar, bu da birim alana düşecek iletim ve dağıtım elemanı miktarını 
artırır ki, sonuçta birim alana düşecek yatırım miktarı yükselmiş olur.

Birim alana düşen kanal ve kanalet uzunluğunun yükselmesi, bunların 
kapladığı alanı ve buna bağlı olarak kamulaştırma bedellerinin artmasına neden 
olur, bu da ayrı bir maliyet artırıcı faktördür. 

İki binli yıllara gelinceye kadar, sulama yatırımı denilince, özellikle büyük 
sulama şebekelerinde, proje sahasının sulama kanal ve kanaletleri ile donatılması 
esas alınmıştır, tarla içi geliştirme hizmetleri büyük ölçüde göz ardı edilmiş, 
tüm parsellere su ulaştırılamadığı için sulama proje alanındaki arazilerin bir 
kısmı sulanamadığından sulama oranı düşük kalmıştır. Yani, bazı parsellere 
su ulaştırılamadığından sulanması gerçekleşen alanın sulanabilir alana oranı 
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azalmıştır. Sulama projelerinde hem maliyeti düşürmek, hem de sulama oranını 
artırmak için alınacak en önemli tedbirlerin başında arazi toplulaştırması 
gelmektedir. Arazi parçalanması olan ve parsel şekillerinin bozuk olduğu yerlerde, 
sulama projeleri arazi toplulaştırma projesi ile birlikte yapılmalıdır.

3. SULAMA PROJESİ YAPIMINDA ARAZİ TOPLULAŞTIRMA 
GEREĞİ

Bir önceki bölümde değinildiği üzere, sulama projesi uygulanacak yerde 
arazilerin parçalanmış, yani tarla ve parsellerin küçültülmüş olması, sulama 
projesinin hem maliyetini artırır, hem de sulama oranını düşürerek başarısını 
azaltır. Konunun daha iyi anlaşılması için genel anlamda arazi toplulaştırmasının 
mahiyeti hakkında kısa, özet bilgiler vermekte yarar vardır.

3.1. Toplulaştırmanın Amacı ve Yararları

Bir tarım işletmesine ait olup birden fazla parçadan meydana gelen, birbirinden 
ayrı yerlere dağılmış, şekilleri bozulmuş tarla ve parsellerin birleştirilerek, kanal 
ve yola bağlantısı olan, düzgün geometrik şekillerde yeni, daha büyük parsel 
ve tarlalar oluşturulmasına Arazi Toplulaştırması denir. Bu tanıma göre arazi 
toplulaştırmasının iki önemli amacı vardır;

- Bir işletmeye ait arazi parça sayısını azaltmak, mümkünse tek parçaya 
indirmek, 

- Büyütülmüş, düzgün boyut kazandırılmış yeni parselin su ve yol bağlantısını 
sağlamak.

Birinci amaç, arazi sahibi işletmenin;

- Sınır, kanal, yollardan kaynaklanan arazi kayıplarını azaltarak;

- Parsellere ulaşım mesafesini, tarla başında iş hazırlık süresini, tarlada tarım 
makinalarının dönüş süresini azaltarak çalışma süresini kısaltıp işçilik giderlerini 
azaltarak;

- Parsellerin büyümesiyle tarım makinalarının verimini artırarak;

- İşletmede iş organizasyonunu olumlu etkileyerek ve teknolojik üretim 
faktörlerinin kullanımını teşvik ederek

işletmenin üretimini ve başarısını artırmaya yöneliktir (Kara, 1980).

Arazi toplulaştırma çalışmalarının ilk uygulandığı Avrupa Ülkelerinde ve 
sulama yapılmayan bölgelerde arazi toplulaştırmaları bu birinci amaçla yapılmıştır. 
Burada tarım işletmelerinin verimliliği ve başarısı esas alınmıştır. 

İkinci amaç, başta sulama olmak üzere tarımsal altyapı hizmetlerinin 
(kültürteknik hizmetler), bir taraftan maliyetlerini düşürmek, diğer taraftan 
uygulanmasını kolaylaştırmak ve başarısını artırmaktır. Türkiye’deki arazi 
toplulaştırma uygulamalarında ikinci amaç ağır basmakta, yani arazi toplulaştırması 
öncelikle ikinci amacı gerçekleştirmek için yapılmakla birlikte birinci amaç da 
kendiliğinden gerçekleşmektedir. Parsel boyutlarının büyütülüp şekillerinin 
düzgünleştirilmesiyle, hem sulama projelerinin yapım ve uygulamalarını 
kolaylaştıran ve maliyetlerini düşüren hem de işletmenin verim ve başarısını 
artıran, yani yukarıda belirtilen her iki amacın birlikte gerçekleştirildiği arazi 
toplulaştırmasına, Türkiye’de, “çok yönlü arazi toplulaştırması” denilmektedir.

3.2. Toplulaştırma Tüm Arazilere Doğrudan Su Ulaşımını Sağlar ve 
Sulama Oranını Yükseltir

Küçük parsellerin yaygın olduğu parçalı arazilerde, tüm parsellere doğrudan 
su bağlantısı sağlanamaz. Elden geldiğince daha fazla parsele suyu ulaştırmak 
için daha uzun iletim elemanı (kanal, kanalet) yapmak gerekir, bu da yatırım 
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maliyetini artırır. Toplulaştırma ile parseller büyüyüp düzgün şekiller kazandığı 
için parsellere su ulaşımı kolaylaşır ve birim alana düşen iletim elemanı uzunluğu 
azalarak maliyeti düşürür. 

Toplulaştırma öncesinde tüm parsellere su ulaşımı sağlanamadığından sulama 
oranı düşük iken, toplulaştırma sonrasında sulama oranı artmakta, hatta %100’e 
ulaşmaktadır.

KOP Bölgesi’nde uygulanmış arazi toplulaştırma projelerinden bazı örneklerde, 
toplulaştırma ile tarlaların sulama şebekelerinden yararlanma oranlarındaki 
değişimi açık bir şekilde görmek mümkündür. Çumra Küçükköy (Uçar, 1995) ve 
Fethiye Köyü (Akkaya, 1996) ile Karaman Yuvatepe köylerinde yapılan (Çelebi, 
1989) arazi toplulaştırma uygulamalarında toplulaştırma öncesi ve sonrasında 
parsellerin sulama şebekesinden yararlanma oranları Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1’e göre, toplulaştırma proje alanındaki parsellerin toplulaştırma 
öncesinde% 37.7 - % 54’ü sulama şebekesinden doğrudan yararlanırken, 
toplulaştırma sonrası bu oranlar % 98 - % 100’ e çıkmıştır. Tüm tarla ve 
parsellere doğrudan su ulaşımının sağlanması sonucunda, su ulaşımı olmadığı 
için sulanamayan alanların sulanması sonucunda, doğal olarak sulama oranı 
artmaktadır. Arazi toplulaştırması yapılmamış birçok büyük sulama şebekesinde 
sulama oranının % 50’den daha düşük gerçekleşmesi, konunun önemini 
anlatmaya yeter.

3.3. Toplulaştırma Parçalanmanın Artmasını Önler ve Projelendirmeyi 
Kolaylaştırır

Su iletim ve dağıtım elemanı güzergâhlarının tayininde arazi topoğrafyası 
belirleyici bir faktördür. Güzergâh belirlenirken, açık kanallarda tamamen, 
kanaletlerde ise büyük ölçüde eşyükseklik eğrilerine uyma zorunluluğu kanal 
ve kanaletlerin, güzergâh üzerindeki parsellerin bölünmesine; özellikle açık 
kanallar,tarlaların düzgün olmayan şekillerde bölünmesine neden olmaktadır. 
Sulama projesi toplulaştırma ile birlikte yapıldığı takdirde, kanal ve kanalet 
güzergâhları, yeni parsellerin yerleştirileceği blok sınırlarını oluşturduğundan yeni 
parsel boyutlarının belirlenmesi ve parselasyon planlarının yapılması kolaylaşır. 

3.4. Toplulaştırma Kamulaştırma Bedelini Düşürür

Arazi toplulaştırmasında, bir taraftan tarlalar birleştirilip büyütülürken, diğer 
taraftan her tarlanın doğrudan su ve yol şebekesine bağlanması hedeflenmektedir. 
Toplulaştırma yapılmadan sulama projesi uygulandığında şu şebekelerinin çiftçi 
arazisinden geçtiği yerlerde kamulaştırma bedeli ödenmesi gerekir. En küçük 
kanalın güzergâh boyunca işgal ettiği şerit genişliği 5 m ninüzerindedir. Büyük 
kanallarda bu genişlik, kanal kapasitesine göre 20 m nin üzerine çıkabilmektedir. 
Tesislerin işgal edeceği şerit genişliği kanaletlerde açık kanallara göre hayli düşük 
olmakla birlikte, kamulaştırma alanı, sulama proje alanının %2-6’sı oranlarında 
olmaktadır; ortalama değer olarak %4-5 kabul edilebilir. Bu alanların kamulaştırma 
giderleri proje maliyetini artırmaktadır.

Sulama projesinin toplulaştırma ile birlikte uygulanması durumunda, kanal ve 
yolların kapladığı alanlar çiftçi arazilerinden, yapılacak kesintilerle karşılanacağı 
için ayrıca kamulaştırma bedeli ödemeye gerek kalmamaktadır. KOP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan bir rapora göre 223 410 ha lık Çumra 
III.Merhale Sulama Projesinde %4 kamulaştırma oranı üzerinden hesaplandığında 

Tablo 1: KOP Bölgesindeki Arazi Toplulaştırma Uygulamalarında Toplulaştırma Önce ve Sonrasında Parsellerin 
Sulama Şebekesinden Doğrudan Yararlanma Oranlarındaki Değişim(%)

Toplulaştırma Öncesi Çumra-Küçükköy Çumra-Fethiye Karaman-Yuvatepe

37.7 41.9 54.0

Toplulaştırma Sonrası 98.0 97.7 100.0
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8936.4 ha alanın kamulaştırılması gerekmektedir. Bugünün ortalama rayiç bedeli 
olarak 70 000 TL/ha kabul edilirse, proje alanında 625.5 milyon TL kamulaştırma 
bedeli ödenmesi gerekmektedir (Anonymous, 2013). Projenin arazi toplulaştırması 
ile birlikte uygulanması halinde bu giderden tasarruf edilecektir. 

3.5. Toplulaştırma Sulama Projesi Yatırım Maliyetini Düşürür

Toplulaştırma ile tarla ve parseller büyüyüp belirli yüzölçümüne sahip arazideki 
parsel sayısı azaldığından, kendisine su ulaştırılacak parsel sayısı da azalmaktadır. 
Bunun sonucunda bir yandan birim alana düşen kanal veya kanalet uzunluğu 
düşerken, diğer yandan bunların yardımcı yapıları olarak adlandırılabilecekpriz, 
çek, düşü, geçit yapısı, dirsek, emniyet yapısı gibi yapı elemanlarının sayısı 
azalmaktadır.

Belirli büyüklükteki bir alanın sulanmasını sağlayacak olan bir sulama 
projesinde su iletim ve dağıtım elemanlarının uzunluğunun düşmesi, buna ve 
parsel sayısının azalmasına bağlı olarak başta tarlaya su aktaran prizler olmak 
üzere yardımcı yapı ve elemanların sayısının azalması proje uygulama maliyetini 
düşürmektedir. 

KOP Bölgesi’nde, Konya-Çumra ve Karaman’da uygulanan bazı arazi 
toplulaştırma projelerinde, toplulaştırma ile sulama şebekesi elemanlarından 
kanal ve kanalet boylarının ne kadar kısaldığı, bazı yardımcı yapı elemanları (sanat 
yapıları) sayısının ne kadar azaldığı Tablo 2’de açık bir şeklide görülmektedir 
(Çevik, 1974; Çelebi, 1989; Uçar, 1995; Akkaya, 1996)

Sulamada yeraltı su kaynaklarının kullanıldığı yerlerde de, arazi toplulaştırması 
yatırım giderlerini azaltan önemli bir faktördür. Bilhassa özel yeraltı suyu 
kuyularının yaygın olarak bulunduğu bölgelerde çiftçiler birden fazla tarlasında 
kuyu açmaktadır. Toplulaştırma ile tarla sayısıyla birlikte kuyu sayısının da 
azalması, kuyuların gerektirdiği yatırım giderlerini de azaltır. Bu husus, yeraltı 
suyunun yaygın olarak kullanıldığı KOP Bölgesi için çok önemlidir. 

Yukarıda da değinildiği üzere, bu hususlar büyük ölçüde, öncelikle kanallar 
ve sonra da kanaletler için geçerlidir. Toprak altına yerleştirilen borulu iletim ve 
dağıtım sistemlerinde bu etki daha azdır, zira onun güzergâh tayininde topoğrafik 
yapının ve parsel sınırlarının etkisi azalır veya hiç kalmaz.

Tablo 2: KOP Bölgesi’ndeki Bazı Arazi Toplulaştırması Uygulamalarında Sulama Şebekesi

Uzunlukları ve Yardımcı Yapı (Sanat Yapıları) Sayılarındaki Azalmalar

Proje adı Sulama Şebekesi Elemanı Toplulaştırma 
Öncesi

Toplulaştırma 
Sonrası

Azalma
%

Çumra -Karkın Kanal ve ark uzunluğu (m) 67100 53293 -21

Priz sayısı 890 496 -44

Çumra - Fethiye Sek. kanalet uz.(m) 6430 5210 -19

Çekli priz (adet) 7 4 -43

Çumra - Küçükköy Ana kanalet uz.(m) 12500 6200 -54

Çiftçi prizi (adet) 82 51 -38

Karaman -Yuvatepe Kanalet uz. (m) 27925 19380 -31

Sifon (adet) 60 10 -83

Dönüş yapısı (adet) 52 11 -79

Karaman - Bölükyazı Kanalet uzunluğu (m) 32817 22605 -31

Sifon (adet) 52 9 -83

Dönüş yapısı (adet) 60 13 -78
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4. SONUÇ
Türkiye yarı kurak bir iklim kuşağında bulunduğu için, Doğu Karadeniz 

Bölgesi’nin dışındaki tüm tarım alanlarında, tarımsal üretimde sulamaya ihtiyaç 
duymaktadır. Birçok bölgemizde sulama yapılmaksızın hububat vb. bazı ürünler 
nadas gibi özel önlemlerle ancak yetiştirilebilmektedir. Birçok bitki sulamasız hiç 
yetişmemekte, yetişenlerin de verimleri çok düşük olmaktadır. Bu durumu göz 
önüne alan Cumhuriyet hükümetleri, özellikle 1950 li yıllardan itibaren sulama 
yatırımlarına önem vermiştir. Ancak, 1980 li yıllara gelinceye kadar, sulama 
projesi denilince, suyu kaynağından alıp sulanacak arazilere ulaştıran ve orada 
dağıtımını yapan büyük çaplı kanalların inşaatı olarak algılanıp uygulanmıştır. 
Tarla içi geliştirme hizmetlerine yeterince önem verilmediğinden, sulama projesi 
sınırları içinde bulunduğu halde birçok tarla veya parsel sulanamamış, sulama 
oranı düşük kalmıştır. Arazilerin parçalanmış, tarla ve parsellerin küçülmüş olması 
bunun en önemli nedenlerindendir. Yukarıda detaylarıyla anlatıldığı üzere, bunu 
düzeltmek arazi toplulaştırması ile gerçekleştirilebilir.

Sulama projelerinin arazi toplulaştırması ile birlikte yapılıp uygulanması, tüm 
tarla ve parsellere su ulaşımını sağlayıp sulama oranını artırabileceği gibi, kanal, 
kanalet gibi su iletim ve dağıtım elemanlarının uzunluğunu düşürerek, sanat 
yapılarının sayısını azaltarak, kamulaştırma giderlerini ortadan kaldırarak, kanal 
ve kanaletlerin kapladığı alanı küçültmek suretiyle üretim alanlarındaki azalmayı 
önleyerek, hem sulama yatırımlarını düşürmekte hem de sulama şebekelerinin 
etkinliğini artırmaktadır.
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ÖZET

İnovasyon sistemleri özellikle geçtiğimiz son yirmi yıllık süreçte gerek akademik 
çevrelerin gerekse de Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
gibi küresel çaptaki ortaklıkların ilgilerini yoğun şekilde üzerine çekmiştir. Bu 
sistemler içerisinde tamamlayıcı bir alt sistem olan bölgesel inovasyon sistemleri; 
belirli bir mekânsal birimde faaliyet gösteren, ekonomik olarak faydalı ve yeni 
bilgi ve teknolojilerin üretimi, yayılımı ve kullanımı konusunda etkileşimlerde 
bulunan çeşitli bileşenler ve aralarındaki ilişkilerden oluşan bir ağ yapılanması 
olarak tanımlanabilmektedir. Bölge kavramının öneminin giderek arttığı bu 
dönemde ise bu ağlar firma düzeyinde ve bölgesel bir perspektiften kalkınmayı 
ve büyümeyi tetikleyen bir etken olarak görülmektedirler.

Bu çalışmanın amacı; Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illerinin oluşturduğu 
KOP bölgesi için bölgesel inovasyon sistemleri içerisindeki bileşenler kapsamında 
bir değerlendirme ortaya koymaktır. Bu amaçla İstatistiki Bölge Birimleri 
Sınıflandırması Düzey 2 Bölgeleri içerisinden seçilen beş bölge ve KOP bölgesinin 
bölgesel inovasyon performansları belirli bir girdi-çıktı mekanizması yardımıyla 
karşılaştırılmıştır. Değerlendirme aşamasında homojen bir ölçütün ortaya konması 
amacıyla söz konusu bileşenlere ait 45 gösterge normalizasyon yoluyla indeks 
değerlerine dönüştürülmüş ve performans farkının en fazla olduğu bileşenler ayrı 
ayrı ele alınarak çeşitli bölgesel politika önermeleri ortaya koyulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: İnovasyon Sistemleri, Bölgesel Kalkınma ve Büyüme, KOP 
Bölgesinde İnovasyon, Bölgesel İnovasyon İndeksi.

1.GİRİŞ
Geçtiğimiz yüzyıllar boyunca sürekli artan bilgi yaratımı ve teknolojideki kayda 

değer gelişmeler ile birlikte “değişim” kavramı insan yaşamının vazgeçilmez bir 
parçası olmuştur. Ekonomik, sosyal ve kültürel bağlamda adına sıkça rastlanılan 
bu kavram aynı zamanda “yenilik” kavramıyla da birlikte anılmaktadır. İktisadi 
açıdan yenilik, teknik bir ifadeyle “inovasyon” kavramı ise son yıllarda konuyla 
ilgilenen iktisatçılar ve araştırmacılar tarafından farklı bir boyutta ele alınmıştır.

Schumpeterci çerçevede inovasyon; tüketicilerin daha önce karşılaşmadığı 
yeni bir ürünün icadı, imalatçılar tarafından daha önce keşfedilmemiş ve bilimsel 
olarak yeni olan bir üretim yönteminin bulunması, imalat dalları arasında daha 
önceleri var olmayan bir alanda yeni bir piyasanın oluşumu, yeni hammadde 
kaynakları ya da ara malların keşfi veya herhangi bir endüstride yeni örgütsel 
oluşumların ortaya çıkması gibi birçok faaliyetten oluşmaktadır (Schumpeter, 
1934: 66). 

Yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş mal ve hizmetler şeklinde ortaya 
çıkan inovasyonlar, bu faaliyetler ile birlikte geliştirilen yeni teknolojiler sayesinde 
maliyetleri de azaltabildiğinden, inovasyon ve verimlilik arasında doğrusal bir 
ilişkiden bahsedilebilir. Bu tür yeni teknolojilere adaptasyonun sağlanması 
ise yeniliğe sistematik şekilde uyumlu bir çevrenin inşası ve yaratıcı fikirlerin 
desteklenmesi ile mümkün olabilmektedir. Böyle bir çevre içerisinde yatay ve 
dikey şekilde organize olmuş farklı bileşenler, bu bileşenler arasındaki mekânsal 
ve sosyal nitelikteki yakınlıklar iktisadi olarak faydalı bilgilerin ortaya çıkışını 
kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda, çoğu örtük şekilde ortaya çıkan bilginin 
yayılımı da bu tür yakınlıkların var olduğu etkileşimli bir çevrede daha hızlı 
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gerçekleşebilmekte, dolayısıyla böyle sistematik bir çevre öğrenme süreçlerinin 
etkinliğini de arttırabilmektedir (Gömleksiz, 2012: 4).

Bu çalışmada, inovasyon sistemleri içerisinde var olan çeşitli bileşenler 
kapsamında Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey 2 
bölgelerinden seçilmiş 5 bölge ile KOP Bölgesinin karşılaştırmalı bir analizinin 
ortaya konması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda bahsedilen bölgeler içerisinden 
sanayisi ve altyapısı görece gelişmiş TR10 (İstanbul), TR31 (İzmir), T41 (Bursa, 
Eskişehir, Bilecik), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR51 (Ankara) 
bölgeleri ve Konya, Karaman, Aksaray, Niğde illerinin oluşturduğu KOP Bölgesi 
inovasyon sistemleri içerisindeki 4 ana girdi ve 3 ana çıktı bileşeni kapsamında 
değerlendirilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ulusal ve bölgesel inovasyon 
sistemlerinin teorik temelleri açıklanmakta ve üçüncü bölümde ise inovasyon 
sistemleriyle alakalı ortaya çıkan ampirik literatürde öne çıkan çalışmaların bir 
özeti verilmektedir. Dördüncü bölümde, çalışmanın ampirik kısmını oluşturan 
yöntem ve bu kapsamdaki indeks bileşenleri açıklanmakta olup, beşinci 
bölümde elde edilen bulgulara yer verilmektedir. Çalışmanın altıncı bölümü, 
benimsenen yaklaşım sonucu KOP Bölgesinin yenilikçi bileşenler çerçevesinde 
bir değerlendirmesini içermektedir. Sonuç bölümünde ise yapılan değerlendirme 
sonucu KOP Bölgesine ilişkin belirlenen stratejik politika odakları yer almaktadır.

