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ÖNSÖZ 

 Ülkemizin, hõzlõ bir gelişme sağlayarak dünya ekonomisi ile bütünleşmesi, üretime dönük 

kaynaklarõndan en üst düzeyde yararlanabilmesi ile mümkün olabilecektir. Ulusal ekonomide her 

bölge ve alt bölgedeki potansiyelin ortaya konulmasõ ve bu potansiyelden bölgelerin ve ülke 

genelinin amaçlanan katkõyõ elde etmesi önem taşõmaktadõr. Bu amaçla yeni kentsel ve bölgesel 

kalkõnma stratejilerinin oluşturulmasõ gereği vardõr. Bu stratejilere dayalõ bölgesel kalkõnma 

politikalarõnõn belirlenebilmesi, ancak bölgelerin, alt bölgelerin, il ve ilçelerin sosyo-ekonomik 

yapõlarõyla gelişme dinamiklerinin ortaya konulabilmesi ile mümkündür. Bu bakõmdan, İl 

Gelişme Planlarõnõn veya benzeri biçimdeki İl Raporlarõnõn, bir ilin kalkõnmasõna yönelik 

çalõşmalarda önceliği bulunmaktadõr. 

Belirtilen bu hedeflere ve tedbirlere uygun olarak Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ 

dönemi boyunca Plan�õn ve Uzun Dönemli Stratejinin ilke ve politikalarõna uygun olarak, bölge 

ve il bazõnda yapõlmakta ve yapõlacak olan çalõşmalar önem taşõyacaktõr. Bu kapsamda olmak 

üzere Kayseri İl Gelişme Raporu; Kayseri�nin mevcut sosyal ve ekonomik kaynak yapõsõnõn, 

sektörel sorunlarõ ile bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin ve olasõ gelişme eğilimlerinin 

incelendiği bir araştõrma çalõşmasõdõr. Bununla birlikte, Kayseri İl Gelişme Raporu, Devlet 

Planlama Teşkilatõ�nca bundan önce yapõlan benzer il raporu çalõşmalarõnõn da yeni bir halkasõnõ 

teşkil etmektedir. 

Raporun, Kayseri ilimizin gelişmesi açõsõndan yapõlacak olan çalõşmalara õşõk tutmasõ 

yanõnda, sorunlar ve mevcut ekonomik ve sosyal potansiyeller yönünden benzerlik gösteren 

diğer illerimiz için de yararlõ olacağõ umulmaktadõr. 

 Çalõşmanõn saha organizasyonu, kaynak temini ve görüşmelerin eşgüdümü yönleriyle 

Kayseri Valisi Sayõn Nihat CANPOLAT�a ve Prof.Dr. Hasan Basri ÜSTÜNBAŞ�a 

şükranlarõmõzõ sunarõz. 

İsmail SARICA 
Genel Müdür 
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1. GİRİŞ

Yedinci (1996-2000) ve Sekizinci (2001-2005) Beş Yõllõk Kalkõnma Planlarõnda 

(BYKP) il düzeyinde rapor ve planlama çalõşmalarõ önem kazanmõştõr. Yedinci BYKP�nda 

�ilin temel yönetim birimi olduğu gözönüne alõnarak, tüm kamu hizmetlerinin halka 

ulaştõrõlmasõ açõsõndan önemine uygun olarak güçlendirileceği ve bölge planlama kararlarõ 

doğrultusunda İl Gelişme Planlarõ hazõrlanacağõ� öngörülmüştür. Ayrõca Plan�da, �çeşitli 

bölgelerin ve illerin (kendilerine özgü) sorunlarõ dikkate alõnarak farklõ gelişme 

politikalarõnõn ve tedbirlerinin uygulanmasõna çalõşõlacağõ� ifadesine yer verilmiştir. 

Sekizinci BYKP hazõrlõk çalõşmalarõ döneminde de �Bögesel Gelişme Özel İhtisas 

Komisyonu� yanõnda �İl Gelişme Stratejileri Alt Komisyonu� kurularak il düzeyindeki 

planlama çalõşmalarõnõn önemi pekiştirilmiştir.  

Her iki plan dönemi boyunca DPT tarafõndan il bazõnda Rapor çalõşmalarõna hõz 

verilmiştir. Sekizinci BYKP döneminin ilk dilimi olan 2001 yõlõnda, başta Kalkõnmada 

Öncelikli Yöreler olmak üzere tüm illerde planlama çalõşmalarõnõn başlatõlacağõ belirtilmiş 

ve bu konu 2002 yõlõ Programõnda yinelenmiştir. 

Kayseri İl Gelişme Raporu olarak bu çalõşma, Kayseri İli için yapõlmasõ düşünülen 

�İl Gelişme Planõ�na yönelik bir ön değerlendirme çalõşmasõdõr. Hemen belirtmekte yarar 

var ki, Rapor�da tesbit edilen bulgular ve öneriler, Plan için yolgösterici bir nitelik 

arzetmektedir. Bu nedenle, planlama çalõşmalarõ esnasõnda daha detaylõ araştõrmalarõn 

yapõlmasõ, program, proje ve yapõlabilirlik (fizibilite) etüdlerinin hazõrlanmasõ 

gerekmektedir. 

Rapor; Merkez İlçe hariç ekonomik ve sosyal yapõsõ büyük ölçüde tarõma bağlõ olan 

Kayseri İlinde, gelecekteki tarõmsal ve sõnai üretim deseninin yeni alternatiflerle 

çeşitlendirilmesi konusunda bulgularõ saptamak, kullanõlmayan potansiyelleri ortaya 

çõkarmak ve bunlarõn õşõğõnda yapõlacak değerlendirmelerle uygun yatõrõm konularõnõn 

saptanmasõnõ amaçlamaktadõr. 

 Yine bu çalõşma ile, coğrafi, tarihi ve ekonomik yönden önemli bir konumda 

bulunan Kayseri�nin, sosyal ve ekonomik açõlardan mevcut durumunu ve sorunlarõnõ 

ortaya  koyarak  geliştirilmesi ve çözüm önerilerinin ortaya konulmasõ amaçlanmõştõr. 

Hõzlõ bir kentleşme görülen Kayseri�nin giderek daha fazla sayõda sanayi kuruluşunun 
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adõndan sözettirdiği, daha rekabetçi bir yapõya kavuşturulmasõ ve il içindeki kõr-kent 

dengesizliklerinin giderilmesi, var olan sorunlarõn çözülmesi ve karşõlaştõrmalõ 

üstünlüklerinin bulunduğu her türlü potansiyelinden yararlanõlmasõ gerekmektedir.  

Kayseri Merkez İlçesi ile diğer ilçeler, kõrsal ve kentsel alanlar arasõndaki ekonomik 

ve sosyal gelişmişlik farklõlõklarõ, ilin uzun dönemli bir gelişme planõ gereksinimini ortaya 

koymaktadõr. Plan, Kayseri İl merkezi ile diğer ilçelerin, farklõ sorunlara ve haliyle farklõ 

gelişme politikalarõna ihtiyaç olduğunu temel almalõdõr. Kamu açõsõndan temel strateji, 

ilçelerin ve kõrsal kesimin geliştirilmesine odaklanmalõdõr. İlçelerin ve kõrsal kesimin 

geliştirilmesi; hem ilin ekonomik gelişmesi, hem de gelişmenin il içinde dengeli dağõlõmõ 

açõsõndan önem taşõmaktadõr. İl merkezinde yoğunlaşan sanayi ve hizmet faaliyetlerini 

ilçelere yayacak �Yönlendirme Politikalarõ� ile kõrsal kesimin potansiyellerini harekete 

geçirecek �Kõrsal Kalkõnma Projeleri� Plan�da öncelikli olmalõdõr. 

Plan�da merkezi ve yerel idareler ile kamu, özel ve gönüllü sektörlerin birlikte ve 

ayrõ ayrõ yapacağõ işlerin/ görevlerin tanõmlanmasõ, ilin planlõ ve eşgüdüm içinde gelişimi 

açõsõndan önemlidir. 

Rapor çalõşmasõ birkaç aşamadan oluşmaktadõr. İlk aşamada Kayseri Merkez ve 

ilçelerde toplantõ ve görüşmeler ve kaynak taramasõ yapõlmõştõr. Ayrõca, rapor çalõşmalarõ 

kapsamõnda İl�de bulunan kamu, özel ve gönüllü sektör kuruluşlarõna yönelik olarak bir 

anket çalõşmasõ yapõlmõştõr. Bu kapsamda bir kurumlar soru/ bilgi formu hazõrlanarak 

Kayseri Valiliği aracõlõğõyla İl�de bulunan kamu, özel ve gönüllü sektör kurumlarõna anket 

formu gönderilmiştir. Formda aşağõdaki açõk uçlu dört adet soruya yazõlõ cevap verilmesi 

istenmiştir: 

• Geçmiş dönemde İl�in göstermiş olduğu gelişme performansõnõn

nedenleriyle birlikte değerlendirilmesi,

• İl�in mevcut potansiyelleri ve gelişmenin hõzlandõrõlmasõ için önerileri,

• Kurumlarõn kendi alanlarõyla ilgili başlõca sorunlarõ,

• Çözüm önerileri, ve diğer düşünceler. (Ankete verilen cevaplar Ek Tablo

3�de yeralmaktadõr)
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Toplantõlar, görüşmeler ve anketler yoluyla sağlanan birincil veriler ile merkezi/ 

yerel kurumlardan sağlanan veriler, konu ile ilgili daha önceden yapõlmõş çalõşmalardan 

(kitap, makale, rapor vb.) derlenen bilgiler gibi ikincil veriler işlenerek Rapor çalõşmasõ 

tamamlanmõştõr. 

Rapor 8 bölümden oluşmaktadõr: 

Birinci Bölüm�ü oluşturan �Giriş�ten sonra; İkinci Bölümde, Dünya�da ve 

Türkiye�de yaşanan gelişmeler ve yerel bir sanayi odağõ olarak tanõmlanan Kayseri 

ekonomisi incelenmiştir. 

Üçüncü Bölümde Kayseri İli�ne ilişkin tarih, coğrafya, idari durum gibi genel 

bilgiler yeralmõştõr. 

Dördüncü Bölümde İlin sosyal ve ekonomik yapõsõ ve potansiyelleri ortaya 

konulmuştur. 

Beşinci Bölümde devam eden kamu yatõrõmlarõ ile birlikte teşvik belgeli yatõrõmlar 

değerlendirilmiş, uygun yatõrõm alanlarõ ve uygulamada olan teşvik mevzuatõ 

özetlenmiştir. 

Altõncõ Bölüm Kayseri�nin mevcut sektörel sorunlarõna ve bu sorunlara yönelik 

çözüm önerilerine ayrõlmõştõr. 

Yedinci Bölümde Kayseri İli�nde bulunan kamu, özel ve gönüllü sektör kurumlarõnõn 

kurucu üye olarak oluşturduklarõ kurumlararasõ bir şemsiye kuruluşa �Kayseri Kent 

Konseyi�ne yer verilmiştir. 

Son bölüm olan Sekizinci Bölüm ise özet ve önerilerden oluşmaktadõr.
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2. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENTSEL EKONOMİLER, ORTA ANADOLU�DA
SANAYİ GELİŞME VE YEREL SANAYİ ODAĞI OLARAK KAYSERİ

2.1. Küreselleşme Sürecinde Kentsel Ekonomiler  

Son yõllarda bölgesel gelişme ve ekonomik coğrafyaya ilişkin olarak Dünya 

ekonomisinde gözlenen önemli gelişmelerden başlõcalarõ, ekonomideki artan yerelleşme 

eğilimleri ile kentsel ekonomiler olgusudur. Yirminci yüzyõlõn son çeyreğinde iletişim, ulaşõm 

ve teknolojide yaşanan gelişmeler; yerleşim teorisinin hammadde ve pazara yakõnlõk gibi 

geleneksel değişkenlerinin önemini azaltõrken, dünyanõn herhangi bir yöresinde üretilen bir 

ürünün, herhangi bir bölgesinde satõlabilmesi mümkün duruma gelmiştir. Ticaret ve üretim 

faaliyetlerinin küreselleşmesi, yerelleşme dinamiklerini de hõzlandõrmõştõr. Öyle ki, 

küreselleşme ve yerelleşme süreçlerinin birlikteliğini vurgulamak için her iki terimden 

kõsaltõlarak üretilen �globalizasyon� (Swyngedow, 1992) gibi kavramlar geliştirilmiştir (1). 

Piyasalarõn artan küreselleşmesi, kentsel ekonomilerin küresel ekonomide birer aktör 

olarak yeralmasõnõ sağlamõştõr. Küreselleşme sürecinde yerel ekonomiler arasõnda rekabet 

artmõştõr. Yerel rekabet, yerel ekonomilerin gelişme performansõnõ da belirlemektedir. Yerel 

ekonomilerin küresel rekabet içerisinde geliştirdiği strateji ve politikalar, yerel gelişme 

sürecinde önemli bir değişken olarak yeralmaktadõr. Bu kapsamda, yerel düzeyde fiziki, sosyal 

ve kurumsal altyapõsõ gelişmiş yöreler ve iller, diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye'de 

de küresel rekabetin getirdiği fõrsatlardan daha fazla pay alabilmektedirler (2). 

Dünya   ekonomisinde   yaşanan  gelişmelere  ilişkin   diğer  bir  boyut ise, küresel 

rekabet sürecinin karşõlaştõrmalõ üstünlükler temelinde, yerel uzmanlaşma sürecini 

hõzlandõrmasõdõr.   Yerel girişimcilik,  yerel kaynaklar,  bilgi  ve  beceriler  stoğu  ve  diğer 

yerel    potansiyellere   de     bağõmlõ    olarak      belirli     sektörlerde     uzmanlaşma     becerisi  

(1) �Globalizasyon� kavramõ küreselleşme (globalization) ve yerelleşme (localization) kavramlarõnõn birleşiminden
türetilmiştir. Küreselleşmenin yerelleşme dinamiklerini hõzlandõrdõğõna dair ve iki olgunun birlikteliğini vurgulamayan
çok sayõda çalõşma bulunmaktadõr. Bu konudaki değerlendirmelere örnek olarak Ohmae (1996) ve Florida�nõn
(1995) çalõşmalarõnõ görmek mümkündür.
(2) Türkiye�de de yerel birimler arasõnda artan bir yerel rekabet olgusu yaşanmaktadõr. Tüm dünyada gözlemlendiği
gibi ülkemizde de yerel birimler kamu ve/ya özel sektör (yerli-yabancõ) yatõrõmlarõ çekmek için aktif bir tutum
sergilemektedirler.
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gösterebilen yöreler, dünya ekonomisi içerisinde karşõlaştõrmalõ bir üstünlük ve beraberinde 

rekabet avantajõ elde edebilmektedirler. 

Tüm bu gelişmeler; girişimcilik ve daha da önemlisi yerel düzeyde ortak girişimcilik 

(partnership) olgularõnõn, ortaya çõkan küresel rekabet ortamõnda belirleyici bir değişken olarak 

ekonomik analizde yerini almasõnõ getirmiştir. Yerel girişimcilik kabiliyeti yüksek yöreler, daha 

da önemlisi kamu, özel ve gönüllü sektör kuruluşlarõndan oluşan yerel kurumlarõn organize 

olabildiği ve belirli stratejiler ve politikalar doğrultusunda ortak hareket ettiği kentler, diğerleri 

ile olan rekabette öne çõkmaktadõrlar (3). 

Küreselleşmenin beraberinde gelen yerel rekabet ortamõnda, tarihsel olarak esnaf ve 

zenaatkarlõk faaliyetleri temelinde gelişmiş olan ve önemli bir girişimcilik potansiyeline sahip 

olan Kayseri, Denizli ve Gaziantep gibi yerel sanayi odaklarõ, önemli bir başlangõç avantajõna 

sahip olmaktadõrlar. Mevcut avantajõn sürekliliğe taşõnmasõ ise yerel düzeyde sağlanabilecek 

firmalararasõ ve kurumlararasõ organizasyon kapasitesine bağlõdõr. Bu nedenle; kamu, özel ve 

gönüllü sektörlerin etkin bir işbirliği ve ortaklõk modelleri çerçevesinde organize olabildiği 

illerimiz, daha özelde de Kayseri İli, yerel ekonomik gelişme sürecini hõzlandõracaktõr. 

Ekonomik  coğrafya  ve  bölgesel  gelişme   dinamiklerinde   meydana   gelen 

değişimlerin  dönüm  noktasõ  1970'li  yõllar olarak belirtilebilir. 1970'li yõllarda yaşanan 

krizlere  karşõ,   Batõlõ  ülkelerin   yeni  iktisat  politikalarõ   ile   karşõlõk   vermesi ve 

beraberinde   gelen   uygulamalar,   ekonomik faaliyetlerin mekandaki dağõlõmõnõ da 

etkilemiştir.   1970'li   yõllarda   dünyada   yaşanan  gelişmeler,   1980'li   yõllarda   Türkiye'ye 

de yansõmõş  ve  ithal  ikamesine   dayalõ   iktisat   politikalarõ   yerine,   dõşa açõk büyüme 

modeli    benimsenmiştir (4).    Bu  tür  bir    iktisat   politikasõ;    girişimcilik   ve   rekabet gibi  

(3) Kayseri İli�ndeki kamu, özel ve gönüllü sektör kurumlarõnõn kurucu üye olarak yeraldõklarõ ve bir şemsiye kuruluş
niteliği taşõyan �Kayseri Kent Konseyi� dünyada meydana gelen gelişimlere paralel önemli bir gelişme olarak
değerlendirilebilir. Henüz oluşum aşamasõnda olan Kent Konseyi, İl�in ekonomik ve sosyal gelişimine yön vermeyi
hedefleyen yerel kurumlararasõ bir işbirliği kurumu olarak nitelendirilebilir.
(4) �İthal ikamesi� ve �ihracata yönelik sanayileşme� iki önemli kalkõnma stratejisidir. İthal ikamesi, ithalatõ yekun tutan
mallarõn yurt içinde üretilerek ithalatõndan vazgeçilmesidir. �İhracata yönelik sanayileşme� ise, yurt içindeki
kaynaklarõn yurt içindeki talebe değil ihracata yönelik yatõrõmlara yönlendirilmesidir. 24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar
kararlarõnõn alõndõğõ yõla kadar ülkemizde ithal ikamesi sanayileşme politikalarõ; bu kararlarõn alõnmasõndan sonra ise
dõşa açõk başka bir deyişle ihracata yönelik sanayileşme politikalarõ izlenmiştir.
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değerleri öne çõkarõrken; tarihsel olarak girişimcilik yeteneği yüksek kentler, yaşanan değişime 

görece daha kolay uyum sağlayabilmişlerdir. 

Küresel rekabet ortamõnda sanayinin örgütlenmesinde de önemli değişimler meydana 

gelmiştir. Bunlarõn başõnda, büyük ölçeğe ve kitlesel üretime dayalõ bir üretim modülünden, 

esnek ve küçük ölçekli üretim modüllerine geçiş gelmektedir. Rekabet; hiyerarşik yapõlarõyla 

ölçek ekonomileri mantõğõ üzerine kurulu büyük işletmeleri, anlõk talep değişimleri ve 

dalgalanmalarõ karşõsõnda zorlarken, esnek üretim süreçleri ve teknolojileri temelinde 

yapõlanmõş KOBİ'ler, avantajlõ konuma gelmiştir. Bu tür bir sanayi örgütlenme modeline �esnek 

uzmanlaşma� denilmekte ve yerel kalkõnma literatüründe önemle üzerinde durulmaktadõr (5). 

Diğer yandan, KOBİ'lerin küçük olmalarõndan dolayõ, teknoloji alõmõndan pazarlamaya 

değin, gerekli bilgiye erişimde karşõlaştõklarõ güçlükler, kendi aralarõndaki dayanõşma ve 

örgütlenme girişimlerinin artmasõ yanõnda, (yerel) kurumsal destek ihtiyacõnõ da ortaya 

çõkarmõştõr (6). KOBİ'ler arasõ örgütlenme ve dayanõşmanõn sağlanmasõ ve ortak kurumsal 

hizmetlerin sunumu ise doğal olarak coğrafi yakõnlõk, ortak mekan faktörü ve yerelliğin 

önemini artõrmõştõr.  

Dolayõsõyla ekonomide ve sanayinin örgütlenmesinde yaşanan değişimler; yerel düzeyde yatay 

entegrasyon sağlayabilmiş bazõ KOBİ kümelerinin dinamik bir üretim organizasyonu oluşturarak, 

dünya piyasalarõnda çok-uluslu şirketler ile rekabete girebildiği bir ortam yaratmõştõr. Küresel 

rekabette yaşanan değişim; esnek ve piyasa dalgalanmalarõna uyum yeteneği yüksek KOBİ'ler ile 

yerel düzeyde örgütlenebilme kapasitesi yüksek küçük ve orta boy kentleri, büyükler karşõsõnda 

rekabet edebilir bir duruma getirmiştir (7). 

(5) Esnek uzmanlaşma türü bir sanayi örgütlenmesi temelindeki yerel gelişme sürecini anlatan klasik çalõşmalardan
başlõcalarõ, Brusco (1982), Piore ve Sabel (1984), Storper ve Scott (1986), Sengerberger ve Pyke (1992), Saxenian
(1994)�dõr. Fason üretim ve esnek uzmanlaşmaya dayalõ örgütlenme biçimi bakõmõndan Kayseri İli de önemli bir
geçmişe sahiptir. İl merkezinde yoğunlaşan metal, tekstil ve mobilya sektörlerinin köklü bir fason üretim ve
firmalararasõ işbirliği geleneği vardõr (Bu konuda bkz. Ayata, 1991 ve 1982, Özcan, 1995; Van Velzen, 1978).
(6) Kayseri İli�nde KOBİ�lere ortak kurumsal destek sağlayan kurumlarõn başõnda İl�de bulunan Oda ve Birlikler
gelmektedir. Ayrõca KOSGEB Kayseri Bölge Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi gibi kuruluşlar da bu kapsamda
belirtilebilir. Dünyadaki başarõlõ sanayi odaklarõnõn gelişiminde bu tür sanayi destek birimleri önemle zikredilmektedir.
Yerel ve/ya merkezi idareler tarafõndan oluşturulan bu tür kuruluşlar yerel sanayi için �kurumsal bir katman� (Cooke
ve Morgan, 1993) olarak tanõmlanmaktadõr. Diğer yandan, hemen belirtmekte yarar var ki, Türkiye�de, büyük ölçüde
merkezi idare tarafõndan oluşturulan bu kurumlar diğer ülkelerde olduğu kadar etkin bir rol üstlenememiştir.
(7) �Yeni/ Yerel Sanayi Odağõ� olarak da tanõmlanan KOBİ kümelerinin oluşturduğu bu tür başarõlõ yerel birimlerden
başlõcalarõ; İtalya'da Üçüncü İtalya olarak bilinen Emilia-Romagna Bölgesi, Almanya'da Baden-Württemberg,
Fransa'da Oyonnax, Belçika'da Güneybatõ Flanders, Danimarka'da Batõ Jutland, İsveç'te Smaland, İspanya'da
Barcelona çevresi, ABD'de Silicon Vadisi, Route 128 ve Los Angeles çevresi, İngiltere'de M4 Koridoru ve özellikle
Cambridge civarõ, Kore'de Kumi ve Ansan'dõr.
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Dünya'da ve Türkiye'de "yeni/ yerel/ çevresel sanayi odaklarõ" olarak tanõmlanan kentsel 

ekonomiler, küresel ekonomi ve rekabet anlayõşõnda meydana gelen değişimlerin birer ürünü 

olarak ortaya çõkmõştõr. Yerel kurumlarõn ortak hedefler doğrultusunda organize olmasõ 

yanõnda, belirli sektörlerde uzmanlaşmõş ve kendi aralarõnda entegrasyonu sağlamõş KOBİ 

kümelerinin bulunduğu küçük ve orta boy kentler dünya ekonomisinde yeralmaya 

başlamõşlardõr. Bu tür kentler, üretiminde uzmanlaştõklarõ bir ürün veya ürün gruplarõ bazõnda 

dõş rekabete girerek, içinde bulunduklarõ ülkeleri de dõşa açmada önemli bir işlev 

görmektedirler. 

Dünya ekonomisinin küreselleşme doğrultusundaki değişimi, ekonomide yerelleşme 

yanõnda, ulusal ekonomilerin de rol ve işlevlerinde önemli değişimleri beraberinde getirmiştir. 

Bunlarõn başõnda; merkezi ve yerel idareler ile kamu ve özel sektör ayõrõmlarõnõn geleneksel 

anlamlarõnõn değişmesi gelmektedir. Zira, küresel rekabet ortamõ; küçük, rekabetçi ve esnek 

yapõlarõyla KOBİ kümeleri ile yerel ekonomilerin önemini artõrõrken, merkezi-yerel idareler ile 

kamu ve özel sektör karşõtlõklarõ yerine, kurumlararasõ  işbirliği girişimleri ile yaygõnlaşan 

ortaklõk modelleri öne çõkmõştõr (8). Gözlem olarak belirtilebilir ki; Kayseri İli, merkezi-yerel 

idareler ve kamu-özel sektör ilişkileri açõsõndan Türkiye�de örnek illerin arasõnda 

yeralmaktadõr. 

Küresel ekonominin ulusal devletlere yüklediği diğer bir önemli görev de; özellikle fiziki, 

sosyal ve kurumsal altyapõsõ gelişmemiş yörelerin ülke ve dünya ekonomisi içerisinde 

yeralmalarõna ve rekabet edebilir düzeye getirilmelerine öncü olmasõdõr (9). Her ne kadar 

küreselleşme ve yerelleşme süreçlerinin ulusal devletlerin işlevlerini ve önemlerini azalttõğõna dair 

görüşler yaygõnlaşsa da, bu görüşler mevcut gerçeklere karşõlõk gelmemektedir. Zira, yaşanan süreçte 

ulusal ekonomilerin işlevlerinde bazõ değişiklikler meydana gelmekte ve yeni işlevlerine göre de 

önemleri artmaktadõr. 

(8) Bu kapsamda geliştirilen kavramlardan bazõlarõ yönetim (government) yerine yönetişim (governance) kavramõnõn
sõkça anõlmaya başlanmasõdõr.
(9) Kayseri diğer İllerimizle karşõlaştõrõldõğõnda nisbi olarak gelişmiş bir ilimizdir. Özellikle İl Merkezinde yoğunlaşan
sanayi ve hizmet faaliyetleri İl Merkezini, diğer yörelerden önemli ölçüde farklõlaştõrmaktadõr. Fakat il bütünü
içerisinde Merkez ilçe ile diğer ilçeler arasõnda önemli ölçüde sosyal ve ekonomik gelişmişlik farklõlõklarõ
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Ekonomik coğrafya ve bölgesel gelişme kapsamõnda Dünyada meydana gelen gelişmeler 

üzerine yapõlan tüm bu değerlendirmeler, Türkiye'de son yõllarda ortaya çõkan mekansal 

gelişme eğilimleri ile birlikte Kayseri ekonomisinin mevcut durumunu anlamamõzõ ve geleceğe 

yönelik öngörülerde bulunabilmemizi kolaylaştõrmaktadõr. 

2.2. Türkiye�de Sanayinin Mekansal Dağõlõmõnda Meydana Gelen Değişimler 

Özellikle ihracata dayalõ bir kalkõnma modelinin uygulanmaya başlandõğõ 1980'li yõllar 

sonrasõnda Türkiye'de, ekonomik faaliyetlerin ve sanayinin mekansal dağõlõmõ, diğer ülkelerde 

olduğu gibi dünya ekonomisinde yaşanan değişimlere paralel doğrultuda değişim geçirmiştir. 

Son 20 yõllõk dönemde, önemli ölçüde iktisat politikalarõnda yaşanan değişimlerin bir sonucu 

olarak Ülkemizde sanayinin mekanda dağõlõmõna ilişkin başlõca dört eğilim karşõmõza 

çõkmaktadõr. Bunlardan; 

••••   İlki İstanbul, İzmir, Adana ve Ankara gibi geleneksel bölge merkezlerinden,

sanayinin, çevre illere yayõlmasõ/ desentralizasyonu ve bu merkezlerde hizmet

sektörünün yükselişi,

••••   İkincisi, geleneksel bölge merkezlerine komşu olan ardbölge (hinterland) illerde

desantralize olan sanayinin yoğunlaşmasõ,

••••   Üçüncüsü, kamu sanayi yatõrõmlarõnõn yoğun olduğu illerde sanayi gerileme,

••••   Dördüncüsü ise, Anadolu�nun farklõ bölgelerinde yeralan bazõ illerin, içsel

kaynaklara dayalõ olarak ve belirli sektörlerde uzmanlaşarak yeni/ yerel sanayi odağõ

olarak ortaya çõkmasõdõr.

2.2.1. Geleneksel Büyüme Kutuplarõnda Hizmet Sektörünün Yükselişi 

Son yõllarda; sanayinin yoğunlaştõğõ geleneksel bölge merkezlerinin (büyüme kutuplarõ) 

ülke GSYİH�sõna katkõlarõ artmõştõr fakat, Türkiye toplam imalat sanayii değerlerine 

katkõlarõnda nisbi bir azalma olmuştur. Bu durum; imalat sanayi gerilerken, bu yörelerde hizmet 

sektörünün hõzla yükselişinden kaynaklanmõştõr.  

bulunmaktadõr. Bu nedenle; merkezi ve yerel idareler olmak üzere kamu sektörünün gelişmeyi ilçelere taşõyacak ve 
kõrsal kesimdeki kaynaklarõ harekete geçirecek politika ve uygulamalarõna ihtiyaç devam etmektedir.  
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Türkiye'de geleneksel olarak sanayinin yoğunlaştõğõ alanlarõn başõnda İstanbul, İzmir, 

Adana ve Ankara gibi iller gelmektedir. 1980'den günümüze yaşanan süreçte bu illerin Türkiye 

imalat sanayii üretimi ve katma değeri içerisindeki paylarõ, Ülke GSYİH oluşumuna katkõlarõ 

büyümesine rağmen, gerilemiştir.  

Nitekim, 1988-1997 döneminde Adana'nõn Türkiye imalat sanayii işyerleri toplamõ 

içerisindeki payõ yüzde 2,47'den 1,97'ye, Türkiye imalat sanayii istihdamõ toplamõ içindeki payõ 

ise yüzde 4,41'den, 3,03'e gerilemiştir. Aynõ dönemde imalat sanayi işyerleri itibariyle Ankara 

yüzde 6,93'den, 5,35'e; İstanbul yüzde 41,82'den, 33,54'e; İzmir ise yüzde 10,64'den 9,74'e 

gerilemiştir (bkz. Tablo 1). 