2.ULUSAL ve BÖLGESEL İNOVASYON SİSTEMLERİ YAKLAŞIMI

Temel ve uygulamalı araştırmalardan yeni ürün/süreç keşiflerine ve bunların 
hayata geçirilmesine kadar devam eden inovasyon faaliyetleri doğrusal bir süreçte 
gerçekleşmemektedirler. Tersine, bu süreçler karmaşık geri bildirim mekanizmaları 
ve içerisinde bilim, teknoloji, öğrenme, üretim, politika ve talebi barındıran 
etkileşimli ilişkilerden oluşmaktadır. Farklı kurumsal çevreler içerisinde faaliyet 
gösteren bu faktörler arasındaki etkileşimler inovasyon süreçleri için önemlidir. 
Bu çevresel aktörler, iktisadi amaçlar çerçevesinde bilgi yaratımı ve kullanımını 
amaçlayan sistemlerin unsurlarıdır. İnovasyonlar da bu gibi sistemlerin içerisinde 
ortaya çıkmaktadırlar. Böyle bir sistematik anlayışla ortaya çıkan “İnovasyon 
Sistemleri” yaklaşımı temel olarak, ulusal ya da bölgesel bir ekonomide inovasyon 
yaratma kabiliyetine sahip firmalar, üniversiteler, organizasyonlar, araştırma 
enstitüleri ve kamu kurumları gibi aktörlerin bireysel performansları üzerine 
değil, bu aktörlerin bir sistemin parçası olarak etkileşimleri üzerine kurulmuştur 
(Edquist, 1997: 1-2; Andersson ve Karlsson, 2004: 8-9).

İnovasyon sistemleri yaklaşımı işletme ölçeğinde stratejik işbirliği ve AR-GE 
faaliyetlerine uyumlu çeşitli firmalar, kamusal ölçekte yeniliği ve yaratıcı fikir 
oluşumlarını destekleyen çeşitli kurum ve kuruluşlar ve toplumsal ölçekte ise 
yeniliğe açık ve araştırmacı bireylerin oluşturduğu, nihai amacı iktisadi büyüme 
ve kalkınmayı sağlamak olan ulusal veya bölgesel nitelikteki ağ yapılanmalarını 
tanımlamaktadır (Gömleksiz, 2012). Böyle bir sistem aynı zamanda, sürekli şekilde 
bilgi transferini sağlayan geri bildirim mekanizmaları ile şekillenmiş dinamik bir 
sistemdir. İnovasyon sistemleri içerisindeki çeşitli unsurlar, öğrenme süreçleri 
ve inovasyonu artırma çabalarında birbirlerini desteklemekte ya da tersi şekilde 
gruplaşarak bu gibi süreçleri engellemektedirler. Böylece ortaya çıkan kümülatif 
şekildeki nedensellikler, verimli ve verimsiz döngüler inovasyon sistem ve alt 
sistemlerinin karakteristiklerini oluşturmaktadırlar (Lundvall, 1992: 2).



I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

128

1990’lı yıllardan günümüze kadar geçen dönemde ulusal inovasyon 
sistemlerine gösterilen ilginin yönü bölgesel inovasyon sistemleri yaklaşımına 
doğru kaymıştır. Dolayısıyla bu dönemde bölge kavramı gerek teorik çerçevede 
gerekse de yenilikçi uygulamaları içeren çeşitli politika tasarımlarında daha 
merkezi bir rol üstlenmeye başlamıştır. (Andersson ve Karlsson, 2004; Doloreux 
ve Parto, 2005: 134; Uyarra, 2007: 243; Uyarra, 2010, Gömleksiz, 2012). Ulusal 
inovasyon sistemleri içerisinde bir alt sistem olan bölgesel inovasyon sistemleri, 
mekânsal bağlamda firma ölçeği ve bölgesel bir perspektiften iktisadi büyümeyi 
ve yeniliği tetikleyen bir etken olarak öne çıkmaktadır (Sternberg, 2000: 389).

3. LİTERATÜR
Literatürde inovasyon sistemleri kapsamında yenilikçi faaliyetlerin ve 

ülkelerin/bölgelerin inovasyon kapasite ve performanslarının ölçümüne yönelik 
bireysel ve örgütsel birçok çalışma bulunmaktadır. Söz konusu çalışmaların büyük 
bir kısmında ulusal ve bölgesel düzeydeki inovasyon faaliyetleri sistemik bir girdi-
çıktı mekanizması bağlamında ele alınmış ve analizler için sistemi oluşturan farklı 
bileşenlere ait çok sayıda iktisadi, beşeri ve yapısal değişkenler kullanılmıştır.

İlk olarak 2008-2009 dönemi için gerçekleştirilmiş ve 130 ülkeyi kapsayan 
Global İnovasyon İndeksi (Global Innovation Index), ülkelerin inovasyona yönelik 
faaliyetleri ile yenilikçi performanslarının değerlendirilmesini amaçlayan ve yıllık 
olarak güncellenen uluslararası bir çalışmadır.  Çalışmanın en yeni versiyonu olan 
“Global İnovasyon İndeksi 2013: İnovasyonun Yerel Dinamikleri” (The Global 
Innovation Index 2013: The Local Dynamics of Innovation) ulusal düzeyde 
Türkiye’nin1  de bulunduğu 142 ekonomiyi içerisine alan ve bu ekonomileri 5 girdi 
ve 2 çıktı bileşeni olmak üzere toplamda 7 ana bileşen yoluyla değerlendiren bir 
indeks çalışması olarak öne çıkmaktadır. Bahsedilen bu ana bileşenler Kurumlar, 
Beşeri Sermaye ve Araştırma, Altyapı, Piyasa Gelişmişliği, Firma Gelişmişliği, Bilgi 
ve Teknoloji Çıktıları ve Yaratıcı Çıktılar olarak sıralanmaktadır (Cornell University, 
INSEAD, WIPO, 2013).

İnovasyon Birliği Skorbordu (Innovation Union Scoreboard) Avrupa Birliği 
İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü (Directorate General Enterprise and Industry) 
tarafından gerçekleştirilmiş ve Avrupa Birliğine üye 27 ülke ile aday ülkeler Türkiye, 
Hırvatistan ve Makedonya’yı içerisine alan bir diğer indeks çalışmasıdır. Söz 
konusu çalışmanın yöntemsel çerçevesini “Mümkün Kılıcılar”, “Firma Faaliyetleri” 
ve “Çıktılar” olmak üzere 3 ana bileşen altındaki 8 ana alt bileşen oluşturmaktadır. 
Bu ana alt bileşenler ise İnsan Kaynakları, Açık Araştırma Sistemi, Finansal Destek, 
Firma Yatırımları, Bağlantılar ve Girişimcilik, Fikri Varlıklar, Yenilikçiler ve Ekonomik 
Etkiler olarak ayrılmışlardır (European Commission, 2013).
1  İlgili çalışmada Türkiye genel indeks puanına göre 68. sırada yer almaktadır. 
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Şekil 1: İnovasyon Sistemleri, Aktörler ve Bağlantılar
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İnovasyon sistemleri kapsamında bölgesel düzeyde öne çıkan farklı bir çalışma 
da yine Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisindeki 190 bölgenin analizinin yapıldığı ve 
her iki yılda bir güncellenen Bölgesel İnovasyon Skorbordu (Regional Innovation 
Scoreboard) çalışmasıdır. Son olarak 2012 yılı için 55 Düzey 1 ve 135 Düzey 2 
bölgede gerçekleştirilen çalışmada İnovasyon Birliği Skorbordu’nda kullanılan 
yönteme benzer bir çerçeve kullanılmış ve söz konusu bölgelerin inovasyon 
performansları ayrı ayrı değerlendirilmiştir (European Commission, 2012). 

İnovasyon sistemleri kapsamında bireysel olarak ortaya konmuş birçok 
çalışmadan da söz edilebilir. Porter ve Stern (2001), 75 ülkeyi kapsayan ve ulusal 
düzeyde inovasyon kapasitelerinin ölçümünü amaçladıkları indeks çalışmasında, 
uluslararası patent faaliyetleri (1999 - 2000) ile “inovasyon politikası”, “kümelenme 
faaliyetleri” ve “yenilikçi bağlantılar” ana başlıkları altında yer alan çeşitli değişkenler 
kullanılmıştır. Çalışmada ayrıca ele alınan bu değişkenler inovasyon kapasitesinin 
oluşumunda açıklayıcı özelliklerinin görülebilmesi amacıyla regresyon analizine 
tabi tutulmuş, bağımlı değişken olarak patent sayılarının kullanıldığı temel 
modelin tahmini sonucu ele alınan 24 değişkenden 23’ü istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur. Bölgesel olarak nitelendirebilecek bir başka çalışmada Lenger 
(2008)’e aittir. Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey 1 bölgelerini 
içine alan bu çalışmada inovasyon performansının bir göstergesi olarak ele alınan 
(Türk Patent Enstitüsü) patent başvuruları üzerinde devlet üniversiteleri, teknoloji 
geliştirme bölgeleri/merkezleri, araştırma merkezleri ve bilimsel yayın sayılarının 
etkilerinin incelenmiştir, Söz konusu değişkenlere ait ve 1998 - 2005 yılları arasını 
kapsayan veri seti Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi (GMM) ile analize tabi 
tutulmuştur. Tahmin sonucu elde edilen bulgularda, ele alınan bu değişkenlerin 
her birinin ülkedeki bölgesel inovasyon performansı üzerinde pozitif ve önemli 
birer rolünün olduğu ortaya konmuştur.

Wonglimpiyarat (2010) Tayland genelinde yaptığı çalışmasında, ülke 
genelindeki organizasyon, süreç, hizmet, ürün ve piyasa inovasyonlarına ilişkin 
değişkenleri kullanarak genel bir inovasyon kapasitesi indeksi oluşturmuştur. 
Çalışmada beşeri sermaye, altyapı ve inovasyon iklimi ana başlıkları altında 
oluşturulan değişkenlere ait veriler anket yardımıyla toplanarak, 0 ile 4 puan 
arası indeks değerlerine dönüştürülmüştür. Çalışmanın sonucunda elde edilen 
2,3 puanlık (4 puan üzerinden) genel indeks değerine göre, ülkenin orta düzey 
bir inovasyon kapasitesine sahip olduğu belirtilmiştir. Fritsch ve Slavtchev (2011) 
ise bölgesel inovasyon etkinliklerinde ortaya çıkan farklılıkların analizine yönelik 
yaptıkları çalışmada, Doğu ve Batı Almanya’da bulunan toplam 93 bölgeyi, 
oluşturdukları bir bilgi üretim fonksiyonu çerçevesinde ele almışlardır. 1995 
- 2000 yılları arası dönemi kapsayan analizde çıktı olarak ele alınan bölgesel 
patent başvuruları üzerinde özel sektör AR-GE çalışanları, üniversite akademik 
personeline ayrılan fonlar, araştırma enstitüleri, hizmetler sektöründeki istihdam, 
ortalama istihdam, ulaşım, elektrik, optik ve ölçüm mühendisliği ve kimya 
alanındaki istihdam sayıları gibi değişkenlerin olası etkileri incelenmiştir.

4.YÖNTEM
Çalışmanın analiz kısmının oluşturulmasında Global İnovasyon İndeksi, 

İnovasyon Birliği Skorbordu ve Bölgesel İnovasyon Skorbordu çalışmalarında 
kullanılan çerçevelerden yararlanılmıştır. Bu kapsamda ele alınan bölgelerin 
inovasyona dönük faaliyetleri ve yenilikçi kapasiteleri basit bir girdi-çıktı 
mekanizması ile ele alınmıştır. Sonuç olarak bölgesel inovasyon indeksini 
oluşturan 4 ana girdi ve 3 ana çıktı bileşeni belirlenmiştir. 

İndekslerin hesaplanmasında benimsenen temel yaklaşım; inovasyon 
süreçlerinin sistematik bir ilişkiler ağı oluşturan belirli girdiler ve bu girdiler arası 
etkileşimlerle şekillendiği varsayımıdır. Söz konusu bu bileşenler ve etkileşimler 
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inovasyonların ve bu bağlamda toplumsal refaha yönelik bir takım faydalı 
çıktıların oluşumuna zemin hazırlamaktadır (Gömleksiz, 2012:104).  

4.1.İndeks Bileşenleri

Bölgesel inovasyon indekslerinin hesaplanmasında kullanılan ana girdi bileşenleri 
“Beşeri Sermaye ve Araştırma”, “Altyapı ve Kültür”, “Piyasa Gelişimi” ve “İş Ortamı” olarak 
sıralanmaktadır. Bu girdilerin bir sonucu olarak inovasyon çıktılarına ait ana çıktı 
bileşenleri ise “Bilimsel Çıktılar”, “Yaratıcı Çıktılar” ve “Refah” şeklindedir. 

İnovasyon indeksinde yer alan bu ana bileşenlerin altında 15 ana alt bileşen 
yer almaktadır. Söz konusu bu ana alt bileşenler Eğitim, İşgücü, Araştırma, Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri, Ulaştırma, Enerji, Kültürel Faaliyetler, Girişimcilik, Rekabet, 
Ticaret, Yatırım ve Teşvik, İnovasyon Çevresi, Yayınlar, Ticari Çıktılar ve Toplumsal 
Refaha Katkı olarak sıralanmaktadır. Bu ana alt bileşenler ise kendilerini oluşturan 
45 alt bileşene ait değişkenlerden meydana gelmektedir. Bölgesel inovasyon 
indekslerinin oluşturulmasında kullanılan bu değişkenlere ait veriler en son 
ulaşılabilir yıl esas alınarak toplanmıştır. Bu kapsamda veriler ağırlıklı olarak 2012 
- 2013 yılları arası dönemi kapsamaktadır. Bahsedilen bileşenler ve değişkenlere 
ait tanımlamalar Tablo-1’de verilmiştir.

4.2.İndeks Değerlerinin Hesaplanması

Ele alınan bölgelere ait indeks değerlerinin hesaplanmasında genel bir 
standartlaştırma işlemi olan normalizasyon yöntemi kullanılmıştır. Buna göre her 
bir alt indeks ilgilenilen göstergeye ait performansın en düşük ve en yüksek olduğu 
bölgelere göre 0 ile 1 puan arasında sıralanmaktadır. Burada eğer ilgilenilen veriler 
ile göstergeye ait performans arası ilişki doğru orantılı ise pozitif normalizasyon 
ve yine bu ilişki ters orantılı ise negatif normalizasyon ile hesaplama yapılmıştır. 
Her bir göstergeye ait bölgesel taban puanın 0,1 olarak alındığı bu işlemler (1) ve 
(2) numaralı eşitliklerle formüle edilebilir.

Burada xi her bir alt bileşene ait bölgesel göstergeyi, xmaksilgili gösterge 
setindeki en büyük değeri ve xmin ise yine aynı gösterge setindeki en küçük değeri 
temsil etmektedir.
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(1)

(2)

Tablo 1: Bölgesel İnovasyon İndeksini Oluşturan Bileşenler ve Göstergeler

İNOVASYON GİRDİLERİ

BİLEŞEN / ALT 
BİLEŞEN

DEĞİŞKEN VERİ 
ULAŞIMI

EN SON 
ULAŞILIR YIL KAYNAK

1.BEŞERİ SERMAYE ve ARAŞTIRMA

Eğitim

1.1. Mesleki ve Teknik Orta Öğretimde Net 
Okullaşma Oranı

Var 2013

Milli Eğitim 
Bakanlığı1.2. Mesleki ve Teknik Orta Öğretimde 

Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Var 2013

1.3. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 
Başarı Ortalaması 

Var 2013

ÖSYM1.4. Yükseköğretimde Öğretim Elemanı 
Başına Düşen Öğrenci Sayısı (Ön Lisans + 
Lisans + Y. Lisans + Doktora)

Var 2013

İşgücü

1.5. Toplam Nüfus İçinde 1000 Kişi Başına 
Düşen Lise ve Dengi Meslek Okulu Mezunu 
Sayısı

Var 2012

TÜİK1.6. Toplam Nüfus İçinde 1000 Kişi Başına 
Düşen Yükseköğretim Mezunu Sayısı (lisans 
+ yüksek lisans + doktora)

Var 2012

1.7. Toplam İşgücü İçinde Meslek Lisesi ve 
Yükseköğretim Mezunlarının Oranı

Var 2012
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Araştırma

1.8. 1000 Kişi Başına Düşen Kamu Sektörü 
AR-GE Personeli Sayısı

Yok - -

1.9. 1000 Kişi Başına Düşen Özel Sektör 
AR-GE Personeli Sayısı2

Var 2012 Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı

2.ALTYAPI ve KÜLTÜR

Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri (BİT) 
Kullanımı

2.1. 1000 Kişi Başına Düşen Sabit Geniş 
Bant İnternet Abone Sayısı

Var 2012

Bilgi 
Teknolojileri 
ve İletişim 
Kurumu

2.2. 1000 Kişi Başına Düşen Mobil Geniş 
Bant İnternet Abone Sayısı

Var 2012

2.3. 1000 Kişi Başına Düşen 3G Mobil 
Telefon Abone Sayısı

Var 2012

Ulaştırma

2.4. Toplam İl ve Devlet Yolu Ağı İçinde 
Bölünmüş Yol Oranı

Var 2013 Karayolları 
Genel 
Müdürlüğü

2.5. Toplam Yolcu Trafiği İçinde 1000 Kişi 
Başına Düşen Uçak Trafiği (gelen + giden 
yolcu / iç hat + dış hat)

Var 2013 Devlet Hava 
Meydanları 
İşletmesi

2.6. Kilometrekare Başına Düşen Toplam 
Demiryolu Ana Hat Uzunluğu (km)

Var 2012 Türkiye 
Cumhuriyeti 
Devlet 
Demiryolları

Enerji

2.7. Sanayi İşletmesi Başına Düşen Elektrik 
Tüketimi (MW)

Var 2011 Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı & 
TÜİK

2.8. 1000 Kişi Başına Yenilenebilir Enerji 
Üretimi (Rüzgâr + Hidrolik + Jeotermal + 
Diğer / KW)

Var 2011 Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığı

Kültürel 
Faaliyetler 

2.9. Kişi Başına Gazete ve Dergi Yıllık Tiraj 
Sayısı2

Var 2012 TÜİK

2.10. 1000 Kişi Başına Düşen Müze ve Ören 
Yeri Ziyaretçi Sayısı

Var 2013 Kültür ve 
Turizm 
Bakanlığı

2.11. 1000 Kişi Başına Düşen Sinema ve 
Tiyatro Seyirci Sayısı

Var 2011

TÜİK
2.12. 1000 Kişi Başına Düşen Halk 
Kütüphanelerinden Yararlanma Sayısı

Var 2011

3.PİYASA GELİŞİMİ

Girişimcilik

3.1. Toplam Girişimler İçerisinde İmalat 
Sektörü Girişimlerinin Payı (%)

Var 2012

TÜİK3.2.Toplam Girişimler İçerisinde Mesleki, 
Bilimsel ve Teknik Girişimlerin Payı (%)

Var 2012

3.3.Toplam Girişimler İçerisinde Bilgi ve 
İletişim Sektörü Girişimlerinin Payı (%)

Var 2012

Rekabet

3.4. 1000 Kişi Başına Kurulan Ticaret 
Ünvanlı İşyeri Sayısı (Net = Kurulan – 
Kapanan)

Var 2013

Türkiye 
Odalar ve 
Borsalar 
Birliği

3.5.1000 Kişi Başına Kurulan Yabancı 
Sermayeli Şirket Sermaye Miktarı (Anonim 
+ Limited / TL) 

Var 2013

3.6. Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi 
Kuruluşu İçindeki Şirket Sayısı

Var 2012 İstanbul 
Sanayi Odası

Ticaret
3.7. Kişi Başına İthalat (Dolar) Var 2012 Ekonomi 

Bakanlığı3.8. Kişi Başına İhracat (Dolar) Var 2012

4.İŞ ORTAMI

Yatırım ve Teşvik

4.1.1000 Kişi Başına Toplam İmalat, Enerji, 
Ulaştırma ve Haberleşme Sektörleri Kamu 
Yatırımları (TL)

Var 2013

Ekonomi 
Bakanlığı

4.2.1000 Kişi Başına Alınan Sabit Yatırım 
Teşviki (TL)

Var 2013

2 İlgili göstergelerin Aksaray ve Niğde illeri için hesaplanmasında TR71 bölgesine ait göstergelerden yararlanılmıştır.



I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

132

BÖLGESEL 
KALKINMADA 
İNOVASYON 
SİSTEMLERİ 
YAKLAŞIMI: KOP 
BÖLGESİ ÜZERİNE BİR 
İNCELEME

Yenilikçi Çevre

4.3. AR-GE Birimi Bulunan Sanayi İşletmesi 
Oranı (%)

Var 2012

Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı

4.4. Bölgede Üniversite Başına Desteklenen 
SAN-TEZ Projesi (Devlet + Vakıf )3

Var 2012

4.5. Bölgede 1000 Sanayi İşletmesi Başına 
Düşen AR-GE Merkezi Sayısı

Var 2012

4.6. Bölgedeki Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Performans İndeksi Ortalaması

Var 2013

4.7. Ticari Sektör Tarafından Finanse Edilen 
Dâhili Ar-Ge Harcaması2

Var 2010

TÜİK VAM
4.8. Ticari Sektör Tarafından Finanse Edilen 
Harici Ar-Ge Harcaması2

Var 2010

İNOVASYON ÇIKTILARI

BİLEŞEN / ALT 
BİLEŞEN

DEĞİŞKEN VERİ 
ULAŞIMI

EN SON 
ULAŞILIR YIL KAYNAK

5.BİLİMSEL ÇIKTILAR

Yayınlar

5.1. Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin 
Makale Puanı Ortalaması4

Var 2012

URAP 
Araştırma 
Laboratuvarı

5.2. Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Atıf 
Puanı Ortalaması4

Var 2012

5.3. Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin 
Bilimsel Doküman Puanı Ortalaması4

Var 2012

6.YARATICI ÇIKTILAR

Ticari Çıktılar

6.1.1000 Kişi Başına Düşen Patent ve 
Faydalı Model Tescil Sayısı

Var 2011-2012

Türk Patent 
Enstitüsü

6.2.1000 Kişi Başına Düşen Marka Tescil 
Sayısı

Var 2011-2012

6.3.1000 Kişi Başına Düşen Endüstriyel 
Tasarım Tescil Sayısı

Var 2011-2012

7.REFAH

Toplumsal Refaha 
Katkı

7.1. İşçi Başına Üretilen Gayri Safi Katma 
Değer (Sanayi + Hizmetler / TL)2

Var 2010

TÜİK
7.2. Ana Harcama Gruplarına Göre Bölgesel 
Satınalma Gücü Paritesi (Genel)2

Var 2012

İndekslerin hesaplanması aşamasında her bir ana alt bileşene ait indeks 
puanları, ilgili ana alt bileşen altındaki alt bileşenlere ait indeks puanlarının 
aritmetik ortalaması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bir başka deyişle, indeks 
bileşenleri eşit şekilde ağırlıklandırılmıştır. Böylece, ana bileşenler de aynı şekilde 
kapsadıkları ana alt bileşenlerin birer ortalaması ortaya çıkmakta ve sonuç olarak 
bölgesel inovasyon indeksi de ana bileşenlerin aritmetik ortalamasını ifade 
etmektedir.

5.BULGULAR 
Bölgesel inovasyon sistemleri içerisindeki bileşenler kapsamında KOP bölgesi 

ile TR10 (İstanbul), TR31 (İzmir), TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik), TR42 (Kocaeli, 
Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) ve TR51 (Ankara) bölgelerine ilişkin elde edilen 
bulgular Şekil 2’de özetlenmiştir5.

Buna göre KOP Bölgesine ait genel girdi ve çıktı indekslerinin sırasıyla 0,23 
ve 0,14 puan olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Ortaya çıkan bu tabloya, 
inovasyon çıktılarının girdilerine oranı şeklinde tanımlanabilecek inovasyon 
etkinliği çerçevesinde bakacak olursak, Şekil 2 üzerinde kesikli şekildeki doğrusal 
eğilim çizgisinin altında kalan bölgeler etkinliğin görece düşük ve doğrusal 
eğilim çizgisinin üzerinde kalan bölgeler ise inovasyon etkinliğinin görece yüksek 
olduğu bölgeler olarak nitelendirilebilir.

2. İlgili göstergelerin Aksaray ve Niğde illeri için hesaplanmasında TR71 bölgesine ait göstergelerden yararlanılmıştır.
3. 2010 yılı ve öncesi kurulan üniversiteler hesaplamaya dâhil edilmiştir.
4. İlgili sıralamada yer alan üniversiteler hesaplamaya dâhil edilmiş olup, İstanbul için sıralamadaki ilk 15 üniversitenin puanları dikkate 
alınmıştır.
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Analiz sonucu inovasyon girdi ve çıktı bileşenleri altındaki ana alt bileşenlerine 
ait elde edilen bulgular sırasıyla Şekil 3 ve Şekil 4’te verilmiştir. Buna göre, inovasyon 
girdileri içerisinde KOP Bölgesinin sahip olduğu en yüksek puanlar sırasıyla Piyasa 
Gelişimi ile Altyapı ve Kültür ana bileşenleri kapsamında olduğu, yine görece en 
düşük ana bileşen puanının ise Beşeri Sermaye ve Araştırma kategorisinde olduğu 
söylenebilir. Genel itibariyle yine inovasyon girdileri içerisindeki ana bileşenler 
kapsamında elde edilen en yüksek puanlar; Beşeri Sermaye ve Araştırma ile İş 
Ortamı ana bileşenleri ana bileşeni için TR51 (Ankara) ve Altyapı ve Kültür ile 
Piyasa Gelişimi ana bileşenleri için ise TR10 (İstanbul) bölgelerine aittir.

Şekil 4’te verilen inovasyon çıktılarına ait ana bileşen puanlarını incelediğimizde, 
KOP Bölgesinin en yüksek puanları sırasıyla Bilimsel Çıktılar ve Yaratıcı Çıktılar 
bileşenlerinde elde ettiği söylenebilir. Genel itibariyle ise, inovasyon çıktıları 
çerçevesindeki ana bileşenler kapsamında elde edilen en yüksek puanlar Bilimsel 
Çıktılar için TR51 (Ankara), Yaratıcı Çıktılar ve Refah Bileşenleri için TR10 (İstanbul) 
bölgelerine aittir. 

5.  Analiz sonucu alt bileşenlere ait elde edilen bulguların tamamına çalışmanın Ek kısmında yer verilmiştir.

Şekil 2: Bölgesel İnovasyon İndeksi Kapsamında KOP Bölgesi ve Seçilmiş Düzey 2 Bölgeleri

Şekil 3: İnovasyon Girdileri Kapsamında KOP Bölgesi ve Seçilmiş Düzey 2 Bölgeleri

Şekil 3: İnovasyon Girdileri Kapsamında KOP Bölgesi ve Seçilmiş Düzey 2 Bölgeleri
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Bölgesel inovasyon indeksi kapsamında elde edilen bu bulguları ana alt ve alt 
bileşenler çerçevesinde irdelemek, inovasyon sistemleri içerisinde KOP Bölgesinin 
bireysel performansını ortaya koymanın yanı sıra, bölgesel büyüme ve kalkınmada 
öncelikli noktaların belirlenmesi aşamasında da faydalı olacaktır. Bu kapsamda, 
çalışmada kullanılan seçilmiş Düzey 2 Bölgelerin farklı indeks bileşenlerindeki 
performansları da KOP Bölgesinin yenilikçi kapasitesinin arttırılması konusunda 
da bazı ipuçları verebilecektir.

6.BÖLGESEL İNOVASYON İNDEKSİ KAPSAMINDA KOP 
BÖLGESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Günümüz dünyasında inovasyonların yaratılmasına ilişkin mekanizma ve 
süreçlerin kapsamlı bir şekilde araştırılması gerekmektedir. Böyle bir araştırma 
ise beşeri sermaye, kurumlar, altyapılar, yerel işgücü piyasaları ve örgütler 
arası bilgi transferini sağlayan vasıtaların evrimini kapsamaktadır. Söz konusu 
bu araştırmalarla özellikle yerel, ulusal ve küresel ölçekte inovasyona ilişkin 
kaynaklarının belirlenmesi, bu kaynaklara ilişkin etkileşimlerin ortaya çıkarılması 
ve mevcut bilginin firmalar ve kurumlar arası transfer hızını ve kapsamını etkileyen 
faktörlerin belirlenmesine yönelik çabaları artırmak gereklidir (Asheim vd., 2011: 
886).

İndeks çalışması sonucu elde edilen bulguların KOP Bölgesi ve ele alınan 
5 Düzey 2 bölgesi çerçevesinde yer aldığı Şekil 5’te, söz konusu Düzey 2 
bölgelerinin 15 ana alt indeks bileşenindeki ortalamaları ile KOP Bölgesinin 
yenilikçi performansı karşılaştırılmıştır. Bu doğrultuda KOP bölgesinin Kültürel 
Faaliyetler ana alt bileşeni kapsamında görece yüksek bir indeks puanına sahip 
olduğu, Eğitim, Girişimcilik ve Rekabet ana alt bileşenleri kapsamında söz konusu 
Düzey 2 ortalamasına yakın bir performans sergilediği söylenebilir. Böyle bir 
karşılaştırmanın daha ayrıntılı bir şekilde yapılması, inovasyon sistemleri yaklaşımı 
çerçevesinde KOP bölgesindeki çeşitli aktörler arası etkileşimlerin iyileştirilmesi, 
yenilikçi ağ yapılanmalarının teşkili ve bir bütün olarak bölgesel büyüme ve 
kalkınmanın sağlanması bakımından önem taşımaktadır.

Şekil 5: Bölgesel İnovasyon İndeksi Kapsamında KOP Bölgesi ve Seçilmiş Düzey 2 Bölgelerin 
Karşılaştırılması

Çalışmada KOP Bölgesinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesine ilişkin 
kullanılan yöntemin temelini ele alınan 5 bölgenin girdi puanları ortalamaları 
oluşturmaktadır. (3) ve (4) numaralı eşitliklerde gösterildiği üzere, KOP Bölgesinin 
her bir ana alt girdi bileşenine ait puanlardan (     ), ilgili indeksteki bölgeler 
ortalamasının (     ) %25’inin altında kalan girdi bileşenleri “Kalkınmada Birincil 
Öncelikli Bileşenler” ve yine ilgili ana alt girdi indeks puanının %50 ile %25’i 
arasındaki girdi puanlarına sahip bileşenler ise “Kalkınmada İkincil Öncelikli 
Bileşenler” şeklinde sınıflandırılmıştır.
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Böyle bir yaklaşım aynı zamanda inovasyon sistemleri çerçevesinde görece 
en gelişmiş 5 bölgenin bileşen performansları ortalaması ile KOP Bölgesine 
ait bileşenler arasındaki açığın en büyük olduğu noktaların belirlenmesini 
de amaçlamaktadır. Bir başka deyişle, ele alınan bu bölgelerdeki inovasyon 
etkinliğinin görece yüksek olmasına zemin hazırlayan noktaların ortaya konması 
ve bu doğrultuda KOP Bölgesindeki yenilikçi faaliyetler ile alakalı bir yol haritası 
çizilmesi hedeflenmektedir.  

6.1.Kalkınmada Birincil Öncelikli Bileşenler

İndeks çalışması sonucu elde edilen bulgular kapsamında ele alınan 5 bölge 
ortalaması temel alınarak yapılan sınıflama sonucu aşağıda yer alan ana alt girdi 
bileşenleri kalkınmada birincil öncelikli girdi bileşenleri olarak belirlenmiştir.

-İşgücü: Ulusal ve bölgesel bir inovasyon politikası daima uzman işgücünün 
yaratılması ve çekilmesini amaçlamalı, bu kapsamda üniversiteler ve araştırma 
enstitüleri gibi bilgi tedarikçisi kurumları desteklemelidir. Ayrıca işgücüyle alakalı 
olarak eğitime katılım oranı da inovasyon süreçlerinde gerekli olan uzmanlık 
ve bilgi kapasitesinin bir ölçüsüdür. Buna kapsamda, ülke ve bölgelerin sahip 
olduğu kalifiye işgücünün bir göstergesi olan üniversite mezunlarının yoğun 
şekilde bulunduğu yerleşimlerde önemli bir eğitim farkı ön plana çıkmaktadır 
(Andersson ve Karlsson, 2004: 19; Slaper vd., 2011: 38). 

Elde edilen bulgularda KOP Bölgesine ait Eğitim ana alt bileşeni puanı Düzey 
2 bölgeleri ortalamasına yakın bir seviyede olmasına rağmen, İşgücü bileşeni 
puanı görece düşük bir düzeydedir. Bu durum genel olarak yükseköğretim ve 
meslek liseleri mezunlarının oluşturduğu kalifiye işgücünün bölge dışına göçü 
ile açıklanabilir. Dolayısıyla özel sektörün bölge içi ve bölge dışındaki bu tür 
işgücünü çekmeye yönelik uygulamaların çeşitli politikalar ile desteklenmesi 
faydalı olabilecektir. 

-Araştırma: İnovasyon sistemlerinin temelini oluşturan dinamiklerden belki 
de en önemlisi araştırma faaliyetleridir. Bu kapsamda özel sektör başta olmak 
üzere kamu sektörü ile desteklenmiş bir araştırma altyapısı yenilikçi kapasitelerin 
arttırılması ve ekonomik büyümenin sağlanması bakımından öncelik arz 
etmektedir. Bölgesel düzeyde oluşturulacak sağlıklı bir araştırma altyapısı ise 
bölgede bulunan araştırma merkezlerinin yanı sıra, bu faaliyetlerde yer alan 
araştırma personelinin niteliği ve niceliği ile doğrudan ilişkilidir. 

KOP Bölgesine ait ilgili bileşeni oluşturan özel sektör araştırma personeli 
yoğunluğu ele alınan Düzey 2 bölgelerinin oldukça altında bir seviyededir. 
Bu doğrultuda gerek firma ölçeğinde gerekse de bölgesel düzeyde yenilikçi 
avantajların elde edilmesi, KOP Bölgesindeki araştırmacı yoğunluğunun kamu 
finansmanı ve özel sektör yoluyla arttırılması ile mümkün olabilecektir. Burada 
değinilmesi gereken önemli bir nokta, tesadüfi olaylar sonucu ortaya çıkan yenilikçi 
fikirlerin dahi ticari birer çıktı olarak teknolojik inovasyonlara dönüşmesinde 
sistematik şekilde çalışan araştırma personellerine ihtiyaç duyulacağıdır. 

-Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı: BİT altyapısının yanı sıra bu tür 
teknolojilerin yaygın kullanımı faydalı bilgi ve enformasyonun paylaşımının 
etkinliğini, çoğu fikir aşamasındaki inovasyonların ağ yapılanmaları içinde hızlı ve 
zamanında paylaşımını ve toplumsal bağlamda yenilikçilik kültürünün gelişimini 
olumlu yönde etkilemektedir. Bu kapsamda bölgesel düzeydeki sabit ve mobil 
BİT uygulamalarının geliştirilerek bölge içi, bölgeler arası ve küresel düzeydeki 
teknolojik gelişmelere kolaylıkla ulaşabilmesi ve bunların kullanımının teşvik 
edilmesi önemlidir. Bugün dünya teknoloji devlerinden Dell şirketinin hayata 

(3)

(4)
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geçirdiği “Fikir Fırtınası” (IdeaStorm) ve küresel düzeyde bir işletme zinciri olan 
Starbucks’ın sunduğu “Starbucks Fikrim” (MyStarbucksIdea) gibi çevrimiçi fikir 
havuzlarının oluşturulması ve özel sektörün bu tip uygulamalarda çeşitli kamu 
fonlarıyla desteklenerek kamunun da böyle bir sürece entegre edilmesi yenilikçi bir 
çevrenin oluşumuna katkı sağlayacaktır. Firma düzeyinde veya bireysel düzeydeki 
mucitlerin yeni fikirlerini bölge içi / bölgeler arası diğer paydaşlarla paylaşımına 
imkân veren böyle platformlar uzun dönemde yenilikçilik kapasitesinin 
arttırılmasına da yardımcı olacaktır.  Ayrıca bölgede faal olarak çalışan ve faaliyete 
geçecek teknokentlere de büyük görev düşmektedir. Bu kapsamda teknokentler 
içindeki firmaların ortak çalışmalarını özendirecek projeler de geliştirilmelidir.

-Ulaştırma: Bölgesel düzeydeki BİT ve ulaştırma altyapısı, enerji arzı ve buna 
benzer diğer altyapılar bölgesel ekonomilerin iskeletini oluşturmaktadırlar. Bu 
bileşenler fikirlerin, hizmetlerin ve malların üretimi ve mübadelesini artırmakla 
beraber, artan verimlilik, etkinlik ve daha düşük işlem maliyetleri ile inovasyon 
sistemlerini beslemektedirler (INSEAD, 2011: 11). KOP bölgesinin sahip olduğu 
coğrafi avantajlar, bölgede bulunan yeni teknoloji mevcut yüksek hızlı tren ağının 
genişletilmesi, toplam karayolu ağı içinde bölünmüş yol oranının arttırılması ve 
havayolu taşımacılığı sektöründeki farklı ulusal ve uluslararası firmaların bölgeye 
çekilmesi ile daha belirgin hale gelecektir. Özellikle bölgede bulunacak uluslararası 
bir havaalanı yabancı yatırımın bölgeye çekilmesi ve ticari faaliyetlerde bölgenin 
ilgileri üzerine çekmesi konusunda etkili olacaktır. Bu ilgi de bir bütün olarak 
bölgeye dışarıdan bilgi akışını kolaylaştıracaktır.

-Ticaret: Günümüzde dünyadaki inovasyon devi bölgesel sanayi havzaları 
ve yenilikçi kümeler refah kapsamında elde ettikleri faydaların çok büyük 
bir kısmını uluslararası ticaretten sağlamaktadırlar. Değişen küresel rekabet 
koşulları çerçevesinde bu tarz mekânsal birimler maliyet ve fiyat avantajından 
çok, geliştirdikleri yeni ürün ve hizmetler ile küresel piyasalara tutunmaktadırlar. 
Bu bağlamda KOP Bölgesinin sanayi karakteristiğine uygun ürün çeşidinin 
iyileştirilmesi, kapsamlı AR-GE faaliyetleri ile yeni ürünlerin ulusal / uluslararası 
pazarlara sürülmesi ve bölgede ağır sanayinin geliştirilerek doğrudan yabancı 
yatırımların bölgeye çekilmesi bir refah vasıtası işlevi göreceği gibi, yenilikçi 
faaliyetlerin finansmanını da sağlayacaktır. Özellikle bölgenin sanayindeki 
stratejik sektörler olan gıda ürünleri, makine ve ekipman, pamuklu dokuma, 
çimento, bitkisel ve hayvansal ürünler, otomotiv yan sanayi ve ana metal sanayi 
sektörlerinin uluslararası ticarete entegre birer yapıya büründürülmesinde 
bölgesel paydaşlara önemli görevler düşmektedir.

6.2.Kalkınmada İkincil Öncelikli Bileşenler

Çalışmada elde edilen bulgular ve benimsenen yaklaşım çerçevesinde 
KOP Bölgesine ilişkin kalkınmada ikincil öncelikli girdi bileşenleri aşağıda 
sıralanmışlardır.

-Enerji: Bölgesel düzeyde güvenli, verimli, yerel, kaynak çeşitliliği sağlanmış, 
ucuz ve çevre dostu enerji arzı KOP Bölgesinde yer alan sanayi kuruluşlarının 
üretimlerinde etkinliği ve bazı maliyet avantajlarını sağlamanın yanı sıra, uzun 
vadede bölgesel katma değer üzerinde de önemli katkılar yaratacaktır. Nitekim 
konuyla ilgili olarak TR52 Mevlana Kalkınma Ajansı ve TR71 Ahiler Kalkınma 
Ajansı’nın hazırladıkları 2014-2023 Taslak Bölge Planlarında enerji verimliliği 
uygulamalarının sanayi sektörü üzerine yoğunlaşması gerektiği, KOP bölgesine 
ilişkin yenilenebilir enerji kaynaklarından özellikle güneş, rüzgâr, jeotermal 
ve biyoenerji potansiyelinin önemli bir seviyede olduğu ve bu alandaki 
yatırım ve teşviklerin arttırılacağı belirtilmiştir (MEVKA, 2013; AHİ-KA, 2013). 
Bu kapsamda Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesindeki çalışmaların kısa 
vadede tamamlanması, yabancı ve yerli büyük yatırımcıların bölgeye çekilmesini 
ve bölgenin başta güneş enerjisi olmak üzere rüzgâr enerjisi ve termik enerji 
sektörlerinde Türkiye’nin enerji üssü haline gelmesini sağlayacaktır.
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-Yatırım ve Teşvik: İnovasyon sistemleri içerisinde önemli birer yere sahip 
altyapılar kapsamında imalat, enerji, ulaştırma ve haberleşme altyapılarına yapılan 
kamu yatırımları,  inovasyon faaliyetlerinin belirli aşamalarında ortaya çıkabilecek 
birtakım riskli süreçlerin en aza indirgenmesi, bölgesel rekabet edebilirliğin 
teşkili ve etkin bir yenilikçi ağ yapılanmasını oluşturulması bakımından hayatidir. 
Bu kapsamda iyi organize olmuş yenilikçi bölgesel ağlar kamu yatırımlarından 
da görece daha büyük paylar alabileceğinden, inovasyon ve yatırımlar arasında 
karşılıklı bir etkileşimden söz edilebilir. Yenilikçi faaliyetler çerçevesinde 
teknoparklar ve inovasyon merkezleri gibi kilit bileşenlere yapılacak yatırımlar 
da farklı tür ürün ve süreçlerin desteklenmesi ve bunu takiben oluşacak bölgesel 
büyümede belirleyiciliğe sahiptirler. 

Kalkınmada birincil öncelik olarak kabul edilebilecek ve inovasyon 
sistemlerinin nihai amacını teşkil eden refah seviyesinin arttırılması hususunda 
bölgesel teşvikler önemli bir belirleyiciliğe sahiptir. Bu çerçevede yenilikçi fikirlerin 
ekonomik fayda içeren birer çıktıya dönüştürülmesini sağlayan patentlere vurgu 
yapmak gereklidir. Dolayısıyla bölgesel düzeyde çeşitli kamu fonları ve özel 
sektör finansmanıyla sağlanacak patent teşvikleri de kalkınmanın sağlanabilmesi 
bakımından önemlidir. Bölgesel olarak iyi konumlandırılmış bir teşvik sistemi 
bölge içi firmalar ve bireysel mucitlerin AR-GE’ye dayalı yeni ürün ve süreç 
keşiflerinde verimlilik ve motivasyonlarını arttırıcı bir çevrenin oluşumuna da 
önemli katkılar sağlayacaktır.

-Yenilikçi Çevre: Bölgesel düzeydeki firmalar değişen rekabet koşullarında 
piyasa talebine cevap verebilmek amacıyla teknoloji transferi, işgücünün eğitimi, 
inovasyonların finansmanı ve yönetim danışmanlığı gibi pek çok stratejik girdide 
birtakım avantajlar sağlamak amacıyla bölgesel ağlara yönelme eğilimindedirler. 
Bu ağları kapsayan bölgesel bir çevrede firmalar çeşitli belirsizlikleri ve maliyetleri 
indirgeyebileceklerinden böyle bir çevre bilgi ve inovasyonun doğduğu ve 
geliştiği bir yer, üretim faaliyetlerinin firma düzeyinde içselleştirilmesi için bir 
başlangıç noktası ve stratejik kaynaklar sunan dinamik bir mekânsal birim olarak 
değerlendirilebilir (Çetin, 2004: 37).  Özellikle AR-GE merkezleri ve teknoloji 
geliştirme bölgeleri gibi bölgesel aktörler ve bunların performansları sürdürülebilir 
yenilikçi bir çevrenin inşasında önemli birer rol oynamaktadır. Bu bağlamda ülke 
genelinde 2013 yılı itibariyle faal olarak çalışan 142 AR-GE merkezinden6 2’ine 
sahip olan KOP bölgesinde bölgenin potansiyeline paralel olarak bu sayının 
arttırılması ve Niğde Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kısa dönemde 
faaliyete geçirilmesi önemlidir. 