Söz konusu dönemde bu illerin imalat sanayii istihdamõ değerleri ise şöyledir: Ankara 

yüzde 5,78 ve 4,22; İstanbul yüzde 30,57 ve 28,44 ve İzmir yüzde 9,24 ve 9,55. Aynõ dönemde 

imalat sanayi toplam katma değeri içerisinde oranlar ise: Adana yüzde 4,35 , 2,93; Ankara 4,46 

, 4,07; İstanbul 27,82 ve 24,8 ve İzmir 13,83 ve 12,07'dir (bkz. Tablo 1). 

Büyük kentlerin Türkiye imalat sanayii değerlerindeki paylarõnõn azalmasõna rağmen, 

Ülke GSYİH oluşumuna katkõlarõndaki nisbi artõş veya değişmeme; bu kentlerin yüksek 

teknolojiye dayalõ imalat sanayi ile finans, bankacõlõk, pazarlama, ticaret ve turizm gibi 

hizmetler sektöründe daha hõzlõ bir gelişme trendi izlemelerinden kaynaklanmaktadõr. Özetle, 

geleneksel sanayi merkezleri, 1980'li yõllar sonrasõnda özellikle düşük katma değerli emek-

yoğun nitelikli imalat sanayii faaliyetlerini çevre illere yayarken, yüksek teknoloji kullanan 

imalat sanayi ve hizmet faaliyetleri ile bölgesel düzeyde merkez olma özelliklerini 

pekiştirmişlerdir (10). 

(10) Şunu da belirtmekte yarar var ki, son birkaç on yõlda yaşanan sanayi yayõlma (desantralizasyon) olgusundaki temel eğilim 
merkezi sanayi alanlarõnõn hemen çevresinde yeralan illere doğru idi. Fakat, gelecekte bu eğilimin merkezi alanlardan
�sõçrama�yla Anadolu�ya yayõlacağõnõ göstermektedir. Bu kapsamda, somut bir gelişme İstanbul Sanayi Odasõ�na bağlõ
sanayicilerin Anadolu�daki potansiyelleri araştõrmasõ ve Kayseri İli�ni ziyaret etmeleridir. Heyet adõna İSO Başkanõ H.Kavi�nin
Kayseri Sanayi Odasõ�nda yaptõğõ konuşma tarafõmõzdan ilginç bulunmuştur. Kavi�ye göre İstanbul�daki şirketler 10 yõl 
sonrasõnda Anadolu�ya doğru kayacaktõr. Bu nedenle, İSO heyetiyle Anadolu�yu dolaşarak imkanlarõ yerinde incelediklerini ve
yatõrõm imkanlarõnõ araştõrdõklarõnõ belirtmiştir. 10 yõl sonrasõnda yüksek teknoloji üreten şirketler dõşõndaki firmalarõn 
İstanbul'da kalmalarõnõn lüks olacağõ, bu eğilimin arkasõnda yatan temel faktörler olarak da İstanbul�da işgücü, elektrik, su,
arsa, vergi gibi maliyetleri artõrõcõ faktörlerin olduğu dile getirilmiştir. Ayrõca, İstanbul�un Kalkõnmada Öncelikli Yöreler
teşviklerinden yararlanamamasõ da ayrõ bir boyuttur. İSO Başkanõnõn, yatõrõm talebinin şimdiye kadar Marmara Bölgesi�ne
olduğunu, gelecek yõllarda da tüm Anadolu�ya yöneleceğini belirtmesi İstanbul merkezli sanayinin yeniden yerleşme 
eğilimlerini değerlendirmek açõsõndan önemlidir (KSO Dergisi, Nisan/Haziran 2000). 
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YIL İL
İŞ-
YERİ %

İSTİH-
DAM %

İŞÇİ-
SAAT 
%

TOPLAM 
ÇEVİRİCİ %

K.DEĞER
% YIL İL

İŞ-YERİ 
%

İST İH-
DAM %

İŞÇİ-
SAAT %

TOPLAM 
ÇEVİRİCİ % K.DEĞER %

Yeni Sanayi Odaklarõ Geleneksel Sanayi Merkezleri

1988 AFYON 0,62 0,65 0,61 1,21 0,31 1988 ADANA 2,47 4,41 4,49 5,20 4,35
1992 AFYON 1,10 0,83 0,78 1,28 0,43 1992 ADANA 2,17 4,02 4,15 4,84 4,00
1997 AFYON 1,08 0,60 0,58 1,23 0,17 1997 ADANA 1,97 3,03 3,02 4,89 2,93
1988 BİLECİK 0,40 0,86 0,92 0,81 0,93 1988 ANKARA 6,93 5,78 5,24 5,46 4,46
1992 BİLECİK 0,42 0,97 1,02 1,04 1,26 1992 ANKARA 6,09 4,50 4,03 3,41 3,45
1997 BİLECİK 0,46 1,01 1,00 2,14 1,26 1997 ANKARA 5,35 4,22 3,95 3,59 4,07
1988 ÇORUM 0,65 0,30 0,24 0,48 0,12 1988 İSTANBUL 41,82 30,57 30,50 17,01 27,82
1992 ÇORUM 0,88 0,45 0,46 0,50 0,19 1992 İSTANBUL 40,69 30,40 30,61 16,01 28,03
1997 ÇORUM 0,85 0,46 0,49 0,54 0,15 1997 İSTANBUL 33,54 28,44 28,21 12,08 24,80
1988 DENİZLİ 1,31 1,25 1,39 0,94 0,72 1988 İZM İR 10,64 9,24 9,40 10,00 13,83
1992 DENİZLİ 1,50 1,42 1,52 1,14 0,79 1992 İZM İR 10,36 9,27 9,40 10,69 12,16
1997 DENİZLİ 3,75 3,02 3,40 1,39 1,27 1997 İZM İR 9,74 9,55 9,41 9,52 12,07
1988 ESKİŞEHİR 1,42 1,72 1,51 1,07 0,81 1992 KIRIKKALE 0,21 0,70 0,61 2,15 1,63
1992 ESKİŞEHİR 1,43 1,74 1,72 1,16 1,32 1997 KIRIKKALE 0,13 0,51 0,42 1,59 2,31
1997 ESKİŞEHİR 1,51 1,69 1,69 1,42 1,32 1988 ZONGULDAK 0,87 2,41 2,66 6,17 3,16
1988 GAZİANTEP 1,52 1,35 1,54 1,13 0,78 1992 ZONGULDAK 0,62 2,07 2,23 4,87 1,62
1992 GAZİANTEP 1,74 1,41 1,59 1,16 0,77 1997 ZONGULDAK 0,41 0,84 0,82 0,51 2,38
1997 GAZİANTEP 2,73 2,01 2,32 1,53 0,87
1988 K.MARAŞ 0,33 0,37 0,39 0,36 0,18 Geleneksel Sanayi Merkezlerinin Ardbölgeleri
1992 K.MARAŞ 0,51 0,52 0,55 0,66 0,24
1997 K.MARAŞ 0,56 0,66 0,78 0,73 0,29 1988 BOLU 1,15 0,91 0,91 0,81 0,59
1992 KARAMAN 0,21 0,31 0,34 0,21 0,09 1992 BOLU 0,99 1,01 1,06 0,65 0,84
1997 KARAMAN 0,24 0,65 0,70 0,25 0,26 1997 BOLU 1,26 1,07 1,11 1,03 0,96
1988 KAYSERİ 1,10 1,78 1,82 1,15 0,87 1988 BURSA 5,20 6,25 6,53 5,02 5,55
1992 KAYSERİ 1,36 1,84 1,99 1,03 0,81 1992 BURSA 4,98 7,45 7,90 6,50 7,03
1997 KAYSERİ 1,62 2,18 2,47 1,27 1,52 1997 BURSA 6,52 8,53 8,91 8,98 6,40
1988 KONYA 1,83 2,15 1,90 3,19 1,60 1988 İÇEL 0,77 1,47 1,59 2,04 2,60
1992 KONYA 1,73 1,85 1,62 3,07 1,70 1992 İÇEL 0,96 1,13 1,21 2,06 3,30
1997 KONYA 2,18 1,51 1,48 2,89 1,27 1997 İÇEL 1,96 1,45 1,53 1,73 3,26
1988 MALATYA 0,23 0,63 0,67 0,35 0,84 1988 KIRKLARELİ 0,47 0,57 0,60 0,71 0,81
1992 MALATYA 0,31 0,70 0,72 0,46 0,56 1992 KIRKLARELİ 0,43 0,69 0,76 0,72 1,00
1997 MALATYA 0,44 0,74 0,83 0,43 0,38 1997 KIRKLARELİ 0,69 1,16 1,28 0,93 1,21
1988 UŞAK 0,65 0,40 0,44 0,30 0,09 1988 KOCAELİ 2,85 5,70 5,39 10,02 15,36
1992 UŞAK 0,87 0,50 0,54 0,42 0,15 1992 KOCAELİ 2,77 4,85 4,69 9,88 14,70
1997 UŞAK 0,79 0,59 0,69 0,38 0,14 1997 KOCAELİ 3,82 5,07 4,49 8,52 15,27

1988 MANİSA 2,02 1,98 2,07 1,17 1,38
Kaynak: DİE İmalat Sanayi Verileri (10 + işyerleri) 1992 MANİSA 2,01 1,94 2,08 1,23 1,66

1997 MANİSA 1,86 1,78 1,81 1,30 1,76
1988 SAKARYA 1,15 1,09 0,97 2,24 0,50
1992 SAKARYA 1,02 1,09 1,03 2,05 0,68
1997 SAKARYA 1,09 1,17 1,08 2,16 0,83
1988 TEKİRDAĞ 0,95 1,92 1,97 1,84 1,89
1992 TEKİRDAĞ 1,23 2,36 2,55 1,99 2,39
1997 TEKİRDAĞ 2,18 4,00 4,26 2,13 3,32

TABLO 1: Yõllara Göre İllerin Önemli Göstergeler İtibariyle İmalat Sanayii Paylarõ
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2.2.2. Ardbölge (Hinterland) İllerde Sanayi Yoğunlaşmasõ 

Sanayinin mekansal dağõlõmõna ilişkin ikinci öğe; yukarõda adõ geçen büyük kentlerin 

civarõnda yeralan çevre/ ardbölge illerin (hinterland) hõzla sanayileşmesidir. 

Sanayinin yoğunlaştõğõ merkezi illerin imalat sanayi değerlerindeki azalma nedenlerinden 

biri, bu tür yoğunlaşma alanlarõndan sanayinin çevre illere dağõlõmõndaki gözlenen artõştõr. Bu 

tür bir merkezkaç eğilim ise bölgesel gelişmede ikinci öğe olmaktadõr.  

Gerçekten de, geleneksel bölge merkezlerinin çevresinde yeralan iller (ardbölge iller), 

1980�li yõllar sonrasõnda yoğun bir sanayi büyüme performansõ sergilemiştir. Çevre illerin 

imalat sanayii paylarõndaki yükseliş bu yörelerin iç dinamiklerinden ziyade, ardbölgesinde 

yeraldõklarõ illerdeki sanayinin çevreye yayõlmasõndan kaynaklanmõştõr (11). Bu illerden 

başlõcalarõ; Tekirdağ, Kõrklareli, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Mersin�dir. Komşu olduklarõ 

illerden çevreye yayõlan sanayi ile hõzlõ bir büyüme performansõ sergilemiş olan bu iller, 

Türkiye GSYİH içindeki paylarõnõ da artõrmõşlardõr. Belirtilen illerin hepsinde imalat sanayii 

değerleri 1988-1997 döneminde hõzla yükselmiştir. Örneğin, Tekirdağ'õn Türkiye imalat sanayii 

işyerleri toplamõ içerisindeki payõ yüzde 0,95'den yüzde 2,18'e, istihdamdaki payõ yüzde 

1,92'den 4'e, katmadeğeri ise yüzde 1,89'dan 3,32'ye yükselmiştir. İçel'de ise işyerleri oranõ 

yüzde 0,77'den 1,96'ya, katmadeğer ise yüzde 2,6'dan 3,26'ya yükselmiştir. 

Merkez  ve  çevre  iller  ilişkisi   açõsõndan   Kayseri  İli    değerlendirildiğinde, ilk 

bakõşta,   yoğun  ilişkilerde  bulunduğu   Ankara  ve  Adana  gibi   iki  bölgesel ve ulusal 

merkez    ile    olan    ilişkisi     düşünülebilir.       Ancak,      ileride    de      görülebileceği   gibi  

(11) Sanayinin merkezi yoğunlaşma alanlarõndan çevre illere doğru olan yayõlma süreçlerini belirleyen faktörleri �içsel
(iten)� ve dõşsal (çeken)� olmak üzere başlõca iki gruba ayõrabiliriz. İiçsel (iten) faktörlerin başõnda, -bir önceki
dipnotta da belirtildiği gibi- gelişme merkezi kentlerde arsa fiyatlarõnõn ve kiralarõn yükselmesi ile işgücü, ulaşõm ve
çevre gibi maliyetleri artõrõcõ aşõrõ yoğunlaşmadan kaynaklanan "negatif dõşsallõklar" bulunmaktadõr. Dõşsal (çeken)
faktörlerden en önemlileri de; yöreselleşme (desantralizasyon) amaçlõ kamu politikalarõ çerçevesinde uygulanan
politikalardõr. Bunlarõn başlõcalarõ; çevre illerin "Kalkõnmada Öncelikli Yöre (KÖY) kapsamõna alõnarak kredi
kolaylõklarõ ve finansal teşvikler yoluyla çekici kõlõnmasõ ve fiziksel bir teşvik aracõ olarak çevre il ve ilçelerde yapõlan
Organize Sanayi Bölgeleri'dir.
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Kayseri�nin sanayi gelişimi bu illerden yayõlan sanayileşme dinamikleri ile değil, tamamen 

kendi içsel dinamikleri ile olmuştur. Burada sözkonusu olan gelişme merkezi alanlardan çevre 

illere olan yayõlmadõr. Bu boyutuyla Kayseri İli, yakõnõnda yeralan illerden yatõrõm almamõştõr. 

Bilakis, Adana ve Ankara gibi illere çeşitli dönemlerde Kayseri�den sürekli bir girişimci göçü 

olmuştur. Bunun başlõca nedenleri ise çevrede yeralan illerde ortaya çõkan fõrsatlarõ 

değerlendirmek ve iş büyütme amacõdõr (12).  

2.2.3. Kamu Sanayi Yatõrõmlarõna Dayalõ İllerde Sanayi Gerileme 

Türkiye'de sanayinin coğrafi dağõlõmõnda gözlenen bir diğer eğilim ise, geleneksel olarak 

kamu sanayi işletmeleri temelinde gelişmiş illerin; hem imalat sanayii hem de GSYİH'ya 

katkõlarõ bakõmõndan Türkiye ekonomisi içerisindeki paylarõnõn azalmasõdõr.  

Bu illerin başõnda Zonguldak ve Kõrõkkale gibi iller yeralmaktadõr. Bu tür bir gerilemenin 

başlõca nedeni ise, kamu işletmelerinin kapatõlmasõ, küçültülmesi veya özelleştirme 

uygulamalarõdõr. 1988-1997 döneminde Kõrõkkale'nin Türkiye imalat sanayii işyerleri toplamõ 

içerisindeki payõ yüzde 0,21'den 0,13'e, istihdamõ yüzde 0,70'den 0,51'e gerilemiştir. 

Zonguldak'taki gerileme ise daha çarpõcõdõr. Zira, Zonguldak'ta işyerleri yüzde 0,87'den yüzde 

0,41'e, istihdam ise yüzde 2,41'den yüzde 0,84'e gerilemiştir. 

Kamu sanayi yatõrõmlarõnõn özellikle azgelişmiş yörelerde olmak üzere, yerel 

sanayileşmede   öncü   bir   işlev   gördüğü bilinmektedir (Eraydõn, 1998). Bununla birlikte, 

bazõ   illerde   kamu   sanayi   kuruluşlarõnõn   geçmiş dönemlerde   kurulmamõş   olmasõnõn, 

içsel   faktörlere   dayalõ olarak - dolaylõ yoldan - yerel gelişmeyi uyardõğõ belirtilebilir. 

Özellikle Denizli ve  Gaziantep   gibi   illerde   bu  durum   gözlenmektedir (bkz. Özaslan, 

1999) (13).     Diğer   yandan,     kamu   sanayi   işletmelerinin   birçok yörede istihdam ve gelir  

(12) Kayseri İli�nden Adana ve Ankara gibi illere göç etmiş girişimciler ve göç etme nedenleri için bkz. Satoğlu
(1995).
(13) Denizli ve Gaziantep�te geçmişte de, günümüzde de kamu sanayi yatõrõmlarõ sõnõrlõ olmuştur. Denizli ve
Gaziantep�te yapõlan mülakatlarda, kamunun geçmiş dönemlerde sanayi yatõrõmõ yapmamõş olmasõ mevcut
gelişmeleri açõsõndan olumlu bir durum olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda yaygõn görüş, kamunun esnaf ve
zenaatkarlar gibi potansiyel yerel girişimcileri bu tür kamu işletmelerinde istihdam etmeyerek �fabrikaya
hapsetmediği�dir. Kamu istihdam geleneği düşük olan bu illerde küçük esnaf ve zenaatkarlar temelinde yerel ticaret
ve üretim yapõsõ gelişmiştir. Bu da �kendi-başõna gelişme� olarak yorumlanmaktadõr (bkz. Özaslan, 1999).
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artõşõ yanõnda, kalifiye işgücünü geliştirerek ve yan sanayiyi geliştirerek yerel ekonomiye 

önemli katkõlarõ olduğu da belirtilebilir. Bu açõlardan Kayseri�de kurulmuş olan kamu sanayi 

işletmeleri, yerel gelişme sürecinde öncü rol oynamõştõr. 

Özellikle, Cumhuriyet�in kuruluşuyla birlikte Kayseri İli�nde büyük ölçekli kamu sanayi 

işletmeleri kurulmuştur. Kamu sanayi kuruluşlarõ yarattõklarõ doğrudan istihdam yanõnda, İl�in 

bilgi, beceri ve kalifiye işgücü havuzunun gelişimine katkõ sağlamõştõr. Ayrõca, yan sanayinin 

gelişmesine de önemli ölçüde katkõ sağlamõşlardõr. Kamu sanayi işletmeleri, Kayseri İli�ndeki 

özellikle metal ve tekstil gibi sektörlerin gelişiminde önemli katkõlarõ olmuştur (bu konudaki 

değerlendirmeler için bkz. Ayata 1991 ve Van Velzen, 1978). 

Dolayõsõyla, Zonguldak ve Kõrõkkale gibi kamu sanayi yatõrõmlarõna dayalõ olarak gelişen 

illerde yaşanan olumsuz gelişmeler, Kayseri İli�nde olmamõştõr. Kayseri�deki kamu sanayi 

işletmeleri Kayseri�deki mevcut sanayinin gelişmesine yardõmcõ olmuştur. 

2.2.4. Yeni/ Yerel Sanayi Odaklarõnõn Ortaya Çõkmasõ 

Türkiye�de sanayinin mekansal dağõlõmõna ilişkin yaşanan bir diğer çarpõcõ gelişme, 

önceleri azgelişmiş olarak nitelendirilen ve büyük çoğunluğu Kalkõnmada Öncelikli Yöreler 

(KÖY) kapsamõnda yeralan bazõ illerin, Ülke imalat sanayii ve GSYİH oluşumuna katkõlarõnda 

meydana gelen artõştõr. Ülke'nin çeşitli bölgelerinde yeralan ve önemli ölçüde kendi iç 

dinamikleri ile gelişme gösteren bu illerin başõnda; Denizli, Gaziantep, Afyon, Çorum, Kayseri 

ve Kahramanmaraş gibi "yeni/ yerel sanayi odağõ" veya "Anadolu Kaplanlarõ" olarak 

tanõmlanan iller yeralmaktadõr. (Sözgelimi, bu illerden Denizli'nin 1988-1997 döneminde 

Türkiye imalat sanayii işyerleri toplamõ içerisindeki payõ yüzde 1,31'den 3,75'e, istihdamõ yüzde 

1,25'den 3,02'ye, katma değeri ise yüzde 0,72'den 1,27'ye yükselmiştir. Gaziantep ise 

işyerlerinde yüzde 1,52'den 2,73'e, istihdamda yüzde 1,35'den 2,01'e, katma değerde ise yüzde 

0,78'den 0,87'ye artõş gerçekleştirmiştir).   
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Tarihsel olarak önemli bir girişimcilik potansiyeline sahip olan Kayseri İli de, özellikle 

1980�li yõllar sonrasõnda hõzla artan sanayi gelişme performansõ ile Türkiye�de sanayi odağõ 

olarak tanõmlanan illerin arasõnda yeralmaktadõr.  

Kayseri İli�nin de içinde yeraldõğõ yeni/ yerel sanayi odaklarõnõ başlõca şu ögeler 

çerçevesinde tanõmlayabiliriz: 

(1) Herhangi bir sanayi yoğunlaşma alanõnõn ardbölgesi (hinterland) olmamasõ; diğer

bölgelerden çevreselleşen (decentralised) girişimci ve sermaye yerine; kendi

girişimcisi ve kaynaklarõnõ kullanmalarõ,

(2) GSYİH, nüfus ve hepsinden önemlisi sanayi göstergeleri itibariyle başarõlõ bir gelişme

performansõ göstermeleri,

(3) KOBİ�ler temelinde bellibaşlõ sektörlerde uzmanlaşmalarõ (14).

2.3. Orta Anadolu ve Kayseri Ekonomisi 

2.3.1. Türkiye�de mekansal/bölgesel gelişme eğilimleri çerçevesinde Orta 

Anadolu�nun değerlendirilmesi 

Bölgesel gelişme ve ekonomi literatürünü oluşturan kuramsal çalõşmalar yanõnda, çeşitli 

ülke deneyimlerinin de gösterdiği gibi, kalkõnma sürecinin ilk evrelerinde, kõt olan ulusal 

kaynaklar önce �kutup� niteliğindeki gelişme merkezlerinde toplanmakta, peşisõra çevreye 

yayõlmaktadõr (15). Türkiye�nin de bugüne değin yaşadõğõ kalkõnma süreci ve bu sürecin mekana 

yansõmasõ kuramsal öngörüler ve çeşitli ülke deneyimleriyle paralellik arzetmektedir. 

(14) Burada belirtilen ögeler, sanayi odaklarõnõ, sanayinin yoğunlaştõğõ diğer alanlardan ayõrdetmede
kullanõlmaktadõr. Bu tür ögelerin dõşõnda sanayi odaklarõnda sõkça vurgulanan niteliklerden bazõlarõ şunlardõr: sektör
ve ürün bazõnda yerel uzmanlaşma, firmalar ve/ya yerel kurumlar arasõnda yoğun ilişkiler (networks), dengeli bir
rekabet ve dayanõşma (co-opetition), iktisadi ve sosyal ilişkilerin içiçe geçtiği bir sosyo-endüstriyel sistem, �koruyucu
kurumsal katman� olarak da nitelenen ortak hizmetleri sağlayan sanayi destek birimleri ile aktif yerel idare
kurumlarõnõn varlõğõ.
(15) Her ne kadar gelişme sürecinin ileri aşamalarõnda bir yanda �azgelişmiş bölgeler� diğer yanda da �büyük kent
(metropol)� sorunlarõ gibi iki temel yerleşme sorununa neden olsa da �yoğunlaşma� olgusu �kalkõş� evresinde iktisadi
kaynaklarõn etkin kullanõmõ ve verimliliği açõsõndan gerekli görülmektedir. Ulusal kalkõnmanõn en hõzlõ şekilde
gerçekleşebilmesi için kaynaklarõn belirli merkezlerde yoğunlaşmasõ gerekliliği, bölgesel gelişme literatüründeki
�dengesiz kalkõnma� yaklaşõmõnõ da etkilemiştir. Bu yaklaşõm, kõt olan kaynaklarõn azgelişmiş yörelerin tümüne
birden dağõtõlmasõ yerine, belirli büyüme merkezlerinde (kutuplarda) toplanmasõnõ öngörmüştür. Yaklaşõm, büyüme
merkezlerinde/ kutuplarda meydana gelecek gelişmenin süreç içerisinde tüm bölgeye yayõlacağõnõ ve böylece
bölgelerarasõnda dengeli bir gelişme düzeyine ulaşõlacağõnõ öngörmüştür.
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Ülkemizde sanayileşme sürecinin ivme kazandõğõ 1960�lõ yõllarda, gelişme dinamikleri 

büyüme kutuplardan çevre illere doğru yayõlmaya başlamõştõr. Bu dönemde yaşanan mekan 

boyutundaki gelişim, iki büyük ulusal kutup olan İstanbul ve Ankara(16) arasõnda yeni gelişme 

odaklarõnõn belirginleşmesi şeklinde yansõmõştõr. Kimya ve metal sanayinin yoğunlaşmaya 

başladõğõ Kocaeli, gõda, tekstil ve otomotivde uzmanlaşma eğilimi gösteren Bursa ve Eskişehir�i 

de içine alan bu yeni gelişme bölgesi Ankara-İstanbul doğrultusunda giderek homojenleşen 

(kesiksiz bölge) bir ticaret, sanayi ve hizmet kuşağõ ortaya çõkarmõştõr. Bu kuşağa, 1970�lerde 

pazar için buğday üretiminde uzmanlaşmõş Konya da eklenmiştir. Yine bu dönemde, İstanbul 

merkezli sanayi, öncelikle Tekirdağ olmak üzere, çevre illere de taşmaya başlamõştõr.  

Ekonomik etkinliklerin yoğunlaştõğõ ve çevreye yaygõnlaştõğõ bir diğer kutup ise Adana 

merkezli Çukurova Bölgesi�dir. Adana, pamuk ve tekstil üretiminde uzmanlaşõrken; Hatay İli, 

İskenderun İlçesinde yeralan limanõ ile uluslararasõ ticarette ve çelik üretiminde öne çõkmõştõr. 

Bölgeye, 1980�lerin sonunda uluslararasõ bir limana ve serbest bölgeye sahip İçel�de eklenerek 

kuşak genişlemiştir. 

Bir diğer gelişme bölgesi ise İzmir merkezli Ege Bölgesi�dir. Başlangõçta ihracata dönük 

tarõmõn yapõldõğõ gõda ve tekstil sanayinde uzmanlaşmõş bölge merkezi İzmir�den, iktisadi 

faaliyetler, zamanla çevreye yayõlmaya başlamõştõr. İlk önce Manisa ve Aydõn, sonra da Denizli, 

Uşak ve Afyon doğrultusunda meydana gelen gelişmeyle, Ege Bölgesi�nde de giderek 

homojenleşen bir yöre oluşmaya başlamõştõr. 1980�lerde canlanan turizm faaliyetleriyle birer 

turizm merkezi olarak uzmanlaşan Güney Ege�de Muğla ve Batõ Akdeniz�de Antalya illeri de, 

Ege ve Akdeniz�de yeralan gelişme bölgelerine eklenmiştir. Turizm sektörü başta olmak üzere, 

ulaştõrma ve ticarette meydana gelen hõzlõ gelişmelerle, Antalya da yeni bir merkez konumunu 

almõştõr. 

Özetle,   ülkede  gelişmenin  mekan  üzerinde  dağõlõmõ,   başlangõçta başlõca dört 

kutupta   yoğunlaşmõş,    ardõndan   halkalar   halinde   çevre  illere  yayõlmõştõr.     Yayõlmanõn  

(16) Ankara�nõn yeni bir gelişme kutbu olarak ortaya çõkõşõ �kutuplardan çevreye yayõlma tarzõnda
genelleştirebileceğimiz mekansal gelişme dinamiklerine bir istisnadõr. Zira, yeni bir kutup olarak beliren Ankara,
�yayõlma� yerine �sõçrama� niteliğindeki gelişmenin ülkedeki ilk ve bu önemdeki tek örneğidir.
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kapsamõ ve uyarõlan çevre iller üzerindeki etkisi, bölge merkezindeki iktisadi faaliyetlerin 

yoğunluğu ve dinamizmi ile orantõlõ olmuştur. Şunu da belirtmekte yarar var ki, özellikle 

2000�li yõllarda yayõlma/ desantralizasyon sürecinde yeni eğilimler ortaya çõkmaya başlamõştõr. 

Özel sektör yatõrõmlarõnõn merkezi gelişmiş illerden hemen çevrede yeralan ardbölge illere 

doğru olan yönelme tarzõ son yõllarda �sõçrama� tarzõnda yeni gelişmeleri de gündeme 

gelmiştir. Son yõllarda, gelişmiş bölgelerde yeralan sanayi kuruluşlarõ, Anadolu�da yatõrõm 

arayõşlarõ içine girmiştir. 

Türkiye�de yaşanan mekansal gelişme sürecinde Kayseri İli, Ankara ve Adana gibi iki 

önemli bölge merkezine yakõn olmanõn avantajlarõnõ yaşamõştõr (17). Kayseri İli�nin önemli bir 

gelişme odağõ olmasõndaki bir diğer faktör de Cumhuriyet Dönemi�nden sonra yapõlan yoğun 

kamu yatõrõmlarõdõr. Diğer yandan, belirtilen iki faktörün yanõnda daha önemli faktör, Kayseri 

İli�nin tarihsel ve sosyal faktörlerinden kaynaklanan kendine özgü içsel faktörleri olmaktadõr. 

İçsel faktörlerin başõnda ise geleneksel bir bilgi ve beceri stoğu olarak da nitelendirilebilecek 

esnaf ve zenaatkarlõk gelmektedir. Kayseri İli�nde esnaf ve zenaatkarlõk, süreç içerisinde proto 

endüstriyel ve merkantil bir yapõdan modern girişimciliğe doğru dönüşüm geçirmiştir.  

Kayseri İli�nin tarihi İpek Yolu gibi önemli bir ticaret yolu üzerinde bulunmasõ ile 

yörenin tarõmsal arazilerinin kõt ve verimsiz oluşu, ticaret ve üretim faaliyetlerinde 

yoğunlaşmayõ ve buna dayalõ bir sosyo-kültürel yapõnõn oluşmasõna neden olmuştur. İç Anadolu 

Bölgesi�nin ve daha özelde de Kayseri İli�nin tarihsel gelişimi ise genel hatlarõyla şöyledir. 

Çok eski tarihlerden beri Orta Anadolu ve Kayseri, önemli bir üretim ve ticaret bölgesi 

olmuştur. Zira M.Ö. 2800 yõlõndan itibaren Kõzõlõrmak Havzasõ, Anadolu�nun en yoğun 

yerleşim yeri olmaya başlamõştõr. Bölgedeki; Alacahöyük, Hattuşaş, Alişar, Boğazköy, Kültepe 

ve Aslantepe gibi önemli yerleşim birimleri bu dönemlerde kurulmaya başlamõştõr.  

M.Ö.  2000-1800  yõllarõ   arasõnda   egemen   olan   Asurlular Döneminde bölgede

ticaret    kolonileri    kurulmuştur.     Büyük    şehirlerde  birer   �Karum�,   küçük şehirlerde ise  
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�Vabartum� teşkilatõnõ kurmuş olan Asurlular, Malatya, Yozgat ve Kayseri üçgeni içerisinde 

kolonilerini işletmişlerdir.  

Hitit Çağõ olarak bilinen yõllarda (M.Ö. 1800-1200) ise Hitit Devleti�nin idare merkezi 

olan Hattuşaş hõzla gelişmiştir. Dönemin sonlarõna doğru ise Kayseri (Mazaka) Anadolu�da 

birinci sõnõf ticaret ve sanayi merkezi olmuştur. Hitit Döneminden sonra da Frigler, Kõzõlõrmak 

yayõ ve Argaios (Erciyes) Dağõ etrafõna yayõlmõşlar ve dönemin en stratejik madeni olan demiri 

mükemmel şekilde işleyerek bölgenin tek hakimi olmuşlardõr. M.Ö. 590�dan itibaren Bizans 

Dönemi�nde de bölge; tarõm, madencilik, ticaret ve küçük sanatlarla uğraşmõştõr. 

Orta Anadolu Bölgesi, Anadolu�nun iskanõ, Türkleşmesi ve İslamiyet�in yayõlmasõnda 

da çok önemli bir rol oynamõştõr. Bölge dahilinde yeralan Kayseri, Konya, Sivas, Kõrşehir ve 

diğer şehirler Selçuklulardan itibaren Anadolu�daki Türk İslam Kültür Merkezlerinin en 

önemlilerini oluşturmuşlardõr. 

Orta Anadolu�da ticari hayatõn canlõlõğõ, meslek gruplarõnõn biraraya gelerek Ahilik 

Teşkilatõ olarak örgütlenmelerine neden olmuştur. Özellikle Ankara ve Kõrşehir�de etkin olan 

Ahilik teşkilatõ; çarşõlarõn kurulmasõnda ve esnaflarõn örgütlenmesinde büyük bir rol oynamõştõr. 

Ahilik Teşkilatõ, ilk �Esnaf ve Sanatkar Odalarõ� olarak da nitelendirilebilir. 

Bölge, Osmanlõ Dönemi�nde de etkinliğini korumuştur. Ne var ki, Celali İsyanlarõyla 

birlikte Bölge�nin ticari ve sanayi hayatõ büyük durgunluk geçirmiş, köylüler şehre inmeye 

başlamõş, ticari gelir azalmõş, ticaret yollarõnõn güvenliği kalmamõş ve bu yollar uzun süre 

kapalõ kalmõştõr. 

Ticaret yönüyle bakõldõğõnda o dönemlerde, Ankara�da üretilen tiftikten dokunan 

kumaşlar çok önemli bir ihraç maddesini oluşturmuş ve 18�nci yüzyõla kadar Avrupa�ya ihraç 

edilmiştir. Tiftik ürünleri Batõ�da hala Ankara�nõn eski adõ olan �Angora� olarak anõlmaktadõr. 

O  dönemlerde  özellikle  Kayseri,   Konya ve   Sivas   başta olmak üzere bölge 

genelinde     halõcõlõk     çok   önem    kazanmõştõr.    Bundan   başka,   Çankõrõ�da   dokumacõlõk,  

(17) Kayserililer öteden beri bu iki ille yoğun ticari ilişkilerde bulunmuşlardõr. Özellikle Adana, bu ilde ortaya çõkan
fõrsatlarõ değerlendirmek amacõyla Kayseri�den göç eden girişimciler için bir üst kademe merkez olmuştur.
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Sivas�da şal ve cerim yapõmõ oldukça gelişmiştir. Ayrõca Orta Anadolu�da, günümüze kadar 

uzanan geleneksel el sanatlarõndan; dericilik, bakõrcõlõk ve demircilik önemli iş kollarõnõ 

oluşturmuştur. 

Zenaat ve ticaret yanõnda, geçmişten günümüze bölge ekonomisinde tarõm ve 

hayvancõlõğõn da önemli bir yeri vardõr. Bugün Türkiye tahõl üretiminin yaklaşõk üçte biri bu 

bölgede yapõlmaktadõr. Buğday üretimi bakõmõndan Koyna ve Ankara illeri başta gelmektedir. 

Sanayi bitkileri üretiminin başõnda gelen şeker pancarõ, 1950�li yõllar sonrasõnda şeker 

fabrikalarõnõn açõlmasõyla tüm bölgede yaygõn hale gelmiştir. 

İç Anadolu Bölgesinde orta ve büyük ölçekli sanayi tesisleri ise kamu öncülüğünde 

Cumhuriyet döneminde kurulmaya başlanmõştõr. 

Ankara�ya 1925 yõlõnda bira, 1926 yõlõnda çimento ve Elmadağ�da barut fabrikalarõ 

kurulmuş, daha sonraki yõllarda sanayi kuruluşlarõnõn sayõsõ önemli ölçüde artarak Ankara�da 

sanayi büyük bir çeşitlilik kazanmõştõr. Bugün Ankara�da makarna, un, bitkisel yağ, süt 

ürünleri, şeker, şarap, bira vb. gõda sanayii kuruluşlarõ ile çimento, traktör, tarõm alet ve 

makinalarõ, motor, boya, tuğla-kiremit, orman ürünleri ve mobilya, madeni eşya ve dokuma 

sanayii kuruluşlarõ bulunmaktadõr. Son yõllarda bunlara savunma sanayiine yönelik olarak çok 

önemli bir kuruluş daha eklenmiş, Mürted�deki Türkiye Uçak Sanayii A.Ş. tarafõndan F-16 

savaş uçaklarõnõn yapõmõna başlanmõştõr. 

Sivas ilindeki büyük sanayi kuruluşlarõndan Cumhuriyetin ilk yõllarõnda açõlanlar Devlet 

Demiryollarõna bağlõ Demiryollarõ Fabrikasõ 1939�da, Çimento Fabrikasõ 1943 yõlõnda 

kurulmuştur. Ayrõca, il�deki Divriği Demir Yataklarõ 1939�dan beri işletilmektedir. 

Sanayi   sektörünün   yeterince   gelişmediği   Yozgat     ilinde     Cumhuriyet 

döneminde  tarla  tarõmõna  önem  verilmiştir.   İldeki  arpa üretimine  bağlõ  olarak  1970 

yõlõnda  kurulan   Tekel Bira Fabrikasõ   son  yõllara  kadar  ildeki kamuya ait tek sanayi 

kuruluşu  olmuştur.    Gelişen  süreçte,    sanayide   tarõma   dayalõ   tesisler önem kazanmõştõr. 

İl   ve   ilçelerde   olmak   üzere   toplam  10  civarõndaki   un  fabrikasõnda  yõlda  200  bin  ton  
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civarõnda buğday işlenmektedir. Son yõllarda, özellikle 4325 Sayõlõ Yasanõn sağladõğõ 

olanaklarla, Yozgat ilinde sanayi gelişmenin hõzlandõğõ gözlenmektedir. 

Bölge illerinden Çankõrõ�da alçõ işletmeleri ile dericilik, demircilik ve bakõrcõlõk gibi 

geleneksel el sanatlarõna bağlõ ekonomi, MKE Uçaksavar Top Fabrikasõ, yünlü iplik ve dokuma 

fabrikasõ, gõda sanayii tesisleri ile canlõlõk kazanmõş, sanayi gelişme süreci hõzlanmõştõr. 

Çorum�da başlõca sanayi kuruluşlarõ arasõnda çimento, yem, kereste, tuğla-kiremit, 

çeltik fabrikalarõ sayõlabilir. Geleneksel el sanatlarõndan bakõrcõlõk gelişmiş olup, sanayi 

bitkilerinden şeker pancarõ ekimi yaygõndõr. Son yõllarda sõnai ürünlerde giderek artan çeşitlilik, 

Çorum ilindeki gelişmeye hõz kazandõrmõştõr. Günümüzde Çorum İli de Anadolu�da hõzla bir 

sanayi büyüme trendine giren yerel sanayi odaklarõ arasõnda yeralmaktadõr.  

2.3.2. Kayseri Ekonomisi 

Kayseri İli, elverişli ulaşõm ve enerji olanaklarõ ve zengin yeraltõ kaynaklarõyla birlikte 

önemli ölçüde gelişmiş sanayisi ile bilinen illerimiz arasõnda yeralmaktadõr. Yukarõda da 

belirtildiği gibi Kayseri İli�nin gelişmesinde başlõca faktörlerden birisi, ticaret ve zenaatta İl�in 

geçmişten günümüze önemli bir birikime sahip olmasõdõr. 

Öyle ki, kuruluşu M.Ö. 3000�lere uzanan Kültepe Höyüğü�nde yapõlan kazõlardan; burada 

yaşayanlarõn, bronz, bakõr, kurşun, altõn, gümüş gibi madenleri kullandõğõ; siparişin miktarõnõ, 

gönderileceği günü, ödemenin vadesini v.s. belirten �ticari mektuplar� yazdõklarõnõ 

öğrenmekteyiz. 

Asurlular, Hititler ve Frigler dönemlerinde de Kayseri (Mazaka) birinci sõnõf ticaret ve 

sanayi merkezi olarak varlõğõnõ sürdürmüştür. Kapadokya, Roma ve Bizans dönemlerinde de 

Kayseri�de ekonomik yaşam canlõ olmuştur. Bu dönemlerde Kayseri�de bir darphane kurulmuş, 

gümüş ve bronz sikkeler basõlmõştõr. 

Darphane  Selçuklular  Dönemi�nde  de   faal  olmuştur.   Ayrõca  Selçuklular 

döneminde  ticaret  yollarõ   üzerinde   güvenliğin   sağlanmasõ   ve   çok miktarda 
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kervansarayõn hizmete sunulmasõ, Kayseri'nin ticaret ve sanayideki önemini bir kat daha 

artõrmõştõr. Bu devirde ünlü Yabanlu Pazarõ, Kayseri yakõnlarõndaki Pazarören'de kurulmuştur. 

Pazar, uzun süre boyunca Suriyeli, İranlõ, Bizanslõ, Kõrõmlõ tacirlerin alõşveriş yaptõğõ 

uluslararasõ bir nitelik taşõmõştõr. 

9 ve 13. Yüzyõllar boyunca, Kayseri, Sivas, Erzincan, Konya ve Kõrşehir'de 

ihtisaslaşmõş çarşõlar kurulmaya başlanmõş ve sonraki yüzyõlllarda sayõlarõ artmõştõr. 

Kayseri�deki Gön Hanõ, 1523 yõlõnda yaptõrõlmõştõr. O yõllarda yapõlan nüfus sayõmõ 

kayõtlarõnda, Tabakçõlar, Eski Bedesten, Eski pazar gibi mekanlara rastlanmaktadõr. Bu 

dönemlerde Kayseri�de ticaret ve üretim ürün ve/ya ürün gruplarõ bazõnda uzmanlaşmõş mekan 

birimlerinde yoğunlaşmõştõr. Çeşitli kaynaklar, 1523 yõlõnda şehir nüfusunun 35 bin olduğunu 

ve 6501 adet vergi mükellefi bulunduğunu belirtilmektedir.  

Celali İsyanlarõ'nda Kayseri'nin ticari ve sanayi hayatõ tüm bölgede olduğu gibi büyük 

durgunluk geçirmiş; köylüler şehre inmeye başlamõş; ticari gelir azalmõş; ticaret yollarõnõn 

güvenliği kalmamõş ve bu yollar uzun süre kapalõ kalmõştõr. 

16. Yüzyõlda şehirde,  iki bedesten ile Bezzaz Hanõ (Pamuk Hanõ), Kapan Hanõ ve Vezir

Hanõ gibi önemli ticaret merkezleri kurulmuştur. Ayrõca, bu dönemde; Gazezler, Meytaplar, 

Uzunçarşõ, Kürtüncüler, Eskiciler, Bakkallar, Habbazlar, Kuyumcular, Halaçlar, Penbeciler, 

Takkeciler, Demirciler, Nalbantlar, Arpacõlar çarşõlarõ ile Otpazarõ da şehrin önemli çarşõlarõ 

arasõnda yeralmaktadõr. 

17. Yüzyõl'da Kayseri'de ticaret ve üretim oldukça canlõdõr. Bu dönemde çarşõ ve pazar

geliri 63 bin akçedir ve bunun 38 bin akçesi "pazar bacõndan" ve 25 bin akçesi de "ihtisab 

gelirinden" oluşmuştur. Kapan Hanõ'na giren hububattan alõnan yõllõk vergi ise 38 bin akçedir. 

Yine yõllõk geliri 45 bin akçe olan bir boyahane ve bir mumhane bulunmaktadõr. Bunlar 

mültezimler tarafõndan işletilmiştir. 

Kayseri'de   bulunan  en  önemli tesis de güherçile fabrikasõdõr. Barut imalinde 

kullanõlan   bu   maddeden,   Kayseri,  Konya  ve  Niğde'de,  yõlda  bin  kantar    üretiliyordu. 

Bu  dönemin  önemli   bir  sanayi  dalõ da   boyahanelerdir.     Buralarda  yün, şal, kumaş, deri 

ve  sahtiyan  gibi  maddeler  boyanõrdõ.   Kayseri'de  yetişen cehri maddesi de bu boyalara 
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katõlõp boyalarõn kalõcõlõğõ sağlanõrdõ. Elvancõlõk denilen boya sanayi bu dönemde çok 

gelişmiştir. 

18. ve 19. Yüzyõlda, savaş sanayinin önemli hammaddesi olan güherçile üretimi devam

etmiştir ve üretilen mallar, İstanbul'da bulunan Baruthane Nazõrlõğõ'na gönderilmiştir. 1864 

yõlõnda güherçile fabrikasõ, "Güherçile Fabrika-õ Hümayunu" yani Devlet Güherçile Fabrikasõ 

adõ altõnda yeniden yapõlandõrõlmõştõr. Fabrika, İmparatorluğun önemli bir kuruluşu olmuştur. 

Teğmen Bennet adlõ bir yabancõnõn 1880 yõlõnda hazõrladõğõ Rapora göre, bu dönemde 

Kayseri�nin ithal ettiği ürünler; Almanya'dan, yünlü ve pamuklu kumaş, basma, pamuk ipliği; 

Fransa'dan, kadife, ipekli, yünlü, cam, cam eşya, porselen; Hollanda'dan, şeker; İngiltere'den 

pamuk ipliği, bakõr, petrol, çelik, kalay, teneke çivi, mum ve kõrmõzõ boyadõr. Yine Bennet'e 

göre, Kayseri'den ihraç edilen mallar ise; sarõ cehri, kitre, yün, deri, tiftik, balmumu, sahlep, 

bağõrsak, afyon, keçe, keçi kõlõ, işlenmiş tütün, tuz, pastõrma, maroken deri, buğday ve arpa gibi 

ürünler olup ihracat yapõlan ülkeler arasõnda Fransa, Rusya, Mõsõr ve Avrupa'nõn birçok ülkesi 

bulunmaktadõr.  

1911 yõlõna kadar Kayseri'de özellikle manifatura ticareti Ermeni ve Rum azõnlõklarõn 

elinde olmuştur. Bu dönemlerde, Osmanlõ'da değişen sosyal ve ekonomik yapõya koşut olarak 

Türk girişimciler bir araya gelerek 17 Ocak 1911'de "İslam Suhulet Şirketi" adõnda bir işletme 

kurmuştur. Yine bu dönemlerde 40 Türk ortak ile kurulan bir diğer şirket de "Kayseri Terakki 

Maarif Kitapçõ Şirketi"dir.  

Kayseri'de, 20�nci yüzyõlõn ilk yõllarõnda önemli ölçüde pastõrma ve sucuk üretilmiştir. 

Belediyenin kayõtlarõna (1910) göre, yõlda bu iş için kesilen büyükbaş hayvan sayõsõ 25 bindir. 

Bu sayõya evlerde kesilen yaklaşõk 5 bin hayvan da dahil edildiğinde, pastõrma ve sucuk için 

yõlda kesilen hayvan sayõsõ 30 bin civarõnda olmaktadõr. Bu yõllarda Kayseri'nin pastõrmadan 

sonra en önemli ürünü halõ olmuştur. 1910 yõlõnda Kayseri'de 10 bin adet halõ tezgahõ 

bulunmaktadõr. Halõ ihracõndan elde edilen gelir ise 250 bin altõn lirayõ geçmiştir. Yine bu 

yõllarda tahõl, nakliyat, yün ve yumurta gibi ürünler komşu vilayetlerden Kayseri�ye getirilmiş 

ve buradan Kayserili tüccarlar tarafõndan dõşarõ satõlmõştõr. 
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Tanzimat Fermanõyla birlikte batõ tipi kurumlar ticaret hayatõmõza girmeye başlamõştõr. 

1871-1872 yõlõna ait Ankara Vilayet Salnamesi'nde (Vilayet Yõllõğõ) Kayseri Sancağõ'nda bir 

Ticaret Mahkemesi'nden söz edilmektedir. 1881-1882 yõlõna ait olan Salnamede ise İncesu�da 

Ziraat ve Ticaret Odasõndan söz edilmektedir. 1882-1883 yõlõ Salnamesinde ise Güherçile 

Fabrikasõ ile birlikte Kayseri'de bulunan bazõ işletmelerin isimleri belirtilmiştir.  

1891-1892 yõlõ Salnamesinde ise Kayseri'de ve İncesu'da banka şubelerinden söz 

edilmektedir. Aynõ Salnamede Develi İlçesinde de bir Ziraat Bankasõ şubesinin adõ 

geçmektedir. Aynõ yõllõkta Kayseri'de marangozluk mesleğinin oldukça gelişmiş olduğu, 

cevizden masa, trabza(n), sandalye, işlemeli çekmeceli sandõklar yapõldõğõ, dokumadan renkli 

ve nakõşlõ cicim ve yazma yemeniler, bez üzerine baskõlõ oda döşemeleri, yorgan yüzleri, çarşaf, 

el havlularõ vs. üretildiği belirtilmektedir. 

İncesu ilçesinde, hububat ve meyvenin yanõ sõra yünden kilim, seccade, halõ, çorap, 

cicim denilen bir tür kilim ve pamuktan bez; Develi ilçesinde, yünden şal, çorap, adi kilim; 

Develi'ye bağlõ Tomarza Nahiyesi'nde ise, bir cins ince ve zarif şayak ile fanila ve pamuktan 

bez gibi ürünler üretildiği yine aynõ yõllõkta belirtilmektedir.  

İl�in  tarihi  yukarõda da  görüldüğü  gibi  önemli   bir  ticaret  ve üretim geleneğine 

sahip  olunduğuna  işaret  etmektedir.   Ticarette ve zenaatlarda  önemli  bir  birikime  sahip 

olan   Kayseri İli�nde   girişimcilik,   sosyal  yapõyla  da    bütünleşen   bir   değer olmuştur. 

İl�de   varolan girişimcilik potansiyeli, süreç içerisinde il içinde ve dõşõnda ortaya çõkan 

fõrsatlarõ    değerlendirerek    gelişmiştir.    Kayseri�nin  neden ticarette ve zenaatlarda öne 

çõktõğõ  ve  buna  dayalõ  bir  girişimcilik kültürünün oluştuğu sorusunun ilk akõla gelen 

cevaplarõ  ise  şunlar  olmaktadõr:  (1) İl�in  geçmişten  günümüze  önemli ticaret yollarõ 

üzerinde  oluşu  ve (2) İl�in  tarõmsal  arazisinin  kõt  ve  verimsiz  oluşu (18). Bunlardan 

özellikle  ikinci  faktör,   yani  tarõmsal alanlarõn kõt oluşu Denizli ve Gaziantep gibi yerel 

(18) Kayseri İli�nin tarõmsal alanlarõnõn kõt ve verimsiz olduğuna dair çarpõcõ bir ifedeyi eski bir kaynakta, Hõfzõ
Nuri�nin 1922 yõlõnda yayõmladõğõ �Kayseri Livasõ (Sancağõ)� adlõ kitabõnda da görmekteyiz. Hõfzõ Nuri, Liva�nõn
(Kayseri Sancağõ) topraklarõnõn �cömert� olmadõğõnõ, bire üç-en fazla bire-beş mahsul verdiğini belirtmekte, kõraç
olan arazi nedeniyle arpa, buğday gibi tahõllarõn üretildiğini eklemektedir. Hõfzõ Nuri�ye göre de tarõmsal imkanlarõn
yetersizliği Kayserilileri ticaret ve zenaat alanlarõna yönlendirmiştir.
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sanayi odaklarõ için de geçerli olan bir saptamadõr (bkz. Özaslan, 1999). Tarõmsal alanlarõn 

yetersiz olduğu yörelerde işgücü, alternatif geçim alanlarõna ve özellikle ticari ve sanayi 

faaliyetler yönlenirken, bu alanlarda bilgi ve beceriler ile birlikte esnaf ve zenaatkar kökenli bir 

girişimci birikimi oluşmuştur. 

Diğer yandan, ticaret ve sanayi faaliyetlerine dayalõ mekan birimleri ile çevrede yeralan 

tarõma dayalõ mekan birimleri arasõnda da bir mekansal/ ekonomik işbölümü oluşmaktadõr. 

Ticaret ve zenaat temelinde gelişen bu tür bölgeler, genellikle zengin tarõm potansiyellerine 

sahip alanlarõn kenarõnda yeralan şehirler olmaktadõr. Bu alanlar, Gaziantep şehri için 

Güneydoğu Anadolu�nun zengin ovalarõ, Denizli�de yeralan zenaatçõ kasabalar (Babadağ, 

Buldan, Tavas, Serinhisar, Yatağan) için Ege Bölgesi�nde yeralan zengin tarõmsal alanlar ve 

Kayseri şehri için Kõzõlõrmak Havzasõ ve Çukurova Bölgesi olarak belirtilebilir. 

Esnaf ve zenaatkarlõk temelinde ticaret ve üretim kültürünün gelişmek zorunda olduğu 

bu tür mekan birimlerinde, sosyal-kültürel yapõ da esnaf-zenaatkarlarõn değerleri çerçevesinde 

gelişmiştir. Bu tür değerler Kayserililer için çalõşkanlõk, açõk gözlülük, zeki olmak, pek 

alõşverişçi olmak, aldatmayõ aldanmaya tercih etmek, tutumlu olmak olarak ifade edilmektedir 

(bkz. Hõfzõ Nuri, 1922). Zira Kayserililer, ticari zekalarõ ile tüm ülkede üne sahiptir. 

Kayseri İli�ndeki imalat sanayiinin gelişmesindeki başlõca etkenlerden biri yukarõda 

özetlendiği gibi çok eski çağlara uzanan bir ticaret ve zenaat geçmişi ve bununla beraber gelişen 

girişimcilik kültürü olurken, bir diğer önemli etken de, Cumhuriyetin ilk yõllarõndan başlayarak 

yapõlan yoğun kamu yatõrõmlarõdõr. Zira, 1920'lerin sonlarõnda demiryolu ve elektrik santralõna 

kavuşan İlde, yine aynõ yõllarda tank, uçak gibi araçlarõn montajõnõ ya da onarõmõnõ yapan 

fabrikalar kurulmuştur. 1930'larõn ilk yõllarõnda da kuzey ve güney karayolu bağlantõlarõ 

sağlanmõştõr (19). 

(19) 1920�li ve 30�lu yõllarda ev ekonomisi veya küçük atölye şeklinde örgütlenen geleneksel üretim faaliyetleri de
yaygõndõr. Yine, Hõfzõ Nuri�nin 1922 yõlõnda yayõmlanan �Kayseri Sancağõ� adlõ kitabõnda bu tür işkollarõ şöyle
sõralanmaktadõr: Mensucat (özellikle halõ dokumacõlõğõ), dokumacõlõk (yerli bezi, şalvar, mintan, keçe), dericilik,
kunduracõlõk, çorakçõlõk, taşcõlõk, boyacõlõk ve nakkaşlõk, bakõrcõlõk, kuyumculuk ve dökmecilik ile pastõrmacõlõk (Hõfzõ
Nuri, 1922). Bunlardan kökeni Orta Asya�ya giden ve kuru et konservesi olarak da tanõmlanan �pastõrmacõlõk�
Kayseri ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Çeşitli kaynaklar Kayseri�de imal edilen pastõrmalarõn 1930�lu yõllarda
Suriye, Mõsõr ve Yunanistan gibi ülkelere ihraç edildiğini belirtmektedir. Kayseri�den 1933 yõlõnda 418 ton, 1936
yõlõnda ise 672 ton pastõrma ihraç edilmiştir (bkz. Özdemir, 1994).
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1926 yõlõnda Bünyan Halõ İpliği Fabrikasõ, Kayseri Tayyare Fabrikasõ ve Tank Tamir 

Fabrikasõ, 1927 yõlõnda açõlan Ankara-Kayseri demiryolu, 1929'da yöreye elektrik sağlamaya 

başlayan Bünyan Hidroelektrik Santralõ, 1930'da yapõlan Kayseri-Sivas-Samsun karayolu, 1933 

yõlõnda yapõlan ve İli Akdeniz'e bağlayan Kayseri-Ulukõşla demiryolu ve 1935 yõlõnda kurulan 

Sümerbank Kayseri Bez Fabrikasõ İlde sanayiinin gelişmesine katkõsõ olan önemli kamu 

yatõrõmlarõdõr. 

 Bu yatõrõmlar, 1950'lerden sonra hõzlanan sanayi atõlõmlarõna çeşitli açõlardan öncülük 

etmiştir. Bu tür yararlardan başlõcalarõ, özel kesimin kamu kesiminden nitelikli işgücü ve üretim 

için gerekli hammaddeyi sağlamasõdõr. Nitelikli işgücü temini konusunda tank-uçak 

fabrikasõnõn önemli bir yeri vardõr. Özel kesim yatõrõmlarõ yoğun olarak bu dönemde artmõş ve 

dolayõsõyla il ekonomisinde özel kesimin etkinliği ve ağõrlõğõ ortaya çõkmaya başlamõştõr. 

1950'lerde ise, Kayseri'deki kamu yatõrõmlarõna yalnõzca 1955 yõlõnda işletmeye açõlan Şeker 

Fabrikasõ eklenmiştir. 

 Kayseri sanayiinde, 1960'lõ yõllarda en önemli sektörler; gõda, dokuma ve metal eşya-

makine olmuştur. Gõda sanayiindeki işletmelerin büyük çoğunluğu ilin öteden beri özgün 

ürünleri olan sucuk ve pastõrma imalathanelerinden oluşmaktadõr. Diğerleri; un, makarna, irmik 

ve bisküvi üreten işletmelerdir. 

1970'li yõllar, imalat sanayiinin çeşitlendiği ve ölçeklerin büyümeye başladõğõ yõllardõr. 

Önceleri gõda ve dokuma dallarõndan sonra gelen metal eşya makine sanayi, bu yõllarda başa 

geçmiştir. 1979 yõlõnda yapõlan Yõllõk İmalat Sanayii Anketi sonuçlarõna göre; İldeki 

işyerlerinin dağõlõmõ açõsõndan yüzde 41 ile metal eşya-makine imalat sanayii birinci, yüzde 

20,6 ile dokuma sanayii ikinci ve yüzde 18,6 ile gõda sanayii üçüncü sõrayõ almaktadõr. 

Bu dönemde özel kesim, su motorlarõndan traktöre, redresörden matkaplara, preslerden 

bisiklete kadar birçok ürünün üretimine yönelmiştir. İldeki çok sayõda mesleki ve teknik okul, 

sanayiinin gereksindiği nitelikli işgücünün kaynağõnõ oluşturmuştur. Hatta sanayi bölgesindeki 

atölye ve imalathanelerin çoğu bu okullardan mezun olan teknik elemanlar tarafõndan kurulmuş 

ya da örgütlenmiştir. 
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1970�li yõllarda, İlde, imalat sanayi dalõnda birkaç büyük işletmenin yanõnda, küçük ve 

orta ölçekli çok sayõda işletme bulunmaktadõr. Büyük işletmelerin başõnda, metal eşya-makine 

dalõnda; Hema Traktör Fabrikasõ, TAKSAN Takõm Tezgahlarõ Fabrikasõ, ÇİNKUR Çinko-

Kurşun Fabrikasõ, HES Kablo Fabrikasõ, Erciyes Boru Fabrikasõ, Bünyan Döküm Makine Alet 

Fabrikasõ, Asya Madeni Eşya ve Emaye Fabrikasõ gibi fabrikalar yer almaktadõr. 

 Dokuma alanõnda; Birlik Mensucat (20), Karsu Tekstil, Atlas Halõ Fabrikasõ, Saray Halõ 

Fabrikasõ, Lüks Kadife gibi işletmeler, gõda dalõnda ise; Meysu, Kemsan, Garipsu, Kayseri Yem 

Fabrikasõ ve birkaç un fabrikasõ önde gelen işletmelerdir. Bu büyük işletmelerin hemen hepsi 

kendi pazarlama şirketlerini de oluşturmuştur. Bir yandan bu şirketler, diğer yandan da 

Kayseri�de üretilen ürünleri İlde ve İl dõşõnda pazarlayan ve İlin ihtiyaç duyduğu ürünleri İl 

dõşõndan temin edip İlde pazarlayan çok sayõda büyüklü-küçüklü işletmeler Kayseri�nin ticari 

yaşamõna hareketlilik kazandõrmõşlardõr. 

1980'li yõllarda makro-ekonomi politikalarõnda değişim ve �ithal-ikameci� kalkõnma 

modelinden �ihracata yönelik� kalkõnma modeline geçişle birlikte büyük işletmelerin sayõsõ 

artmõştõr. Özellikle 1985'ten sonra uygulanan teşvik sistemi, Kayseri'de teşvikli yatõrõm 

yapanlarõ arttõrmõş ve çok sayõda büyük ölçekli işletme kurulmuştur (bkz. Şeftalici, 1994; 

Sarõca, 1991). 