KOP Bölgesinde yenilikçi bir çevrenin inşasıyla alakalı olarak bölgede yapımına 
devam edilen Konya Bilim Merkezine de önemli roller düşmektedir. Bu kapsamda 
Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezine sahip olacak Konya ve dolayısıyla 
KOP Bölgesi, bölge içi ve bölge dışı katılımlarla araştırmacıların birikimlerini 
paylaşacağı ve yeni fikirlerin üretilmesine olanak sağlayacak bir bilim üssü haline 
gelecektir. Ayrıca bölgede inovasyon performansının arttırılması ve yenilikçi bir 
dinamizmin yakalanması fikriyle ortaya çıkan Konya Bölgesel İnovasyon Merkezi 
projesi de bölgesel potansiyelin harekete geçirilmesinde büyük katkı sağlayacaktır. 
Kısa ve uzun vadede merkez paydaşları ile ortak inovasyon projeleri hazırlanması, 
firma düzeyinde eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması, inovasyona 
yönelik çeşitli bilimsel faaliyetlerin düzenlenmesi ve Enerji Mükemmeliyet Merkezi 
altyapı kurulum çalışmalarına ev sahipliği yapması planlanan bu projenin hayata 
geçirilmesi de yenilikçi bir çevrenin inşasında önemli bir adım olacaktır7.

Bölgede kamu sektörüne nazaran firma düzeyinde AR-GE birimlerinin ve 
dolayısıyla AR-GE harcamalarının yoğunlaştırılması yenilikçi faaliyetlerin 

6 Detaylı bilgi için bakınız; (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2013).

7 Proje ile ilgili bilgiler “Konya Bölgesel İnovasyon Merkezi Projesi” kapsamında Konya Sanayi Odasının 2013 yılında gerçekleştirdiği 

sunumdan alınmıştır. 
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etkinliğini olumlu yönde etkileyebilecektir8. Bu kapsamda oluşturulmuş Sanayi 
Tezleri Programının (SAN-TEZ) bölgesel düzeydeki paydaşları daha sık bir araya 
getirecek şekilde teşvik edilmesi bir bütün olarak yenilikçi faaliyetlerin gelişimini 
hızlandıracaktır.

SONUÇ
Bu çalışmada KOP Bölgesinde iktisadi büyümenin sürdürülebilirliği ve 

kalkınmanın sağlanması amacına yönelik olarak inovasyon sistemleri ekseninde 
bir yol haritası çizilmesi amaçlanmıştır.  Bu sistemler içerisindeki girdiler 
kapsamında önceliği vurgulanan bileşenlerin birtakım yenilikçi çıktıların 
oluşumuna zemin hazırladığı son zamanlarda ortaya konan çeşitli ampirik 
çalışmalar ile vurgulanmıştır.

Çalışmada kullanılan yöntem ile yenilikçilik performansı görece en yüksek 5 
Düzey 2 bölgesinin sahip olduğu ortalamalar ile KOP bölgesinin performansı, 
bölgesel inovasyon indeksi değerleri arasındaki farkının en yüksek olduğu 
bileşenler belirlenerek yapılmıştır. Çalışmanın altıncı bölümünde yer alan bu 
değerlendirme sonucu KOP Bölgesine ilişkin kalkınmada öncelikli 12 stratejik 
odak noktası belirlenmiştir. Söz konusu bu noktalar aşağıda sıralanmıştır.

1. Bölge içindeki yükseköğretim ve meslek liseleri mezunlarının oluşturduğu 
nitelikli işgücünü bölgede tutacak ve işgücü talep uyuşmazlıklarını çözecek 
uygulamaların hayata geçirilmesi.  Bu kapsamda Uzmanlaşmış Meslek Edindirme 
Merkezleri Projesi (UMEM) Beceri’10 gibi uzman işgücünün eğitimi ve bölgeye 
çekilmesine yönelik projelerden işgücü talep ve arz edenlerin daha etkin bir 
şekilde faydalanmasını sağlamak.

2. Bölge içi mevcut ve potansiyel araştırmacılara etkileşimli inovasyon süreçleri 
ve proje döngü yönetimiyle alakalı seminerler ve eğitimlerin daha sık aralıklarla 
düzenlenmesi ve böyle faaliyetlere katılımda gerekli finansmanın sağlanarak 
araştırmacıların teşvik edilmesi.

3. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımını kamu ve sivil toplum 
öncülüğündeki çeşitli çevrimiçi uygulamalarla arttırmak. Özellikle işletme 
yönetimi, bilişim ve haberleşme alanlarında enformasyon okur-yazarlığının 
geliştirilmesine yönelik eğitimlerin düzenlenerek bilginin etkin ve verimli şekilde 
kullanımını sağlamak.

4. KOP bölgesinde toplumun her kesiminden paydaşların birikimlerinin 
ve yenilikçi fikirlerinin transferinin sağlanabileceği çevrimiçi fikir havuzlarının 
oluşturulmasını ve kullanılmasını teşvik etmek. Bu kapsamda bölgedeki çeşitli 
firmalara danışmanlık hizmetlerinin sağlanması.

5. Bölgenin sahip olduğu sanayi ve turizm potansiyeli ile doğrudan yabancı 
yatırımların bölgeye çekilmesi kapsamında Konya havaalanının uluslararası bir 
niteliği kavuşturulması için girişimlerin arttırılması.

6. Bölgedeki stratejik sektörler olan gıda ürünleri, makine ve ekipman, 
pamuklu dokuma, çimento, bitkisel ve hayvansal ürünler, otomotiv yan 
sanayi ve ana metal sanayi sektörlerinin uluslararası ticarete entegre birer 
yapıya büründürülmesi amacıyla devlet teşvikleri bünyesindeki yurt dışı pazar 
araştırma, ihracat amaçlı yurt dışı iş gezisi katılım ve markaya yönlendirme gibi 
destek programlarına katılımın yaygınlaştırılması. Bu kapsamdaki bilgilendirme 
toplantılarının arttırılması.

7. KOP bölgesine ilişkin yenilenebilir enerji kaynaklarından özellikle güneş, 

8 Kamu sektörü AR-GE yatırımları kamusal bilim tabanını desteklemeye yönelik olup, kamu malı argümanı çerçevesinde politik 
müdahaleleri de doğurabileceğinden klasik bir piyasa başarısızlığına da işaret edebilecektir. Bu durumda oluşacak belirsizlikler, negatif 
dışsallıklar ve dağınık bilgiden dolayı AR-GE ve teknoloji yatırımları zarar görecek ve firmalar bu tür araştırmalardan tam manasıyla 
yararlanamadığından temel araştırma faaliyetlerine yetersiz bir yatırım eğilimi göstereceklerdir. Dolayısıyla “kamu sektörü temel 
araştırma faaliyetlerine kaynak sağlamalıdır” şeklinde bir argüman geliştirilebilir. Bu şekilde, kamu sektörü tarafından desteklenen 
araştırma faaliyetleri firmalara çeşitli faydalar sağlayabilecektir (Howells, 2005:1227).
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rüzgâr, jeotermal ve biyoenerji potansiyelinin önemli bir seviyede olduğu 
dikkate alınarak bölgenin enerji mükemmeliyet merkezi haline getirilmesi 
kapsamındaki çalışmaların hızlandırılması. Bu kapsamda Karapınar Enerji İhtisas 
Endüstri Bölgesine yerli ve yabancı yatırımcıların çekilebilmesine yönelik tanıtım 
faaliyetlerinin arttırılması.

8. Yatırım ve teşvikler kapsamında özellikle bölgede faaliyet gösteren 
yenilikçi firmalara AR-GE ve patent teşviklerinin arttırılması. Bu kapsamda farklı 
teknolojilere sahip firmaların ekonomik faydayı arttıracak şekilde bu teknolojileri 
birleştirerek paket halinde lisanslayabilmelerine olanak sağlayan patent (teknoloji) 
havuzlarının teşkili ve desteklenmesi.

9. Bölgede yenilikçi bir çevrenin inşası için AR-GE merkezi bulunan işletme 
sayısının orta vadede ele alınan düzey 2 bölgeleri ortalaması olan 23’e çıkarılması.

10. Bölgede SAN-TEZ programından yararlanan paydaşların arttırılmasına 
yönelik olarak alanında uzman akademisyenler ve sanayicilerin oluşturacağı bir 
özel ihtisas komisyonu kurulması ve program muhataplarının ortak bir paydada 
birleştirilmesi.

11. AR-GE merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerine ek olarak bölgesel 
yenilikçi dinamizmin arttırılması amacıyla Konya Bölgesel İnovasyon Merkezi 
projesinin orta vadede tamamlanması. Bu kapsamda Niğde Üniversitesi Teknoloji 
Geliştirme Bölgesinin kısa dönemde faaliyete geçirilmesi.

12. Bölgede bebeklik aşamasındaki devlet ve vakıf üniversitelerinin bilimsel 
yayın tabanını güçlendirmek amacıyla gerek YÖK ve TÜBİTAK gerekse de 
bölgedeki Sanayi Odaları ve Kalkınma Ajansları gibi aktörler nezdinde bölgesel 
teşviklerin arttırılması için çalışmaların yapılması.

İnovasyon sistemleri yaklaşımı çerçevesindeki birçok bileşene ait göstergelere 
bölgesel düzeyde ulaşılamaması çalışmanın oluşturulması aşamasında karşılaşılan 
zorluklardan biri olmuştur. Buna sebep olarak Türkiye’de hali hazırdaki teknoloji ve 
inovasyon veritabanlarının henüz yeni olması gösterilebilir. Bu haliyle çalışmanın 
KOP Bölgesinde oluşturulacak bölgesel politikalara önemli katkılar sağlaması 
beklenmektedir.
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ÖZET
Eğitimle kalkınma arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu hemen herkes 

tarafından kabul edilen bir gerçektir. Hatta en büyük sermayenin “eğitilmiş insan 
gücü” olduğu ispat edilmiş durumdadır. Bilimsel çevreler tarafından kalkınma ve 
eğitim arasındaki etkileşimin çok yüksek olduğu ifade edilmekte, kalkınmışlık 
ile ilgili birçok kriterin eğitimden etkilendiği belirtilmektedir. Bu bağlamda bu 
araştırmanın genel amacı, KOP Bölgesi’nde yer alan Konya, Karaman, Niğde ve 
Aksaray illerinin hem kendi aralarında hem de Türkiye geneli ile kıyas edilerek 
eğitim ve kalkınma seviyeleri ile eğitimli insan gücü arasındaki ilişkiyi sayısal 
verilere dayalı olarak belirlemektir. Bu nedenle eğitim ve kalkınma arasındaki ilişki 
nüfus ve eğitim açısından birtakım sayısal verilere dayandırılarak açıklanmıştır. 
Nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde tasarlanan bu araştırmada “durum 
çalışması” deseni kullanılmış ve verilerin toplanmasında “doküman incelemesi” 
yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmanın ortaya koyduğu en temel sonuç, eğitim 
ve kalkınma arasındaki sıkı bağ olduğudur. Bu araştırma, okullaşma oranının ve 
öğrenci başına düşen araç-gereç sayısının artması, derslik ve öğretmen başına 
düşen öğrenci sayısının düşük olması, yaygın eğitim kurumlarına devam eden 
ve tamamlayan kursiyer sayısındaki artışın vb. bir ülkenin eğitim seviyesinin 
ve nitelikli insan gücünün en önemli sermayesi, kalkınmanın da ham maddesi 
olduğunu somutlaştırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Kalkınma, Eğitimin Kalkınmadaki Rolü, KOP 
Bölgesi Eğitim Göstergeleri.

1. GİRİŞ
Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik 

değişme meydana getirme sürecidir (Ertürk, 1972). Eğitim bu görevlerini 
hiyerarşik ve aşamalı hedeflerle yerine getirmektedir. Taş ve Yenilmez’e (2008) 
göre eğitimin yakın, uzak, genel ve aşamalı hedefleri kişisel ve toplumsal 
anlamda çeşitli faydalar sağlamaktadır. Bu bağlamda eğitim, sosyal açıdan 
güçlü bir toplum oluşturmaya yardımcı olurken, eğitilmiş insanlardan oluşan 
üretim gücüyle de ekonomik açıdan kuvvetli bir ülke oluşturulması için destek 
olmaktadır. Dolayısıyla hem eğitimin tanımı hem de hedefleri Türk Milli Eğitiminin 
genel amaçlarından beslenmektedir. 

Türk Milli Eğitiminin 2. ve 3. genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, 

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde 
gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya 
görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma 
karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve 
birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, 
kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek 
sahibi olmalarını sağlamak(tır).

Böylece genel amaçlar bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun 
refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, 
sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek, hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini 
çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır (MEB, 2013). 
Günümüzde eğitimin ekonomik, toplumsal, kültürel kalkınmayı hızlandıran en 
önemli faktör olduğu bilinmektedir. Eğitimin genel amacını yakalayan bireyler 
iktisadi kalkınmanın gerektirdiği nitelikli iş gücünü oluşturarak üretim düzeyinin 
artmasını ve ekonominin hızla kalkınmasını sağlamaktadır (Öztürk, 2005). Eğitim, 
insana yapılan en önemli yatırımdır. Bu yatırım, insan sermayesi birikiminin en 14
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temel kaynağıdır. 

Eğitim yatırımları, örgün ve yaygın eğitim-öğretim faaliyetlerini içeren resmi 
eğitim yanında resmi olmayan her türlü eğitim-öğretimi de kapsamaktadır 
(Yapraklı, Öztürk & Emsen, 2006). Türk milli eğitimi 1973 yılında yürürlüğe konulan 
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile belirlendiği üzere örgün eğitim ve yaygın 
eğitim olmak üzere iki ana bölümden meydana gelmekte ve özellikleri şu şekilde 
sıralanmaktadır (Türkmen, 2002):

A) Örgün eğitim: Okulöncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim ve 
yükseköğretimi kapsamaktadır. Örgün eğitim, belirli yaş grubundaki ve aynı 
seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında 
yapılan düzenli eğitimdir.  

B) Yaygın eğitim: Amacı, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine 
uygun olarak, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş olan veya herhangi bir 
kademesinde bulunan ya da bu kademeden çıkmış yurttaşlara örgün eğitimin 
yanında veya dışında;

•	Okuma-yazma	öğretmek,	eksik	eğitimlerini	tamamlamaları	için	sürekli	eğitim	
olanağını hazırlamak, 

•	 Bilimsel,	 teknolojik,	 ekonomik,	 sosyal	 ve	 kültürel	 gelişmelere	 uyumlarını	
kolaylaştırıcı eğitim olanağı sağlamak, 

•	Milli	kültür	değerlerimizi	koruyucu,	geliştirici,	tanıtıcı	ve	benimsetici	nitelikte	
eğitim yapmak, 

•	 Toplu	 yaşama,	 dayanışma,	 yardımlaşma,	 birlikte	 çalışma	 ve	 örgütlenme	
anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak, 

•	Ekonominin	gelişimi	doğrultusunda	ve	istihdam	politikasına	uygun	meslek	
edinmelerini sağlayıcı olanaklar hazırlamak, 

•	Beslenme	ve	sağlıklı	yaşam	tarzını	benimsetmek,	

•	 Çeşitli	 mesleklerde	 çalışanlara,	 gelişmeleri	 için	 gerekli	 bilgi	 ve	 becerileri	
kazandırmak, 

•	Boş	zamanlarını	yararlı	bir	biçimde	değerlendirme	ve	kullanma	alışkanlıkları	
kazandırmaktır.

En önemli beşeri sermaye bileşeni olan eğitim durumuna ilişkin iyileşmeler, 
başka bir deyişle örgün ve yaygın eğitim kurumlarına devam eden ya da bu 
kurumlardan mezun olan bireylerin verimliliklerini, dolayısıyla ücretlerini ve iş 
bulma şansını artırma, buna karşın işsiz kalma riskini azaltma gibi iş yaşamına 
ilişkin katkıları ile bireysel kazançlar üzerinde meydana gelen belirgin artışların 
kaynağını oluşturmaktadır. Bu yönleriyle eğitim seviyesinin yükseltilmesi, 
özellikle gelişmekte olan ülkelerde işsizlik ve yoksullukla mücadelede etkin bir 
politika aracı olarak öne çıkmaktadır (Çalışkan, Karabacak,  Meçik, 2013). Eğitimin, 
insan kaynaklarının beceri ve üretkenlik kapasitesini geliştirme yoluyla işgücü 
verimliliğini artırarak ekonomik büyümeyi hızlandırdığı, ekonomik büyümenin 
de gelir artışı yoluyla sağlık, eğitim, sosyal harcamaları artırarak kalkınmayı yüksek 
düzeylere taşıdığı görüşü önem kazanmıştır (Grant, 1968, Akt: Çolak, 2010). 

Kalkınma, bir ekonomide büyümenin yanı sıra sosyal ve kültürel unsurlarda 
da gelişmenin olması anlamına gelmektedir. Yani kalkınma, sayısal göstergelerin 
yanı sıra okuryazarlık oranı, doğum oranı, ortalama ömür gibi sayısal olmayan 
göstergeleri de içine almaktadır. Kalkınma genellikle az gelişmiş ülkeler için 
kullanılan bir kavramdır (Ünlüören ve Tayfun, 2008). Sadece maddi gereksinimlerle 
ilgili olmayan kalkınma, insanların toplumsal koşullarının geliştirilmesi ile de 
ilgilidir.  Kalkınma, aynı zamanda bireylerin refah düzeylerini artırmak amacı ile 
siyasi iktidarın belli ekonomik politikaları izleyerek, toplumun yapısını değiştirme 
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girişimidir. Günümüzde ülkelerin kalkınmışlık düzeyleri, milli gelir miktarı yanında; 
eğitim, sosyal, kültürel ve politik durumları ile de ölçülmektedir. İktisadi gelişme 
kişi başına düşen mal ve hizmet birimleriyle ifade edilebildiği gibi, kişi başına 
düşen eğitim ve sağlık harcamaları da gelişmişliğin önemli ölçüleri arasındadır.  
Bunlara paralel olarak okuryazarlık ve okullaşma oranı, ortalama yaşam süresi 
gibi değerler de bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin bir göstergesidir. Bütün bunlar 
kalkınmanın merkezine insanı yerleştirmektedir. İnsanın düşüncesi, yetenekleri, 
eğitim düzeyi ile oluşan ekonomik ve kültürel ortam yenilik ve yaratıcılığı 
gerçekleştirerek üretim sürecinin girdisi olarak ekonomiye katkı sağlamaktadır 
(Hoşgörür  ve Gezgin, 2005).

Dünya çapında bütün toplumların ve devletlerin başta gelen genel bir hedefi 
kalkınmadır. Gelişmekte olan ülkeler büyümeye, gelişmiş ülkeler durumlarını 
sürdürmeye gayret etmektedir. Mal ve hizmet üretimi artırılarak toplum refah 
içinde yaşamaya, devlet güçlü olmaya gayret eder. Başlangıçta sadece ekonomik 
büyüme şeklinde ele alınan kalkınma, daha sonra bireysel ve sosyal bağlamda 
insan, yönetim sistemi, insana yapılan hizmetler ve çevre gibi faktörleri de 
içerisine almaya başlamıştır. Bu durumda da eğitim, kalkınmada başlı başına bir 
faktör olarak ön planda yerini almıştır (Ergün, 2011). Konuyla ilgili olarak Eroğlu’na 
(2001) göre, toplumsal kalkınmanın sağlanmasındaki en önemli sacayaklarını;

1. Sürekli ve istikrarlı bir siyaset ortamı, 
2. Yüksek ulaşım olanakları, 
3. İyi bir iletişim, finans ortamı ve
4. Yeterli bir eğitim seviyesi oluşturmaktadır.

Bir ülkenin kalkınmışlık düzeyini belirlemede kullanılan en önemli ölçütlerden 
biri, o ülkenin sahip olduğu insan kaynaklarının niteliğidir. Kalkınma ve eğitim 
arasındaki etkileşimin çok yüksek olduğunu ifade edilen bir gerçektir. Bu da 
kalkınmışlık ile ilgili birçok kriterin eğitimden etkilendiği göstermektedir (Taş ve 
Yenilmez, 2008). Bu sürdürülebilir kalkınma grafiğini bir üçgen prizma şeklinde 
düşünürsek, eğitim bu üçgenin temelini oluşturmaktadır. 

Ülkelerin refah düzeyleriyle ekonomik kalkınma arasında doğrusal bir ilişki 
vardır. Geri kalmış ya da az gelişmiş ülkelerin önemli problemlerinden biri 
de eğitim problemidir. Bir ülkenin kalkınmışlık göstergeleri arasında, eğitim 
düzeyinin özel bir yeri ve önemi vardır. Kalkınmış ülkelere bakıldığında eğitim 
hizmetleri için daha çok kaynak ayrıldığı, eğitimin süresinin daha uzun ve verilen 
eğitimin daha nitelikli olduğu gözlenmektedir. Gelişmiş ülkelerde sadece okul 
eğitimi değil, farklı tür ve düzeylerde eğitim taleplerine cevap veren kurumlar da 
vardır. Hayat boyu öğrenme anlayışına bağlı olarak her yaş düzeyinde psikolojiden 
sanat eğitimine, spordan hobi öğrenimine kadar talep edilen her tür eğitim için 
özel sektörün sağlayabildiği kurslara katılabilmeleri mümkündür. Bu tür kurslar, 
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Kaynak: Ergün, M. (2011). Eğitim ve kalkınma, 3. Sosyal Bilimler Sempozyumu.
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hemen hemen bütün şehirlerde verilebilmekte ve maliyetleri de ortalama bir 
kazanç seviyesine sahip herkes tarafından karşılanabilmektedir (Altınışık & Peker, 
2012).

Yapraklı, Öztürk ve Emsen’in (2006) aktarımına göre uluslararası literatürde 
Denison (1962), Schultz (1967), Mankiw, Romer ve Weil (1992), Benhabib ve Spiegel 
(1994), Jones (1996), Fernandez ve Mauro (2000), Bassani ve  Scarpetta  (2001)  
gibi bir çok  yazar yaptıkları regresyon analizleri sonucunda, eğitimli işgücü ile 
ekonomik kalkınma arasında pozitif ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır. Bunun 
yanı sıra, Goetz ve Hu (1996), Barro (2001), Asteriou ve Agiomirgianakis (2001) 
tarafından yapılan nedensellik analizlerinde, eğitimle kalkınma arasında karşılıklı 
nedensellik ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kısacası bir ülkenin kalkınması için sermaye ve teknoloji transferi yanında, 
yeterli sayıda iyi yetişmiş işgücüne de ihtiyaç vardır. Eğitimle sağlanan birçok bilgi 
ve beceriler, toplumun kalkınmasına etki edeceği gibi, bireyin eğitim düzeyinin 
düşüklüğünden kaynaklanan bazı olumsuzlukları da azaltacağı kuşkusuzdur. 
Sosyo-ekonomik gelişmenin en önemli itici gücü ve verimlilik artışının en 
önemli unsuru, toplumun ve işgücünün eğitim düzeyidir. Ekonomi ile eğitim 
arasındaki ilişki kalkınma kavramı üzerinde odaklanır. İşgücünün verim düzeyinin 
yükseltilmesi, sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi ve 
hızlandırılması, değişmenin ve gelişmenin anahtarı olan eğitimin görevi olduğu 
bir gerçektir (Çakmak, 2008).

1.1. Amaç

Bu çalışmanın genel amacı, KOP Bölgesi’nde yer alan Konya, Karaman, Niğde 
ve Aksaray illerinin hem kendi aralarında hem de Türkiye geneli ile kıyas edilerek 
eğitim ve kalkınma seviyeleri ile eğitimli insan gücü arasındaki ilişkiyi sayısal 
verilere dayalı olarak belirlemektir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki 
sorulara cevap aranmıştır. KOP bölgesinde yer alan illerin;

1. Kalkınmışlık sıralaması nedir?

2. Aldığı, verdiği göç, net göç ve net göç hızı nedir?

3. Nüfus ve yıllık ortalama artış hızları nedir?

4. Yaygın eğitim kurumlarının kurum, kursiyer, öğretmen ve derslik sayısı 
kaçtır?

5. Yaygın eğitim kurumlarına devam eden ve bitiren kursiyer sayısı kaçtır?

6. Örgün eğitim seviyesine göre okullaşma oranı nedir?

7. Örgün eğitim seviyesine göre okul, şube, öğretmen ve derslik başına düşen 
öğrenci sayısı kaçtır?

8. Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanı sayısı kaçtır?

9. Yükseköğretim kurumlarına devam eden öğrenci sayısı kaçtır?

10. Yukarıdaki sorulardan elde edilen verilerle, kalkınma sıralama arasında 
ilişki var mıdır?

2. YÖNTEM

2.1. Araştırma Deseni

Nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde tasarlanan bu araştırmada “durum 
çalışması” deseni kullanılmıştır. Durum çalışmasında amaç belirli bir duruma ilişkin 
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sonuçları ortaya koymak olduğundan elde edilen sonuçların farklı durumlara 
genellemesi söz konusu değildir (Yıldırım ve Şimşek, 2006).

2.2. Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırmanın alt amaçları doğrultusunda veriler araştırmacılar tarafından 
01.10.2013 – 05.11.2013 tarihleri arasında Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Yüksek 
Öğretim Kurumu (YOK), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
(MEB) resmi internet siteleri ile Mevlana Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon 
Daire Başkanlığı’ndan (MÜKDDB) elde edilmiştir. Verilerin toplanması ve analiz 
edilmesinde “doküman incelemesi” yönteminden yararlanılmıştır. Doküman 
incelemesinde araştırılması hedeflenen olgu ya da olaylar hakkında bilgi içeren 
yazılı materyaller analiz edilir. Araştırmacı ihtiyacı olan veriyi gözlem ya da 
görüşme yapmaya gerek duymadan elde edebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2006). 
Doküman incelemesi, veri toplamada çeşitliliğin sağlanması, diğer veri toplama 
araçlarının yetersizliği, elde edilme zamanının kısa ve ekonomik oluşu, konuya 
doğrudan yoğunlaşmaya elverişli oluşu nedeniyle tercih edilmektedir. Uzun 
süreli etkileşimle araştırmanın inandırıcılığı (geçerliliği), teyit incelemesi ile de 
güvenirliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Uzun süreli etkileşimde, araştırmacının 
veri kaynakları ile uzun süreli etkileşim halinde olması, teyit incelemesinde ise 
dışardan bir uzmanın ham verileri kullanarak araştırmadan elde dilen sonuçlara 
benzer sonuçlara ulaşması amaçlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu 
nedenle hem araştırmacılar verilerle uzun bir süre etkileşimde bulunmuş hem de 
veriler dışardan bir uzmana verilmiş ve benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür. 

3. BULGULAR

Araştırmanın bu bölümünde verilerin analizinden elde edilen bulgular, 
araştırmanın alt amaçlarında yer alan soruların sırası dikkate alınarak verilmiştir. 

3.1. İllerin Kalkınmışlık Sıralaması

Kalkınma Bakanlığı, ‘’İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik 
Sıralaması Araştırması’nı (SEGE) 2011’de güncellemiştir. SEGE raporuna göre 81 il 
içerisinde KOP bölgesinde yer alan illerin kalkınmışlık sıralaması şu şekilde ortaya 
çıkmıştır. 1. TR521 KONYA: 20. sırada (ilk çeyrekte), 2. TR522 KARAMAN: 32. sırada 
(ikinci çeyrekte), 3. TR712 AKSARAY: 55. sırada (üçüncü çeyrekte), 4. TR713 NİĞDE: 
56. sırada (üçüncü çeyrekte) yer almaktadır. SEGE-2011 çalışması demografi, 
eğitim, sağlık, istihdam, rekabetçi ve yenilikçi kapasite, mali kapasite, erişilebilirlik 
ile yaşam kalitesi olmak üzere sekiz alt kategoride, çoğunluğu 2009-2010 yıllarına 
ait 61 değişken kullanılarak hazırlamıştır. 

3.2. KOP Bölgesinde Yer Alan İllerin Aldığı, Verdiği Göç, Net Göç ve Net 
Göç Hızı 

KOP bölgesinde yer alan Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illerinin toplam 
nüfus sayısı, aldığı ve verdiği göç ve net öç hızını gösteren veriler Tablo 1’de yer 
almaktadır.

Tablo 1’den de görüldüğü üzere nüfusun en fazla olduğu il Konya’dır. İkinci 
sırada Aksaray ili, üçüncü sırada Niğde ve son sırada ise Karaman ili yer almaktadır. 
Net göç hızları dikkate alındığında en fazla göçü Konya ilinin aldığı ve bu ili 
Karaman ilinin takip ettiği görülmektedir.  Aksaray ve Niğde illeri ise göç verme 
konumunda yer almaktadır. Kalkınmışlık düzeylerine bakıldığı zaman, göç alan 
illerden Konya ilinin ilk çeyrekte, Karaman ilinin ikinci çeyrekte, Aksaray ve Niğde 
illerinin ise üçüncü çeyrekte yer alması, kalkınmışlık düzeyi ile nüfus hareketleri 
arasındaki paralelliğe işaret etmektedir.
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Tablo 1: KOP Bölgesinde Yer Alan İllerin Aldığı, Verdiği Göç, Net Göç ve Net Göç Hızı

Tablo 2: KOP Bölgesinde Yer Alan İllerin Nüfus ve Yıllık Ortalama Artış Hızları

3.3. İllere Göre Nüfus ve Yıllık Ortalama Artış Hızları

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illerinin yıllık ortalama nüfus artış hızları 
Tablo 2’de gösterilmiştir.

Nüfus artış hızları dikkate alındığında KOP bölgesinde yer alan iller içerisinde 
yıllık ortalama artış hızı bakımından Konya ilinin ilk sırada, Karaman ilinin ise ikinci 
sırada yer aldığı öngörülmektedir. Öte yandan Aksaray ilinin durağana yakın bir 
seviyede artış sergilediği, ancak Niğde ilinin yıllık ortalama artış hızının eksi yönde 
olduğu tahmin edilmektedir. Elde edilen bulgular ile illerin kalkınmışlık sıralaması 
arasında doğru orantının bulunduğu görülmektedir.

3.4. Yaygın Eğitim Kurumlarına Göre Kurum, Kursiyer, Öğretmen ve 
Derslik Sayısı   

İstatistiksel olarak bölge Türkiye geneli ve il bazında yaygın eğitim kurumlarına 
göre kurum, kursiyer, öğretmen ve derslik sayısına ilişkin bulgular Tablo 3’te 
görülmektedir.

Tablo 3’te görüldüğü üzere yaygın eğitim kurumlarına göre kurum, kursiyer, 
öğretmen ve derslik sayısı dikkate alındığında Konya ilinin açık ara önde olduğu, 
Niğde ilinin ise son sırada olduğu tespit edilmiştir. İlgili kategoride illeri genel 
anlamda ve hiyerarşik olarak Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman ili şeklinde 
sıralanmaktadır. Bu sıralama ile illerin nüfus dağılımı arasında bir paralellik olup, 
bu durum kalkınma sıralamasına da etki etmektedir. Başka bir deyişle elde edilen 
bulgu, Karaman ilinin son sırada yer almasının, kalkınmışlık seviyesinde de bu ilin 
son sırada yer aldığını göstermeye yetmemektedir.
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Tablo 3: Türkiye Geneli ve İl Bazında Yaygın Eğitim Kurumlarına Göre Kurum, Kursiyer, Öğretmen ve 
Derslik Sayısı

Tablo 4: Türkiye Geneli ve KOP Bölgesinde Yer Alan Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray İllerinde 
Yaygın Eğitim Kurumlarına Göre Devam Eden ve Bitiren Kursiyer Sayısı

Tablo 5: Türkiye Geneli ile Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray İllerinin Örgün Eğitim Seviyesine Göre 
Okullaşma Oranı

3.5. Yaygın Eğitim Kurumlarına Göre Devam Eden ve Bitiren Kursiyer 
Sayısı

Türkiye geneli ve KOP bölgesinde yer alan Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray 
illerinde yaygın eğitim kurumlarına göre devam eden ve bitiren kursiyer sayısı 
Tablo 4’te yer almaktadır.

Yaygın eğitim kurumlarına göre devam eden ve bitiren kursiyer sayısı verilerine 
göre Konya ili hem devam eden hem de bitiren kursiyer sayısı bakımından ilk sırada 
yer almaktadır. Bu ili sırayla Aksaray, Karaman ve Niğde illeri takip etmektedir. 
İllerin nüfus dağılımı bu sıralamanın oluşmasına etki etmiş olabilir. Öte yandan 
Konya ilinin ilk, Niğde ilinin son sırada yer alması, KOP illerinin kalkınmışlık sırası 
göstergelerine uymaktadır.  

3.6. Örgün Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranı

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illeri ile Türkiye genelinin örgün eğitim 
seviyesine göre okullaşma oranını gösteren bulgular Tablo 5’te gösterilmiştir.
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Tablo 6: Türkiye Geneli ile KOP Bölgesi İlleri Bazında Örgün Eğitim Seviyesine Göre Okul, Şube, Öğretmen ve Derslik 
Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Tablo 5’ten de anlaşılacağı üzere, 2012-13 akademik yılı başında ilkokul ve 
ortaokul düzeylerinde illerin okullaşma oranları birbirine oldukça yakındır. Bu 
durum, ülkemizde ilkokul ve ortaokulun zorunlu olmasından kaynaklanabilir. 
Genel ortaöğretim kademesinde ise Karaman ili ilk sırada, Aksaray ili ikinci 
sırada, Niğde ili üçüncü sırada ve Konya ili son sırada yer almaktadır. Mesleki ve 
teknik ortaöğretimde ise birinci sırada Konya, ikinci sırada Niğde, üçüncü sırada 
Karaman ve dördüncü sırada ise Aksaray illeri gelmektedir. Bulgular genel olarak 
ele alındığında, illerin kalkınmışlık sıraları ile okullaşma oranı açısından sıralaması 
benzerlik göstermektedir.

3.7. Örgün Eğitim Seviyesine Göre Okul, Şube, Öğretmen ve Derslik 
Başına Düşen Öğrenci Sayısı

İstatistiksel olarak bölge Türkiye geneli ile KOP bölgesi illeri bazında örgün 
eğitim seviyesine göre okul, şube, öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci 
sayısına ilişkin bulgular Tablo 6’da görülmektedir.

2012-13 akademik yılına ilişkin ilkokul başına düşen öğrenci sayısında Konya 
ili ilk sırada yer alırken bu ili Niğde, Aksaray ve Karaman illeri takip etmektedir. 
Ortaokul başına düşen öğrenci sayısında ise Konya ilk sırada Aksaray son sıradadır. 
Orta öğretimde okul başına düşen öğrenci sayısında ilk sırada Konya ili, son sırada 
Niğde ili yer almaktadır. Mesleki ve teknik ortaöğretimde okul başına düşen 
öğrenci sayısında ilk sırada Aksaray, son sırada ise Karaman yer almaktadır. İlkokul 
kademesinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bakımında en az öğrenci 
Karaman (16) iline aitken, bu ili Niğde (17) takip etmektedir. Konya ve Aksaray 
illerinde ise ilkokul kademesinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı eşittir 
(19).  Ortaokul kademesinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bakımında 
en az öğrenci Karaman (15) iline düşerken, bu ilin arkasından sırayla Aksaray ve 
Niğde (16) illeri ile Konya (18) ili gelmektedir. Genel ortaöğretim kademesinde 
öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bakımında en az öğrenci Niğde ve Aksaray 
(14) illerine aitken, bu illeri sırayla Konya (15) ve Karaman (16) illeri izlemektedir. 
Mesleki ve teknik ortaöğretim kademesinde öğretmen başına düşen öğrenci 
sayısı bakımında en az öğrenci Karaman (13) iline düşerken, bu ili sırayla Niğde 
(14), Konya ve Aksaray (16) illeri takip etmektedir. İlkokul ve ortaokul kademesinde 
Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde derslik başında düşen öğrenci sayısı 21 iken,  
bu sayı Konya ilinde 27’dir. Genel ortaöğretim kademesinde derslik başına düşen 
öğrenci sayısı bakımında en az öğrenci Niğde (20) iline düşerken, bu ili sırayla 
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Tablo 7: KOP ile YÖK Çatısı Altında Yer Alan Üniversitelerin Öğretim Elemanı Sayıları

Karaman (21), Aksaray (23) ve Konya (25) illeri takip etmektedir. Mesleki ve teknik 
ortaöğretim kademesinde derslik başına düşen öğrenci sayısı bakımında en 
az öğrenci Karaman (29) iline düşerken, bu ili sırayla Niğde (30), Konya (32) ve 
Aksaray (43) illeri izlemektedir.

3.8. Yükseköğretimde Öğretim Elemanı Sayıları

KOP bölgesinde yer alan yükseköğretim kurumları ile YÖK çatısı altında yer 
alan üniversitelerin öğretim elemanı sayıları Tablo 7’de yer almaktadır.

Türkiye genelinde öğretim elemanı sayısını 130.653 iken bunun 5.962 tanesi 
KOP bölgesi üniversitelerinde görev yapmaktadır. KOP bölgesi üniversitelerinde 
akademik personel sayıları incelendiğinde 643 Prof. Dr.,  487 Doç. Dr., 1.386 
Yrd. Doç. Dr., 922 öğretim görevlisi, 318 okutman, 2.032 araştırma görevlisi 
ve 174 uzman olmak üzere toplamda 5.962 öğretim elemanı bulunmaktadır. 
Tablo 7’den de görüleceği üzere akademisyen sayısının en fazla olduğu il 
Konya’dır. Bu ili sırayla Niğde, Aksaray ve Karaman illerinde yer alan üniversiteler 
izlemektedir. Üniversitelerdeki akademisyen sayısındaki farklılığı temel nedeni, 
kuruluş yıllarındaki ve bünyelerindeki akademik birim sayısındaki farklılıklardan 
kaynaklanmış olabilir.

3.9. Yükseköğretime Devam Eden Öğrenci Sayıları

Türkiye geneli ve KOP bölgesinde yer alan üniversitelerdeki öğrenci sayısı ile 
bu kurumlarda öğretim üyesi ve elemanı başına düşen öğrenci sayısı Tablo 8’de 
yer almaktadır.

YÖK - KOP Üniversiteler Birliği Birleştirilmiş Genel Envanteri Akademik Personel Sayısı ve Dağılımı

Üniversiteler Prof.
Dr.

Doçent. 
Dr.

Yrd. 
Doç. 
Dr.

Öğr. 
Gör.

Okut-
man

Arş. 
Gör.

Uzman Lab. Diğer Toplam

Niğde 
Üniversitesi

38 74 214 157 48 199 10 740

Aksaray 
Üniversitesi

14 41 176 116 29 194 16  586

K. 
Mehmetbey 
Ünv.

8 9 64 84 12 197 6 380

Selçuk 
Üniversitesi

319 206 499 436 168 910 114 2.652

N. Erbakan 
Ünv.

228 128 296 108 16 486 27 1.289

Mevlana 
Üniversitesi

19 21 94 14 16 22 1 187

Karatay 
Üniversitesi

17 8 43 7 29 24 128

UNİKOP 
Toplamı

643 487 1.386 922 318 2.032 174 5.962

Türkiye / 
YOK Toplamı

17. 807 10. 962 27. 
385

20. 820 9.250 4.0939 3.396 94 130.653

Unikop kaynak: Mevlana Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 2013 Mayıs ayı verileri esas 
alınmıştır

Türkiye kaynak: Yükseköğretim İstatistikleri 2012-2013,  ÖSYM
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Tablo 8: Türkiye Geneli ve KOP Bölgesinde Yer Alan Üniversitelerdeki Öğrenci Sayısı ile Bu Kurumlarda Öğretim 
Üyesi ve Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Tablo 8’de yer aldığı üzere, Türkiye’deki 2.268.753 kız öğrencinin 59.805’i ve 
2.706.937 erkek öğrencinin 72.901’i olmak üzere toplamda 4.975.690 öğrencinin 
132.706’sı KOP bölgesi üniversitelerinde eğitim görmektedir. KOP bölgesindeki 
üniversitelerde öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı yaklaşık 22 iken, 
öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ortalama 53’dür. Bu bakımdan KOP 
bölgesi üniversiteleri, Türkiye ortalamasının altında bir değere sahiptir.  İl bazında 
ele alındığında öğretim üyesi başına en az öğrenci Konya ilindeki üniversitelere 
aitken, bu ili sırayla Niğde, Aksaray ve Karaman illerindeki üniversiteler takip 
etmektedir. Elde edilen bulgular, illerin kalkınmışlık sıralamasında Konya iliyle 
paralellik sergilerken, Karaman ilinin son sırada yer alması, bu ildeki üniversitenin 
kuruluşunun yakın bir tarihte olmasından kaynaklanabilir.

4. SONUÇ

İnsana yapılan bir yatırım olarak eğitim, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini 
belirleyen faktörlerden biridir. Eğitim ile sağlanan katma değer, beşeri sermaye 
unsurunu ortaya çıkarmaktadır. Eğitimli insanların artması ile kalkınma arasında 
doğru orantı vardır. Eğitim seviyesindeki artış aynı zamanda, ekonomik ve sosyal 
anlamda yaşanan bir ilerlemenin işaretidir. Bu nedenle okullaşma oranının ve 
öğrenci başına düşen araç-gereç sayısının artması, derslik ve öğretmen başına 
düşen öğrenci sayısının düşük olması, yaygın eğitim kurumlarına devam eden 
ve tamamlayan kursiyer sayısındaki artış vb. bir ülkenin eğitim seviyesinin,  
nitelikli insan gücünün en önemli sermayesi ve kalkınmanın da ham maddesidir. 
Çalışmadan elde edilen bulgular bu sonuca ulaşmayı kolaylaştırmakta ve alan 
yazında yer alan araştırmaların ortaya koyduğu eğitimli işgücü ile kalkınma 
arasındaki pozitif ilişkinin varlığını doğrulamaktadır.

Örgün eğitim kurumları açısından kalkınmanın en önemli öğesini üniversiteler 

TÜRKİYE - KOP Üniversiteler Birliği Birleştirilmiş Toplam Öğrenci Sayıları ve Dağılımı 
Envanteri

Üniversiteler Kadın Erkek Toplam Öğretim 
Elemanı 
Başına

Öğrenci 
Sayısı

Öğretim 
Üyesi Başına

Öğrenci 
Sayısı

Niğde Üniversitesi 7.923 9.688 17.611 23 54

Aksaray Üniversitesi 5.693 7.250 12.943 22 56

K. Mehmetbey Ünv. 4.522 4.108 8.630 23 106

Selçuk Üniversitesi 29.305 40.383 69.688 26 69

Necmettin Erbakan 
Ünv.

10.684 9.824 20.508 16 32

Karatay Üniversitesi 514 750 1264 10 19

Mevlana Üniversitesi 1.164 898 2.062 11 16

UNİKOP Toplamı 59.805 72.901 132.706 22 53

Türkiye / YOK 
Toplamı

2.268.753 2.706.937 4.975.690 38 88

UNİKOP verileri kaynak 1: Mevlana Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 
2013 Mayıs ayı verileri esas alınmıştır.

Türkiye / YOK verileri kaynak 2: Yükseköğretim İstatistikleri 2012-2013 OSYM.

Not: Türkiye toplamı öğretim üyesi ve elemanı başına düşen öğrenci sayısı, kaynak 1 ve kaynak 2 
verileri dikkate alınarak araştırmacılar tarafından hesaplanmıştır.
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Şekil 1: UNİKOP Temel Faaliyetleri ve Paydaşların Etkileşimi

oluşturmaktadır ve bu görev bir bakıma onlara aittir. Bu bakımdan UNİKOP 
konsorsiyumu, KOP bölgesinde yer alan üniversitelerin kalkınma açısından temel 
faaliyetlerini ve paydaşların etkileşimini rasyonel olarak belirlemeye çalışmıştır 
(MÜKDDB, 2013).