Organize   Sanayi   Bölgesi'nin (OSB)   kurulmasõ,    altyapõsõnõn  tamamlanmasõ  ve 

1989  yõlõnda   OSB�lere   teşvik   sistemi    içerisinde    İkinci    Derecede Kalkõnmada 

Öncelikli   Yöre   statüsü   verilmesi,   Kayseri'de   büyük işletme sayõsõnõn hõzla artmasõna 

neden   olmuştur.    1960�lõ   yõllarda    uygulamasõ    başlatõlan OSB�lerin sanayinin 

gelişmesinde   ve   çevre  illere   yayõlmasõnda   önemli   katkõlarõ   olmuştur.   OSB�lerin 

başlõca   yararlarõ   şunlardõr:    sanayi  için  alt  ve  üst yapõsõ hazõr ucuz arsa, kentleşme ve 

çevre     ile   uyumlu     bir  sanayileşme  ve  firmalarõn    hem  birbirlerinden,   hem    de   ortak  

(20) Birlik Mensucat, Kayseri�de çok ortaklõ bir girişimci grubun gerçekleştirdiği özel sektör kuruluşlarõnõn ilkleri
arasõnda yeralmaktadõr. İplik ve pamuklu dokuma sektöründe faaliyet gösteren firma, 11 manifatura mağazasõnõn 20
ortağõ tarafõndan, Sümerbank�õn ürünlerini satmak amacõyla 1949 yõlõnda kurulmuştur. Ortaklõk, 1951 yõlõnda halka
açõk bir şirkete dönüşmüştür (daha detaylõ bilgi için bkz. Sabah, 2001).
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kurumlardan yararlanabildiği dinamik bir üretim ortamõ. Nitekim, Türkiye�de yaygõn bir 

biçimde uygulama alanõ bulan bu tür sanayi bölgeleri ünlü bir iktisatçõ olan Best (1990) 

tarafõndan �dõşsallõklarõn planlandõğõ� mekanlar olarak nitelendirilmektedir. 

 Devlet İstatistik Enstitüsü�nün 1985 ve 1992 yõllarõnda yaptõğõ �Genel Sanayi ve İşyerleri 

Sayõmõ� sonuçlarõna göre Kayseri�deki işyerleri sayõsõ 15557 ve 16570, çalõşanlarõn sayõsõ ise 

32186 ve 36422�dir. 

Tablo  2: Genel Sanayi ve İşyerleri Sayõmõ İşyeri ve Çalõşan Sayõsõ (1985 ve 1992) 

İşyeri Sayõsõ     Çalõşan Sayõsõ 
İşyerleri 1985 1992 1985 1992

Madencilik ve Taşocakçõlõğõ - 38 - 761
İmalat 3145 2811 7791 7904
Elektrik, gaz, su - 46 - 1255
İnşaat, bayõndõrlõk işleri 150 280 811 801
Ticaret, Otel, Lokanta 9110 9878 16885 18133
Ulaştõrma, Haberleşme, Depo 104  174 324 621
Mali Kurum, Emlak, İş Hizmetleri 546 552 1120 1105
Toplum, Sosyal ve Kişisel Hizmet. 2502 2791 5255 5842

Toplam 15557 16570 32186 36422

  Kaynak : DİE Sanayi ve işyerleri Sayõmlarõndan Sonra 

DİE imalat sanayi anketlerine göre ise 1980 ve 1997 yõllarõ arasõndaki 17 yõllõk 

dönemde, Kayseri�de bulunan imalat sanayi işletmelerinin, Ülke�de bulunan imalat sanayi 

işletmeleri oranõnda önemli bir artõş yaşanmõştõr. Dönem başõ olan 1980 yõlõnda yüzde 1,17 olan 

Kayseri�nin payõ, 1997 yõlõnda yüzde 1,62�ye çõkmõştõr. Aynõ dönemde, Kayseri İli�nin imalat 

sanayi katma değerinin Ülke içindeki payõ 1980 yõlõnda yüzde 1,47 iken, 1997 yõlõnda yüzde 

1,52�ye çõkmõştõr. 

Yine 1980-1997 döneminde; gõda, tekstil, kağõt, kimya, metal eşya-makina gibi 

sektörlerde oransal olarak artõşlar olmakla birlikte, belirtilen dönemde sõçrama yapan sektörler 

orman ürünleri ile taş ve toprağa dayalõ sanayiler olmuştur. 

Günümüzde İl�de, Kayseri Ticaret Odasõna kayõtlõ 15.000 üye bulunmaktadõr. 

Tohum, hububat ve bakliyat tacirleri, gõda tacirleri, besiciler ve pastõrma, sucuk 

imalatçõlarõ,        demir ve çimento satõcõlarõ, kumaş satõcõlarõ ve manifaturacõlar, banka ve 

sarraflar,  tuhafiye  ve   konfeksiyon   tacirleri,   halõ   ve   kilim   satõcõlarõ,  oto  yedek parça ve 
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lastik tacirleri, yün, yapağõ ve deri tacirleri, nakliye ve sigortacõlar, müteahhitler vb. toplam 30 

değişik meslek grubunda yer alan bu gerçek ve tüzel kişilerin sayõsõ Kayseri�de ticari yaşamõn 

canlõlõğõnõ ve hareketliliğini yansõtmaktadõr. 

Kayseri Sanayi Odasõ�nõn ise 20 meslek grubunda 737 üyesi bulunmaktadõr. Kayseri 

Esnaf ve Sanatkarlar Odalarõ Birliğine bağlõ 50 Odada ise kayõtlõ üye toplamõ 56.109�dur. 

İl�de, 2001 yõlõ sonu itibariyle toplam 6.610 şirket ve 938 adet Kooperatif bulunmaktadõr. 

Kooperatiflere 80.445 kişi üyedir.  

İl�in ihracat ve ithalat profili ise şöyledir: Kayseri'den ağõrlõklõ olarak makina halõsõ, 

pamuklu hambez, denim kumaşõ, elektrik kablosu, alüminyum profil, çelik ve galvanizli 

borular, muhtelif gõda maddeleri, kadife, yatak ve yorgan, havlu, saksõ, elektrikli fõrõn, ocak, 

oto iç ve dõş lastiği, akü, büro mobilyalarõ, meyva konsantreleri, kuru bakliyat, pamuk ipliği, 

mobilya, elektrik süpürgesi, fiberoptik kablo, margarin, şeker, bisküvi, piliç vs. Avrupa 

ülkelerine, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ihraç edilmektedir. 

Yine üretime yönelik olarak A.B.D., Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerinden akü aksam ve 

parçalarõ, kimyevi maddeler, polyester ve viskos elyafõ, radyan soba aksam ve parçalarõ, 

kumaş, yapağõ, çeşitli hammaddeler, yatõrõm malõ teçhizat ve makinalarõ ithalatõ yapõlmaktadõr. 

İl�in 1995-2001 yõllarõ arasõnda yaptõğõ ithalat ve ihracat cari fiyatlarla aşağõdaki 

Tablo�da sunulmuştur: 

Tablo  3: Kayseri İli�nin İthalat ve İhracat Yapõsõ 

Yõllar İthalat (Trilyon TL) İhracat (Trilyon TL) 
1995 2,8 11,8 
1996 12,7 27,4
1997 31,5 56,8
1998 39,7 92,8
1999 65,6 87,5
2000 101,5 175,1 
2001 262,9 619,4 

Kaynak : Kayseri Valiliği 



  Kayseri İl Gelişme Raporu 

 .      28 

İlde faaliyet gösteren 38 ayrõ banka ve bu bankalarõn toplam 94 şubesi bulunmaktadõr. 

Ayrõca İl merkezinde 11 Döviz Bürosu bulunmaktadõr. Sigortacõlõk dalõnda faaliyet gösteren 

şirket bulunmamakla birlikte, 30 sigorta acentesi faaliyet göstermektedir. Trafik, yangõn, hayat 

sigortasõ vb. konular en önemli faaliyet konularõdõr. 

Kayseri�de 1950�li ve 1960�lõ yõllarda küçük işletmeler şeklinde kurulmaya başlayan 

özel sektör yatõrõmlarõ 1970�lerde hem sayõca artmõş, hem de ölçeklerini büyütmüştür. İhracata 

dayalõ büyüme politikalarõnõn izlendiği 1980�lerden sonra ise imalat sanayii faaliyetleri 

bellibaşlõ alanlarda uzmanlaşarak gelişmişlerdir. Uzmanlaşõlan sektörler ise çok eskiden beri 

üretimi yapõlan, bilgi ve beceri birikiminin oluştuğu alanlardõr. Nitekim Kayseri 

sanayileşmesinde, Kayseri�nin sahip olduğu esnaf ve zenaatkarlõğa dayalõ geleneksel ticaret ve 

üretim kültürünün önemli bir rolü olmuştur. Bununla birlikte, Kayseri İli�nin sanayileşme 

sürecinde kamu sektörü de etkin bir rol üstlenmiştir. Kayseri ekonomisinin Cumhuriyet 

Dönemi�nin başlangõcõndan bugüne değin geçirdiği aşamalara genel hatlarõyla baktõğõmõzda, 

mevcut gelişme temposunun önemi daha iyi anlaşõlacaktõr.  
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Kayseri, Cumhuriyet Dönemi�ne oldukça zayõf bir ekonomik yapõ ile girmiştir. 1950�li 

yõllara kadar olan dönemde kamu tarafõndan yapõlan fiziki ve sosyal altyapõ yatõrõmlarõ 

yanõnda Cumhuriyet Dönemiyle birlikte kurulan öncü sanayi kuruluşlarõna, 1950�lerden sonra 

yine kamu tarafõndan yapõlan çeşitli sanayi yatõrõmlarõnõn da eklenmesiyle,  il ekonomisi tarõm 

ağõrlõklõ yapõdan sanayiye doğru hõzla dönüşüm geçirmeye başlamõştõr. Kamu öncülüğünde 

gerçekleştirilen bu girişimler, Kayseri�de modern sanayi kültürünün olgunlaşmasõnda ilk 

adõmlar olurken, diğer yandan gelişen tarõm, ticaret ve zenaat kaynaklõ yerel sermaye birikimi 

ile 1970�li yõllarda özel sektör yatõrõmlarõ da önemli ölçüde artmaya başlamõştõr.  

Kayseri�nin Ankara ve Adana gibi bölge merkezlerine yakõnlõğõ, ilin ulaşõm ve iletişim  

altyapõsõnda  hõzlõ  bir  gelişme  sağlamõştõr.  Ayrõca,  eğitim,  sağlõk  ve benzeri sosyal 

altyapõda gerçekleştirilen yoğun kamu yatõrõmlarõ da ekonomik ve sosyal gelişmeyi 

hõzlandõrmõştõr. İller ve bölgelerarasõ önemli karayollarõnõn Kayseri�den geçmesi, çeşitli kamu 

kurum ve kuruluşlarõnca yapõlan altyapõ hizmetlerinin artan oranlarda hizmete girmesi, 

tarõmda mekanizasyona gidilmesi, tarõm  kredi  kooperatiflerinin  ve  bankalarõn  açõlmasõ,  

Erciyes  Üniversitesi ve bağlõ fakültelerin kurulmasõ, ticaret ve sanayide şirketleşmeye 

başlanõlmasõ ve tüm bu gelişmeler  sonucunda  KOBİ�ler  öncülüğünde  yaşanan  ekonomik 

atõlõmlar, Kayseri ekonomisinde ağõrlõğõ, tarõmdan önce tarõmsal sanayiye, ardõndan da tüm 

alanlarda çeşitlenmiş bir imalat sanayii yapõsõna kaydõrmõştõr. 

Bu gelişmelerle, Kayseri�nin içe kapalõ geleneksel ekonomik ve sosyal yapõsõ değişmiş, 

il modernleşme ve gelişme doğrultusunda motivasyon kazanmõştõr. Günümüzde Kayseri�nin 

ekonomik ve sosyal yapõsõnõ yoğun bir şekilde modernleşme ögeleri belirlerken,  yöre insanõ 

yatõrõm ve kalkõnma konularõnda aktif bir tutum sergilemektedir. 

Mevcut  durumda  Kayseri ekonomisinin lokomotifi KOBİ�lerdir. Gelişen ve 

çeşitlenen    sõnai   faaliyetler,    Kayseri�de dinamik bir girişimci ve nitelikli bir işgücü 

yapõsõnõn    oluşmasõna    öncülük    etmiştir.    Kõsa vadede Kayseri�de; hem içsel 

dinamiklerle,   hem de    il  dõşõndan    gelmesi   muhtemel yerli ve yabancõ yatõrõmlar gibi 

dõşsal   dinamiklerle,    daha   hõzlõ   bir   gelişme   meydana   geleceği  görülmektedir.   Katma  
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değeri yüksek sektörlerdeki yatõrõmlarõn da hõzlanmasõ, il ekonomisinin sektörel düzeyde 

çeşitlenmesine ve zenginleşmesine katkõ sağlayacaktõr. 

Günümüzde Kayseri�nin yatõrõma ve üretime dönüştürülebilecek yeterli bir sermaye 

birikimi, zengin yeraltõ ve yerüstü kaynaklarõ ve gelişmiş bir beşeri altyapõsõ vardõr. Bu 

nedenle yerel kaynaklarõ yerinde yatõrõma dönüştürmeyi kolaylaştõracak fiziki ve sosyal altyapõ 

olanaklarõnõn sağlanmasõ önem kazanmaktadõr. Kamu sektörünün bu alanda gerçekleştireceği 

faaliyetler, yerel kaynaklarõn yerel ekonomiye transferinde önemli bir katkõ olacağõ gibi, aynõ 

zamanda, yabancõ sermayenin de Kayseri�ye gelmesinde etkili olacaktõr. Mevcut bölgesel 

gelişme eğilimleri, Kayseri�nin çevre iller, diğer bölgeler ve ülkelerden de yatõrõmlarõ 

çekeceğine işaret etmektedir. Bu durum, Kayseri�nin bölge merkezi olma işlevinin 

güçleneceğinin işaretleri olmaktadõr21. 

Bununla beraber, kamu sektörünün öncülüğünde gerçekleştirilecek sosyal ve fiziki 

altyapõ yatõrõmlarõna azami yerel katõlõmõn sağlanmasõ, hem kamu maliyesinin mevcut yapõsõ, 

hem de çağdaş hizmet anlayõşõ açõsõndan gereklidir. Özellikle Organize Sanayi Bölgeleri ve 

Küçük Sanayi Siteleri gibi yerel sanayileşme sürecinin vazgeçilmez unsurlarõ olan fiziki 

altyapõ yatõrõmlarõnda, kamu-özel sektör dengesinin azami yerel katõlõmõ sağlayacak şekilde 

kurulmasõ, yatõrõmlarõn hõzla gerçekleşmesi açõsõndan önem taşõmaktadõr. 

Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen Kayseri İli, ekonomik açõdan, oldukça 

sanayileşmiş olan iki merkez ilçe hariç, tarõm ve hayvancõlõğa bağlõ bir il durumundadõr. Bu 

nedenle İl merkezinin mevcut durumu, potansiyeli ve sorunlarõ diğer ilçelerden önemli ölçüde 

farklõlõk göstermektedir. Dolayõsõyla, mevcut durumun iyileştirilmesi ve sektörlerin 

çeşitlendirilmesi açõsõndan getirilecek öneriler her iki kesim için farklõlaşmaktadõr. Bununla 

birlikte, kõrsal kesimde tarõm ve hayvancõlõğõn desteklenmesi, mevcut ürünlerin 

değerlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi, bir yandan merkeze göçü önlerken, diğer yandan da 

kõrsal kesimdeki halkõn refahõnõ artõrarak gelir dağõlõmõndaki farkõ azaltacaktõr. 

21 Kayseri Şehri, çevre illeri içerecek şekilde önemli bir bölge merkezi niteliği taşõmaktadõr. Bunun önemli 
göstergelerinden birisi, mevcut durumda Kayseri İl Merkezine, İl'e�bağlõ ilçeler yanõnda Yozgat, Sivas, Nevşehir ve 
Niğde gibi komşu illerden çalõşma ve alõşveriş için yoğun bir günübirlik trafik yaşanmasõdõr. 
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2.4. Kayseri�nin GSYİH ve Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi Çalõşmalarõnda 
Durumu 

2.4.1. GSYİH Değerleri  

1987 ve 1997 yõllarõnõ içeren 10 yõllõk dönemde Kayseri İli�nin GSYİH değerleri şu 

şekilde gelişmiştir (Tablo 4):  

Dönem başõ olan 1987 yõlõnda GSYİH�nõn il-içi sektörel dağõlõmõnda; Tarõm yüzde 

14,6 , sanayi yüzde 17,1 ve Hizmetler yüzde 68,4�lük bir paya sahip olmuştur. 1997 yõlõna 

gelindiğinde ise il-içi dağõlõmda Tarõm yüzde 12,1�e gerilemiş, sanayi önemli bir sõçrama 

yaparak yüzde 19,8�e yükselmiş, hizmetler ise çok küçük bir gerileme yaşamõştõr. Belirtilen 

dönemde tarõmõn yõllõk ortalama büyüme oranõ yüzde 1,4 , sanayininki yüzde 4,8 , 

hizmetlerinki ise yüzde 3,2 olmuştur. İl GSYİH�nõn yõllõk ortalama büyüme oranõ ise yüzde 

3,2 olarak gerçekleşmiştir.  

Anõlan dönemde İç Anadolu Bölgesi de yõllõk ortalama büyüme oranõ olan yüzde 3,2 

ile Kayseri İli ile aynõ değere sahip olmuştur. Ancak, İç Anadolu Bölgesi�nde tarõm sektörü 

daralarak negatif bir gelişme trendi izlerken, sanayi sektörü yüzde 6,1�lik oranõyla oldukça 

yüksek bir performans sergilemiştir. 

Bununla birlikte, hem Kayseri İli�nin, hem de İç Anadolu  Bölgesi�nin GSYİH 

değerlerindeki gelişmeler, Türkiye ortalamalarõnõn altõnda kalmõştõr. Belirtilen dönemde 

Türkiye�nin yõllõk ortalama büyüme oranõ yüzde 4,2 olarak gerçekleşirken, tarõmda yüzde 1,2 , 

sanayide yüzde 5,5 ve hizmetlerde yüzde 4,4�lük bir büyüme kaydedilmiştir. 

Kayseri İli�nin, İç Anadolu Bölgesi GSYİH oluşumuna katkõsõ ise sektörler itibariyle 

şöyle bir gelişme trendi izlemiştir: 

Dönem başõ olan 1987 yõlõnda Kayseri İli tarõmõ Bölge tarõmõnõn yüzde 5,6�lõk 

bölümünü oluştururken bu oran, 1992 yõlõnda yüzde 6,5�e, 1997 yõlõnda ise yüzde 6,6�ya 

yükselmiştir. Sanayi ise 1987 yõlõnda yüzde 8,1�lik bir paya sahipken, 1992�de önemli bir 

gerileme yaşayarak yüzde 6,5�e, 1997�de ise yeniden bir yükselme ile yüzde 7,2�ye 

yükselmiştir. Bununla birlikte, dönem başõndaki yüzde 8,1�lik pay yakalanamamõştõr. 
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Tablo  4: Kayseri İli, İç Anadolu Bölgesi ve Türkiye�nin GSYİH Değerleri 

(1987 � 1997) 
Sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasõla - Faaliyet kollarõna ve 1987 yõlõ üretici fiyatlarõna göre 

KAYSERİ
1987 1992 1997 1987-1997 

Değer      
000 000 TL Yüzde 

Değer      
000 000 TL Yüzde 

Yõllõk 
Büyüme 
Oranõ 
(%) 

Değer      
000 000 TL Yüzde

Yõllõk 
Büyüme 
Oranõ 
(%) 

Yõllõk 
Ortalama 
Büyüme 
Oranõ (%) 

Tarõm 133.140 14,6 143.469 14,0 5,6 152.798 12,1 25,9 1,4 
Sanayi 156.007 17,1 173.447 16,9 5,2 249.838 19,8 10,2 4,8 
Hizmetler 625.825 68,4 708.995 69,1 7,9 856.861 68,0 3,6 3,2 
Toplam 914.972 100,0 1.025.911 100,0 7,1 1.259.497 100,0 7,2 3,2

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 
1987 1992  1997   1987-1997 

Değer 
000 000 TL Yüzde

Değer 
000 000 TL Yüzde

Yõllõk 
Büyüme 

Oranõ 
(%) 

Değer 
000 000 TL Yüzde

Yõllõk 
Büyüme 

Oranõ 
(%) 

Yõllõk 
Ortalama 
Büyüme 

Oranõ (%) 
Tarõm 2.380.288 18,8 2.195.149 15,2 -6,8 2.321.491 13,4 1,9 -0,2
Sanayi 1.920.988 15,2 2.656.165 18,3 -1,1 3.478.823 20,1 6,9 6,1 
Hizmetler 8.334.473 66,0 9.632.490 66,5 8,1 11.483.432 66,4 5,5 3,3 
Toplam 12.635.749 100,0 14.483.804 100,0 3,8 17.283.746 100,0 5,3 3,2

TÜRKİYE 
1987 1992  1997   1987-1997 

Değer 
000 000 TL Yüzde

Değer 
000 000 TL Yüzde

Yõllõk 
Büyüme 

Oranõ 
(%) 

Değer 
000 000 TL Yüzde

Yõllõk 
Büyüme 

Oranõ 
(%) 

Yõllõk 
Ortalama 
Büyüme 

Oranõ (%) 
Tarõm 13.314.271 17,8 14.651.066 16,4 4,3 14.927.152 13,3 -2,3 1,2 
Sanayi 19.275.707 25,8 24.268.324 27,1 5,9 32.835.383 29,2 10,4 5,5 
Hizmetler 42.131.947 56,4 50.481.355 56,5 6,5 64.868.668 57,6 8,6 4,4 
Toplam 74.721.925 100,0 89.400.745 100,0 6,0 112.631.203 100,0 7,5 4,2

KAYSERİ / İÇ ANADOLU 
1987 1992  1997

 YÜZDE YÜZDE YÜZDE 
Tarõm 5,6 6,5  6,6
Sanayi 8,1 6,5  7,2
Hizmetler 7,5 7,4  7,5
Toplam 7,2 7,1 7,3

KAYSERİ / TÜRKİYE 
1987 1992  1997

 YÜZDE YÜZDE YÜZDE 
Tarõm 1,00 0,98  1,02
Sanayi 0,81 0,71  0,76
Hizmetler 1,49 1,40  1,32
Toplam 1,22 1,15 1,12
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İl hizmetler sektörünün bölge toplamõna katkõsõ ise, yüzde 7,5�lik oranõ ile dönem başõ ve 

sonunda aynõ kalmõştõr. 

GSYİH toplamõnda ise Kayseri İli�nin Bölge�ye katkõsõ 1987 yõlõnda yüzde 7,2 iken, 1992 

yõlõnda 1 puanlõk gerileme ile yüzde 7,1�e düşmüş, 1997 yõlõnda ise yüzde 7,3�e çõkarak dönem 

başõndaki oranõnõ bir puan yükseltmiştir. 

Kayseri İli�nin Türkiye GSYİH�na katkõsõ ise tarõm sektörü dõşõnda gerileme göstermiştir. 

Zira, 1987 yõlõnda ülke sanayisinin yüzde 0,81�lik bölümünü oluşturan Kayseri İli sanayisi, 1997 

yõlõnda yüzde 0,76�ya gerilemiştir. Hizmetler sektörü ise yüzde 1,49�dan dönem sonunda 1,32�ye 

düşmüştür. İl�in ülke toplam GSYİH oluşumuna katkõsõ ise 1987 yõlõnda yüzde 1,22 iken, 1992 

yõlõnda yüzde 1,15�e, 1997 yõlõnda ise yüzde 1,12�ye gerilemiştir. 

2000 yõlõnda ise İl�in GSYİH�sõ 1987 yõlõ fiyatlarõyla 1.373.965.000.000 liradõr. 2000 

yõlõnda GSYİH büyüme oranõ bir önceki yõla göre yüzde 8,9�dur. İl�in Ülke GSYİH oluşumuna 

katkõsõ ise yüzde 1,2�dir. 

Kayseri İli 1987-1999 döneminde GSYİH'yõ oluşturan sektörlerin paylarõ ortalama olarak 

şöyle bir dağõlõm göstermektedir: Tarõm yüzde 12,7 , sanayi 18,1 , hizmetler ise 69,2'dir.  Aynõ 

dönemde, Türkiye ortalamalarõ yüzde olarak sõrasõyla 16,1 , 27,2 ve 56,6'dõr. 

1987-1999 yõllarõ arasõnda il GSYİH'nõn yõllõk ortalama büyüme oranõ yüzde 7,2'dir. Aynõ 

dönemde, İç Anadolu Bölgesi GSYİH'nõn yõllõk ortalama büyüme oranõ yüzde 3,2 ; Türkiye'ninki 

ise yüzde 4,2'dir. İl'in 1987-1999 döneminde yõllõk ortalama kişi başõna GSYİH'sõ 1987 yõlõ 

fiyatlarõyla 1.102.459 TL'dir. Bu değer Bölge için 1.463.510 TL. iken, Türkiye için 1.574.424 

TL'dõr. 
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Özetle, anõlan 10 yõllõk dönemde Kayseri ili tüm sektörlerde büyüme yaşamõş olmakla 

beraber, bu değerler hem İç Anadolu, hem de Türkiye ortalamalarõnõn altõnda kalmõştõr.  

2.4.2. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi Değerleri 

Tüm sektörler itibariyle sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini ölçmeyi hedefleyen ve 

1960�lõ yõllardan bu yana DPT tarafõndan periyodik olarak yinelenen iller ve ilçeler itibariyle 

sosyo-ekonomik gelişmişlik sõralamalarõ araştõrmalarõ yapõlmaktadõr. GSYİH serileri sadece 

ekonomik gelişmişliği açõklayan bir veri sepeti kullanõrken, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi 

çalõşmalarõ ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardan seçilen ve çok sayõda değişkenin içerildiği 

bir veri sepeti kullanmaktadõr. Bu kapsamda en son araştõrma, 1996 yõlõnda yapõlmõştõr. Söz 

konusu çalõşmada; 58 adet değişken bazõnda 76 il sõralanmõştõr. 76 il içerisinde Kayseri İli 15�nci 

sõrada yeralmõştõr (bkz. Tablo 5). 81 ilin merkez ilçelerine göre yapõlan sõralamada ise Kayseri 

Merkez İlçe 12�nci sõrada yeralmõştõr (Tablo 6). Yine aynõ araştõrma sonuçlarõna göre, toplam 13 

ilin yeraldõğõ İç Anadolu Bölgesi içerisinde Ankara ve Eskişehir illerinden sonra üçüncü sõrada 

yeralmaktadõr. 

Söz konusu çalõşmalarõn sonuçlarõna göre 1960�lõ yõllardan günümüze Kayseri İli ve 

ilçelerinin aldõğõ değerler şöyle bir gelişim izlemiştir: 

1966 yõlõnda yapõlan �İlçelere Göre Sosyo-Ekonomik Yönden Gelişmişlik Endeksi 

Çalõşmasõ�na göre, Kayseri�ye bağlõ ilçelerin aldõğõ değerler şöyle özetlenebilir (DPT, 1966): 

Çalõşmada, Kayseri Merkez ilçe nüfus kriterinden dolayõ kapsam dõşõ bõrakõlmõştõr. 

Çalõşma sonuçlarõ, 1966 öncesi dönemde de Merkez İlçe ve diğer ilçeler arasõndaki gelişmişlik 

farklõlõğõnõ sergilemektedir. Zira, çalõşma sonuçlarõna göre Kayseri�de Türkiye ortalamasõ olan 

100 endeksin üzerinde yeralan tek ilçe endeks değeri olan 115 ile Yeşilhisar olmuştur. Sosyo-

ekonomik gelişmişlik sõralamasõna göre diğer ilçeler ise şöyle sõralanmaktadõr: Põnarbaşõ (95), 

Yahyalõ (81), Sarõoğlan (76), Bünyan (74), Develi (71), Felahiye (59), Tomarza (54), İncesu (53) 

ve Sarõz (51). 



Kayseri İl Gelişme Raporu 

 .      35 

Bu çalõşmadan üç yõl sonra yapõlan �Türkiye�de İller İtibariyle Sosyo-Ekonomik 

Gelişmişlik Endeksi (1963-1967)� adlõ araştõrmanõn sonuçlarõna göre, 1963 yõlõ Türkiye 

ortalamasõ endeks değeri 100 alõndõğõnda Kayseri İli 1963�te 88,1, 1964�te 105,1, 1965�te 102,9, 

1966�da 112,5 ve 1967�de 113,3 endeks değerlerine sahip olmuştur. Veriler, dönem başõ olan 

1963�ten 1964�e Kayseri İli�nin önemli bir sõçrama yaptõğõnõ ve diğer üç yõlda da ulaştõğõ 

seviyeyi koruduğunu göstermektedir (Tolan ve diğ., 1969). 

Verilerin 1970 yõlõ verilerini kapsayacak şekilde güncelleştirildiği bu çalõşmanõn devamõ 

niteliğindeki çalõşmada ise (Tolan, 1972), 1970 yõlõ nihai endeks değeri olarak Türkiye 100 

alõndõğõnda Kayseri 83,4�lük bir değere sahip olmuştur. Bu değer ile Kayseri İli, sosyo-ekonomik 

gelişmişlik sõralamasõ itibariyle toplam 67 il içerisinde 19�uncu sõrada yeralmõştõr. 

Bir diğer çalõşma  �Kalkõnmada Öncelikli Yörelerin Tesbiti ve Bu Yörelerdeki Teşvik 

Tedbirleri� adõnõ taşõmaktadõr (Sanalan ve diğ. 1973). Bu araştõrmanõn sonucuna göre Kayseri İli, 

sosyo-ekonomik gelişmişlik göstergesi değeri olan 0.84733 ile ülke genelinde 10�uncu sõrada 

yeralmõştõr. 

Yine bu çalõşmada Kayseri 0.71304 olan sanayi göstergesi değeriyle iller sõralamasõnda 

9�uncu; 0.82107�lik mali-ticari gösterge değeriyle 23�üncü; 0.82941�lik tarõm gösterge değeriyle 

10�uncu; 0.77367�lik sosyal ve kültürel gösterge değeriyle 14�üncü; 0.80864�lük sağlõk gösterge 

değeriyle 24�üncü, 0.75574�lük eğitim göstergesi değeriyle 28�inci, 0.83097�lik demografi 

göstergesi değeriyle 23�üncü ve 0.75935�lik haberleşme-ulaştõrma göstergesi değeriyle iller 

sõralamasõnda 34�üncü sõrada yeralmõştõr.  
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�İller İçin Bir Gelişmişlik Göstergesi ve Sõralama� (Hacõhasanoğlu 1980) adlõ araştõrma 

sonucuna göre �0.047�lik endeks değeri ile Kayseri, ülke genelinde 67 il içerisinde 24�üncü 

sõrada yeralmõştõr. 

�İlçeler İtibariyle İller�� (DPT, 1981), �İl ve İlçelerin�� (DPT, 1985) ve �İllerin 

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sõralamalarõ Tesbiti� (DPT, 1991) araştõrmalarõ sonuçlarõna göre 

1980�li yõllarda Kayseri�nin il ve/veya ilçe sosyo-ekonomik gelişmişlik değerleri ve ülke içindeki 

yeri nisbi olarak yükselmiştir. 1980�ler boyunca Kayseri Türkiye ortalamasõna yakõn veya 

üzerinde değerler almõştõr. 