Şekil 1’de görüleceği üzere, KOP bölgesinde yer alan üniversitelerin temel 
faaliyetlerini ve paydaşların etkileşimi için UNİKOP konsorsiyumunun geliştirdiği 
öneriler şu şekilde özetlenebilir:

•	Bölgesel	Kalkınma	Dergisi’nin	kurulmasına,

•	Sürekli	eğitim	merkezlerinin	koordinasyonunun	sağlanmasına,

•	Ortak	yurtdışı	eğitim	ve	çalışma	programları	anlaşmalarının	yapılmasına,

•	Uzman	öğretim	elemanlarına	yönelik	değişim	programının	başlatılmasına,

•	 Programlara	 bölgesel	 sorunlara	 ve	 bölgesel	 kalkınmaya	 yönelik	 derslerin	
ilave edilmesine,

•	Üniversitelerin	lisans	öğretimleri	arasında	yandal	ve	çift	anadal	programlarının	
başlatılmasına,

•	 KOP	 bölgesi	 üniversiteler	 birliği’ne	 dâhil	 olan	 üniversitelerin	 birbirlerinin	
fiziki imkânlarından faydalanmasına,

•	 Bölge	 farkındalığını	 artıracak	 ve	 bölgedeki	 yaşam	 kalitesinin	 iyileşmesine	
katkıda bulunacak sosyal sorumluluk faaliyetlerine, 

•	Bölge	adına	çalışma	yapacak	proje	gruplarına	gerekli	imkânların	sağlanması	
için üniversiteler kaynaklarını eşgüdümlü bir şekilde kullanılmasına,

•	KOP	bölgesi	sorunları	ve	yatırım	yapılması	gerekli	alanların	belirlenmesi	için	
çalışma grupları rapor hazırlayarak üniversitelerin proje birimleri tarafından bu 
alanlardaki projelere öncelik verilmesine önem verilmelidir.
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ÖZET
Toplumsal hizmetlerin oluşturulması ve halka sunulmasında önemli bir yere 

sahip olan yerel yönetimleri, ayrı bir bütçeye ve  özerk tüzel kişiliğe sahip, yerel 
halkın ortak ihtiyaçlarına cevap veren bir örgüt tipi olarak tanımlayabiliriz. Yerel 
yönetimler içinde en geniş yer tutanı ise belediyelerdir. Halka en yakın hizmet 
birimi olan belediyelerin, halkın ihtiyaç ve isteklerine duyarlı davranmaları, halkın 
sürekli desteğini ve beğenisini kazanmaları açısından, belediye yönetimleri için 
önemli bir durumdur. Ayrıca belediyelerin sunduğu hizmetler seçmenlerin siyasal 
tercihlerinin oluşmasında ve onları etkilemede önemli bir etkendir. Belediyeler 
halkın sportif ihtiyaçlarını karşılamada da önemli sorumluluklar üstlenmişlerdir. 
Çalışmamızda, belediyelerin sunduğu sportif hizmetlerin, seçmenlerin siyasal 
tercihlerine ne düzeyde etkili olduğunu ortaya koymak amacıyla, Konya (Selçuklu ve 
Meram ilçeleri), Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde toplam 539 kişiye ulaşılmıştır. 
Elde edilen anket verileri SPSS paket programında analiz edilmiştir. Katılımcıların 
çoğunluğu yerel seçimlerde oy kullanırken; adayın seçim sonrası projelerini, 
mensubu olduğu siyasi partiyi ve kariyer geçmişini dikkate aldığını belirtip, oy 
tercihlerine ise bir yıldan önce karar verdiklerini dile getirmişlerdir. Adayların 
belirlenme süresini göz önünde bulundurursak, bu durum yerel seçimlerde de 
siyasi partilerin etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Yine katılımcıların çoğunluğu, 
ikamet ettikleri belediyenin genel ve sportif hizmetlerinden memnun olduklarını 
belirtmelerine rağmen en son oy kullandıkları seçimlerde sportif hizmetleri 
dikkate almamışlardır. Bu hizmetleri dikkate almayan katılımcıların yarıdan fazlası 
sportif hizmetlerin kararlarına etki etmediğini belirtirken büyük bir bölüm de söz 
konusu sportif hizmetlerden habersiz olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların, 2014 
yılında yapılması planlanan yerel seçimlerde oy kullanırken sportif hizmetleri 
dikkate alıp almayacağı sorulduğunda ise %57’ lik kesim olumlu yanıt verirken 
%26,5’lik kesim olumsuz yanıt vermiştir.

Anahtar Kelimeler: Belediye, Seçmen tercihi, sportif hizmet

1.Giriş
Demokratik toplumlarda siyasal iktidarın yapılanmasına yön veren en önemli 

faktör siyasal hayata katılma davranışıdır. Siyasal katılmanın en basit şekli ise 
seçimlerde oy kullanmadır. Oy kullanma, demokratik sistemin işlerliğinin etkin 
bir şekilde sürdürülebilmesini sağlayan önemli bir yoldur (Wolton, 1991). İnsanın 
siyasal davranışları içinde seçimler, özellikle demokratik yönetimlerin egemen 
olduğu toplumlarda önemli bir yere sahiptir. Seçimler aracılığı ile en etkin siyasal 
katılım faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Bireylerin yaşadığı toplum içinde yer 
alan birçok faktör onların davranışlarının oluşmasında ve şekillenmesinde etkili 
olmaktadır. Aile, eğitim, arkadaşlar ve sosyal gruplar, sivil toplum kuruluşları ve 
dernekler, mensubu olunan cemaatler, siyasi partiler, ideolojiler ve kitle iletişim 
araçları gibi unsurların etkisiyle bireylerin siyasal tercihleri oluşmaktadır. Bu 
unsurlar bireylerin tercihlerine yön vermekte ve bireyler bu doğrultuda tercih 
yaparak siyasal katılım göstermektedirler (Dilber, 2012). Bu  süreçte seçmenler 
ülkemizde iki tip seçime tabi tutulmaktadır; bunlar genel ve yerel seçimlerdir. 
Konumuz gereği yerel birimlerin yönetim kademelerinin seçildiği, yerel seçimler 
üzerinde durmak yerinde olacaktır. 

Anayasa’nın 127. maddesine göre yerel yönetimler; il, belediye veya köy 
halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla 
belirtilen ve karar organları kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek 
oluşturulan kamu tüzel kişileridir (Negiz ve Akyıldız, 2012). Günümüzde  yerel  
yönetimler  demokrasinin  temel  kurumları  olarak  görülmektedirler.  Yerel  14
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yönetimler  halkın  yönetime  katılmasını  sağlayan  ve  halka  kendi  kendilerini  
yönetme  erdemi  kazandıran  en  önemli  kurumlar  olmalarının  yanında, 
demokrasinin en etkin bir şekilde hayata geçirildiği kuruluşlardır. Yerel yönetimler 
düzeyinde temsilciler ile seçmenler arasındaki coğrafi ve toplumsal uzaklığın, 
ulusal düzeye oranla daha az olmasının, demokrasi kuramının öngördüğü hem 
‘’gerçek bir seçme sürecinin hem de etkili bir halk denetiminin gerçekleşmesini 
sağladığı ileri sürülmektedir (Doğan ve Göker 2010). Şahin (1995)’e göre de Yerel 
yönetimler demokrasinin beşiğidir. Demokrasi orada büyür orada kök salar ve 
ülke geneline oradan kollarını uzatır. Türkiye’ de mahalli idareler içinde en güçlü 
mahalli idare kuruluşu belediyelerdir. Diğer mahalli idareler birimi olan özel 
idare ve köylerin istihdam konusundaki yetkileri belediyelere oranla çok kısıtlı ve 
çalıştırdıkları personel sayısı da daha azdır (Tortop, 1999).  Halka hizmet sunumu 
açısından, belediyeler diğer yerel birimlere nazaran daha kapsamlı hizmetler 
sunmaktadırlar. Çevre düzenleme, imar, şehircilik ve sosyal hizmetler gibi bir çok 
alanda, halkı yakından ilgilendiren ve halkın yaşam alanlarına doğrudan etki eden 
faaliyetleri gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Sunulan bu hizmetler şüphesiz ki 
halk tarafından görülüp değerlendirilmektedir. 

Halkın yada bir başka deyişle seçmenlerin yerel seçimlerdeki oy tercihlerine, 
siyasi partiler, adayın imajı gibi unsurların yanında sunulan veya sunulması 
planlanan bu hizmetlerinde etkisi büyüktür. Bu çalışmamızda, yerel seçimlerde 
seçmen davranışına yön veren parametrelerden

belediyelerin sunduğu sportif içerikli hizmetlerin, seçmenlerin tercihine 
olan etkisi daha önceden belirlenmiş olan bölgelerde incelenip ortaya konmaya 
çalışılacaktır.

2. Yerel Seçimlerde Sportif  Hizmetlerin Seçmen Tercihine Olan Etkisi

2.1. Seçmen Tercihlerine Etki Eden Faktörler

Sözcük olarak seçmek; insanın kendisine en uygun, en yakın, en yararlı ve en 
gerekli olanı belirleme davranışıdır. Demokrasi açısından seçim ise, yönetilenlerin 
kendilerini yönetecekleri belirleme işlemi ve eylemidir (Öztekin, 2000). Seçim 
olayının en önemli aktörü durumundaki seçmen terimi, bir toplumda yasalar 
çerçevesinde yönetici kadroyu seçimle iş başına getirme hakkına sahip olan 
vatandaşı, sahip olunan kimlik ise seçmenliği ifade etmektedir (Avşar, 2002).

Demokratik sistemlerde vatandaşların çoğunluğunun katıldığı en önemli 
siyasal eylem oy vermedir. Bazı aktif vatandaşlar çıkar gruplarına, gösterilere 
katılarak siyasal etkinlikte bulunurlarsa da çoğunluk için siyasete katılmanın en 
etkin yolu oy vermedir. Seçmen davranışlarının somut bir anlam kazandığı seçim 
sonuçlarının, toplumsal ortak bir karar olarak incelenmesi gerekir. Bu kararıyla 
seçmen, yönetici kadroyu seçme ve belirli bir hükümetin iktidara gelmesini 
sağlayarak, birkaç yıl içinde çıkacak kararları etkileme olanağına sahiptir (Gülmen, 
1979). Seçmenlerin seçim zamanlarında aldıkları veya bir konuda verdikleri 
siyasal kararlar, oluşum itibariyle oldukça karmaşık faktörlerin etkisi altında bir 
süreçten geçerek ortaya çıkmaktadırlar. Diğer bir ifadeyle seçmenler tarafından 
verilen kararlar, genellikle bireyin kişiliği ile çevresinin bir etkileşimi sonucunda 
ortaya çıkan ve zaman içerisinde belli bir tutarlılık çizgisinde devam eden 
siyasal bir eğilim şeklinde belirir (Avşar, 2002).Demokratik toplumlarda oy veren 
seçmenlerin kararlarını etkileyen bir çok ekonomik, psikolojik, sosyal ve siyasal  
unsurla karşılaşmak mümkündür. 

2.2. Seçmen Tercihinde Etkili Olan Sosyal ve Ekonomik Etkenler

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar ve seçmenin kişisel ekonomik 
durumu seçmen davranışını etkileyen en önemli faktörler arasındadır (Stegmaier, 
2001). Bireyin siyasal nitelikleri, birbirinden bağımsız değişkenler değildir. 
Bir topluluğa ait olma, çevreyle ilişkilerin niteliği, çocukluk ve yetişkinlikteki 
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sosyal1eşme deneyimleri, bireyin siyasal tutum ve davranışlarını belirlemede 
önemli rol oynarlar. Gelir, yaş, meslek, eğitim, cinsiyet ve bulunulan toplumsal 
tabaka gibi etkenler, bireyin toplumsal konumunu ve siyasal davranışını etkileme 
ölçütleri olarak sosyal bilim araştırmalarında önemle üzerinde durulan ölçütlerdir. 
Ekonomik refah, sanayileşme, kentleşme, halkın eğitim düzeyi, kitle iletişim 
araçlarıyla birlikte elektronik basın-yayın araçlarının yayılması ve gelir dağılımı 
gibi etkenler, katılım oranında artışa neden olurlar. Kentleşme ve zenginlik 
düzeyi yüksek olan toplumlarda siyasal davranış ortaya koymanın yüksek olması, 
bu yargıyı açıklamaktadır (Çukurçayır, 2000). Görüldüğü üzere seçmenlerle 
ilgili özellikler de seçmen davranışlarının ya da tercihlerinin oluşmasında etkili 
faktörlerden birisidir.

2.3. Seçmen Tercihinde Etkili Olan psikolojik ve Siyasal Etkenler

Sosyo-ekonomik şartlar ve psikolojik etmenler birbirini tamamlayıcı niteliktedir. 
Seçmen davranışında yabancılaşma veya bunun tam tersi olan toplumdan 
uzaklaşmama isteği önemli psikolojik faktörler arasındadır. Ayrıca seçmenlerin 
belirli bir görüşü benimseyip bir grup içine dahil olma isteği hatta bu dahiliyetle 
bir takım çıkarlara ulaşma  isteği de psikolojik etkilere örnek gösterilebilir.

Kalaycıoğlu’nun ortaya koyduğu tercih modelinde, elde edilen datalar 
doğrultusunda Türkiye’deki parti tercihinin yani seçmen davranışının sosyo-
ekonomik faktörlerden çok ideolojik ve kültürel faaliyetlere bağlı olduğu ifade 
edilmiştir (Kalaycıoğlu, 1999). İdeoloji, bireysel ya da kolektif bir davranışın 
temelini oluşturan bir felsefi ve siyasal öğretiyi oluşturan genel fikirler sistemidir. 
İdeolojiler devamlı olarak, sosyal değişimlerin ve bunun beraberinde gelen parti 
siyasal uyuşmazlıklarının sonucu olarak değişirler (Brug, 1999). Ve seçmenlerin 
ilgilerini siyasal partiler arasındaki farklılığa odaklamalarına yardımcı olur (Downs, 
1957). Siyasi partilerden ayrı olarak, siyasal davranışı etkileyen etmenler arasında 
son olarak siyasal sistemin yapısı ve işleyişi ile ilgili etmenlere değinilebilir. Her 
siyasal sistem siyasal davranış sürecini çeşitli yasalarla düzenler ve bu kurallarla 
siyasal davranış faaliyetinin sınırlarını belirler. Bu bakımdan, siyasal değişkenlerle 
siyasal davranış arasındaki ilişkileri sistemin yapısı ve işleyişi bakımından ele 
alabiliriz. Her siyasal sistem, siyasal sürecin bir kurallar dizisi içerisinde cereyan 
etmesini öngörür, yasalarla siyasal yaşantıyı düzenler. Sözgelimi, her sistemde 
kimin siyasal sürece dahil olabileceğine, bazı durumlarda, hangi düzeyde 
katılabileceğine ilişkin belirli kriterler vardır (Gümüş, 2006).

2.4. Yerel Seçimlerde Seçmen Tercihi ve Sportif Hizmet

Yerel yönetimleri, merkezi yönetimden ayıran en önemi özellik ‘’mahalli ve 
müşterek ihtiyaçları karşılamak amacıyla ‘’ kurulmuş olmaları ve bu anlayışla hizmet 
sunmalarıdır (Nadaroğlu, 1986). Bu sebeple yerel yönetim (özellikle belediye 
başkanlığı) seçimleri, adayı daha fazla ön plana çıkarması açısından milletvekili 
seçimlerinden farklıdır. Adayın sahip olduğu kimi özellikler (fiziksel, kişisel, 
eğitim, iletişim becerisi, geleceğe dair projeler, ideoloji, hemşericilik) seçmenin 
tercihinde etkili olabilmektedir (Negiz ve Akyıldız, 2012). Yerel seçimlerdeki 
seçmen tercihinde ideolojinin etkisi yadsınamayacak kadar büyük olsa da hizmet 
faktörü de önemli bir etkileyici unsurdur. Birçok seçmen belediye başkanlığı 
seçimlerinde, bir önceki dönem hizmetlerini veya seçimden sonra yapılması 
planlanan hizmetleri karar verirken değerlendirmektedir. Belediyeler yerel 
nitelikte imar-su, alt yapı, şehircilik ve sosyal hizmetler gibi birçok alanda halka 
hizmet sunmaktadır. Son zamanlarda çalışma ve şehir hayatının genel stresini 
atmak yada hayat kalitesini artırmak adına bu hizmetlerden kültürel, sosyal ve 
sportif nitelikli hizmetler önem derecesini artırmıştır. Belediyelere de bu konuda 
birçok sorumluluk yüklenmiştir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 24. 
maddesinde, “Spor, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler,yine 
belediyelere verilen görevlerdendir (Resmi gazete, 2004). İbaresinin yanında yine 
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Resmi Gazete’de yayınlanan Belediyeler Kanununun, 2005 tarih ve 5393 sayılı 
kanunun 14/a bendinde park ve yeşil alanlar, gençlik ve spor merkezlerini açar 
ve yaptırır denmekte. Yine aynı maddenin b bendinde “gerektiğinde, öğrencilere, 
amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör 
spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı 
gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir” 
denmektedir (Resmi gazete, 2005). Ayrıca Belediyeler Kanunu’nun, 2005 tarih ve 
5393 sayılı kanunun 18/ p bendinde belediyelere, sanat ve spor gibi alanlarda 
faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri 
tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar verme yetkisi 
verilmiştir (Resmi gazete, 2005).

Belediyelerle ilgili kanunlarda açıkça belirtilen sportif hizmetler sadece 
profesyonel yada amatör sporcuları değil halkı da yakından ilgilendirmektedir. 
Park, bahçe , yürüyüş yolları yada herkes için spor alanları inşası veya sağlıklı yaşam 
için açılan farklı kurs faaliyetleri bunlar arasında sayılabilir. Bu tarz hizmetleri halkın 
ne ölçüde değerli bulduğu ve oy verirken ne ölçüde dikkate aldığı önemli bir 
husustur. Bazı seçmenler sosyal, kültürel ve sportif hizmetleri tercihlerinde etkili 
bir unsur olarak değerlendirirken bazıları gerek bu hizmetlerden yararlanmadığı 
gerekse habersiz olması sebebiyle kararlarında dikkate almamaktadır.

3. Sportif  Hizmetlerin Seçmen Tercihine Olan Etkisi (Konya, Karaman,  
Aksaray ve Niğde ili) 

3.1. Amaç ve Önem

Demokratik toplumların en önemli unsurlarından biri olan seçimler; geçmişte 
olduğu gibi günümüzde de önemini muhafaza etmektedir. Seçim türlerinden 
yerel seçimler ise halkı doğrudan etkileyen yönetim unsurlarına yönelik olduğu 
için ayrı bir öneme sahiptir.  

Çalışmamızın amacı; yerel seçimlerde, halkın oy verme davranışına yada 
bir başka deyişle seçim tercihlerine etki eden birçok faktörden biri olan, sportif 
hizmetlerin etkisini belirlemek ve incelemektir.

Ülkemizde yerel seçimlerde seçmenin tercihlerine etki eden faktörlerin 
belirlenmesine yönelik olarak yapılan bilimsel çalışmaların sayıca az olması 
nedeniyle, yapılan bu çalışmanın bilimsel literatüre katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.

3.2. Yöntem

Araştırma anket tekniği kullanılarak yapılmıştır. Anketin hazırlık aşamasında 
seçmen tercihine yönelik yapılan çalışmalar gözden geçirilmiş ve soru formu bu 
aşamadan sonra hazırlanmıştır. Katılımcılara 2’si açık uçlu olmak üzere toplam 
18 adet soru yöneltilmiştir. Soru formu öncelikle 50 kişilik kontrol grubuna 
uygulanmış ve düzeltmeler yapıldıktan sonra örneklem grubuna uygulanmıştır.  
Elde edilen anket verileri SPSS paket programında analiz edilmiştir.

3.3. Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini Konya ili Selçuklu ve Meram ilçeleri, Aksaray, Karaman 
ve Niğde Merkez ilçelerinde bulunan toplam 954.538 seçmen oluşturmaktadır 
(YSK 2013). Bu kapsamda bahsi geçen ilçe merkezlerinde  rastgele seçilmiş 539 
seçmene anket uygulanmıştır.

3.4. Bulgular

Araştırma kapsamında ulaşılan 539 seçmenden 229 kişi kadın, 310 kişide  
erkektir. Kadın seçmenler bütünün %42,5’ini temsil ederken, erkek seçmenlerin 
oranı %57,5 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların %53,8 ‘i evli, 37,8’i bekar 
ve 8,3’ü dul yada boşanmış olarak gözlemlenmiştir. Katılımcıların yaş dağılımı 
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tablo 1 de görüldüğü üzere; 18-25 yaş arası grup %32,3 oranla en yüksek aralık 
olmuştur. %28,4’lük oranla 26-35 yaş arası grup 3. sıradadır. bu iki aralığın genç 
nüfusu oluşturduğu düşünülürse, Ülkemizin nüfus yapısı içerisindeki genç nüfus 
potansiyeli ile çalışmamızda ortaya çıkan durum arasında bir bağ kurulabilmektedir. 
Bu durum söz konusu ifadeyi kanıtlar niteliktedir.tablo 1 de görüldüğü üzere; 18-
25 yaş arası grup %32,3 oranla en yüksek aralık olmuştur. %28,4’lük oranla 26-35 
yaş arası grup 3. sıradadır. bu iki aralığın genç nüfusu oluşturduğu düşünülürse, 
Ülkemizin nüfus yapısı içerisindeki genç nüfus potansiyeli ile çalışmamızda ortaya 
çıkan durum arasında bir bağ kurulabilmektedir. Bu durum söz konusu ifadeyi 
kanıtlar niteliktedir.

Araştırmamızda gelir durumu ve eğitim seviyesi açısından bakıldığında 
katılımcılarının büyük bir bölümünün orta gelir grubunda olduğu söylenebilirken, 
tablo 5’te görüldüğü üzere katılımcıların %70’ten fazlası lise ve üstü eğitim 
seviyesine sahiptir.