1981 yõlõ çalõşmasõnda, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük iller kapsam dõşõ tutularak 

64 il bazõnda, ilki merkez ilçeler, diğeri de ilçeler itibariyle iller olmak üzere iki tür sosyo-

ekonomik gelişmişlik sõralamasõ yapõlmõştõr. Merkez İlçeler sõralamasõnda Kayseri İli, Anada, 

Bursa, Rize ve İçel�i izleyerek 7.336�lõk endeks değeriyle 5�inci sõrada yeralmõştõr. İlçelerin 

gelişmişlik değerleri ortalamalarõna göre illerin gelişmişlik değerlerinin heaplandõğõ diğer 

sõralama ise Kayseri İli�nde merkez ilçe ile diğer ilçeler arasõndaki sosyo-ekonomik gelişmişlik 

farkõnõ yine çarpõcõ biçimde sergilemektedir. Zira, Kayseri İli �0,079�luk endeks değeriyle 

33�üncü sõrada yeralmõştõr. 612 ilçe kapsamõnda yapõlan çalõşmada Kayseri İli ilçeleri şu şekilde 

sõralanmõştõr: Merkez (6), Yeşilhisar (237), Bünyan (266), Develi (288), Yahyalõ (299), İncesu 

(308), Felahiye (341), Sarõoğlan (390), Põnarbaşõ (451), Tomarza (453) ve Sarõz (477) (DPT, 

1981). 

1985 yõlõ çalõşmasõnda ise Kayseri İli 0,4244�lük endeks değeriyle 67 il içerisinde 

19�uncu sõrada yeralmõştõr. Aynõ çalõşmada ilçeler ise şu şekilde sõralanmõştõr: Merkez (26), 

İncesu (68), Bünyan (167), Yeşilhisar (179), Develi (247), Felahiye (259), Sarõoğlan (278), 

Põnarbaşõ (289), Yahyalõ (294), Tomarza (321) ve Sarõz (443) (DPT, 1985). 
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Tablo 5: İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sõralamasõ (1996)  

Sõra İl Endeks Sõra İl Endeks
1 İSTANBUL 4,879015 43 KASTAMONU -0,331970
2 ANKARA 3,324472 44 ÇORUM -0,338263
3 İZMİR 2,707983 45 GİRESUN -0,342129
4 KOCAELİ 1,745641 46 ARTVİN -0,361540
5 BURSA 1,561681 47 ERZİNCAN -0,369077
6 ESKİŞEHİR 1,010243 43 SİVAS -0,408015
7 ANTALYA 0,979019 49 AKSARAY -0,449240
8 TEKİRDAĞ 0,912105 50 K.MARAŞ -0,450686
9 ADANA 0,825002 51 BARTIN -0,472164
10 İÇEL 0,692054 52 TOKAT -0,481332
11 MUĞLA 0,625896 53 ÇANKIRI -0,506919
12 AYDIN 0,572214 54 SİNOP -0,512526
13 BALIKESİR 0,566499 55 ORDU -0,535689
14 KIRKLARELİ 0,554468 56 ERZURUM -0,550649

�15 KAYSERİ 0,530593 57 DİYARBAKIR -0,614462
16 DENİZLİ 0,501473 58 YOZGAT -0,639394
17 BİLECİK 0,474944 59 ŞANLIURFA -0,657586
18 EDİRNE  0,408019 60 TUNCELİ -0,694920
19 ZONGULDAK 0,362269 61 ADIYAMAN -0,752853
20 ÇANAKKALE 0,351583 62 KARS -0,754675
21 İSPARTA 0,337425 63 GÜMÜŞHANE -0,783385
22 MANİSA 0,308470 64 BAYBURT -0,798578
23 UŞAK 0,249609 65 BATMAN -0,869404
24 KONYA 0,220072 66 MARDİN -0,916083
25 GAZİANTEP 0,199953 67 VAN -0,955459
26 HATAY 0,189559 68 SİİRT -0,970848
27 SAKARYA 0,154779 69 IĞDIR -0,980015
28 BOLU 0,147192 70 HAKKARİ -1,053626
29 BURDUR 0,144998 71 BİTLİS -1,056951
30 KIRIKKALE 0,141061 72 ARDAHAN -1,057505
31 KÜTAHYA 0,093397 73 BİNGÖL -1,060746
32 NEVŞEHİR 0,006389 74 AĞRI -1,134534
33 ELAZIĞ -0,024586 75 ŞIRNAK -1,224524
34 TRABZON -0,034803 76 MUŞ -1,244671
35 SAMSUN -0,042239
36 KIRŞEHİR -0,116527
37 RİZE -0,122267
38 MALATYA -0,179552
39 AMASYA -0,193947
40 KARAMAN -0,225250
41 AFYON -0,228109
42 NİĞDE  -0,280378
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Tablo 6: İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sõralamasõ Araştõrmasõnda Merkez İlçelerin 
Sõralamadaki Yerleri (1996) 

 858 İlçe İl 858 İlçe İl
1 İSTANBUL NORMAL 41 62 DİYARBAKIR l.DERECE
2  ANKARA NORMAL 42 63 ÇORUM l.DERECE
3  İZMİR NORMAL 43 71 ZONGULDAK l.DERECE
4 1 BURSA NORMAL 44 73 ÇANKIRI l.DERECE
5 2 ADANA NORMAL 45 76 KIRŞEHİR l.DERECE
6 3 ANTALYA NORMAL 46 77 K.MARAŞ l.DERECE
7 4 DENİZLİ NORMAL 47 78 SİNOP l.DERECE
8 5 ESKİŞEHİR NORMAL 48 80 HATAY NORMAL
9 6 KOCAELİ NORMAL 49 82 BİLECİK NORMAL
10 7 İÇEL NORMAL 50 86 DÜZCE NORMAL
11 9 KONYA NORMAL 51 88 KARAMAN l.DERECE
12 10 KAYSERİ NORMAL 52 89 KIRKLARELİ NORMAL 
13 13 GAZİANTE NORMAL 53 94 ARTVİN l.DERECE
14 15 SAMSUN l.DERECE 54 97 KASTAMONU l.DERECE
15 20 AYDIN NORMAL 55 102 NİĞDE l.DERECE
16 21 TRABZON l.DERECE 56 105 ŞANLIURFA l.DERECE
17 22 EDİRNE NORMAL 57 108 TOKAT l.DERECE
18 25 İSPARTA NORMAL 58 111 ERZİNCAN l.DERECE
19 26 MANİSA NORMAL 59 120 AKSARAY l.DERECE
20 27 YALOVA NORMAL 60 126 AMASYA l.DERECE
21 31 BOLU NORMAL 61 146 OSMANİYE l.DERECE
22 33 BALIKESİR NORMAL 62 149 YOZGAT l.DERECE
23 34 SAKARYA NORMAL 63 151 VAN l.DERECE
24 35 ÇANAKKA NORMAL 64 155 BATMAN l.DERECE
25 36 TEKİRDAĞ NORMAL 65 164 BARTIN l.DERECE
26 33 UŞAK NORMAL 66 168 KARS l.DERECE
27 41 MALATYA l.DERECE 67 170 ADIYAMAN l.DERECE
28 44 MUĞLA NORMAL 68 175 GÜMÜŞHANE l.DERECE
29 47 GİRESUN l.DERECE 69 179 MARDİN l.DERECE
30 48 AFYON NORMAL 70 186 SİİRT l.DERECE
31 49 KARABÜK I.DERECE 71 211 TUNCELİ l.DERECE
32 50 ERZURUM I.DERECE 72 246 KİLİS l.DERECE
33 51 KIRIKKAL l.DERECE 73 259 BAYBURT l.DERECE
34 52 NEVŞEHİR l.DERECE 74 330 BİNGÖL l.DERECE
35 53 SİVAS l.DERECE 75 340 BİTLİS l.DERECE
36 54 ORDU l.DERECE 76 352 AĞRI l.DERECE
37 55 RİZE l.DERECE 77 379 HAKKARİ l.DERECE
38 56 ELAZIĞ l.DERECE 78 467 İĞDIR [.BERECE
39 57 KÜTAHYA NORMAL 79 486 MUŞ l.DERECE
40 60 BURDUR NORMAL 80 560 ARDAHAN l.DERECE

81 582 ŞIRNAK l.DERECE

NOT: "İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sõralamasõ" araştõrmasõnda İstanbul, Ankara ve İzmir illeri gelişmiş 
merkezler olarak kabul edilerek kapsam dõşõnda bõrakõlmõştõr. 
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1991 yõlõ çalõşmasõnda ise il kapsamõ 73�e çõkmõştõr. Kayseri İli ise 1.52401�lik endeks 

değeriyle 23�üncü sõrada yeralmõştõr (DPT, 1991). 

Müsteşarlõğõmõzca yapõlan en son ilçe araştõrmasõ ise �İlçelerin Sosyo-Ekonomik 

Gelişmişlik Sõralamasõ� adõnõ taşõmaktadõr.  Ülke genelinde 858 ilçe içerisinde Kayseri 

Büyükşehir İlçesi�nin 10�uncu sõrada yeraldõğõ araştõrmada, diğer ilçeler şu şekilde sõralanmõştõr: 

Hacõlar (91), Talas (122), Develi (252), Felahiye (257), İncesu (283), Bünyan (313), Yahyalõ 

(378), Sarõoğlan (391), Yeşilhisar (430), Põnarbaşõ (480), Özvatan (492), Akkõşla (533), Sarõz 

(556) ve Tomarza (585) (Dinçer, 1996).

En son 1996 yõlõnda yapõlan İl sõralamasõnda ise Kayseri İli, araştõrma kapsamõndaki 76 il 

içerisinde 0,530593�lük endeks değeriyle 15�inci sõrada yeralmõştõr (Dinçer B., Özaslan M., 

Satõlmõş E., 1996). 

2.4.3. GSYİH ve Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi Verilerinin Değerlendirilmesi 

GSYİH serileri ile il ve ilçeler bazõnda yapõlan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi 

çalõşmalarõ değerlendirildiğinde, Kayseri İli için şu genellemeleri yapmamõz mümkün 

olmaktadõr. 

(1) Kayseri İli�nde Merkez İlçe ve diğer ilçeler arasõnda önemli bir sosyo-ekonomik

gelişmişlik farkõ bulunmaktadõr. Merkez İlçe�de büyük ölçüde sanayileşmeden kaynaklanan 

gelişmenin, diğer ilçelere yayõlmasõ gerçekleşememiş, bu nedenle de kõr-kent kutuplaşmasõ 

artmõştõr. Çevrede yeralan ilçelerin azgelişmişliği, bir bütün olarak Kayseri İli�nin sosyo-

ekonomik gelişmişlik değerlerini etkilemekte ve Kayseri�yi iller sõralamasõnda aşağõya 

çekmektedir. Bu nedenle, ilçelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini hõzlandõracak politikalar 

öncelikli olmalõdõr. 

(2) Araştõrmalarda   kullanõlan   sosyal  ve   ekonomik    gösterge       değerlerinde 

�toplam   büyüklükler�    ağõrlõklõ   olduğunda    Kayseri   sõralamalarda   yukarõya çõkmakta, 

�kişi  başõna  değerler�   ağõrlõklõ  olduğunda il,   alt  sõralara   inmektedir.    Diğer    bir  deyişle, 
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il bazõnda toplam büyüklükler itibariyle tüm sektörlerde oldukça zengin bir potansiyele sahip 

olan Kayseri�nin, aynõ zamanda büyük bir nüfusa sahip olmasõ, göstergelerin nüfusa bölündüğü 

(fert başõna değerler) değişkenlerde Kayseri�yi iller sõralamasõnda aşağõya çekmektedir. Ancak, 

nüfusun büyük olmasõ, mevcut durumda Kayseri�nin gelişmesinde engel olarak görülmemelidir. 

Bu özelliğiyle Kayseri, gelişen yerel ekonomi ve yayõlan çevre ekonomiler için büyük bir pazar 

ile zengin bir işgücü ve girişimci altyapõsõ sunmaktadõr. 

(3) Araştõrmalarda kullanõlan sosyal ve ekonomik gösterge değerlerinde �süreç

değişkenler� ağõrlõklõ olduğunda, Kayseri sõralamalarda yukarõya çõkmakta, �kesit değişkenler� 

ağõrlõklõ olduğunda il alt sõralara inmektedir. Başka bir deyişle Kayseri nisbi olarak hõzla 

gelişmektedir. 

(4) Kayseri İli 1996 yõlõnda yapõlan sosyo-ekonomik gelişmişlik sõralamasõna göre İkinci

Derecede Gelişmiş İller Grubunda/ kademesinde yeralmõştõr. DPT tarafõndan 1982�de 

yayõmlanan Kademelenme çalõşmasõnda bölge merkezi olarak belirlenen/ ortaya çõkan 

Gaziantep, Trabzon ve Samsun gibi iller ise 1996 yõlõ çalõşmasõnda ancak Üçüncü Derecede 

Gelişmiş İller Grubunda/ kademesine yeralmõştõr (DPT, 1982). Kayseri�nin son 

kademelenmedeki yeri İl�in bölge merkezi niteliğinin öne çõktõğõnõ göstermektedir. Bundan 

dolayõ da İl, son yõllarda diğer iller ve bölgelerden önemli oranda bir göç almaktadõr. 

(5) Kayseri İli�nin sosyal ve ekonomik gelişmişlik değerleri diğer iller ile

karşõlaştõrõldõğõnda,   İl�in oldukça dinamik bir gelişme performansõna sahip olduğu 

görülmektedir.      Özellikle    son  yõllarda     İl�in   sanayi   sektöründe göstermiş olduğu 

atõlõmlar  dikkat  çekicidir.    İl  mevcut    sanayi performansõ doğrultusunda Ülke genelinde 

sayõlõ  merkezlerden  biri  olmuş  ve  hatta     �Anadolu   Kaplanlarõ�  ya   da  �Yeni/ Yerel 

Sanayi Odaklarõ�   olarak   tanõmlanan   iller   arasõnda   yeralmaktadõr (DPT, 2001; Özcan, 

1995).  Ancak,      Ülkenin    birçok    şehrinde   ve Kayseri ile birlikte değerlendirilmesi 

gereken   Denizli   ve   Gaziantep gibi   sanayi   odaklarõnda da olduğu gibi Kayseri İli�nin 

başlõca   sorunu,   Merkez   İlçe   ile   diğer   ilçeler   arasõndaki gelişmişlik farklõlõklarõ 

olmaktadõr.      Bu    durum   ülkenin   birçok şehrinde olduğu gibi Kayseri�de de belirgindir. 

Öyle ki,      Melikgazi   ve   Kocasinan�dan   oluşan   Merkez   (Büyükşehir)   İlçe, 1997 yõlõnda 

il-içi    GSYİH�nõn    yüzde    70�e   yakõn    bölümünü    tek başõna oluşturmaktadõr. Diğer 14 



Kayseri İl Gelişme Raporu 

 .      41 

ilçe ise yüzde 30�luk bölümünü paylaşmaktadõr. Diğer illerde de çok çarpõcõ bir biçimde görülen 

bu sorunun temel nedeni, sanayi ve hizmet faaliyetlerinin Merkez İlçe�de toplanmõş olmasõdõr. 

Diğer ilçeler �Rapor�da da detaylõ olarak belirtildiği gibi- genellikle tarõm ve hayvancõlõk 

ağõrlõklõ bir ekonomik yapõya sahip olmuştur.  

Tarõm sektörünün ise hem Ülke hem de il-içi GSYİH oluşumlarõna katkõsõnõn yõllar 

itibariyle azalmasõ, Ülkedeki çoğu ilde Merkez İlçeler ile diğer ilçeler arasõndaki gelişmişlik 

farklõlõklarõnõn azaltõlmasõ, Merkezi idare ile birlikte yerel idarelerin/ kurumlarõn (kamu, özel ve 

gönüllü sektörlerin) ayrõ ayrõ ve birlikte yapacaklarõ girişimleri gerekli kõlmaktadõr.  

(6) GSYİH ve sosyo-ekonomik gelişmişlik araştõrmalarõ birlikte değerlendirildiğinde ise

Kayseri İli için şu yoruma varmamõz mümkün olmaktadõr: Kayseri sosyo-ekonomik gelişmişlik 

düzeyi itibariyle iller sõralamasõnda daha ön sõralarda yeralmaktadõr. Türkiye�deki uygulamada, 

GSYİH değerlerine üretim değerleri ile ulaşõldõğõ da gözönünde bulundurulduğunda, geçmiş 

dönemlerde kamu tarafõndan yapõlan sosyal ve fiziki yatõrõmlar stoğu anlamõna da gelebilecek 

olan sosyo-ekonomik gelişmenin, Kayseri�de üretimdeki gelişmenin önünde olduğu belirtilebilir. 

Diğer bir ifadeyle, geçmiş dönemde yapõlan eğitim, sağlõk, yol, OSB, enerji gibi sosyal ve fiziki 

altyapõ yatõrõm stoklarõ sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen başlõca değişkenler olmakta ve 

Kayseri�yi iller sõralamasõnda yukarõya taşõmaktadõr. Buna göre denilebilir ki; eğitim, sağlõk ve 

benzeri yatõrõmlar açõsõndan kamu, geçmiş dönemde Kayseri İline nisbi olarak yoğun yatõrõmlar 

yapmõştõr.  

2.5. Temel Sorunlar ve Gelişme Politikalarõ 

Kayseri İli�nde          ilçelerin ve kõrsal kesimin geliştirilmesi hem ilin ekonomik 

gelişmesi,   hem  de   gelişmenin    dengeli     dağõlõmõ    açõsõndan    önem    taşõmaktadõr. Bu 

nedenle,   İl merkezi dõşõndaki ilçelerin geliştirilmesi ve  mevcut potansiyellerin ortaya 

çõkarõlarak     harekete     geçirilebilmesi    için    �Kõrsal Kalkõnma Projelerine� ağõrlõk 

verilmelidir.    Bu   kapsamda;     başta    tarõm-hayvancõlõk olmak üzere ilçeler itibariyle 

çeşitlilik     arzeden;     halõ ve kilim dokumacõlõğõ,         küçük ölçekli sanayi, maden rezervleri 

ve   turizm gibi   potansiyellerin    önemi kendiliğinden     ortaya çõkmaktadõr.   İl merkezi ile 

diğer  ilçeler  arasõndaki  sosyo-ekonomik    gelişmişlik farklõlõklarõ sorunu da dikkate 
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alõndõğõnda, ilçelerin potansiyellerini harekete geçirecek yatõrõmlar ve projelere öncelik verilmesi 

gereği ortaya çõkmaktadõr. Bu kapsamda öncelik verilmesi gereken konulardan başlõcalarõ 

şunlardõr; 

••••   Küçük sanayi potansiyeli gelişmekte olan ilçelerde KSS ve OSB�ler kurulmasõ ve

ayrõca belli sektörlerde uzmanlaşma eğilimi gösteren ilçelerde ihtisaslaşma sürecini ve

nihai aşamada kalite ve verimliliği artõracak olan İhtisas OSB�ler kurulmasõ,

••••   Halõ ve kilim dokumacõlõğõnõ geliştirecek özel projeler, fason üretimin teşviki, halõ ve

kilimcilikte kooperatifleşme girişimleri, pazarlama sorunlarõnõ çözmek amacõyla

yurtdõşõnda çalõşan Kayserili işçiler ile birlikte ortak projelerin geliştirilmesi ve

uygulanmasõ,

••••   Tarõmsal sulama olanaklarõnõ artõracak olan mevcut ve yeni sulama projelerine öncelik

verilmesi ve yem bitkileri üretimini özendirilmesi,

••••   Tarõmda mekanizasyonu hõzlandõracak projelerin uygulamaya konulmasõ,

••••   Tarõm ve hayvancõlõkta ürün çeşitliliğini sağlayacak tatlõ su balõkçõlõğõ, seracõlõk,

mantar yetiştiriciliği, arõcõlõk ve sõnai bitkiler gibi projelerin uygulamaya konulmasõ,

••••   Hayvan õslahõ projelerinin geliştirilmesi,

••••   Mera õslahõ projelerinin geliştirilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ,

••••   Maden potansiyellerinin değerlendirilmesine yönelik projeler geliştirilmesi,

••••   Turizm potansiyellerinin değerlendirilmesine yönelik projeler geliştirilmesi,

••••   İnsan kaynaklarõnõ geliştirmeye yönelik olarak eğitim projeleri geliştirilmesi.

Bu kapsamda; merkezi idare ile yerel idareler yanõnda kamu, özel ve gönüllü sektörlerin 

birlikte ve ayrõ ayrõ yapacağõ işlerin/ görevlerin tanõmlamasõ, İlin planlõ ve eşgüdüm içinde 

gelişimi açõsõndan önemlidir. 

Yine bu kapsamda kamu, potansiyeli olan ve gerekli olan yerlerde, yerel idareler ve özel 

sektör ile işbirliği çerçevesinde KSS, OSB, sulama projeleri, eğitim, sağlõk yatõrõmlarõ gibi fiziki 

ve sosyal altyapõ yatõrõmlarõna öncelik vermelidir. 
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Diğer yandan yerel idareler ve İl�de bulunan kamu, özel ve gönüllü sektör kuruluşlarõ, 

aşağõda belirtilen sorunlarõn çözümüne yönelik projelere ağõrlõk vermelidir.  

••••   Sanayide yüksek teknoloji kullanõmõ ve katma değeri yüksek ürünlere geçiş,

••••   Yerel düzeyde firmalararasõ ve kurumlararasõ işbirliğini geliştirecek projeler, işbirliği-

ortaklõk projeleri,

••••   Yerel tanõtõm faaliyetleri,

••••   İnsan kaynaklarõnõ geliştirmeye yönelik eğitim projeleri,

••••   Kurumsallaşmayõ/ profesyonelleşmeyi hõzlandõrõcõ projeler,

••••   Üniversite-sanayi işbirliğini ve AR-GE faaliyetlerini geliştirici projeler,

••••   Ticaret merkezlerinin kurulmasõ,

••••   Ticaret fuarlarõnõn kurulmasõ,

••••   Çok ortaklõ girişimleri teşvik etmek, sektörel dõş ticaret sermaye şirketleri gibi

oluşumlarõ kurmak ve yaygõnlaştõrmak,

••••   Yabancõ sermaye ile ortaklõk girişimlerini artõrõcõ faaliyetler.

Belirtilen projelerin uygulanmasõnda ve yeni projelerin uygulamaya aktarõlmasõnda 

kurulmakta olan �Kayseri Kent Konseyi�nin de önemli işlevler üstlenmesi beklenmektedir. 
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3. GENEL BİLGİLER/ İLİN GENEL ÖZELLİKLERİ

3.1. İlin Adõ ve Kõsa Tarihçe 

Çeşitli kaynaklara göre, Kayseri�de yerleşim tarihinin Neolitik Yeniçağa kadar uzandõğõ 

belirtilmektedir. Yerleşim yeri olarak daha kesin kanõtlar Eski Bronz devrine ait olup, Hörcüyük 

ve Cinniyurt Köyleri o dönemin yerleşim yerleri olarak gösterilmektedir. Kayseri�nin 21 

kilometre kuzeydoğusunda yeralan Kültepe ise M.Ö. 4000 yõllarõndan (Kalkolit Çağ) başlayarak 

Roma Devri sonuna kadar daima yerleşim merkezi olmuştur. Kültepe�den başka, Yahyalõ�nõn 

Eğriköy ve İncesu höyükleri de aynõ devir iskanõna işaret etmektedir. 

Anadolu�da ilk yazõ Asurlular�dan kalmõş olan çivi yazõsõdõr. Asurlular, M.Ö. 2000-1750 

arasõnda Kültepe civarõnda yerleşmiş ve ticaretle uğraşmõş bir kavimdir. Kültepe-Kaniş 

yakõnõndaki Karum�da (Pazar Yeri) bulunmuş olan tabletler arasõnda Asurlu tüccarlara ait ticari 

mektup ve senetler vardõr. 

M.Ö. 1750-1450 yõllarõ arasõnda Mazaku ya da Özebya olarak anõlan Kayseri ve çevresi

Hitit Devleti�nin eline geçmiştir. Hititler�den sonra Frig Devleti�nin, M.Ö. 683�ten sonra 

Metlerin, M.Ö. 550�lerde de Persler�in hakimiyetine geçmiştir. M.Ö. 333 yõlõnda Büyük 

İskender, Pers hakimiyetine son vermiştir. İl daha sonra Kapadokya Devleti�nin ve M.S. 17�de 

de Roma İmparatorluğu�nun eline geçmiştir. Bu dönemde Roma�nõn eyaleti haline gelen Kayseri 

�Kayseriya� adõyla idare edilmiştir. Kayseri�nin Türk hakimiyetine girmesi 1072 yõlõnda 

olmuştur.  

Bütün bu dönemler boyunca Kayseri bir önceki bölümde de değinildiği gibi önemli bir 

ticaret merkezi olarak işlev görmüştür. Örneğin, Anadolu�nun merkezi bir bölgesinde bulunmasõ 

dolayõsõyla İpek Yolu gibi çok uzun bir dönem boyunca dünya ticaretinde önemli bir yer işgal 

etmiş olan bir ticaret yolu Kayseri üzerinden geçmiştir. İpek Yolu�nun İl�deki ticaret ve zenaat 

faaliyetlerinin gelişmesi açõsõndan önemli bir yeri vardõr. 
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Kayseri, Cumhuriyet�in ilanõyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti�nin büyük bir vilayeti olmuş 

ve hõzla büyümüştür. 1926�da Tayyare Fabrikasõ (şimdiki Hava İkmal Bakõm Merkezi) 

kurulmuş, 1927 yõlõnda Kayseri Tren İstasyonu hizmete girmiştir. 1931�de Bünyan�da Sarmõsaklõ 

Çayõ üzerinde kurulan hidroelektrik santralinden şehre elektrik verilmeye başlanmõş ve 1953�te 

Sümerbank Kayseri Bez Fabrikasõ açõlmõştõr. Kurulan bu işletmeler Kayseri İli�nde bir eğitim 

merkezi olarak da hizmet etmişler ve sanayinin gelişmesini sağlamõşlardõr. Bu gelişmeler 

sonucunda Kayseri, köyden kente göç olgusuyla (özellikle 1940�larõn sonlarõnda) karşõ karşõya 

kalmõştõr. 1945 yõlõnda ilk şehir imar planõ yapõlmõş ve böylece, Kayseri ülkemizdeki diğer illere 

göre daha planlõ bir gelişme gösterebilmiştir. 

1950�den sonra ise nüfus hõzla artmaya başlamõştõr. Aynõ yõl Şeker Fabrikasõ devreye 

girmiştir. Bu yõl özel sektör için de bir dönüm noktasõ olmuş ve kamu yatõrõmlarõnõn yanõsõra, 

özel sektör yatõrõmlarõnda da büyük artõşlar görülmeye başlamõştõr. Fakat, bu dönemde 

kurulmaya başlayan özel sektör yatõrõmlarõ genellikle küçük ölçekli işletmelerdir. 

Şehrin dõşõnda kurulan Şeker Fabrikasõ, Tayyare Fabrikasõ ve Sümerbank gibi kuruluşlar 

şehir yerleşimini de etkilemiş ve bu fabrikalar civarõnda, çalõşanlar tarafõndan yaptõrõlan 

kooperatif evleri ilin görünümünü değiştirmiştir. Benzeri etkiler, Eski Sanayi (1956) ve Yeni 

Sanayi Siteleri ve ayrõca Birlik Mensucat (1951) ve Orta Anadolu Mensucat (1955) 

Fabrikalarõ�nõn kurulmasõyla da görülmüştür. Birinci (Kayseri) Organize Sanayi Bölgesi de 

günümüzde aynõ şekilde şehir yerleşimini büyük ölçüde etkilemektedir. 

1966 yõlõnda şehirdeki gelişmeye bağlõ olarak Anadolu Fuarõ açõlmõş, 1963 yõlõnda açõlan 

Erkilet Havaalanõ 1967 yõlõndan itibaren sivil ulaşõma hizmet vermeye başlamõştõr. Görülüyor ki, 

şehrin yerleşim planõ olarak gelişmesinde, ana etken yerel sanayileşme dinamikleri olmuştur.  



Kayseri İl Gelişme Raporu 

 .      46 

3.2. Coğrafi Konumu ve Yapõsõ 

3.2.1. Genel Konum  

İç Anadolu�nun yukarõ Kõzõlõrmak bölgesinde 340 56� ve 360 59� doğu boylamlarõyla 370 

45� ve 380 18� kuzey enlemleri arasõnda yer alan Kayseri İli 16.917 kilometrekarelik 

yüzölçümüyle ülke topraklarõnõn yüzde 2,2�lik bir bölümünü kaplamaktadõr. İl merkezinin 

denizden yüksekliği 1054 metredir. 

İl sõnõrlarõnõn uç noktalarõ aşağõdaki tabloda gösterilmektedir: 

Tablo  7: İl Sõnõrlarõnõn Uç Noktalarõ 

Yönler Uç Noktalar  
Enlem 

(Kuzey) 
Boylam 
(Doğu) 

Doğu Uzunpõnar-Põnarbaşõ 380 00� 360 58� 
Batõ Derbentbaşõ-Yeşilhisar 380 24� 340 56� 
Kuzey Alamettin-Sarõoğlan 380 18� 350 52� 
Güney Büyükçakõr-Yahyalõ 370 45� 350 24� 

Kaynak : Kayseri Valiliği İl Envanteri  

 İl alanõ kuzeybatõ ve kuzeyden Yozgat�õn Çayõralan ve Boğazlõyan; kuzey ve 

kuzeydoğudan Sivas�õn Gemerek, Şarkõşla, Kangal ve Gürün; doğudan Kahramanmaraş�õn Afşin 

ve Göksun; güneyden Adana�nõn Tufanbeyli, Saimbeyli Feke ve Karaisalõ; güneybatõdan 

Niğde�nin Merkez ve Çamardõ; batõdan ise Nevşehir�in Derinkuyu, Ürgüp ve Avanos ilçeleriyle 

çevrilidir. 

 İli, güneyden ve doğudan Orta Toroslar�õn uzantõlarõ; kuzeyden ve batõdan ise geniş bir 

lav platosu sõnõrlar. Kayseri il  topraklarõnõn yüzde 36,1�i dağlarla, yüzde 14,8�i ovalarla, yüzde 

49,1�i gibi büyük bir bölümü ise platolarla kaplõdõr. 