Katılımcılara gerek önceki dönemlerdeki hizmetlerden haberdar olmaları 
gerekse yaşadıkları ilçelerin sportif hizmet ihtiyaçlarını kavrayabilmeleri açısından 
yaşadıkları ilçedeki ikamet süreleri sorulmuş olup;  %66’lık bölüm 4 yıl ve daha 
fazla süredir ilçede konakladığını belirtirken sadece %5’lik bir grup 1 yıldan az 
olarak ikamet süresi belirtmiştir. Çalışmamıza katılan katılımcıların yaşadıkları 
bölgede uzun süreli ikamet ediyor olmaları, ilçede sunulan hizmetler hakkında da 
daha fazla bilgiye sahip olacakları anlamında yorumlanabilir. 

Tablo 1: Araştırmaya katılan seçmenlerin yaş dağılımı

Tablo 2: Araştırmaya katılan seçmenlerin gelir dağılımı

Tablo 3: Araştırmaya katılan seçmenlerin en son bitirdiği okul türleri

YAŞ DAĞILIMI SAYI YÜZDE

18-25 Yaş arası 174 %32,3

26-35 Yaş arası 153 %28,4

36-50 Yaş arası 166 %30,8

51 Yaş ve üstü 46 %8,5

TOPLAM 539 %100

GELİR DAĞILIMI SAYI YÜZDE

500 TL ve 750 TL Arası 26 %4,8

751 TL ve 1000 TL Arası 50 %9,3

1001 TL ve 1500 TL Arası 88 %16,3

1501 TL ve 2000 TL Arası 114 %21,2

2001 TL ve 2500 TL Arası 125 %23,2

2501 TL ve Yukarısı 136 %25,2

TOPLAM 539 %100

ÖĞRENİM DURUMU SAYI YÜZDE

Okur yazar olmayan 5 %0,9

Okur yazar 16 %3

İlkokul 35 %6,5

Ortaokul 39 %7,2

İlköğretim okulu 48 %8,9

Lise ve dengi 205 %38

Üniversite 191 %35,4

TOPLAM 539 %100
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etkili olan hususlar sorulduğunda ise %69,5’lik grup kişi geçmişi, kariyer, siyasi 
görüş ve mensup olunan siyasi partinin kararlarında etkili olduğunu belirtirken, 
katılımcıların  %29,5’i  adayın seçim sonrası projelerini dikkate aldığını belirtmiştir. 
Ayrıca  katılımcılara yerel seçimlerdeki oy tercihlerine ne zaman karar verdikleri 
ile ilgili bir soru yöneltilmiş olup %33,6’lık bir bölümden 1 yıldan daha uzun bir 
zaman önce cevabı alınırken, %17,4’lük bir kesimden de son 1 yıl içinde cevabı 
alınmıştır. Bu durum seçim projelerinden ziyade adayların bile belirlenmediği bir 
zaman zarfını işaret ettiğinden katılımcıların çoğunun parti odaklı tercih kararları 
verdikleri yönünde yorumlanabilir.

Tablo 7’de belirtildiği üzere  katılımcılara yaşadığı ilçenin altyapı, imar, 
ulaşım, şehircilik ve sosyal hizmetler gibi genel hizmetleri hakkında memnuniyet 
durumları sorulmuş; katılımcıların %44,5’i olumlu yanıt verirken %37,8’i 
memnun olmadıklarını dile getirmiştir. Aynı soru sportif hizmetler çerçevesinde 
yöneltildiğinde katılımcıların %44,9 memnunum derken %30,8’i memnun 
olmadığını belirtmiştir. 

Tablo 4: Araştırmaya katılan seçmenlerin yaşamlarını sürdükleri ilçedeki ikamet süreleri

Tablo 5: Yerel seçimlerde, oy tercihinizi etkileyen  en önemli husus hangisidir?

Tablo 6: En son oy kullandığınız yerel seçimlerde oyunuzu hangi partiye/adaya vereceğinize ne zaman karar 
vermiştiniz?

Tablo 7: İkamet ettiğiniz ilçe belediyesinin genel hizmetlerinden (altyapı, imar, ulaşım, şehircilik ve sosyal 
hizmetler) memnun musunuz?

YANITLAR SAYI YÜZDE

Kişi geçmişi ve kariyeri  136 %25,2

Adayın mensup olduğu siyasi parti 134 %24,9

Adayın siyasi görüşü 110 %20,4

Adayın seçim sonrası projeleri 159 %29,5

TOPLAM 539 %100

YANITLAR SAYI YÜZDE

Evet memnunum 240 %44,5

Hayır memnun değilim 204 %37,8

Kararsızım 95 %17,6

TOPLAM 539 %100

İKAMET DURUMU SAYI YÜZDE

1 Yıldan az 29 %5,4

1-3 Yıl arası 154 %28,6

4 Yıl ve fazlası 356 %66

TOPLAM 539 %100

YANITLAR SAYI YÜZDE

Sandık başında 75 %13,9

Seçim günü 55 %10,2

Son 1 hafta içinde 40 %7,4

Son 1 ay içinde 94 %17,4

Son 1 yıl içinde 94 %17,4

1 Yıldan daha uzun bir zaman önce 181 %33,6

TOPLAM 539 %100
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Katılımcıların memnuniyet düzeylerinde etkili olan sportif hizmet 
faktörlerinden hangilerinin daha fazla etkili olduğunu belirlemek amacıyla, 
katılımcılara belediyelerin sunduğu sportif hizmetlerin hangilerinden 
haberdarsınız sorusu yöneltilmiş ve herhangi bir hizmetten haberi olmayan 
katılımcılara bu soruyu cevaplamayınız uyarısı yapılmış olmasına rağmen bütün 
katılımcılar soruya cevap vermiştir. Tablo 9’da görüldüğü üzere katılımcıların 
%59,4’ü herkes için spor alanları ve imkanları oluşturmak seçeneğini belirtmiştir.

Tablo 10’da katılımcılara en son oy kullandığı seçimlerde, sportif hizmetlerin 
etkisi sorulmuş olup, katılımcıların %41,9’undan olumlu yanıt alınırken 
%45,1’inden olumsuz yanıt alınmıştır. Tablo 11’ de sportif hizmetlerin kararlarında 
etkili ve kısmen etkili olduğunu belirten 296 katılımcıya, kararlarında hangi 
sportif hizmetlerin etkili olduğu sorulmuş ve katılımcıların %52’sinden herkes 
için spor alanları ve imkanları oluşturmak cevabı alınırken, %22,2’sinden Semt içi 
spor salonları ve rekreasyon alanları açmak cevabı alınmıştır. Tablo 11’de %1’lik 
bir kesim olarak belirtilen, diğer seçeneğini işaretleyen katılımcılar ise bazı özel 
branşların desteklenmesinin kararlarında etkili olduğunu belirtmiştir. Tablo 
12’de ise sportif hizmetlerin oy tercihlerinde etkili olmadığını belirten 246 kişiye 
bunun sebebi sorulmuş ve katılımcıların %42,3’ünden Sportif hizmetlerin oy 
verme kararıma etkisi yok cevabı alınırken, %32,2’sinden  İkamet ettiğim ilçenin 
gerçekleştirdiği spor hizmetleri hakkında bilgim yok cevabı alınmıştır. Tablo 
12’de görüldüğü üzere diğer seçeneğini işaretleyen  %2’lik bir kesim ise sportif 
hizmetlerin kararlarında etkisiz olmasının nedenini belirtmemiştir.

Tablo 8: İkamet ettiğiniz ilçe belediyesinin sportif hizmetlerinden memnun musunuz?

Tablo 9: İkamet ettiğiniz ilçe belediyesinin hangi tür sportif hizmetlerinden haberdarsınız?

Tablo 10: En son oy kullandığınız yerel seçimlerde, oyunuzu hangi partiye yada adaya vereceğinize 
karar verirken, geçmiş dönemdeki sportif hizmetleri yada seçim döneminden sonra gerçekleştirilecek 

olan sportif içerikli hizmetleri dikkate aldınız mı?

YANITLAR SAYI YÜZDE

Evet dikkate aldım 226 %41,9

Hayır dikkate almadım 243 %45,1

Kararımda kısmen etkili oldu 70 %13

TOPLAM 539 %100

YANITLAR SAYI YÜZDE

Evet memnunum 242 %44,9

Hayır memnun değilim 166 %30,8

Kararsızım 131 %24,3

TOPLAM 539 %100

YANITLAR SAYI YÜZDE

Herkes için spor alanları ve imkanları oluşturmak.(Park-yürüyüş 
yolları-halka açık kurslar vb.)

320 %59,4

Belediye spor kulüpleri aracılığıyla elit sporcu yetiştirmek. 64 %11,9

Semt içi spor salonları ve rekreasyon alanları açmak. 115 %21,3

Amatör spor kulüplerini desteklemek. 40 %7,4

TOPLAM 539 %100
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Tablo 11: Oyunuzu kullanırken, kararınızı etkileyen sportif hizmetler nelerdir?

Tablo 13: 2014 yılında yapılması planlanan yerel seçimlerde, oyunuzu hangi partiye/adaya 
vereceğinize karar verirken, geçmiş dönemde sunulan sportif hizmetler yada seçim döneminden sonra 

gerçekleştirilecek olan sportif  hizmetler tercihinizde etkili olur mu?

Tablo 12: Oyunuzu kullanırken sportif hizmetleri dikkate almamanızın nedeni nedir?

YANITLAR SAYI YÜZDE

Evet olur 307 %57

Hayır olmaz 143    %26,5

Kararsızım 89    %16,5

TOPLAM 539 %100

YANITLAR SAYI YÜZDE

Herkes için spor alanları ve imkanları oluşturmak.(Park-yürüyüş 
yolları-halka açık kurslar vb.)

154 %52

Belediye spor kulüpleri aracılığıyla elit sporcu yetiştirmek. 48 %16,1

Semt içi spor salonları ve rekreasyon alanları açmak. 66 %22,2

Amatör spor kulüplerini desteklemek. 26 %8,7

Diğer... 2 %1

TOPLAM 296 %100

YANITLAR SAYI YÜZDE

İkamet ettiğim ilçenin gerçekleştirdiği spor hizmetleri hakkında 
bilgim yok.

79 %32,2

İkamet ettiğim ilçenin gerçekleştirdiği spor hizmetleri 
oturduğum mahalle yada sokağa mesafe olarak uzak olduğu için 
yararlanamamaktayım.

58 %23,5

Sportif hizmetlerin oy verme kararıma etkisi yok. 104 %42,3

Diğer... 5 %2

TOPLAM 246 %100

Tablo 13’te  araştırmaya katılan katılımcıların 2014 yılında yapılması planlanan 
yerel seçimlerde oy kullanırken kararlarında sportif hizmetlerin etkili olup 
olmayacağı sorusunun yanıtları belirtilmiş olup katılımcıların %57’sinden evet 
olur, %26,5’inden hayır olmaz %16,5’inden de kararsızım  cevabı alınmıştır.

4. SONUÇ
Araştırmamızın sonucunda katılımcıların çoğunluğu yerel seçimlerde oy 

kullanırken; adayın seçim sonrası projelerini, üyesi olduğu siyasi partiyi ve 
kariyer geçmişini dikkate aldığını belirtmiştir. Ayrıca katılımcılar oy tercihlerine 
bir yıldan önce karar verdiklerini dile getirmişlerdir. Yerel seçimlerde adayların 
belirlenme ve halka duyurulma süresini göz önünde bulundurursak; yerel 
seçimlerde de genel seçimlerde olduğu gibi siyasi partilerin etkili olduğu 
söylenebilir. Katılımcıların büyük bir bölümü, ikamet ettikleri belediyenin genel 
ve sportif hizmetlerinden memnun olduklarını belirtmelerine rağmen, en son oy 
kullandıkları seçimlerde sportif hizmetleri dikkate almamışlardır. Bu hizmetleri 
dikkate almayan katılımcıların çoğunluğu sportif hizmetlerin kararlarına etki 
etmediğini belirtirken bir bölümü de söz konusu sportif hizmetlerden habersiz 
olduklarını söylemiştir. Sportif hizmetleri dikkate alan katılımcıların yarıdan 
fazlası, kararlarına en fazla etki eden hizmetleri; herkes için spor alanları ve 
imkanları oluşturmakla beraber semt içi spor salonları ve rekreasyon alanları 
açmak olarak belirtmiştir. Seçmenlerin oy tercihlerine etki etmesi açısından, parti 
yada adayların seçim öncesi veya sonrası projelerinde bu tarz hizmetlere yer 
vermeleri ve sunulan sportif hizmetlerden halkın haberdar edilmesi konusunda 
hassasiyet göstermeleri, oy potansiyellerinin artması yönünde önemli olabilir. 
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Son olarak katılımcılara, 2014 yılında yapılması planlanan yerel seçimlerde oy 
kullanırken sportif hizmetleri dikkate alıp almayacağı sorulduğunda ise %57’ lik 
bir bölüm olumlu yanıt vermiştir. Bu durum yerel halkın hizmet beklentisinin gün 
geçtikçe alt yapı, imar  gibi klasik hizmetlerden tatmin olmayarak sportif hizmet 
beklentilerinin de artması yönünde yorumlanabilir.
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ÖZET
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Aksaray ve Niğde 

illerinde nüfusun yarısına yakın kısmı kırsalda yaşamaktadır. Tarım sektöründe 
istihdam edilen nüfusun Türkiye ortalamasının iki katına yaklaştığı bu illerde 
ekonomi ağırlıklı olarak tarıma dayanmaktadır. Son yıllarda bu illerde özellikle 
süt sığırcılığı başta olmak üzere hayvansal üretimde yaşanan gelişmeler ile 
patates, şekerpancarı, elma, fasulye, ayçiçeği vb. gibi katma değeri yüksek 
bitkisel ürünlerin üretimindeki artış ve tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik 
tarıma dayalı sanayinin gelişmesi tarım sektörü açısından olumlu gelişmeler 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak Aksaray ve Niğde illerinde tarım sektörünün 
önünde sektörün gelişimi ve sürdürebilirliğini etkileyecek önemli sorunlar 
bulunmaktadır. Ülkemizin en az yağış alan bölgesinde yer alan bu illerde, su 
kaynaklarının yetersizliği ve sulu tarım yapılan alanlardaki bitkisel üretimin önemli 
bir bölümünün, iklim değişikliği ve aşırı kullanım sonucu giderek azalan yer altı 
su kaynaklarına bağlı olması en önemli sorun olarak değerlendirilmektedir. Diğer 
taraftan parçalı arazi yapısı ve küçük ölçekli aile işletmelerinin yoğunluğu, üretici 
örgütlenmesinin yeterli düzeyde olmaması ve üreticilerin teknik bilgi ve donanım 
eksikliği de tarımsal üretimdeki başlıca sorunlar arasında yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tarım Sektörü, Tarıma Dayalı Sanayi, Bitkisel Üretim, 
Hayvansal Üretim, Su Kaynakları

1. GİRİŞ
Ülkemiz, 1980’li yıllara kadar tarım sektörünün ülke ekonomi içerisindeki payı, 

tarımla iştigal eden nüfusun genel nüfus içerisindeki ağırlığı vb. faktörlerden dolayı 
tarım ülkesi olarak nitelendirilmiştir. Gelişen her ülkede olduğu gibi ülkemizde de 
tarım sektörünün ülke ekonomisi içerisindeki payı yıllar içerisinde azalmaktadır. 
1968 yılında GSYH’nin %33,5’ini tarım sektörü oluştururken günümüzde bu oran 
%9’lara kadar gerilemiş durumdadır (Ege, 2011). Bu duruma paralel olarak tarım 
sektöründeki istihdamın toplam istihdamdaki payı özellikle son on yılda hızlı 
bir düşüş göstermiş ve 2001 yılında % 38’ler civarında olan tarım sektöründeki 
istihdam 2010 yılında gelindiğinde %25’ler seviyesine gerilemiştir (TÜİK, 2012).

Gelinen noktada, Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 2012 yılında 
Türkiye GSYH açısından dünya sıralamasında 17. sırada yer almakta, tarımsal 
üretim açısından Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 
hazırlanan “Tarım Politikası İzleme ve Değerlendirme 2013” raporuna göre 
dünyanın 7. büyük tarımsal üreticisi konumunda yer almaktadır.

Ülkemizde özellikle 1980’li yıllardan bu güne diğer sektörlerde olduğu gibi 
tarım sektöründe hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmakta, tüm bu olumlu 
yöndeki gelişmeler, yapılan çalışma ve düzenlemelere karşılık sektör hala önemli 
sorunları bünyesinde barındırmaktadır. 

Ülke genelinde yaşanan değişim ve gelişmeler bölge ve iller düzeyinde çoğu 
zaman ülke ile paralel bir şekilde benzerlik göstermekle birlikte bazı durumlarda 
bölge ve illerin kendi iç dinamikleri, yapıları ve sorunlarından dolayı farklılıklar 
sergilemektedir.

Bu çalışmada Aksaray ve Niğde illerinin tarımsal üretimi, Türkiye tarımı 
içerisindeki ağırlığı, toprak ve su kaynakları hakkında değerlendirmeler yapılarak 
sektörde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümü ve tarımsal üretimin 
sürdürülebilirliğini sağlamak, üretim ve üretici gelirlerini artırmak amacıyla 
atılması gereken adımlar ile ilgili öneriler ele alınmıştır.

Zekeriya AY*

* Zir. Yük. Müh. Ahiler Kalkınma Ajansı, zekeriyaay@ahika.gov.tr
1 Bu makale, 14-16 Kasım 2013 tarihleri arasında Konya’ da düzenlenen ”I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu” isimli sempozyumdan 
alınmıştır. 
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2. AKSARAY VE NİĞDE İLLERİ GENEL DURUM
Aksaray ve Niğde illeri, İç Anadolu Bölgesi sınırları içerisinde yer almakta olup, 

söz konusu bu iller, coğrafi olarak komşu ve benzer yapıda, ekonomik, sosyal ve 
kültürel açıdan da benzer özellikler sergileyen illerdir. Bu iki ili ortak kılan nokta, 
Aksaray’ın 1989 yılına kadar idari olarak Niğde iline bağlı ilçe olup bu tarihten 
sonra bağımsız il olarak olmasıdır. 

Aksaray ve Niğde illeri alan olarak, Türkiye yüzölçümünün yaklaşık olarak %2’si 
kaplamakta ve ülke nüfusunun yaklaşık %1’ni oluşturmaktadır. Türkiye genelinde 
kırsal alanda yaşayan nüfus %22,7 iken Aksaray ve Niğde illerinde kırsal nüfusun 
sırasıyla %37 ve %51 oranında olduğu görülmektedir. Niğde ilinde nüfusun 
yaklaşık yarısının kırsal kesimde yaşadığı her iki ilde de kırsal nüfusun Türkiye 
geneline göre daha fazla oranda olduğu göze çarpmaktadır.

Aksaray ve Niğde illeri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) Düzey 
II Sınıflandırmasına göre belirlenen TR71 Bölgesi (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, 
Kırıkkale ve Niğde illeri) içerisinde yer almakta olup diğer taraftan da Konya, 
Karaman, illeri ile birlikte Aksaray ve Niğde illeri de Konya Ovası Projesi (KOP) 
kapsamındaki iller arasında bulunmaktadır.  

Tablo 1. Aksaray ve Niğde İllerinin Yüzölçümü

Tablo 2. Aksaray ve Niğde İlleri Nüfus Verileri

Şekil 1. Aksaray ve Niğde illeri Kırsal ve Kent Nüfusu Dağılımı

Kaynak: TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2012 http://www.tuik.gov.tr

Kaynak. ADNKS Sonuçları, 2012 http://www.tuik.gov.tr

Kaynak: TÜİK 2013. Nüfus İstatistikleri ve Projeksiyonlar, http://www.tuik.gov.tr

İller Yüzölçümü 
(ha) Türkiye İçerisindeki Payı (%)

Aksaray 799.700 0,97

Niğde 740.000 0,94

Türkiye 78.534.700 100

İller Kırsal Nüfus Kent Nüfusu Toplam Nüfus Türkiye İçerisinde-
ki Payı (%)

Aksaray 143.738 236.177 379.915 0,50

Niğde 166.790 173.480 340.270 0,45

Türkiye 17.178.953 58.448.431 75.627.384 100
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Niğde ve Aksaray illeri, 2009 yılında “kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum 
kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin 
kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal 
kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak 
bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası 
ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak” amacıyla TR71 Bölgesinde kurulan 
Ahiler Kalkınma Ajansı ile 2011 yılında “KOP Bölgesi’nde proje uygulamalarını 
yerinde koordine etmek, bölgedeki kalkınmaya yönelik yatırımların ve projelerin 
gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, 
değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle proje 
kapsamındaki bölgelerin eylem planı aracılığıyla kalkınmasını hızlandırmak” 
amacıyla kurulan KOP Bölge Kalkınma İdaresi’nin görev alanına giren ortak illerdir.

Su Havzası açısından incelendiğinde Aksaray ve Niğde illeri, Konya Kapalı 
Havzasında yer almakta olup, tarım havzası olarak ise Orta Kızılırmak Tarım 
Havzası ve Orta Anadolu Tarım Havzası sınırları içerisinde yer almaktadır.

İklim özellikleri bakımından her iki ilde; karasal iklim özellikleri göstermekte 
olup Türkeş (1996) tarafından yapılan Türkiye’nin yağış rejimi bölgeleri ve temel 
özellikleri çalışmasına göre Karasal İç Anadolu (KİAN) yağış rejimi içesinde yer 
almakta ve olan orta yağışlı soğuk bir ilkbahar-kış ve az yağışlı sıcak bir yaz mevsimi 
ile birlikte, yarı kurak ve kurak-yarı nemli bozkır özellikleri göstermektedir.

Aksaray ve Niğde illerinin de yer aldığı bölüm; Türkiye’nin en az yağış alan 
kesimlerinden olup yıllık yağış miktarı yıllara göre farklılık göstermekle birlikte 
250 mm ile 400 mm arasında değişmektedir. Bölge genelinde en fazla yağış kış ve 
ilkbahar aylarında düşmektedir.