 Topraklarõn yüzde 53,4�ü tarõm arazisi olan İlin toprak kullanõmõnda en küçük payõ, 

yüzde 6,23 ile orman ve fundalõk alan oluşturmaktadõr. Arazi dağõlõmõ aşağõdaki Tabloda 

sunulmuştur:  
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 Tablo  8: Arazi Dağõlõmõ 

Arazi Dağõlõmõ Miktar(Ha) Oran(%) 
Tarõm Arazisi 670.584 39.64
Çayõr Mera 691.028 40.84
Orman ve Fundalõk 107.157 6.34
Tarõm Dõşõ Arazi 222.931 13.18
Toplam 1.691.749 100.00
Kaynak : Kayseri Valiliği İl Brifing Raporu  

Görüldüğü üzere il yüzölçümünün yüzde 40�a yakõn bölümünü tarõm arazisi 

oluşturmaktadõr. En düşük arazi oranõ ise orman ve fundalõk alandõr. Kayseri orman yönünden 

oldukça fakirdir 

3.2.2. Yeryüzü Şekilleri 

 Orta Anadolu�nun yukarõ Kõzõlõrmak bölümünde yer alan Kayseri il topraklarõ, 

kuzeydoğu-güneybatõ doğrultulu kõrõklõ-kõvrõmlõ yapõda ve birbirine koşut üç dağ sõrasõ ile 

bunlarõn arasõndaki platolar ve çöküntü havzalarõyla biçimlenmiştir.  

 İlde yer alan ovalar, pliyosen ve kuvaternerdeki kõrõlma ve kõvrõlma hareketleriyle oluşan 

tektonik çöküntü çukurlarõnõn birikinti maddeleriyle dolmasõ sonucu ortaya çõkmõştõr.  

a) Dağlar

 İl alanõnõ engebelendiren dağlar üç sõra halindedir. Bunlardan ikisi yer kabuğu 

hareketleriyle kõrõlma ve kõvrõlmalara uğrayarak yükselmiş dağlardõr. Diğer grup ise Orta 

Toroslar�õn Orta Anadolu�ya kõvrõlan bölümünün uzantõlarõdõr. Bu dağlar birbirinden çöküntü 

havzalarõyla ve yüksek platolarla ayrõlmõştõr. Türkiye�nin önemli volkanlarõndan olan Erciyes 

Dağõ da  il sõnõrlarõ içinde yer almaktadõr. 

 Türkiye�nin en yüksek dağlarõndan olan Erciyes, Kayseri İli�nin güneybatõsõnda tek bir 

kütle durumunda yükselmektedir.  

 Erciyes Dağõ�nõn kuzey yamaçlarõnda, yükseklikleri 2200 ile 2700 m. arasõnda değişen 

birçok volkan tepe sõralanmõştõr.  
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 Erciyes, III. Zaman ortalarõndan başlayarak çeşitli dönemlerde etkinlik gösteren, lav ve 

tüf püskürten eski bir yanardağdõr. Bu özelliği ile Erciyes Dağõ türlü yaştaki volkanlardan 

oluşmuş bir küme volkan olarak nitelendirilmektedir. Toros orojenez kuşağõ ile İç Anadolu 

masifleri arasõndaki alanda, püskürmelerle ortaya çõkan kuzeydoğu-güneybatõ doğrultulu 

dağlarõn en önemlisi olan Erciyes, özellikle pontiyen, pliyosen ve pleistosendeki yanardağ 

püskürmeleri sonucu bir stratovolkan (tabakalõ volkan) olarak yükselmiştir. Erciyes Dağõ�nda 

bugünkü ana volkan konisi, bazaltlõ lavlarla oluşan eski volkan temelinin, daha sonra kõvamlõ 

andezit lavlarõnõn püskürmesi sõrasõnda iç basõnç sonucu parçalanmasõyla açõlan çukurda 

oluşmuştur. Ana doruğun doğusunda, dağõ bir yay biçiminde çeviren Koç Dağõ�nõn eski volkanõn 

kalõntõsõ olduğu sanõlmaktadõr. Bu arada dağõn püskürmeleri sõrasõnda ortaya çõkan lav, tüf, dõşõk 

(cüruf) ve lapilliler (yanardağ çakõlõ) yaklaşõk 100 km. uzaklõğa dek yayõlmõş ve bu volkanik 

malzemeler, Erciyes Dağõ�nõn çevresindeki tepe ve platolarõn buğünkü yapõsõnõ belirlemiştir.  

 Erciyes Dağõ üzerinde IV. Zaman�da oluşan buzullar ise aşõndõrma yoluyla dağõn yüksek 

kesiminde geniş ve derin sirkler (buz yalaklarõ) ortaya çõkarmõştõr. Dağda, 3000-3500 m. arasõ 

yükselti kuşağõnda yer alan bu 8 buz yalağõndan birinin geniş bölümünde bir buzul 

bulunmaktadõr. Boyu 700 m, eni ise yaklaşõk 200 m. olan bu buzulun kalõnlõğõ 20 ile 50 m. 

arasõnda değişmektedir. 

 Günümüzde Erciyes, sönmüş bir genç volkan dağõ olarak, 3916 m. yüksekliği, heybetli 

görünüşü, 1100 kilometrekareyi geçen alanõ, çevresine canlõlõk veren varlõğõ ile bölgenin bir 

tabiat zenginliğidir. 

İl alanõnõ engebelendiren birbirine paralel üç dağ grubundan en kuzeyde olanõ Erciyes ile 

başlayõp, Koramaz Dağõ�yla (1900 m.) süren bu dağ sõrasõ, son kabartõsõnõ il sõnõrlarõnõn 

kuzeyinde, Hõnzõr Dağõ�nda (2500 m.) gösterir. Koramaz ve Hõnzõr dağlarõ kõrõklõ-kõvrõmlõ dağlar 

niteliğindedir.   

 Diğer bir dağ grubu, ilin güneyinde Süveğen dağõ ile başlar. Aygörmez    (2094 m.) ve 

Köşkerli (2000 m.) dağlarõ ile süren sõra, Kepekli dağõ (2225 m.) ile Uzunyayla�ya doğru uzanõr. 
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 İl sõnõrlarõ içindeki kuzeydoğu-güneybatõ uzantõlõ üç dağ sõrasõnõn en güneyindeki son 

grubunu oluşturan Tahtalõ Dağlarõ; Bakõrdağõ, Beydağõ, Soğanlõ Dağõ ve Gövdeli Dağõ gibi 

kabartõlardan oluşmaktadõr. Orta Toroslar�õn uzantõlarõ olan bu sõradağõn birçok noktasõ 2500 

metrenin üzerindedir.  

İlin başlõca yükseltileri Tablo 9�da belirtilmektedir.  

Tablo  9: Başlõca Dağ ve Tepeler 

Dağ ve Tepenin 
Adõ 

Yüksekliği 
(Metre) 

Bulunduğu İlçe 
Veya İlçenin Adõ 

Üzerinde Bul. 
Sõradağ Özellikleri 

Erciyes Dağõ 3.917 Melikgazi,Develi - Volkanik kõş 
Sporu Yapõlr 

Aladağ 3.735 İncesu - -
Dumanlõ Dağõ 3.024 Põnarbaşõ Orta Toroslar  -           
Binboğa Dağõ  2.856 Sarõz Orta Toroslar -
Hõnzõr Dağõ 2.500 Akkõşla  Orta Toroslar - 
Bakõr Dağõ 2.462 Develi - -
Tahtalõ Dağõ 2.100 Sarõz Orta Toroslar -
Soğanlõ Dağõ 2.100 Sarõz Orta Toroslar -
Rostan Dağõ 2.100 Sarõz Orta Toroslar -
Beydağõ 2.054 Põnarbaşõ Orta Toroslar -
Kõzõlviran Dağõ 1.950 Bünyan - -
Aygörmez Dağõ 1.950 Bünyan - -
Hodul Dağõ 1.937 İncesu - -
Koramaz Dağõ 1.900 Bünyan - -

Kaynak : Kayseri Valiliği İl Envanteri  

b) Platolar, Yaylalar

Kayseri il alanõnõn yüzde 49,1 gibi önemli bir bölümü, plato biçimindeki yüksek 

düzlüklerle kaplõdõr. Bunlar kimi yerde akarsularla yarõlmõş yüksek plato düzlükleri, kimi yerde 

de dağlar arasõnda uzanan ve yine derin vadilerle parçalanmõş havzalar durumundadõr. Bu tür 

düzlüklerin bir bölümü, Kayseri ve Develi ovalarõnõn çevresinde yer almõştõr. Kayseri ovasõnõn 

kuzeyi ile Develi ovasõnõn doğu ve batõsõnda yer alan bu platolarõn yüzeyi yer yer engebelidir. 

Ova tabanõndan 100-300 m. yükseklikteki platolar üzerinde tepelik ve dalgalõ alanlar da geniş yer 

tutar. Bunlardan Kayseri ovasõnõn kuzeyinde, Erkilet ile Kõzõlõrmak vadisinin arasõnda yüksekliği 

1300-1400 m olanõ volkanik malzeme ile örtülüdür. 
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Söz konusu platolar, genellikle yatay duruşlu tortul katmanlarla (kalker, marn, kil) bunlarõn 

üzerinde ve arasõndaki volkanik taşlardan (andezit, bazalt, tüf) oluşmuştur. Bu katmanlar ve 

yõğõntõlar, zamanõmõzdan 15-20 milyon yõl önce, İç Anadolu�da geniş yer kaplayan göllerin 

içinde birikmiştir.  Bir yandan yüksek kesimlerden akarsular tarafõndan koparõlõp getirilen 

maddeler, bir yandan da Erciyes Dağõ�nõn kül tüfleri, göl içlerindeki bu birikintilerle karõşarak 

tortulaşmõştõr. Öte yandan sözkonusu göller, karalaşma evresinde yer yer lavlarla örtülmüştür. Bu 

alanlar daha sonra türlü yerkabuğu hareketleriyle  ya da akarsularõn etkisiyle plato görünümü 

almõştõr.  

İlde, bunlarõn dõşõnda Kõzõlõrmak�õn kabaca kuzey ve güneyinde yer alan 16 km. 

uzunluğunda ve 1550 m. yüksekliğindeki Sultan Sekisi ve Amarat düzlükleri de bulunmaktadõr. 

Bunlar yatay duruşlu kalkerler (yer yer travertenler) ve lavlarla örtülü, altlarõnda kalõn çakõl 

yõğõnlarõ yer alan yüksek düzlüklerdir. 

Uzunyayla ve Zamantõ teknesi ise, akarsularla derin biçimde yarõlmõş ve bu durumlarõyla 

plato görünümü almõş havzalardõr. Bunlardan Uzunyayla, dağlarla çevrili ve yüksekliği 1500-

1600 m. arasõnda değişen çok geniş bir havzadõr. Üç õrmağõn başlangõç yeri olan Uzunyayla, 

sularõnõ Zamantõ Irmağõ yoluyla Seyhan�a, Tohma çayõ ile Fõrat�a, kuzeydeki küçük derelerle de 

Kõzõlõrmak�a gönderir. Uzunyayla özellikle Zamantõ Irmağõ�nõn ilk kaynaklarõnõ aldõğõ yer olmasõ 

bakõmõndan da önemlidir. 

c) Akarsular

 Kayseri İli, Kõzõlõrmak ve Seyhan havzalarõ içinde kalmaktadõr. İlin önemli akarsularõ 

Kõzõlõrmak havzasõnda yer alan Kõzõlõrmak ve Sarõmsaklõ Suyu ile Seyhan havzasõnda kalan 

Zamantõ Irmağõ�dõr. Kayseri�de bunlarõn dõşõnda irili ufaklõ birçok dere ve çay da bulunmaktadõr.

Türkiye�nin    en   uzun    akarsuyu   olan Kõzõlõrmak�õn yaklaşõk 128 km.lik bölümü 

Kayseri İl    sõnõrlarõ    içindedir.    İle kuzeybatõda Ebülhayõr Köyü yakõnlarõnda giren 

Kõzõlõrmak,    bir  süre  kuzeydoğu-güneybatõ   doğrultusunda    aktõktan    sonra,  yine 
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kuzeydoğu-güneybatõ doğrultusunu akan õrmak, Kuşçu Kasabasõ önünde kuzeye doğru bir dirsek 

yapõp, kasabayõ çevreler ve yine doğu-batõ doğrultusunu alõr. Kõzõlõrmak bir süre aynõ yönde 

aktõktan sonra kuzeydoğu-güneybatõ doğrultusunu alarak Bahçe Köyü�nün güneybatõsõnda il 

sõnõrlarõ dõşõna çõkar. Kõzõlõrmak�õn il sõnõrlarõ içindeki ortalama yõllõk akõmõ, il merkezinin 30 

km. kuzeybatõsõndaki Yemliha Kasabasõ'nda yapõlan ölçümlere göre 63990 m3/sn�dir.  

 Kaynağõnõ Kayseri İli�nden alan en önemli akarsu ise Zamantõ Irmağõ�dõr. Seyhan 

Irmağõ�nõn iki büyük kolundan biri olan ve il topraklarõndaki uzunluğu 230 km. olan bu õrmak, 

Uzunyayla ortalarõnda, Örenşehir Bucağõ yakõnlarõnda Şerefiye Köyü'nde doğar. İlk kaynaklarõnõ 

Uzunyayla�dan aldõktan sonra kabaca kuzey-güney doğrultusunda akan Zamantõ, Põnarbaşõ 

İlçesi�nin kuzeydoğusunda, kuzeydoğu-güneybatõ doğrultusunu alõr. Yolu boyunca dar ve derin 

vadiler içinde akan Zamantõ Irmağõ, Boran, Çermişek, Kuş, Tahtacõk, Bercan, Tahtalõmezar, 

Kuru ve Alagöz gibi çay ve dereleri de sularõna katar. Menderesler çizerek akan Zamantõ Irmağõ, 

Tomarza�nõn güneyinde sert bir dirsek yaparak batõya yöneldikten sonra yine sert bir dirsekle 

kuzey-güney doğrultusunu alõr ve Yahyalõ İlçesi�nin güneyinde il sõnõrlarõ dõşõna çõkar. 

 Yağõş alanõ yaklaşõk 8.700 km2 olan Zamantõ Irmağõ�nõn ortalama yõllõk akõmõ 65.603 m3 

tür. Irmağõn en yüksek debisi saniyede 970 m3�e  bu sõradaki su derinliği 410 cm�ye kadar 

çõkmaktadõr.  

İlin başlõca akarsularõ ile ilgili sayõsal ve diğer bilgiler aşağõdaki Tablo 10�da 

verilmektedir. 
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Tablo  10: İldeki Akarsular 

Akarsuyun Adõ 

Top. 
Uzun. 
(Km) 

İl Sõnõr. 
İçindeki 
Uzun. 
(Km) 

Top. 
Uzun. 
Oranõ 
(%) 

Debi 
(M3/Sn) 

İl Sõnõrlarõ  
İçinde Baş. 

Bitiş 
Noktalarõ 

Kolu 
Olduğu 
Akarsu 

Değirmen D. 32 32 100 0.481 Kababeltepe Palas Kõzõlõrmak 

Develi Deresi 20 20 100 0.138 
Yağlõpõnar 
Aygörmez Zamantõ 

Güzler Deresi. 25 25 100 0.083 
Yassõ Tumbat 
Akköy Zamantõ 

Kesduyan Suyu 48 48 100 0.065 
Yahyalõ Çift 
Hõnzõrdağõ Kõzõlõrmak 

Kõşla Deresi 12 12 100 71.0 
İkrat Mevkii 
İncesu Zamantõ 

Kõzõlõrmak 1182 128 10.83 5.507 
Karaözü 
Bahçeköy - 

Sarmõsaklõ S. 55 55 100 4.7 
Çiçekli Yayla 
Beydeğirmeni Kõzõlõrmak 

Sarõz Çayõ 60 60 100 0.036 
Şarlak Molla- 
hüseyinler Seyhan 

Soğanlõ Deresi 17 17 100 0.352 
OrhanlõTumbaşõ 
Tepe Iltaş Zamantõ 

Tekir Suyu 19 19 100 0.834 
Yağlõpõnar 
Hisarcõk Kõzõlõrmak 

Yahyalõ Deresi. 30 30 100 2.025 
Kõzkalesi 
Mustafabeyli Zamantõ 

Zamantõ 2303 2300 100 22.5 Şerefiye Kapuz Seyhan 

Kaynak : Kayseri Valiliği İl Envanteri  

d) Göller

 Doğal Göller  

Kayseri İli�nde bulunan göllerin bir bölümü geniş sazlõk ve bataklõklar durumundadõr. 

 Develi Ovasõ�nõn güney kesiminde yer alan Sultansazlõğõ çok sayõda dereyle sulanmakta 

olan geniş bir bataklõktõr. Bir bütün halinde olmayõp, adacõklar biçiminde parçalanmõş olan 

sazlõkta birtakõm küçük gölcükler de oluşmuştur. Eğrigöl ve Sarp Gölü bunlar arasõndadõr. Sultan 

Sazlõğõ�ndaki saz, kamõş ve hasõrotlarõndan çeşitli biçimlerde yararlanõlmaktadõr. 
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 Develi Ovasõ�nõn kabaca ortasõnda, yaklaşõk 94 km2 lik bir alan kaplayan sularõ tuzlu olan 

Yay Gölü�nün derinliği ancak 2 m�ye varabilmektedir. Yaz döneminde gölün sularõnõn bir 

bölümü çekilince tuz yüzeye çõkar. Gölün yakõn çevresinde de kimi yerlerden tuzlu su 

çõkmaktadõr. 

 Sarõoğlan İlçesi�nin güneybatõ kesiminde, Palas Ovasõ�ndaki Tuzla gölü, sazlõk ve 

bataklõktõr. Bu gölün en derin yeri güneybatõda 15 m�yi bulur. Gölden tuz elde edilebilmektedir.  

İl merkezinin 13 km. kuzeydoğusundaki Engir Gölü, 0.4 km2 alan kaplar. Melikgazi 

ilçesine bağlõ Gesi Bucağõ ve Bağpõnar Köyü�nden doğan sular buraya dökülmektedir. 

 Sarõgöl, Erciyes Dağõ�nõn eteklerinde yer alõr. Denizden 2325 m. yükseklikte yer alan 

Sarõgöl, 0.12 km2 bir alana yayõlmõş yalçõn kayalõklarla çevrili bir krater gölüdür. 

İlin başlõca doğal gölleri ile ilgili bilgiler Tablo 11�de verilmektedir. 

Tablo  11: Doğal Göller 

Gölün Adõ 
Alanõ 
(Km2) 

En Derin 
Nokta(M) 

Denizden 
Yükseklik(M) Özellikleri 

Camõz Gölü 0.5 - 1072 
Av Turizmine elverişlidir. 
Tabiatõ koruma alanõ ve sit 
alanõdõr. 

Çöl Gölü 27.2 - 1072 Yazõn Kurumaktadõr. 

Sarõgöl 0.12 - 2325 
Volkaniktir, Kullanma suyu 
temin edilebilir. 

Yay Gölü 94 1.10 1071 
Av Turizme elverişlidir. 
Tabiatõ koruma alanõ ve sit 
alanõdõr. 

Tuzla Gölü 23.3 - 1131.50 Tuz üretimi mümkündür. 

Kaynak: Kayseri Valiliği İl Envanteri  

İlin baraj gölleri ise Ağcaşar, Akköy, Kovalõ ve Sarõmsaklõ�dõr. Bu barajlarla ilgili bilgiler 

Tablo 12�de verilmektedir. 
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Tablo  12: Baraj Gölleri 

Barajõn 
Adõ İlçesi Amacõ Yõlõ 

Bulun. 
Nehir 

Alan 
(km2) 

Yük- 
sek- 
liği 
(m) 

Kret 
Uzun-
luğu 
(m) 

Göl 
Hac. 
(m3) 

Dol. 
Hacm

i 
(m3) 

Ağcaşar Yahyalõ Sulama 1986 Yahyalõ 
Deresi 

4.118 24 1275 61.7x106 1.7 

Akköy Yeşilhisar Sulama 
Taskõn 

1967 Asarcõk 
Deresi 

0.800 41.5 198 7.7x106 0.43 

Kovalõ Yeşilhisar Sulama 1987 Dündarlõ Çayõ 1.670 42  1216 25.1x106 3 

Sarõmsa
klõ 

Kocasinan Sulama 
Taşkõn 

1968 Sarmõsaklõ Suyu 2.798 38 578 34.8x106 1.5 

Kaynak: Kayseri Valiliği İl Envanteri 

Göletler  

İlde yer alan göletler; Karakuyu, Efkere, Selkapanõ, Zincidere, Şõhlõ, Tekir, Kepiç, Darõlõ 

ve Paşalõ göletleridir. Göletlerle ilgili bilgiler aşağõdaki tabloda verilmektedir. 

Tablo  13: Göletler 

Adõ İlçesi Amacõ 
Yarar. 

Aile 
Sayõsõ 

Sulan. 
Alan 
(ha) 

Tipi Yüksek. 
(m) 

Kret 
Uzun

. 
(m) 

Göl 
Hacmi 

(m3) 

Dolgu 
Hacmi 

(m3) 

Karakuyu Põnarbaşõ 
Hayvan 
Sulama 

7 Kargir 12 103 128000 7000 

Efkere Melikgazi Sulama 7 Toprak 
Dolgu 

13 95 85000 25000 

Sel 
Kapanõ 
(İncesu) 

İncesu Taşkõn 
ve 
Sulama 

80 Toprak
Dolgu 

18 100 1600000 76000 

Zincidere Talas Sulama 15 Kaya 
Dolgu 

17.85 100 175000 24000 

Şõhlõ Develi Sulama  220 Toprak 
Dolgu 

21.5 364 1449000 249000 

Tekir Melikgazi Sulama 372 Toprak 
Dolgu 

19.5 290 2750000 200000 

Kepiç Felahiye Sulama 65 1138 Homojen 18.38 198 661651 82353 
Darõlõ Felahiye Sulama 120 2400 Homojen 17.00 227 1277107 147984 
Paşalõ Põnarbaşõ Sulama 120 4400 Homojen 22.70 224 2749214 245095 

Kaynak: Kayseri Valiliği İl Envanteri  
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e) Vadi ve Ovalar

Kayseri İli�nde yer yer dar ve derin boğaz görünümü alan vadiler bulunmaktadõr.

Bunlarõn kimileri, örneğin Zamantõ vadisi aynõ zamanda da bir teknolojik çöküntü oluğu 

niteliğindedir. İl topraklarõndaki çöküntü havzalarõnõn tabanlarõnda oluşmuş geniş ovalar, 

genellikle dõşarõ akõşõ olmayan kapalõ havza niteliğindedir. 

İl sõnõrlarõna Ebülhayõr Köyü�nün güneydoğusunda giren Kõzõlõrmak vadisi, özellikle 

Küpeli�nin güneyinden başlayarak oldukça dar ve derin bir boğaz oluşturur. Vadi, Obruk 

Köyü�ne kadar bu durumunu korur. Obruk�un kuzeyinde biraz genişleyen Kõzõlõrmak vadisi, 

Mollahacõ Köyü yakõnõnda yine dar ve derin bir boğaz biçimini alõr. Tabanõ, Kuşçu 

Kasabasõ'ndan sonra genişleyen vadinin il içindeki uzantõsõ, Bahçeköy�ün güneybatõsõnda sona 

erer. 

 Kayseri Ovasõ  

İl topraklarõnõn kuzeybatõsõnda, Erciyes Dağõ�nõn kuzeyini kaplayan Kayseri Ovasõ, 

yaklaşõk 890 km2 lik yüzölçümüyle, İlin ve Yukarõ Kõzõlõrmak bölgesinin en geniş ovalarõndan 

birini oluşturmaktadõr Kayseri Ovasõ�nõn uzunluğu Erkilet yakõnlarõndan doğuda Gömeç 

Köyü�ne kadar 40 kilometreyi bulur. Doğusunda Karahöyük (Kültepe) ve Engir gölü sazlõğõ, 

batõsõnda ise Karasazlõk gibi geniş bölümleri kurutulmuş bataklõklardan oluşan ovanõn batõ 

kesimi, Anbar ovasõ adõyla anõlmaktadõr. 

 Kayseri Ovasõ, yakõn jeolojik dönemlerdeki (pliyosen-kuvaterner) kõrõlma ve kõvrõlmalar 

sonucu oluşan tektonik çöküntü alanlarõnõn birikinti maddeleriyle dolmasõ sonucu ortaya 

çõkmõştõr. Kayseri Ovasõ�nõn denizden yüksekliği, yer yer küçük derelerle yarõlan bu yamaçlar 

önünde 1100-1150 m, orta kesimlerde ise 1050 m. kadardõr. 

 Ovanõn 370 mm. olan yõllõk yağõş ortalamasõ, yağõşlõ yõllarda 400 mm�yi geçer. Yağõş 

ortalamasõ, ova çevresindeki dağlõk kesimlerde, özellikle Erciyes�te görece daha yüksektir. 
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 Develi Ovasõ  

İl�in ve Erciyes Dağõ�nõn güneybatõsõnda yer alan Develi Ovasõ yaklaşõk 1000 km2�lik 

yüzölçümüyle, Kayseri�nin olduğu gibi Yukarõ Kõzõlõrmak bölgesinin de en geniş ovalarõndan 

biridir. Develi-Yeşilhisar İlçeleri arasõnda uzanan ovanõn doğu-batõ uzunluğu 35 km, kuzey-

güney uzunluğu ise 30 km.yi bulur. Yüksekliği 1150 m. kadar olan Develi Ovasõ tektonik bir 

çöküntü alanõnda yer almaktadõr. Ovada, çevredeki dağlardan inen akarsular ve kar sularõnõn 

oluşturduğu taşkõnlar sonucu ortaya çõkan Sultansazlõğõ, Kurbağa, Deve ve Yay Gölleri gibi 

bataklõk ve gölcükler de vardõr. Oluşum bakõmõndan Kayseri Ovasõyla aynõ özellikleri gösteren 

Develi Ovasõ çemberimsi görünümdedir. Develi Ovasõ�nõn toprak örtüsü kalõn, nemli ve bol 

humusludur. Nüfus yoğunluğunun düşük olduğu ovanõn kõyõ kesimlerinde tarla ve bahçe tarõmõ 

yapõlmaktadõr.  

 Diğer Ovalar 

 Kayseri İli�nde bu sayõlan ovalardan başka, İl�in kuzeyinde yer alan iki küçük düzlük daha 

vardõr. Gölova (Palas) ve Sarõoğlan adlarõyla anõlan bu iki ova, Kayseri Ovasõ çöküntü alanõndan, 

Şarkõşla�ya doğru uzanan tektonik çöküntü kuşağõndaki küçük ovalar dizisinin ikisini 

oluşturmaktadõr. 

Bu iki ova, birbirinden yüksekliği 1300-1350 metre olan tepeler ve dalgalõ bir alanla 

ayrõlmõştõr. Bunlardan 1106 metre yükseklikteki, 100 km2 yüzölçümlü Gölova (Palas) kapalõ bir 

çanak durumunda olup üzerinde Tuzla adlõ bir göl yer almaktadõr.  

3.2.3. Jeolojik Yapõ 

Kayseri il alanõnda,    paleozoikten      (I. Zaman)     günümüz      oluşumlarõna   kadar 

çeşitli    yaşta    katmanlar    ile    geniş     volkanik   alanlar  ve yerkabuğu hareketleriyle çökmüş 

ya da  yükselmiş  çeşitli  yöreler  vardõr.    İl�in   güney bölümündeki Yahyalõ İlçesi ile 

ortasõndaki    Bünyan İlçesi    ve    bunun doğusundaki     Hõnzõr Dağõ�na kadar uzanan 

kesimlerde    permiyen ve    permo   karbonifer   katmanlarõ     geniş    yer tutmaktadõr. İl�in 

kuzey     bölümündeki      tortu    ve    volkanik    neojen    alan    altõnda  metamorfik kristalen 

külteler   yer    almõştõr.    Põnarbaşõ,    Sarõz    İlçelerindeki    dağlarõn    yapõsõnda I. Zaman�õn 
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silüriyen, devoniyen katmanlarõ ile mezozoike (II. Zaman) ait jura-kretase kõrõklõ kõvrõmlõ 

katmanlarõ ve III. Zaman�õn eosen flişlerine rastlanmõştõr. Bu arada dağlarõn yapõsõnda yer yer 

serpantin külteleri de oluşmuştur. Bu eski alanõn üzerinde Bünyan İlçesi ve Tuzla Gölü 

çevrelerinden doğuya, Sivas İli alanõna doğru genellikle oligo-miyosen jipsli serisi adõyla anõlan 

kalõn katmanlar biçimindeki alçõ taşõ yayõlmõştõr.  Doğudaki Uzunyayla geniş ölçüde neojen 

katmanlarõndan oluşmuş bir alandõr. Uzunyayla�nõn yüksekliği Pazarören ve çevresiyle Hõnzõr ve 

Koramaz dağlarõnõ I. Zaman alanõ arasõnda, bu dağlarõn yüksekliğine ulaşmõş ve yaylanõn bu 

kesiminde neojen katmanlarõ geniş yer tutmuştur. İl topraklarõnõn batõ bölümü, ortada Erciyes 

Dağõ olmak üzere kalõn volkanik örtülerle kaplõdõr. Bu alan, çeşitli andezitler, yer yer neojen 

yaşta bazalt lavlarõ, volkanik tüfler, aglomeralar ve breşlerle örtülüdür. 

 Erciyes Dağõ�nõn yakõn ve uzak çevresindeki tektonik çöküntülerle oluşan ve günümüzdeki 

ovalarõn alanlarõnõ oluşturan geniş çukurluklarda, kuvaterner yaşlõ alivüyonlar kalõn sayõlabilecek 

yağõntõlar oluşturmuştur. Çöküntü ovalarõndaki alüvyon birikintilerinin kalõnlõğõ çok yerde 20-30 

metreyi bulmakta, kimi yerlerde de bu kalõnlõğõ aşmaktadõr. Kuvaterner (IV. Zaman) 

oluşumlarõndan biri de dağlarõn çevresindeki traverten ve kalker tüf  tortulanmalarõdõr. Bunun en 

güzel örneği Bünyan İlçesindeki traverten basamağõdõr. Burada 90 metre yükseklikten düşen 

sular aynõ zamanda görülmeğe değer bir görüntü oluşturmaktadõr.  

Bu arada Kayseri İli'nde türlü jeolojik dönemlere ait fosiller bulunmuştur. Örneğin,  

Kayseri�nin kuzeyinde Erkilet yakõnõndaki Akdere Vadisi�nin neojen yaşlõ oluşumlarõ arasõnda 

bulunan fosillerden buradaki serinin ponsiyen yaşlõ olduğu saptanmõştõr. Bu seride aşağõdan 

yukarõya doğru 20 m. kalõnlõkta göl katmanlarõ, 50 m. kalõnlõkta marnlõ beyaz tüfler, 5 m. 

kalõnlõkta omurgalõ fosil içeren kum taşõ ve tüfler, 10 m. kalõnlõkta tüf ile karõşõk pembe marnlar, 

10 m. kalõnlõkta aglomera ve breşler, en üsttede de yerine göre 20- 50 metre kalõnlõkta lav örtüsü 

saptanmõştõr. 

a) Yeraltõ Zenginlikleri

 Kayseri İli, madenler açõsõndan oldukça zengin bir ildir. Ancak il topraklarõnda yer alan 

madenlerin pek azõ değerlendirilmektedir.  
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İlde işletilen madenlerin en önemlilerinden biri çinkodur. 800 bin ton toplam, 197 bin ton 

görünür rezervli çinko, Yahyalõ ve Bünyan ilçelerindedir ve Çinkur fabrikasõnda işlenmektedir. 3 

milyon ton toplam, 370 bin ton görünür rezervli kurşun-çinko karõşõmõ damarlar ise Yahyalõ ve 

Develi ilçeleri yakõnlarõnda yer almaktadõr.  

 Kayseri İli�nde işletilen bir başka maden demirdir. Demir yataklarõ, Yahyalõ, Yeşilhisar, 

Develi, Felahiye, Põnarbaşõ, Bünyan ve Sarõz çevresindedir. 10,7 milyon ton toplam, 1,8 milyon 

ton görünür rezerv gösteren bu maden, biri Develi, ikisi Yeşilhisar ilçelerinde olmak üzere üç 

işletme tarafõndan üretilmektedir. İlin krom varlõğõ ise Põnarbaşõ İlçesi�nde toplanmõştõr. Kayseri 

İli�nde üretilen madenlerden olan kromun 56 bin ton görünür, 1 milyon ton muhtemel ve 374 bin 

ton mümkün rezervi vardõr. 

Bünyan, Põnarbaşõ, Develi, Felahiye ve Yeşilhisar dolaylarõnda bulunan linyit, 4 milyon 

ton toplam rezervlidir. Erkilet�teki linyit ocaklarõndan ancak yöresel gereksinimleri 

karşõlayabilecek  miktarda üretim yapõlmaktadõr. Manganez ise Develi ve Põnarbaşõ yakõnlarõnda 

bulunmaktadõr. 1200 ton toplam rezervli bu yataklarda zaman zaman üretim yapõlmõştõr. İlde, 

sayõlan bu madenlerin dõşõnda Sarõz�da 450 bin ton toplam rezervli alüminyum ve asfalt, Bünyan 

ve Põnarbaşõ�nda asbest, İl merkezinde 179,3 milyon m3 toplam rezervli diyatomit, Bünyan�da 

alçõtaşõ (jips) ve Erkilet�te tras yataklarõ vardõr (Bkz. Ek Tablo 2). 

b) Topraklar

 Kõzõlõrmak ve Seyhan havzalarõnõn kapsamõnda olan Kayseri İli�nde büyük toprak 

gruplarõ vardõr. Özellikle çöküntü havzalarõnõn tabanlarõnda yer alan ovalar, verimli alüvyal 

topraklarla kaplõdõr. 

 Põnarbaşõ   ilçesi   ve   il   merkezi   dolayõnda yaygõn olan kahverengi topraklar 

Toroslar�õn   yer  şekli  ve  iklimsel   etkisinin  bitip,    kurak İç Anadolu iklimi etkisinin 

başladõğõ   kesimlerde   kireçli   tortullar   üzerinde   oluşmuştur.    Alüvyal,    kahverengi ve 

kestane    renkli   toprak katmanlarõyla yapõlanmõş kahverengi topraklar, neojen yaşlõ, 

pekişmemiş,   kireçli   tortullar   üzerinde   oluşmuştur.    Tepelik alan görünümündeki 

kahverengi   toprak   kesiminde   hafif   ve orta eğimler yaygõndõr. Bu kesimde eğimler kõsa olup, 

sõrt   ve   etek   düzlükleriyle   kesilmiştir.    Kahverengi    toprak   kuşağõnõn   doğal    bitki 
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örtüsü çayõrdõr. Ancak dik eğimler ve dağlõk alana geçişteki yükseltiler dõşõnda bu örtü açõlmõş ve 

alan kuru tarõma ayrõlmõştõr. 

 Sarõoğlan dolayõnda yayõlan kõrmõzõ kahverengi topraklar, kahverengi toprak kuşağõnda, 

kireçli tortullar üzerinde oluşmuştur. Bu topraklarõ organik birikimli, ince bünyeli ve iyi drenajlõ 

alüvyal, renk ve yapõca farklõ kahverengi ve kireç birikimli, kestane rengi toprak katmanlarõ 

oluşturmuştur. Kõrmõzõ kahverengi topraklarõn yer aldõğõ alanlar dalgalõ ve tepelik alan 

niteliğindedir. Hafif-orta eğimlerin yaygõn olduğu kõrmõzõ kahverengi toprak alanõnda dik 

eğimler de geniş yer tutmaktadõr.  

 Doğal bitki örtüsü çayõr olan bu tip topraklarõn büyük bölümü kuru tarõmla bağ-bahçe 

tarõmõna ayrõlmõştõr. Otlaklarõn daha çok dik eğimlerde yer aldõğõ kõrmõzõ kahverengi toprak 

alanlarõnda çayõr otlarõndan geven ve yavşana sõk rastlanmaktadõr. Alanda yer yer meşe 

çalõlõklarõ da görülmektedir.  

 Põnarbaşõ çevresindeki kõrmõzõ renkli tortul kayaçlar üzerinde alüvyal, kahverengi ve 

kestane rengi toprak katmanlarõ bulunan, kõrmõzõmsõ kahverengi topraklar oluşmuştur. Bu 

topraklarõn yayõldõğõ alan 21.525 hektar kadardõr. Kõrmõzõmsõ rengi, yapõlarõndaki jeolojik 

maddelerden alan bu tip topraklar, kahverengi topraklarla aynõ koşullarda oluşmuştur. 

Kõrmõzõmsõ kahverengi topraklar eosen yaşlõ konglomera, şist, kumtaşõ ve daha eski sert 

kalkerlerin üzerinde yayõlõr. Bu toprak kuşağõnõn doğal bitki örtüsü çayõrdõr. Üçte ikisi otlak 

kullanõşõna ayrõlan bu toprak alanõnõn yüksek kesimlerinde meşe öbeklerine de rastlanmaktadõr.  

 Sarõz ilçesi çevresinde kireçli tortullar üzerinde oluşan kestane rengi topraklar, koyu, ince 

bünyeli, iyi drenajlõ alüvyal, kahverengi ve kireç birikimli kestane rengi topraklardan 

yapõlanmõştõr. Bu tür topraklar İlde 70.166 hektar yer kaplar. Çakõllõ, killi, neojen depozitleri 

üzerinde ve hafif-orta eğimli tepelik alanda oluşan kestane rengi topraklar, alüvyal katmanõ kalõn, 

koyu renkli, organik madde bakõmõndan zengin, taneli yapõda ve dağõlgan kõvamdadõr. Kestane 

rengi topraklarõn doğal bitki örtüsü çayõrdõr.  Ancak, hafif ve orta eğimli alanlar tarõma 

ayrõlmõştõr. Otlaklara ayrõlan kesimlerde bitki örtüsünü buğdaygil, çayõr otlarõ, geven, sütleğen ve 

dikenli otlar oluşturmaktadõr. Yükseltilerde bu örtü sõklaşõr, çayõr otlarõ baskõnlaşõr. Bu 

kesimlerde ayrõca öbekler durumunda meşe çalõlõklarõ da görülmektedir. Sarõz çevresindeki 

yükseltilerde yayõlan kestane rengi toprak alanlarõnõn, hafif ve orta eğimli tepeliklerde yer 

alanlarõ kuru tarõma alõnmõştõr.  
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 İl merkezi ve Develi ilçesi dolaylarõnda yayõlan organik topraklar, 7824 hektarlõk alan 

kaplamaktadõr. Organik topraklar çok bozuk drenajlõ, aynõ zamanda tuzlu ve alkalidir.  Daha çok 

çayõr ve tuzcul ot örtüsü altõnda yer alan organik toprak alanõnõn 292 hektarõnõn kuru tarõm, 2837 

hektarõ otlak, 4594 hektarõ ise çayõr kullanõmõndadõr. 

 Develi Ovasõ�nda görülen hidromorfik topraklar, kalõn koyu renkli, organik madde 

bakõmõndan zengince, iyi drenajlõ alüvyal topraklar altõnda oluşmuştur. Hidromorfik toprağõn 

yayõldõğõ alanlarda, sürekli nemli kalan üst toprak nedeniyle, bitki örtüsü sõk çayõrdõr. Ancak, 

tuzlu katlarõn yüzeye yakõn olduğu durumlarda örtüyü tuzcul otlar ve tek yõllõklar 

oluşturmaktadõr. Bu tip topraklar çayõr olarak daha sonra da kuru-sulu tarõm alanlarõ ve otlak 

olarak kullanõlmaktadõr.   

 Alüvyal topraklar, Kayseri, Sarõoğlan ve Develi Ovalarõyla Bünyan çevresinde yer 

almõştõr. Sularla taşõnmõş olup tane büyüklüğüne göre yatay sõralanmaya uğramõş,  gevşek 

yõğõntõlar üzerinde bulunan bu koyuca renkli, ince bünyeli, iyi drenajlõ alüvyal topraklardan 

başka, oluşum göstermeyen topraklar da bu gruba girer. 

Alüvyal toprak ana maddesi, çok değişik orijinli yüksek alanlardan taşõnmõş gevşek IV. 

Zaman yõğõntõlarõdõr. Bu topraklar geniş çapta, ana maddeden ve ikinci derecede bulunduklarõ yer 

şeklinden ileri gelen özellikleri yansõtõr. Üzerinde yer aldõğõ tabanlar genellikle yüzde 1�den az 

eğimli ve alçak olan alüvyal topraklar, çevredeki öbür toprak tiplerine göre daha nemlidir. 

Alüvyal topraklar genellikle kuru ya da sulu tarõma ayrõlmõştõr. Bu topraklarõn bir bölümünde de 

bağ-bahçe tarõmõ yapõlmaktadõr.  

 Kayseri    ve    Develi    Ovalarõnda görülen kolüvyal topraklar, dağlõk ve tepelik 

alanlardan   taban    araziye    geçiş    şeritlerinde    ve    yerçekimi   ya   da   küçük akõntõlarla 

taşõnmõş    olarak    tane    büyüklüğüne    göre    yatay sõralanma göstermeyen gelişmemiş 

materyal    üzerinde    yer    alõr.    Kolüvyal topraklar zayõf, ince bünyeli ve iyi drenajlõ 

alüvyalden    başka    oluşuma    sahip    olmayan genç topraklardõr. Kolüvyal meteryalin 

taşõndõğõ    jeolojik   maddeler,    yumuşak   kil    ve   marndan sert kalkere, asit püskürük 

tüflerden    bazalta kadar değişebilmektedir. Bu değişmeler, toprak özelliklerine de 

yansõmaktadõr.      Ayrõca    kolüvyal    topraklar    değişik    iklim    kesimlerinde    yeralabilir ve 

buna    bağlõ   olarak    üzerinde    bitki   örtüsü   de    değişebilir. Genellikle yüzde 1-6 eğimli 

olan   kolüvyal   topraklardan   oturmuş   alüvyal   tabanlar   çevresinde   yer   alanlarõ, 
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alüvyallere benzer biçimde nemlidir. Ancak bu topraklar yatay sõralanma ve katlanma göstermez. 

Kolüvyaller, komşusu bulunduklarõ alüvyallerden daha kuru, daha eğimli taşlõ ve çakõllõ 

oluşlarõyla ayrõlõr. Ayrõca, bunlarda oluşan ince bünyeli, iyi drenajlõ alüvyal katman daha soluk 

renkli, daha az belirgindir. Hafif eğimli olan kolüvyaller, kuru tarõm ve bağ-bahçe tarõmõna 

alõnmõştõr. Çayõr, otlak ve öbür kullanõmlarõn önemli yer tutmadõğõ kolüvyal toprak alanlarõnda 

kimi kesimler düzeltilerek sulu tarõma ayrõlmõştõr. 

 Kireçsiz kahverengi topraklar, İl merkezi çevresinde yayõlõm gösterir. Bunlar, kireçsiz 

jeolojik maddeler üzerinde kahverengi, kalõn, ince bünyeli ve iyi drenajlõ alüvyal topraklarla 

genellikle kil birikimli kahverengi topraklardan oluşmuştur. Bu tür toprağõn Kayseri il merkezi 

yakõnõndaki örtüsü çayõrdõr. Yaygõn olan çayõr otlarõ içinde önemli oranda tek yõllõk otlar ve 

kurakçõl türler vardõr. Bu toprak kuşağõnda, alçak ve hafif-orta eğimli kesimler, kuru tarõm 

alanlarõ olarak ayrõlmõştõr. Dik eğimli ve taşlõ birikimler daha çok otlak kullanõşõna ayrõlmõştõr. 

Buralarda kuru tarõm nadaslõdõr. 

 3.2.4. İklim ve Bitki Örtüsü  

 Kayseri İli'nde kõşlarõ soğuk ve karyağõşlõ, yazlarõ ise sõcak ve kurak karasal nitelikli Orta 

Anadolu iklimi egemendir. Ancak il iklimi, yükseltiye göre yer yer farklõlõklar gösterir. Buna 

bağlõ olarak ilde iklim, çukurda kalan bölgelerde daha yumuşakken, yaylalardan dağlõk kesimlere 

doğru gidildikçe sertleşir. Örneğin, çevreye göre çukur bir alanda yer alan Develi Ovasõ�nda kõş 

aylarõ görece yumuşak geçmektedir. Sõcaklõk ortalamasõ, il merkezine göre daha yüksek 

kesimlerde yer alan Sarõz ve Põnarbaşõ ilçelerinde daha düşüktür. Aynõ değer bir çöküntü 

çukurunda  yer alan Develi İlçesi�nde de merkezdeki kadardõr. Yağõş miktarõ ise, ilin yüksek 

kesimlerinde yer alan bölgelerinde daha fazladõr. 

 Kayseri İli'nin birçok yerinde bozkõr iklimi özellikleri vardõr. Yazlar sõcak ve kurak, 

kõşlar soğuk ve kar yağõşlõdõr. Yüksek yerlerde ise yayla iklimi hüküm sürer.  
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Kayseri il merkezi ve 10 ilçesinde yer alanõ istasyonlardan meteorolojik ölçümler 

yapõlmaktadõr. Uzun dönemli meteorolojik değerler aşağõdaki gibidir: 

Ortalama sõcaklõk 10,6 oC

En yüksek sõcaklõk 40,7 oC

En düşük sõcaklõk        -32,6 oC

Ortalama donlu gün 127,5

Ortalama açõk gün 106,4

Ortalama kapalõ gün 71,1

Ortalama yağõşlõ gün 111,4 

Ortalama karlõ gün 40,1 

Ortalama nisbi nem (%)  64 

Günlük ençok yağõş Miktarõ (nem) 68,5 

En yüksek kar kalõnlõğõ (cm) 42 

Ortalama güneşlenme (Saat/dak.)  7,22 

Hakim rüzgar yönü Batõ

Rakõm (m) 1054

 Kayseri il topraklarõnda, ovalarda olduğu gibi dağ ve tepelik alanlarda da bozkõr bitki 

örtüsü egemendir. İlin yüksek kesimlerinde yer yer iyi orman örtüsüne de rastlanõrsa  da 

topraklar genellikle bozuk orman ve çalõlõklar ile kaplõdõr. İlin güney kesiminde Toros Dağlarõnõn 

yer aldõğõ bölümde kara çam, kõzõl çam, kök nar, ladin ve meşe türleri bulunmaktadõr. İyi 

sayõlabilecek nitelikteki ormanlar Tomarza, Yahyalõ ve Develi ilçeleri çevresinde yer almõştõr. 

Ormandan yoksun kalmõş olan iç kesimlerdeki dağlarda ise seyrek çalõlarla birlikte otluklar geniş 

yer tutar. Dağlar arasõndaki çöküntü havzalarõnda ve ovalarõnda önceleri bozkõr örtüsünün 

egemen olmasõna karşõlõk, bu kesimler daha sonra geniş ölçüde tarõm alanõ durumuna 

getirilmiştir. Dağlarõn etek bölümleri ise genellikle dağlõk ve bahçeliktir. Dağlarõn yüksek 

kesimlerinde güvenlikler (altragalus soyundan dikenli, yastõk biçimli bitkiler), otluklar ve 

bunlarõn arasõnda dikenlikler ve yüksek dağ çayõrlarõna rastlanmaktadõr. 

3.3. İdari Durum 

Kayseri İli�nde; bir büyükşehir ile merkez ilçeler dahil 16 adet ilçe vardõr. Bu ilçelere 48 

kasaba ve 439 adet köy bağlõdõr. 
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Merkez ilçe, 1988 yõlõnda Kocasinan ve Melikgazi olarak iki ilçeye bölünmüş durumdadõr. 

İlin ilçeleri şunlardõr; Melikgazi, Kocasinan, Akkõşla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacõlar, 

İncesu, Özvatan, Põnarbaşõ, Sarõoğlan, Sarõz, Talas, Tomarza, Yahyalõ ve Yeşilhisar.  

İldeki yerel yönetim birimlerinin dağõlõmõ Tablo 14�de verilmektedir. 

Tablo 14: Yerel Yönetim Kuruluşlarõ  

Kuruluşun Adõ Sayõsõ 
Büyükşehir Belediyesi 1
İlçe Belediyesi 16
Kasaba Belediyesi 48
Köy 439

Kaynak : Kayseri Valiliği İl Brifing Raporu, 2001  

Kayseri�deki belediye ve köylerin oluşlarõ dağõlõmõ ise Tablo 15�teki gibidir. 

Tablo 15: Kayseri�de İlçelere Göre Belediye ve Köy Sayõlarõ 

İlçeler Belediye Köy Mahalle
Büyükşchir 1 - - 
Kocasinan 9 41 51 
Melikgazi 8 9 48
Akkõşla 3 6 5
Bünyan 9 26 13 
Develi 5 45 24
Felahiye 3 9 4
Hacõlar 1 3 9
İncesu 3 13 10 
Özvatan 2 4 5
Põnarbaşõ 3 115 9
Sarõoğlan 6 19 3
Sarõz 2 36 8
Talas 4 18 9
Tomarza 3 46 5
Yahyalõ 2 28 12 
Yeşilhisar 1 21 14 
Toplam 65 439 229

Kaynak : Kayseri Valiliği, İl Mahalli İdareler Müdürlüğü 

Kayseri�de merkezi yönetim bağlõ kuruluşlar ile 65 belediye olmak üzere 145 kamu 

kuruluşu, kamu hizmetlerini yürütmektedir. Bunlardan 17�si Bölge Müdürlüğü olarak 

örgütlenmiştir. 
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4. KAYSERİ  İLİ�NİN  SOSYAL  VE  EKONOMİK  YAPISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1. Sosyal Sektörler 

4.1.1. Nüfus Yapõsõ 

2000 Yõlõ Genel Nüfus Sayõmõ sonuçlarõna göre Kayseri İli'nin toplam nüfusu 

1.060.694'tür. Toplam nüfusun 732.410'u şehirlerde, 328.284 kişi ise köylerde yaşamaktadõr. 

İlçeler arasõnda Kocasinan İlçesi 321.032 nüfusu ile ilk sõrayõ alõrken, Akkõşla İlçesi 9.897 

nüfusu ile son sõrada yeralmaktadõr. Kayseri İli Türkiye toplam nüfusunun (67.844.903), yüzde 

1,56'lõk bir bölümünü oluşturmaktadõr. 

Toplam nüfusun yüzde 69'u kentsel alanlarda yaşamaktadõr. Türkiye genelinde yüzde 

65,01 olan şehirleşme oranõ, İç Anadolu Bölgesi'nde yüzde 69,22'dir. Kayseri ili'nin oranõ ülke 

ortalamasõndan yüksek, Bölge ortalamasõndan ise düşüktür. 

Tablo 16: Kayseri  İli ve İlçelerinin Toplam, Şehir ve Köy Nüfuslarõ 

İlçe Adõ Toplam Şehir Köy 
Şehirleşme 
Oranõ (%) 

Kocasinan 321.032 272.933 48.093 85,00
Melikgazi 311.322 263.453 47.093 85,00
Akkõşla 9.897 3.255 6.632 33,00
Bünyan 39.542 12.510 27.032 32,00
Develi 70.857 35.013 35.844 49,00
Felahiye 16.650 6.015 10.635 36,00
Hacõlar 20.902 19.661 1.241 94,00
İncesu 22.616 8.406 14.210 28,00
Özvatan 10.513 7.105 3.408 68,00
Põnarbaşõ 35.614 12.301 23.313 35,00
Sarõoğlan 27.702 5.245 22.556 19,00
Sarõz 14.595 4.404 10.192 30,00
Talas 55.509 34.873 20.630 63,00
Tomarza 35.810 10.963 24.847 31,00
Yahyalõ 43.203 22.665 20.538 52,00
Yeşilhisar 24.830 13.586 11.244 55,00
TOPLAM 1.060.694 732.410 328.284 69,00

Kaynak : DİE, 2000 Genel Nüfus Sayõmõ Sonuçlarõ  
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İl'de 1990 yõlõ verileriyle ortalama hanehalkõ büyüklüğü 5,04 ve Türkiye için bu değer 

5,05�dir. Aradan geçen 11 yõllõk dönemde bu oranõn daha da küçüldüğü belirtilebilir. Hanehalkõ 

büyüklüğü verisi Kayseri İli'nde aile yapõsõnõn büyük ölçüde modern çekirdek ailelerden 

oluştuğuna işaret etmektedir. 

Kayseri İli nüfusu 1985-2000 yõllarõ arasõnda şöyle bir gelişim izlemiştir. 

1985 yõlõnda 864.060 olan İl nüfusu, 1990 yõlõnda 943.484'e, 2000 yõlõnda ise 1.060.694'e 

yükselmiştir. 1985-1990 döneminde nüfus artõş hõzõ binde 17,7 , 1990-2000 döneminde ise binde 

10,6'dõr. 

 Onbinden fazla nüfuslu yerleşim birimleri kent olarak alõndõğõnda, Kayseri'nin kentleşme 

düzeyi 2000 Genel Nüfus Sayõmõ Sonuçlarõna göre yüzde 64 olarak ortaya çõkmaktadõr. Kayseri 

İli�nde 10 yerleşim yerinin  nüfusu 10 bin ve üzerindedir.  Bu yerlerin toplam nüfusu, yani kentli 

olan nüfus toplamõ 697.970�tir. 

 Kent tanõmõnda nüfus ölçütü yerine il ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus ölçütü 

kullanõldõğõnda, kentleşme oranõ yüzde 69�a ulaşmaktadõr. 

%69

%31

ŞEHİR KÖY

1960-2000 yõllarõ arasõndaki 40 yõllõk sürede kentsel nüfus 161.340'tan 732.410'a çõkarak 

yaklaşõk beş kat artmõştõr. Kentsel nüfusun toplam nüfus içindeki oranõ ise aynõ dönemde yüzde 

33'ten yüzde 69'a yükselmiştir.  

Sayõm yõllarõna göre şehir ve köy nüfuslarõ ile toplam nüfusa oranlarõ aşağõdaki Tablo 

17�de verilmektedir. 
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Tablo 17: Şehir ve Köy Nüfuslarõ 
Yõllar Toplam Şehir Oran Köy Oran 
1927 250 490 60 379 24.10 190 111 75.90 
1935 310 458 71 344 22.98 239 114 77.02 
1940 342 969 80 189 23.38 262 780 76.62 
1915 370 089 86 474 23.37 283 615 76.63 
1950 403 861 101 990 25.25 301 871 74.75 
1955 422 010 128 262 30.39 293 748 69.61 
1960 480 387 161 340 33.59 319 047 66.41 
1965 536 206 191 221 35.66 344 985 64.34 
1970 598 693 216 821 39.56 361 869 60.41 
1975 676 809 295 582 43.67 381 227 56.33 
1980 778 383 380 352 48.86 398 031 51.14 
1985 864 060 488 556 56.51 375 504 43.46 
1990 943 484 604 072 64.03   339 412 35.97 
1997 974 035 681 791 70.00   292 244 30.00 
2000 1 060 694 732 410 69.00   328 448 31.00 

Kaynak : DİE Nüfus Sayõmlarõ  

 Türkiye'nin 1990-2000 dönemindeki yõllõk nüfus artõş hõzõ binde 18,3 , il ve ilçe 

merkezlerinin yõllõk nüfus artõş hõzõ binde 27, bucak ve köylerin yõllõk nüfus artõş hõzõ binde 3,9 

olarak gerçekleşmiştir. 

İç Anadolu Bölgesinin ortalama yõllõk nüfus artõş hõzõ toplamda binde 15,92 , şehirlerde 

binde 22,69 ve köylerde binde 2,2 olarak gerçekleşmiştir. 

Kayseri'nin sonuçlara göre toplam nüfusu 1.060.694, şehir nüfusu 732.419 ve köy nüfusu 

ise 328.284 olarak gerçekleşmiştir. Yõllõk nüfus artõş hõzõ toplamda binde 10,60 , şehirde binde 

17,40 ve köyde binde �2,89 olarak gerçekleşmiştir. Nüfus yoğunluğu km2�ye 62 kişidir. 

Bu veriler değerlendirildiğinde; Kayseri'nin il genelinde nüfus artõş hõzlarõnõn Türkiye 

ortalamasõnõn ve İç Anadolu Bölgesinin oldukça altõnda kaldõğõ görülmektedir. Özellikle köyler 

nüfusu Türkiye ve İç Anadolu Bölgesinde küçük oranlõ da olsa artarken, (Türkiye ortalama binde 

3,9) Kayseri'de köyler nüfusu azalmaktadõr (binde �2,89). 1990 sayõmõnda köyler nüfusu 

Kayseri'de 338.090 iken, 2000 sayõmõnda 328.448'e düşmüştür. On yõlda onbin kişi azalmõştõr. 

Bu durum Kayseri'de kõrsal kesimin gerilediğinin göstergelerinden biri olmaktadõr. 

İl   merkezlerinin   nüfus   büyüklükleri   bakõmõndan   sõralanõşõna     bakõldõğõnda 

Kayseri   il   merkezi    524.818 kişilik nüfusuyla Türkiye'de 11. sõrada gelmektedir. İl 

Merkezinin   yõllõk  nüfus  artõş   hõzõ binde  20,91' dir.     Buna   göre   Kayseri il merkezi 
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Kayseri il ortalamasõnõn üzerinde nüfus artõş hõzõna sahiptir. Kayseri il merkezindeki yõğõlma 

devam etmektedir. 

Kayseri'de ilçe merkezi nüfusunda azalma yaşanan ilçeler ve oranlarõna bakõldõğõnda 

binde olmak üzere; Sarõz �19,47 , Felahiye �9,6 , Özvatan �8,29 , Bünyan   -7,89 ve Tomarza �

3,59 ilçe merkezlerinde nüfusun azaldõğõ görülmektedir. Nüfusu pozitif olarak artan ilçeler ise 

Melikgazi (81,09) (merkez ilçe), Talas (27,21) , Hacõlar (17,89) , Yeşilhisar (13,45) , Kocasinan 

(12,38) (merkez ilçe), Yahyalõ (11,00), İncesu (7,96) , Develi (7,19) , Sarõoğlan (7,00) şeklinde 

sõralanmaktadõrlar. 

Kayseri köy ve kasabalarõn durumlarõ daha da kötü durumdadõr. Põnarbaşõ        -43.69, 

Sarõz -32.82, Özvatan -19.50, Akkõşla -13.94, Yahyalõ �12,36 , Yeşilhisar         -11,66 , Develi �

11,28 , Bünyan �8,81 oranõnda yõllõk nüfus azalmasõna uğrayan ilçeler olmuştur. Merkez ilçe 

konumundaki Melikgazi (55,78) , Kocasinan (10,75) ve il merkezine çok yakõn mesafedeki 

Hacõlar (9,50) ilçesi köy ve kasaba nüfusunda belirgin artõşlar yaşanmõştõr. 

 Kentleşme; düzeyinin yüksek olduğu yerler Kayseri İl Merkezi (Kocasinan ve Melikgazi 

İlçeleri) ile Hacõlar, Develi ve Talas ilçe merkezleridir. Kimi ilçelerde nüfus azalõrken 

bazõlarõnda ise her geçen yõl artmaktadõr. 

 Kentleşme itici, iletici ve çekici güçlerin etkisi altõnda oluşan ve değişen bir nüfus 

hareketidir. İtici etmenlerin başõnda, kõrsal alanlarda ekonomik, sosyal ve kültürel imkanlarõn 

kõsõtlõlõğõ gelmektedir. İletici etmenler, köyünden kopan nüfusu kentlere, il ve ilçe merkezlerine 

taşõyan ulaşõm araçlarõndaki ve imkanlarõndaki gelişmedir. Çekici etmenler ise, köyünden ayrõlan 

ya da ayrõlmaya hazõr bulunanlarõ il ve ilçe merkezlerine çeken kentsel ekonomik ve toplumsal 

etmenlerdir. 

 Kayseri�de nüfusun il ve ilçe merkezlerinde yoğunlaşmasõ üzerinde bütün bu etmenlerin 

değişik ölçülerde rolü vardõr. Örneğin Põnarbaşõ ve Sarõz yöresinden olan nüfus göçünde tarõm 

kesimindeki ekonomik koşullarda yeralan değişikliklerin önemli etkisi bulunmaktadõr. Tarõmda 

verimin düşüklüğü, tarõmsal gelirin azlõğõ, tarõm topraklarõnõn aşõrõ derecede parçalanmõş olmasõ, 

hava şartlarõnõn tarõma elverişsizliği gibi etmenler bu bölgeden büyük oranda nüfus göçüne 

neden olmuştur. 
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Nüfusun il merkezinde, Develi, Hacõlar ve Talas ilçelerinde toplanmasõnõn bu yerlerdeki 

sanayi ile yakõn ilgisi vardõr. Çünkü il sõnõrlarõ içerisindeki sanayi kuruluşlarõ il merkezi ve 

civarõnda yoğunlaşmõştõr.  

2000 Genel Nüfus Sayõmõ sonuçlarõna göre; Kayseri İli nüfusunun yarõsõ erkek, yarõsõ 

kadõn nüfustan oluşmaktadõr. Bu durum, hemen hemen bütün sayõmlarda benzerlik 

göstermektedir. 2000 yõlõnda 1.060.694 olan il nüfusunun 529.767�si, bir başka deyişle yüzde 

49�u erkek nüfus, 530.927�si yani yüzde 50,05�i ise kadõn nüfustur. Bu oranlarõn diğer 

sayõmlardaki durumu Tablo 18�de verilmektedir. 