3. AKSARAY VE NİĞDE İLLERİ EKONOMİK YAPI VE TARIMSAL 
POTANSİYEL

Aksaray ve Niğde illeri son yıllara kadar ekonomik olarak bitkisel ve hayvansal 
üretim faaliyetleri ile tarımsal ürünlerin işlenmesi odaklı gıda sanayinin nispeten 

Şekil 2. Türkiye Akarsu Havzaları 

Tablo 3. Aksaray ve Niğde İlleri Yıllık Yağış Ortalamaları

 Kaynak: Ulusal Havza Yönetim Stratejisi, 2012, http://www.ormansu.gov.tr

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2013, http://www.meteor.gov.tr

Uzun Yıllar Ortalaması Yıllık 
Yağış Miktarları (mm)

Türkiye Ortalamasına Göre 
Aldığı Yağış Oranı

Aksaray 339,9 %52,9

Niğde 333,6 %51,9

Türkiye 642,8 %100
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Şekil 3. İktisadi Faaliyet Kollarına Göre İstihdam Edilen Nüfus 

Tablo 4. Aksaray ve Niğde İlleri Tarımsal Üretim Değerleri

Kaynak: TÜİK 2011. Türkiye Nüfus ve Konut Araştırması

Kaynak: TÜİK 2012, Bölgesel İstatistikler-Tarım, http://www.tuik.gov.tr,

gelişmiş olduğu tarıma dayalı ekonomik yapı sergilerken özellikle imalat sanayi, 
madencilik, vb. alanlarda özel sektör yatırımlarının da etkisi dönüşüm sürecine 
girmiş durumdadır. Yatırım teşvikleri kapsamında Aksaray ve Niğde illerinin 
yeni teşvik sisteminde V. bölgede yer almaları ve özellikle OSB’lerde yapılacak 
yatırımların bir alt bölge için belirlenen avantajlara sahip olmaları nedeniyle bu 
illere yurt içi ve yurt dışından yatırım taleplerinde gözle görülür oranda artış 
kaydedilmektedir.

Aksaray ve Niğde illerinin istihdam verilerinin ekonomik faaliyet kollarına göre 
dağılımı incelendiğinde tarım sektöründe istihdam edilen nüfusun sırasıyla  % 
42,2 ve 47,5 oranlarıyla Tablo 2’de verilen kırsal nüfusa paralel olarak il nüfuslarının 
yarısına yakınını oluşturduğu dikkat çekmektedir.

Türkiye de üretilen toplam Gayri Safi Katma Değerin (GSKD) %8,5’i tarım 
sektöründen üretilirken Aksaray ve Niğde illerinin içerisinde yer aldığı TR71 
Bölgesinde tarım sektörünün GSKD içerisindeki payı 25,1 olarak hesaplanmıştır.

Kırsal nüfus, tarım sektöründeki istihdam ve üretilen GSKD oranı açısından 
bakıldığında Aksaray ve Niğde illerinde tarımın bölge için hala önemli sektör 
olduğu ve nüfusun yarıya yakın bölümünün tarımla iştigal ettiği ve geçimini 
tarımsal üretim yoluyla sürdürmekte olduğu görülmektedir.

Aksaray ve Niğde illerinde üretilen toplam tarımsal üretim değeri, Türkiye 
tarımsal üretim değerinin yaklaşık % 2’sine tekabül etmektedir. İllerin tarımsal 
üretim değerlerini büyük oranda bitkisel üretim değeri oluşturmakta olup bu 
oranın Türkiye geneli ile kıyaslandığında daha yüksek olduğu görülmektedir.

Aksaray ve Niğde illerinde tarım arazisi varlığı, toplam arazi varlığı içerisinde 
önemli yer tutmaktadır. Türkiye’deki toplam tarım arazisi varlığının Aksaray %1,7 
ve Niğde ise %1,14’ünü oluşturmaktadır. Çayır mera varlığı açısından da bu iki 
il Türkiye toplam çayır mera alanının %3,5’ine sahip bulunmaktadır. Hayvancılık 
faaliyetlerinin tarımsal üretim içerisinde önemli yere sahip olduğu bu illerde mera 
varlığı özellikle küçükbaş hayvancılık açısından hayati öneme sahiptir.  Aksaray 
ve Niğde illerinde orman varlığı ve tarım dışı arazi varlığı Türkiye geneli ile 
kıyaslandığında oran olarak daha az yer tutmaktadır.

Bitkisel Üretim Değeri Hayvansal Ürünler 
Değeri

Tarımsal Üretim 
Değeri

(Bin TL) (%) (Bin TL) (%) (Bin TL)

Aksaray 860.438 79,5 222.388 20,5 1.082.826

Niğde 1.179.837 87,1 175.365 12,9 1.355.202

Türkiye 88.930.820 67,6 42.571.782 32,4 131.502.602
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Tarım arazisi kullanım durumu incelendiğinde tarla tarımının her iki ilde de 
ülke geneli ile benzer olarak en fazla yapılan üretim türü olduğu görülmektedir. 
Tarla tarımı içerisinde de tahıl üretimi Aksaray ilinde %71,5, Niğde ilinde %75,8’lik 
oranlarla bitkisel üretim içerisinde ağırlıklı üretim şeklini oluşturmaktadır. Tahıl 
üretiminin yaygın olması ve nadas alanlarının Türkiye geneline oran olarak daha 
fazla olmasının nedeni olarak bölgenin iklim, yağış durumu, su kaynakları ve 
sulama imkânlarının yetersizliği sonucunda ortaya çıktığı söylenebilir.

Meyve ve sebze üretimi açısından Türkiye üretimi ile kıyaslandığında tarımsal 
üretim içerisinde oran olarak daha az yer tutmasına rağmen özellikle Niğde ilinde 
elma, patates, lahana gibi belirli spesifik ürünler üretim miktarlarıyla, Türkiye 
üretiminde ön sıralarda yer almaktadır. 

Su kaynakları açısından, Aksaray ve Niğde illerinin yerüstü ve yeraltı su 
potansiyeli değerlendirildiğinde, Türkiye toplam su kaynaklarının ancak binde 
8’lik kısmının bu illerde yer aldığı görülmektedir. Kullanılabilir su kaynağı 
potansiyeli açısından değerlendirildiğinde durum toplam su kaynakları ile 
benzerlik göstermektedir. 

Tablo 5. Aksaray ve Niğde İlleri Arazi Dağılımı

Tablo 6. Aksaray ve Niğde İlleri Tarım Arazisi Kullanım Durumu

Şekil 4. Aksaray ve Niğde İlleri Arazi Kullanım Dağılımları

Kaynak: (TÜİK 2012. Konularına Göre İstatistikler-Tarım, http://www.tuik.gov.tr; ÇSB İl Çevre Durum Raporları, 2012, 
http://www.csb.gov.tr/gm/ced/)

Kaynak: TÜİK 2012. Bölgesel İstatistikler-Tarım, http://www.tuik.gov.tr

Kaynak: TÜİK 2012. Bölgesel İstatistikler-Tarım, http://www.tuik.gov.tr

Tarım Arazisi (İşlenen) Çayır-Mera 
(ha)

Toplam
 (ha)

Bölge / İl (ha) (%) (ha) (%) (ha)

Aksaray 377.078 60,1 174.047 26,9 648.142

Niğde 269.725 34,9 343.749 44,4 773.464

Türkiye 23.613.761 30,1 14.617.000 18,7 78.356.238

Ekilen Tarla 
Alanı (ha)

Nadas Alanı 
(ha)

Sebze 
Bahçeleri 
Alanı (ha)

Meyve Alanı 
(ha)

Toplam Alan 
(ha)

Aksaray 240.107 122.064 9.834 5.073 377.078

Niğde 173.517 80.986 5.786 29.974 290.263

Türkiye 15.464.452 4.286.137 826.597 3.212.989 23.794.965
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  Aksaray ve Niğde illerinde tarım arazilerinin büyük bir bölümü su 
kaynaklarının yetersizliği, bazı bölgelerde sulama amaçlı baraj, göletler ile 
dağıtım ve iletim altyapılarının tesis edilmemiş olması, sulama projelerinin 
tamamlamamış olması, var olan su kaynaklarının aşırı ve bilinçsiz şekilde 
kullanılması vb. nedenlerle arazilerin büyük bir bölümü sulanamamaktadır.

Aksaray ve Niğde illerinde toplam tarım arazilerinin ancak 1/3’üne yakını 
sulanabilmektedir. Tarım alanlarının sulanması amacıyla yer üstü su kaynaklarına 
göre daha az olan yer altı su kaynakları çok büyük oranda kullanılmaktadır. 
DSİ verilerine göre yer altı su kaynakları üzerinde sulama amacıyla şahıslar 
tarafından açılan ruhsatlı kuyu sayısı, Aksaray ilinde 3.289 adet, Niğde ilinde 
1.980 adet olmasına karşılık Aksaray ilinde 10.288 adet, Niğde ilinde 12.041 adet 
ruhsatsız sulama kuyusu bulunmakta ve bu kuyular denetimsiz bir şekilde yer 
altı suyu üzerinde baskı oluşturmaktadır. Üreticiler tarafından yapılan bilinçsiz ve 
kontrolsüz sulama uygulamaları nedeniyle bitki su tüketiminin 2-3 kat üzerine 
çıkan oranlarda su kullanılarak yeraltı su kaynakları için izin verilen rezervin çok 
üzerinde su çekilmekte ve bu durum hızla su seviyesinin düşmesine ve yer altı su 
kaynaklarının giderek azalmasına yol açmaktadır.

Aksaray ve Niğde illerinde yağışların yetersizliği nedeniyle özellikle ilkbahar ve 
yaz aylarında sulama uygulaması kaçınılmazdır. Su kaynakları açısından yetersiz 
olan bu illerde özellikle bitki su tüketimi fazla olan bitkiler yetiştirildiğinde mevcut 
kaynakların tarım alanlarının ihtiyacını karşılamak için yeterli gelmemektedir. 

Bitkisel üretim açısından Aksaray ve Niğde İllerinin Türkiye üretiminde pay 
sahibi ve rekabetçi olduğu ürünler aşağıda Tablo 9 ve 10’da verilmiştir. 

Tablo 7. Aksaray ve Niğde İlleri Su Kaynakları Potansiyeli

Tablo 8: Aksaray ve Niğde İlleri Tarım Arazileri Sulama Durumu

Kaynak. DSİ 4.Bölge Md., 2012, Takdim Raporu, KOP BKİ KOP Bölgesi Sosyo-Ekonomik Göstergeler, 2013)

Kaynak. DSİ 4. Bölge Müdürlüğü Verileri, 2013

Yerüstü Su Potansiyeli
(milyon m3) Yeraltı Su Potansiyeli Toplam

(milyon m3)
Türkiye 

Su Varlığı 
İçerisindeki 

Payı
(%)Mevcut Kullanılabilir (milyon 

m3) Kullanılabilir Mevcut Kullanılabilir

Aksaray 432 99 258 258 690 357 0,3

Niğde 764 45 394 394 1.158 439 0,5

Türkiye 193.000 98.000 41.000 14.000 234.000 112.000 100

Tarım 
Arazisi 

(ha)

Toplam 
Sulanan 

Arazi (ha)

Yeraltı Su Kaynakları ile 
Sulanan Alan 

Yerüstü Su Kaynakları 
ile Sulanan Alan (ha)

(ha) % (ha) %

Aksaray 377.078 116.159 116.159 72,4 32.019 27,6

Niğde 290.263 114.192 114.192 78,3 24.761 21,7

Tablo 9. Aksaray İli Türkiye Üretiminde Önem Arz Eden Bitkisel Ürünler

Kaynak: TÜİK 2012. Bitkisel Üretim İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr

Ürün Aksaray İli Üretimi 
(Ton)

Türkiye Üretimi 
(Ton)

Türkiye Üretimine 
Oranı (%)

Üretimdeki 
Sıralaması

Şekerpancarı 949.016 16.126.489 5,9 3.
Çerezlik Kabak 2.884 32.396 8.9 3.
Arpa 226.389 7.600.000 3,0 8.
Çavdar 22.363 365.750 6,1 6.
Kuru Fasulye 5.294 200.673 2,6 7.
Mercimek 1.428 25.952 5,5 7.
Yağlık Ayçiçeği 35.538 1.168.064 3,0 8.
Patates 206.134 4.648.081 4,4 9.
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Aksaray ilinde tahıl üretiminin yanında şekerpancarı, çerezlik kabak, kuru 
fasulye, yağlık ayçiçeği ve patates gibi daha fazla gelir getiren katma değeri 
yüksek ürünler önemli oranlarda üretilmekte ve ülke düzeyinde üretimde ön 
sıralarda yer almaktadır.

Niğde ili patates üretimi açısından Türkiye de ilk sırada yer almakta, elma 
üretimde Isparta ve Karaman illerinden sonra 3. sırada, lahana üretiminde 2. 
sırada kuru fasulye üretiminde 5. sırada yer almaktadır. Türkiye bitkisel üretim 
değerinin %1,3’ünü oluşturan Niğde ilinde üretilen tarımsal ürünlerin görece 
yüksek katma değerli ürünler olması bitkisel üretim değerinin ve bu nedenle 
üreticilerin gelirlerinin yüksek olmasına yol açmaktadır.

Aksaray ve Niğde illerinde büyükbaş hayvancılık son yıllarda gelişme 
göstermekte olup özellikle süt sığırcılığı konusunda mevcut işletmelerin yanı sıra 
büyük ölçekli işletmeler kurulmakta ve bu alanda yatırımlar giderek artmaktadır. 
2000 yılından bu tarafa büyükbaş hayvan sayısı sırasıyla ve Niğde İlinde %40, 
Aksaray ilinde %70 oranında artış göstermiştir. Türkiye büyükbaş hayvancılığında 
bu illerin oranı yıllar içerisinde giderek artmaktadır.  Küçükbaş hayvan sayısında 
ise büyükbaş hayvancılığın aksine tüm Türkiye de olduğu gibi azalma yaşanmıştır. 
Aynı dönemde koyun varlığında Niğde ilinde %37, Aksaray ilinde %19 oranında 
azalma meydana gelmiştir.

Aksaray ve Niğde illeri toplam süt üretimi Türkiye süt üretiminin %2,5’ini 
oluşturmaktadır. Özellikle son on yıl içerisinde hem büyükbaş hayvan sayısındaki 
artış hem de kültür ırkı sığır sayısının toplam sığır sayısı içerisindeki artışı 
üretilen süt miktarında artış sağlanmasına yol açmıştır. Bu iller ve çevre illerdeki 
süt üretimindeki artış süt işleme tesislerinin kapasitesinin artmasına ve yeni 
süt işleme tesislerinin kurulmasına ve ulusal ölçekte süt firmalarının bu illeri 

Tablo 10. Niğde İli Türkiye Üretiminde Önem Arz Eden Bitkisel Ürünler

Tablo 11. Aksaray ve Niğde İlleri Hayvansal Üretim Miktarları

Tablo 12. Aksaray ve Niğde İlleri Süt Üretim Miktarları

Kaynak: TÜİK 2012. Hayvancılık İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr

Kaynak: TÜİK 2012 Hayvancılık İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr

Kaynak: TÜİK 2012. Bitkisel Üretim İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr

Ürün Aksaray İli Üretimi 
(Ton)

Türkiye Üretimi 
(Ton)

Türkiye Üretimine 
Oranı (%)

Üretimdeki 
Sıralaması

Patates 731.270 4.648.081 15,7 1.
Elma 331.533 2.680.075 12,4 3.
Lahana 72.370 495.818 14,6 2.
Çavdar 42.911 365.750 11,7 3.
Kuru Fasulye 10.259 200.673 5,1 5.
Yulaf 9.955 240.978 4,1 7.

Sığır Koyun Keçi

Adet Türkiye 
İçerisindeki 

Payı (%)

Adet Türkiye 
İçerisindeki 

Payı (%)

Adet Türkiye 
İçerisindeki 

Payı (%)

Aksaray 117.952 1,0 315.354 1,3 13.110 0,2

Niğde 93.314 0,8 274.241 1,1 40.009 0,5

Türkiye 12.386.337 100,0 25.031.565 100,0 7.277.953 100,0

İnek Koyun Keçi Toplam Süt 
Üretimi (Ton)Ton % Ton % Ton %

Aksaray 190.351 94 11.955 6 575 0,1 202.881

Niğde 160.847 91 12.950 7 2.449 1 176.246

Türkiye 13.802.428 92 892.822 6 320.588 2 15.015.838



I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

169

KOP BÖLGESİ AKSARAY 
VE NİĞDE İLLERİ;
 TARIM SEKTÖRÜ 

ÜRETİM 
POTANSİYELLERİ VE 

SORUNLAR

yatırım yapması için cazibe merkezi haline getirmiştir. Süt sığırcığı ve süt üretimi 
açısından rekabetçi olan bu iller besi hayvancılığı ve et üretimi açısından yeteri 
kadar gelişme kaydedememiştir.

3. TARIM SEKTÖRÜNDE YAŞANAN SORUNLAR
Aksaray ve Niğde illerinde tarımsal üretim ve buna bağlı olarak kırsal 

alanda yaşayan üreticilerin gelirlerini, refah düzeylerini, tarım sektörünün il 
ve ülke ekonomisine katkı düzeyini etkileyen ve çözüm bekleyen birçok sorun 
bulunmaktadır.Başlıca sorunlar şu şekilde sıralanabilir:

•	Su	kaynaklarının	yetersiz	olması,	kaynakların	etkili	ve	verimli	kullanılmaması	
ve yeraltı su kaynaklarının aşırı kullanılması en önemli sorun olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Aksaray ve Niğde illerinde yeraltı sularının kullanılabilir rezervinin 
üzerinde aşırı çekim, yağışların yetersizliği ve yeterli besleme olmadığından; 
havzadaki yeraltı suyu seviyesi her yıl ortalama 3 m düşüş göstermektedir.

•	Bölgede	katma	değeri	yüksek	ürünler	aynı	zamanda	yeraltı	su	kaynaklarının	
fazla olduğu bölgelerde üretilmekte ve yer altı su seviyelerinde meydana gelen 
azalma bu ürünlerin üretimi ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğini olumsuz 
yönde etkilemektedir.

•	Hayvancılık	için	temel	girdi	olan	yem	ihtiyacını	karşılanması	için	yem	bitkileri	
üretimi yetersiz olup yonca, silajlık mısır gibi bitkilerin üretimi su kaynaklarının 
yetersizliği nedeniyle artırılamamaktadır.

•	İşletme	büyüklükleri	ve	ölçekleri	küçük,	parçalı	ve	ekonomik	olarak	rekabet	
edebilirlikten uzaktır. Bitkisel ve hayvansal üretimde işletmelerin büyük kısmı 
küçük çaplı, geçimlik işletmeler olup bilimsel ve teknik altyapı ve imkânlardan 
yoksun olarak hayatiyetini sürdürmeye çalışmaktadır.

•	Piyasada	yıllara	göre	değişen	arz	talep	dengesizliği	ve	bunun	sonucunda	fiyat	
istikrarsızlığı çok sık yaşanmaktadır. İlgili kuruluşlar ve üretici örgütleri tarafından 
pazarın talebine ve ihtiyacına göre planlı üretim yapılması konusunda gerekli 
yönlendirme, düzenleme ve desteklemeler yapılamadığından üreticiler geçmiş 
yıllarda iyi gelir getiren ürünlere yönelmekte ve bu ürünlerdeki arz fazlası dolayısı 
ile ürünlerini pazarlayamamakta ya da düşük fiyatlarla elden çıkarmak zorunda 
kalmaktadır.

•	 Üretici	 örgütlerinin	 sayısı	 yetersiz,	 mevcut	 üretici	 örgütlerinin	 ekonomik	
ve teknik personel, bilgi, donanım, ekipman vb. kurumsal kapasiteleri oldukça 
düşüktür. Üretici örgütleri, üreticileri bilinçlendirmek, yönlendirmek ve geliştirmek 
fonksiyonlarını yerine getirmekten uzaktır.

•	Kırsal	alan	ve	tarımsal	üretim	özellikle	genç	ve	üretken	nüfus	için	cazibesini	
yitirmiş durumdadır. Ekonomik olarak kırsalda elde edilen gelirin aile bireylerinin 
ihtiyaçlarını karşılayamaması, gençler için sosyal alan ve mekânların olmayışı, 
alternatif gelir getirici faaliyet ve iş alanlarının bulunmayışı vb. nedenlerle kırsal 
alandan kentlere yoğun göçler yaşanmaktadır. Bunun sonucunda kentlerde 
eğitim, kültür, istihdam, altyapı,  trafik, vb. birçok alanda zorunlar ortaya 
çıkmakta diğer taraftan köylerde çoğu zaman tarımsal üretimi sürdürecek işgücü 
bulunmadığından birçok arazi ve işletmede üretim yapılamamaktadır.

•	Üreticiler	modern	ve	bilinçli,	kar	odaklı	üretim	yerine	geleneksel,	teknik	bilgi	
ve teknolojik gelişmelerden uzak, düşük verimli, geçimlik üretim yöntemlerini 
sürdürmeye devam etmektedirler. Özellikle düşük verimli tohumluk, yerli hayvan 
ırkları, sulamada modern yöntemlerin kullanılmayışı, ekim, dikim, kültürel işlemler, 
hasat ve hasat sonrası aşamalarda teknik ve bilinçli üretim yapılmayışı gibi 
nedenlerle hem üretim hem de verimlilik açısından önemli kayıplar yaşanmakta 
ve bu nedenle üretici gelirleri ve işletme karlılıkları azalmaktadır.
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KOP BÖLGESİ AKSARAY 
VE NİĞDE İLLERİ;
 TARIM SEKTÖRÜ 
ÜRETİM 
POTANSİYELLERİ VE 
SORUNLAR

•	 Tarımsal	 girdi	 fiyatlarının	 yüksek	 olması,	 işletmelerin	 maliyetlerini	
artırmakta ve karlılığı azaltmaktadır. Düşük karlılık nedeniyle işletmeler ölçeğini 
büyütememekte ve yeni yatırıma yönelememektedir. 

•	 İllerde	üretilen	tarımsal	ürünlerin	işlenerek	katma	değeri	yüksek	ürünler	
halinde pazara sunulmasını sağlamak amacıyla tarımsal ürün işleme ve gıda 
sanayisinin yeterince gelişmemiş olması üreticilerin ürünlerinin değerlendirilmesi, 
pazarlanması ve yeterli düzeyde gelir edilmesi açısından sorunlar oluşturmaktadır. 
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