Tablo  18: Sayõm Yõllarõ ve Cinsiyete Göre İl Nüfusu ve Oranõ 

Sayõm Yõlõ Toplam Erkek Oran(%) Kadõn Oran(%) 
1927 250 490 119 987 47.91 130 503 52.09 
1935 310 458 149 737 48.22 150 721 51.78 
1940 342 969 167 373 40.80 175 596 51.20 
1945 370 089 183 775 49.65 186 314 50.35 
1950 403 861 200 929 49.75 202 932 50.25 
1955 422 010 210 707 49.92 211.303 50.08 
1960 480 387 241 655 50.30 238 732 49.70 
1965 536 206 266 972 49.78 269 234 50.22 
1970 598 693 293 904 49.09 304 789 50.91 
1975 676 809 242 613 50.62 334 196 49.38 
1980 778 383 389 220 50.01 389 163 49.99 
1985 864 060 430 545 49.82 433 515 50.18 
1990 943 484 471 874 50.01 471 610 49.99 
2000 1 060 694 529 767 49.95 530 927 50.05 

Kaynak: DİE Nüfus Sayõmlarõ 

2000 Yõlõ Genel Nüfus Sayõmõna göre 6 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 92�si okuma-

yazma bilmektedir. Okuma yazma bilenlerin yüzde 53,4�ünü erkek nüfus 

oluşturmaktadõr. Okuma yazma bilmeyen yüzde 8�lik nüfusun yüzde 80�ini kadõnlar 

oluşturmaktadõr. 

 Tablo 19: Kayseri�de Okuma-Yazma Durumu 

Okuma-Yazma Durumu Toplam Erkek Kadõn 
Okuma-Yazma Bilen 829 572 443 193 386 379
Okuma-Yazma Bilmeyen 103 606 21 288 82 398

Genel Toplam 933 290 464 487 468 803
Kaynak: DİE 2000 Yõlõ Genel Nüfus Sayõmõ 

Okur-yazar nüfusun 185.246�sõ ilkokul mezunu, 3.071�i ilköğretim mezunu, 35.538�i 

ortaokul, 57.471�i lise ve dengi ve 32.456�sõ yüksek öğretim mezunudur. 
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4.1.2. Eğitim-Öğretim ve Kültürel Altyapõ 

Kayseri İli'nin bellibaşlõ eğitim göstergeleri itibariyle durumu şöyledir:  

1997-1998 yõlõ verileriyle İl'deki okullaşma oranlarõ nisbi olarak yüksektir. Zira, 

ilköğretimde okullaşma oranõ yüzde 96,3 (İç Anadolu Bölgesi�nde yüzde 88,4 ; Ülke'de yüzde 

86,7), ortaöğretimde yüzde 64 (Ülke'de yüzde 55,9), yüksek öğretimde ise yüzde 15'dir (Ülke'de 

yüzde 22,6). Eğitim göstergeleri itibariyle Kayseri İli, yüksek öğretimde okullaşma oranõ dõşõnda 

Türkiye ortalamalannõn üzerindedir.  

4.1.2.1. Eğitim-Öğretim 

4.1.2.1.1. İlk ve Orta Öğretim 

İl�de 2001-2002 öğretim yõlõnda eğitim öğretim hizmeti verilen ilköğretim okullarõnõn 

sayõsal dağõlõmõ aşağõdaki Tabloda yeralmaktadõr: 

Tablo  20: İlköğretim 

Okul Türü 
Okul 

Sayõsõ 
Öğretmen 

Sayõsõ 
Öğrenci 
Sayõsõ 

Anaokulu ve Sõnõfõ  140  165 4187 
İlköğretim Okulu 
(Kamu) 

541 6264 172228

İlköğretim Okulu 
(Özel) 

14 272 3557

Toplam 695 6701 179972 
Kaynak: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü (2001-2002) 

İl�de bulunan toplam 695 İlköğretim okulunda (1. ve 2. kademe) 6701 öğretmen 

görev yapmakta, toplam 179.972 öğrenci öğrenim görmektedir. Taşõmalõ eğitim kapsamõnda il 

genelinde 235 köyde 4357 öğrenci eğitim görmektedir. Taşõmalõ eğitim nedeniyle 152 köy okulu 

kapalõ durumdadõr.  

İlde toplam 111  ortaöğretim okulu bulunmaktadõr. 2001-2002 öğretim yõlõnda, bu 

okullarda  42.877 öğrenci öğrenim görmekte, 2.614 öğretmen görev yapmaktadõr. Tablo 21�de, 

orta öğretim okullarõnda; okul, öğretmen ve öğrenci sayõlarõ verilmektedir. 
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Tablo  21: Orta Öğretim Okullarõ  
Okul Türü Okul Sayõsõ Öğretmen 

Sayõsõ 
Öğrenci Sayõsõ 

Genel Lise 29 854 21922 
Anadolu Lisesi 9 211 3269 
Anadolu Öğretmen Lisesi 2 21 455 
Anadolu Ticaret Lisesi 1 27 447 
And.Otelc.ve Turizm Mes.Lis. 1 20 108 
Anadolu Teknik Lisesi 3 12 333 
Fen Lisesi 1 27 263 
Çok Programlõ Lise 13 196 2953 
Özel Lise 9 149 1187 
End.Mes.Lis.ve Teknik Lise 12+4 557 5920 
İmam-Hatip Lisesi 13 260 2147 
Anadolu İmam-hatip Lisesi 2 51 546 
Ticaret Lisesi 5 108 2083 
Kõz Meslek Lisesi 5 107 943 
Anadolu Kõz Meslek Lisesi 1 2 147 
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 1 12 154 

Toplam 111 2614 42877

Kaynak: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü (2001) 

 Son yõllarda Kayseri�de, ilkokullar hariç diğer okullardaki öğrenci ve okul sayõsõnda artõş 

yaşanmõştõr. Diğer yandan, ilköğretimin 5 yõldan 8 yõla çõkarõlmasõ ve dolayõsõyla ilkokul ve 

ortaokullarõn birleştirilmesi nedeniyle ilkokul sayõlarõ azalmaktadõr. 

Ortaöğretim düzeyinde vakõf, dernek ve özel şahõslar tarafõndan işletilen 37 öğrenci yurdu 

bulunmaktadõr. Toplam 2.476 öğrenci bu yurtlarda kalmaktadõr. 

Tablo   22: Orta Öğretim Yurtlarõ  

Sahibi Yurt Sayõsõ Kapasitesi Barõnan Öğrenci 
Sayõsõ 

Vakõf  4  786 440 
Dernek  15  1.531 893 
Özel Şahõslar  18  1.763 1.143 
Toplam  37  4.080 2.476 

Kaynak: Kayseri Valiliği İl Brifing Raporu, 2001  

Eğitim alanõnda Kayserili hayõrseverlerin maddi ve manevi destek ve katkõlarõ oldukça 

yüksektir. Milli Eğitim Bakanlõğõnõn yaptõğõ tespitlere göre ülke çapõnda yapõlan sõralamada 

Kayseri �birinci� sõradadõr. 

1995-2001 yõllarõ arasõnda, hayõrsever katkõsõyla gerçekleştirilen eğitim yatõrõmlarõ Tablo 

23�te yeralmaktadõr.  
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Tablo  23: Hayõrseverlerin Eğitim ve Öğretime Katkõlarõ 

İlköğretim Ortaöğretim 
Yõlõ Okul 

Sayõsõ 
Derslik 
Sayõsõ 

Okul 
Sayõsõ 

Derslik 
Sayõsõ 

1996 6 47  3 48
1997 6 82  - -
1998 12 243  - - 
1999 8 104        - - 
2000 11 126       2 31 
2001 4 53       3 55 

Kaynak: Kayseri Valiliği İl Brifing Raporu, 2001 

Tablodan anlaşõlacağõ üzere Kayseri�de ilk ve ortaöğretimde fiziki yapõlaşmada 

hayõrseverler tarafõndan yaptõrõlan binalar oldukça önemli bir yer tutmaktadõr. İl�de eğitim 

kalitesinin yükselmesi ve okullaşma oranõnõn artmasõnda hayõrseverler tarafõndan yaptõrõlan 

okullarõn önemi büyüktür. 

Kayseri�de Milli Eğitim Bakanlõğõ dõşõnda Sağlõk Bakanlõğõ�na bağlõ Kayseri, Bünyan ve 

Develi�de 3 sağlõk meslek lisesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü�ne bağlõ olarak bir Polis Meslek 

Yüksek Okulu bulunmaktadõr. 

4.1.2.1.2. Yüksek Öğretim 

İlde yükseköğrenim kuruluşu olarak Erciyes Üniversitesi bulunmaktadõr. Erciyes 

Üniversitesinin temelini 1969 yõlõnda Hacettepe Üniversitesine bağlõ olarak kurulan Kayseri 

Gevher Nesibe Tõp Fakültesi oluşturmaktadõr. Daha sonra yine aynõ üniversiteye bağlõ olarak 

İşletme Fakültesi kurulmuş ve 1978 yõlõnda da bu fakülteler 2175 sayõlõ kanunla kurulan Kayseri 

Üniversitesini oluşturmuştur. 1982 yõlõnda ise Erciyes Üniversitesi adõnõ almõştõr. 

Yükseköğrenimde 2001-2002 öğretim yõlõnda öğrenci sayõsõ toplamõ 22.040�tõr. 

Üniversitede 166 profesör, 89 doçent, 215 yardõmcõ doçent, 578 araştõrma görevlisi, 167 

öğretim görevlisi, 65 uzman, 168 okutman, 34 yabancõ uyruklu öğretim elemanõ olmak üzere 

toplam 1482 öğretim üyesi görev yapmaktadõr. 
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Fakülte ve Yüksekokullar 

Erciyes Üniversitesine bağlõ olarak 12 fakülte bulunmaktadõr. Bunlardan 8�i Kayseri�de, 

3�ü Yozgat�ta, 1�i  de Nevşehir�de bulunmaktadõr. Bunlar sõrasõyla; 

Tõp Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İlahiyat 

Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlõk Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Veteriner 

Fakültesi, Yozgat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yozgat Fen-Edebiyat Fakültesi, Yozgat 

Mühendislik ve Mimarlõk Fakültesi, Nevşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi�dir. 

Onüçüncü fakülte olarak Kayseri�de Eğitim Fakültesi�nin kurulmasõ kararõ alõnmõştõr. 

Erciyes Üniversitesine bağlõ 13 yüksekokul vardõr. Bunlardan dördü Kayseri dõşõnda olup, 

üçü Nevşehir'de diğer ikisi ise Yozgat'tadõr. Bunlar;  

Kayseri Meslek Yüksek Okulu, Safiye Çõkrõkçõoğlu Meslek Yüksek Okulu, Halil 

Bayraktar Sağlõk Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Atatürk Sağlõk Yüksek Okulu, Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Sivil Havacõlõk Meslek Yüksek Okulu, Kocasinan Meslek 

Yüksek Okulu, Yabancõ Diller Yüksek Okulu, Yozgat Meslek Yüksek Okulu, Yozgat Sağlõk 

Yüksek Okulu, Nevşehir Sağlõk Yüksek Okulu, Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 

Yüksek Okulu, Nevşehir Meslek Yüksek Okulu�dur. 

 Araştõrma Merkezi ve Enstitüler 

Erciyes Üniversitesi bünyesinde 8 araştõrma ve uygulama merkezi ile 4 enstitü 

bulunmaktadõr. Bunlar; 

Atatürk   İlkeleri   Araştõrma   ve   Uygulama   Merkezi,    Bilgisayar     Bilimleri 

Uygulama   ve Araştõrma   Merkezi,    Çevre Korumasõ Araştõrma ve Uygulama Merkezi, 

Yüksek İrtifa   Spor   Bilimleri   Araştõrma Uygulama Merkezi, Kayseri ve Yöresi Tarih 

Araştõrma   Uygulama   Merkezi,   Türk    Dünyasõ  Araştõrmalarõ  Merkezi,     Enerji 
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Dönüşümleri Araştõrma ve Uygulama Merkezi, Teknoloji Araştõrma Uygulama Merkezi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Sağlõk Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gevher Nesibe Tõp Tarihi 

Enstitüsü�dür. 

Üniversitelerin kentlerin sosyal ve ekonomik hayatõna canlõlõk kattõğõ bir gerçektir. 

Özellikle Tõp Fakültesi Kayseri dõşõndaki yakõn il ve ilçelere de hizmet sunmaktadõr. İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi ve Meslek Yüksek Okullarõnõn İl�in sosyal ve 

ekonomik hayatõna katkõsõ büyüktür. Sanayi kuruluşlarõnõn idari ve teknik eleman ihtiyaç 

ağõrlõklõ olarak bu okullardan mezun Kayseri�de ikamet eden insanlardan karşõlanmaktadõr.  

Yine İl�in doğal tarihi, kültürü ile ilgili olarak Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, Mimarlõk 

Fakültelerinin yetiştirdiği elemanlar, yaptõklarõ araştõrmalar ve yayõnlarla katkõ sağlamaktadõr. 

Tõp Fakültesi ise İç Anadolu bölgesinde Kayseri dõşõndaki yakõn il ve ilçelere de hizmet 

sunmaktadõr. 

Ziraat Fakültesi ile Hukuk Fakültesinin açõlmasõ yönünde girişimler vardõr. Ayrõca 

ilçelerde, ilçelerin yöresel ve ekonomik özelliklerine uygun yüksek okullarõn açõlmasõ için önceki 

yõllardan beri yoğun talepler olmaktadõr. Ancak, üniversite yönetimi gerek öğretim kadrosu, 

gerek fiziki yapõ ve finansman yetersizliği nedeniyle bu taleplere olumlu bakmamaktadõr. Yakõn 

bir gelecekte ilave edilecek ünitelerle Tõp Fakültesi�nin daha modern ve gelişmiş tekniklerle 

hizmet vermesi beklenmektedir. 

 Yükseköğretim Öğrenci Yurtlarõ 

İlde Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlõ 2 yüksek öğrenim öğrenci yurdu bulunmaktadõr. Bu 

yurtlardan 1'i kõz yurdu, diğeri erkek öğrenci yurdudur. 

Erkek ve kõz öğrenciler bakõmõndan yurt kapasitesi yeterlidir. Erkek öğrenci yurdunda 

1047 öğrenci, kõz yurdunda ise 1274 öğrenci barõnmaktadõr. Şu anda Kayseri�de yurt sorunu 

bulunmamaktadõr. 
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4.1.2.1.3. Yaygõn Eğitim 

 Yaygõn eğitim çalõşmalarõ, olgunlaşma enstitüsü, halk eğitim merkezleri, çõraklõk eğitim 

merkezleri, özel kurs ve dersaneler bünyesinde sürdürülmektedir. 

İlde 16 halk eğitim merkezi, 8 çõraklõk eğitim merkezi ve 41 özel dershane 

bulunmaktadõr. Yaygõn eğitim veren okul ve merkezler   ile kursiyer sayõlarõ Tablo 24�te 

yeralmaktadõr. 

Tablo 24: Yaygõn Eğitim Okullarõ 

Okul-Merkez Türü  Sayõsõ
Öğretmen 

Sayõsõ 
Kursiyer  

Sayõsõ 
Olgunlaşma Enstitüsü 1 33 2.050 
Halk Eğitim Merkezi 16 52 10.561 
Çõraklõk Eğitim Merkezi 8 100 4.270 
Özel Eğitim 4 27 289
Özel Dershaneler 41 396 11.100 
Özel Kurslar  (Ö.M.T.S.K. 
Dahil) 57 170 11.065
Toplam 127 778 39.335 

Kaynak: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü (2001-2002) 

4.1.2.2. Gençlik ve Spor  

Kayseri'de 3 profesyonel lig kulübü ile birlikte toplam 114 spor kulübü vardõr. Futbolda 

ikinci lig A kategorisinde Kayserispor ve Erciyesspor ile  üçüncü lig 3. Grupta Kayseri Elektrik 

Spor profesyonel ligde yer alan spor kulüpleridir. 

 Kayseride 1.Amatör Kümede 36, 2.Amatör Kümede 39 kulüp bulunmaktadõr. Basketbol 

liginde 12, Voleybol liginde 11, Hentbol liginde 8 takõm mücadele etmektedir. Ayrõca 6 adet 

kayak kulübü faaliyet göstermektedir.  

Kayseri'de futbol hariç 31 branşta 1406�sõ erkek, 691'i kõz toplam 2097 lisanslõ sporcu 

bulunmaktadõr. Futbolda 5575 lisanslõ sporcu vardõr. Ayrõca, ildeki antrenör sayõsõ 377, hakem 

sayõsõ ise 524�tür. İl�de her kesimden spora olan ilgi her geçen yõl artmaktadõr. Branşlar avcõlõk-

atõcõlõk, Boks, Güreş, Kayak, Yüzme, Satranç, Biriç, Bilardo, Atletizm, Jimnastik, Halter, Masa 

tenisi, Tekvando, Vücut Geliştirme, Tenis, Basketbol, Dağcõlõk, Hentbol, Okçuluk, Badminton, 

Özürlüler, Bisiklet, Futbol, Judo, Voleybol, İzcilik, Karate, Üniversiteler, Geleneksel spor ve 

Herkes İçin Spor branşlarõdõr. 
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Kayseri�de spora olan ilgi hemen her yaşta artmaktadõr. Profesyonel spor kulüplerinin 

futbol dõşõnda diğer branşlarda da ortaya çõkmasõ, amatör spor kulüplerinin her geçen yõl sayõca 

artmasõ, yaşam boyu spor sebebiyle her yaştan insanõn günlük yürüyüş, koşu, jimnastik vb. 

etkinliklere katõlmasõ spora olan ilginin arttõğõnõ göstermektedir. 

Profesyonel liglerde futbol 2 ve 3. liglerindeki takõmlar dõşõnda mücadele eden 

takõmlardan deplasmanlõ bayanlar voleybol 2. liginde KARSU Moluspor, deplasmanlõ bölgesel 

bayanlar voleybol liginde Sağlõkspor, deplasmanlõ bölgesel basketbol ve voleybol liginde 

Melikgazi Belediyespor ve Erciyes Üniversitespor, satranç 1. liginde Yeni DSİspor, 2. liginde 

Erciyes Üniversitespor ve Kayseri TED Kolejispor, 3. liginde Melikgazi Belediyespor, bayanlar 

masa tenisi 3. liginde Yeni DSİ Spor, erkekler masa tenisi 3. liginde Gençlikspor, kulüplerarasõ 

kros liginde KARSU Moluspor, deplasmanlõ basketbol liginde Kayseri Sağõrspor bulunmaktadõr.  

 Spordaki çeşitliliğin profesyonel liglerde yer alacak aşamaya gelmiş olmasõ Kayseri�de 

spora olan ilginin bir yansõmasõ olarak değerlendirilebilir. 

4.1.2.3. Kültürel Altyapõ 

Kayseri�nin artan nüfusu ile kültürel hayatõ arasõnda dengeli bir gelişme yoktur. Kültürel 

yaşam açõsõndan Kayseri�nin oldukça sönük kaldõğõ görülmektedir. Erciyes Üniversitesi her ne 

kadar kendi bünyesinde bir çok sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştiriyor olsa da, üniversite 

dõşõnda oldukça sõnõrlõ kalmaktadõr.  

İlde örenyerleri ve müze ziyaretçisi sayõsõnda önemli bir düşme görülmektedir. Bu durum 

Kayseri�nin turizm açõsõndan oldukça cazip olan Kapadokya Bölgesi�ne çok yakõn olmasõna 

rağmen turist çekemediğini göstermektedir. 

 Müzeler 

İlde üç önemli müze vardõr. Arkeoloji, Etnografya ve Tõp Tarihi müzesi isimleriyle anõlan 

bu müzelerden başka Sultansazlõğõ�ndaki Kuş müzesi küçük olmakla beraber dördüncü müze 

olarak anõlabilir. Ayrõca 1988 yõlõndan beri Atatürk Konağõ olarak hizmet veren bina, 1998 

yõlõnda Atatürk Müzesi olarak düzenlenmiştir. Böylece ildeki toplam müze sayõsõ 5�e ulaşmõştõr.  
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Tablo 25: Müzeler 

Müzenin Adõ Eser Sayõsõ 
2001 Yõlõnda Gezen Kişi 

Sayõsõ 
Atatürk Müzesi 41 12.554 
Arkeoloji Müzesi 8.680 11.161 
Etnografya Müzesi 2.229 4.611 
Tõp Tarihi Müzesi  38 28.287 
Sultansazlõğõ Kuş Müzesi 50 300 

Toplam 11.038 56.913

Kaynak: Kayseri Valiliği, İl Brifing Raporu 2001. 

Müzelerde yukarda belirtilen eserlerin dõşõnda 19.302 adet sikke, 117 adet tablet, 266 adet 

mühür ve mühür baskõsõ, 84 adet arşiv vesikasõ olmak üzere toplam 19.769 adet eser mevcuttur.  

Arkeoloji Müzesi, 1929 yõlõnda Hunat medresesinde açõlmõş ve 1969 yõlõnda Melikgazi 

ilçesinde Gültepe mahallesinde bulunan bugünkü binasõna taşõnmõştõr. Çeşitli çağ ve uygarlõklara 

ait toplam 25.795 adet eser sergilenmektedir. 

 Etnografya Müzesi, 1983 yõlõnda Hunat medresesinin içinde açõlmõştõr. Toplam 2229 adet 

eser yer almaktadõr. 

 Tõp Tarihi Müzesi, Selçuklu sultanõ İkinci Kõlõçaslan'õn kõzõ Gevher Nesibe Sultanõn 

vasiyeti üzerine kardeşi Gõyaseddin Keyhusrev tarafõndan 1205 yõlõnda Anadolu�nun ve 

Avrupa�nõn ilk tõp okulu ve hastanesi olarak yaptõrõlmõştõr. Bugün müze olarak kullanõlmaktadõr. 

Bu müzede ilaç yapõmõnda kullanõlan aletler, reçetelerden örnekler, tõbbi kitap ve dokümanlarla, 

çeşitli tõbbi araç-gereçler ve hasta ile akõl hastalarõnõ iyileştirici çeşitli mekanlarõ içeren odalar 

yer almaktadõr. 

 Sultansazlõğõ Kuş Müzesi, Yeşilhisar ilçesinin Ovaçiftliği köyünde bulunmaktadõr. 

Sultansazlõğõ Kuş Cenneti adõ da verilen Erciyes Dağõnõn güneyinde Yahyalõ, Develi ve 

Yeşilhisar ilçesi sõnõrlarõ içerisinde yer alan sulak bölgede yaşayan kuş türlerinin sergilendiği bir 

müzedir. 

Örenyerleri 

Kayseri�de Soğanlõ ve Kültepe Örenyeri olmak üzere iki önemli örenyeri bulunmaktadõr. 

2001 yõlõnda toplam 13.785 kişi buralarõ ziyaret etmiştir. 
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 Kütüphaneler 

 İl merkezi ve ilçelerde Kültür Müdürlüğüne bağlõ toplam 28 kütüphane bulunmaktadõr. 

Büyükşehir Belediyesinin ve Kocasinan Belediyesinin açmõş olduklarõ kütüphanelerle birlikte bu 

sayõ 30'u bulmuştur.  

İl Kültür Müdürlüğüne bağlõ Kütüphanelerdeki kitap sayõlarõ Tablo 26�da verilmektedir.  

Tablo  26: Kütüphaneler 

Kütüphane Adõ Kitap Sayõsõ 
Halk Kütüphanesi 252.457 
Çocuk Kütüphanesi 9.501 
Toplam  258.644

Kaynak: Kayseri Valiliği, İl Brifing Raporu, 2001. 

Sinema, Tiyatro, Sanat Galerisi  

 Kayseri'de son yõllarda sinemalarõn çoğu kapanmõştõr. Şu anda il merkezinde 2 adet 

sinemada 8 salon bulunmaktadõr. İldeki sinema, tiyatro ve sanat galerisi sayõsõ ile buradaki 

etkinlikler Tablo 27�de verilmektedir. 

Tablo 27: Sinema, Tiyatro, Sanat Galerisi  

Yer 
Sayõs
õ 

Kapasite
si 

Yararlana
n Sayõsõ 

Sinema 2 903 92 000
Tiyatro 1 600 15 000
Sanat Galerisi 1 80 11 734

Kaynak: Kayseri Valiliği, İl Brifing Raporu, 2001. 

Basõn ve Yayõn Organlarõ ile Matbaalar  

 İlde yayõnlanan gazete ve dergiler Kayseri�nin kültürel ve aktüel yaşam konusunda 

önemli fikirler vermektedir. Ulusal basõn ve yayõn organlarõnõn yanõnda yerel basõm ve yayõn 

organlarõnõn yaygõnlõğõ bu bakõmdan önemlidir. Ancak okur ve izleyici açõsõndan aynõ görüşü 

ileri sürmek imkansõzdõr. Çünkü 4 yerel TV ve çok sayõda yerel gazetenin izleyici ve okur sayõsõ 

yeterli değildir. 

İl�de yayõnlanan gazetelerin periyodu, trajõ, baskõ ve yayõn turu ile ilgili bilgiler Tablo 

28�de verilmektedir. 
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Tablo  28: İl�de Yayõnlanan Gazete ve Dergiler  

Yayõn Adõ Yeri Periyodu Trajõ Baskõ Yayõn 
Türü 

Kayseri Akõn Günlük Kayseri Günlük 1000 Ofset Gazete
Kayseri Anadolu Haber Kayseri Günlük 750 Ofset Gazete
Yeni Kayseri Kayseri Günlük 2000 Ofset Gazete
Develi Develi Haftalõk 250 Fotokopi Gazete
Kayseri Hakimiyet 2000 Kayseri Günlük 500 Ofset Gazete
Kayseri Kayseri Günlük 400 Ofset Gazete
Kayseri Olay Kayseri Günlük 500 Ofset Gazete
Millet Kayseri Günlük 100 Ofset Gazete
Seyrani Develi 15 Günlük 300 Ofset Gazete
Develi İstiklal Develi  15 Günlük 300 Ofset Gazete
Süper Kayseri Ekspres Kayseri Aylõk 2000 Ofset Gazete
Ülker Kayseri Günlük 250 Ofset Gazete
Kayseri Star  Kayseri Günlük 500 Ofset Gazete
Kayseri Gündem Kayseri Günlük  850 Ofset Gazete
Erciyes Kayseri Günlük 185 Ofset   Gazete
Kayseri Ana Haber Kayseri Günlük 500 Ofset Gazete
Büyük Kayseri Kayseri Günlük 1000 Ofset Gazete
Bizim İncesu İncesu Aylõk 100 Ofset  Gazete
Kayseri Ses Kayseri Haftalõk 750 Ofset   Gazete
Kayseri Zambak Kayseri Haftada 3 4000 Ofset Gazete
Yahyalõ Yediveren Yahyalõ Aylõk 150 Ofset Gazete
Hacõlar Haber Hacõlar Aylõk 400 Ofset  Gazete

Kaynak: Kayseri Valiliği, İl Brifing Raporu, 2001. 

 İlde çok sayõda yayõn yapan yerel radyo ve televizyon kuruluşu bulunmaktadõr. Yerel 

televizyonlar Başak TV, Erciyes TV, Elif TV ve Kay TV olmak üzere 4 adettir. 

İl Merkezi ve İlçe�lerde 20 özel radyo yayõn yapmaktadõr. Bunlarõn bazõlarõ Kayseri FM, 

38 FM, Kayradyo, Anadolu FM, Gözde FM, Radyo Uzel, Kolej FM ve diğerleri. 

İl merkezinde 93, ilçelerde 6 olmak üzere toplam 99 matbaa bulunmaktadõr. 

Matbaalardan birisi İl Özel İdaresine ve diğeri Erciyes Üniversitesine ait kamu matbaasõdõr.

Özel Kutlama Günleri 

Kayseri�nin   geleneksel   ve   kültürel   yaşamõnda   yerel   kutlama günlerinin önemli 

rolü vardõr.   İl   merkezinde   ve   hemen her ilçesinde yöresel kutlamalar her yõl periyodik 

olarak   tekrarlanmakta   ve   sosyal,   kültürel   ve   ekonomik   yaşama canlõlõk 
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kazandõrmaktadõr. Kayseri'de mahalli özel kutlama günleri ve tarihleri Tablo 29�da 

verilmektedir. 

Tablo 29: Özel Kutlama Günleri 

Kutlamanõn Adõ Tarihi Yeri
Anadolu Fuarõ 10 Temmuz-10 Ağustos     Kayseri 
Aşõklar Bayramõ Eylül Kayseri
Atatürk�ün Kayseri�ye Gelişi 19 Aralõk Kayseri
Dadaloğlu Kül. ve San. Şenliği 15-16 Eylül Kayseri-Özlüce 
Çilek-Kiraz Festivali Haziran Yahyalõ 
Kültür ve Sanat Haftasõ 7-13 Nisan Kayseri
Mimarsinan Anma Günü 9 Nisan Ağõrnas 
Pastõrma Festivali Eylül Kayseri 
Seyrani Şenlikleri 8-9 Eylül Develi
Seyyid Burhaneddin An. Günü 24 Mart  Kayseri 
Üzüm Festivali  Eylül İncesu 
Yoğurt Festivali 18 Mayõs Akkõşla 
Erciyes Kar Şenliği Ocak-Şubat Erciyes
Atlõ Yayla Şenliği 1 Temmuz Erciyes
Sarõz Kilim Festivali 19 Temmuz Sarõz 
İncili Çavuş Kültür-Sanat Şen. 6 Ekim Kayseri-İncili 
Ahilik Kültür Haftasõ 10-16 Ekim Kayseri
Yamula Patlõcan Festivali Ağustos veya Eylül  Yemliha 
Ağõrnas Kültür ve Turizm Festivali 17-18 Ağustos Ağõrnas 

Kaynak: Kayseri Valiliği İl Brifing Raporu (2001) 

4.1.3. Sağlõk 

İl'in bellibaşlõ sağlõk göstergeleri itibariyle durumu şöyledir:  

1999 yõlõ DİE verilerine göre ilde yatak başõna 354 hasta düşmektedir (İç Anadolu 

Bölgesi ve Türkiye ortalamalarõ sõrasõyla 311 ve 356�dõr). Uzman doktor başõna ise 2155 hasta 

düşmektedir (Bölge ve Türkiye ortalamalarõ sõrasõyla 1414 ve 1934�tür). Pratisyen doktor başõna 

düşen hasta sayõsõ Kayseri�de 2155 Bölgede 1414, Türkiye�de 1934�tür. Doktor başõna düşen 

hasta sayõsõ itibariyle İl, Türkiye ve bölge ortalamalarõnõn çok üzerinde seyretmektedir.  

İl�de tam teşekküllü sağlõk tesisleri bulunmakla beraber, Erciyes Üniversitesi Tõp Fakültesi 

bünyesinde hizmete açõlan hastaneler, Kayseri�de sağlõk sektörünün gelişmesine katkõ 

sağlamõştõr.  
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Sağlõk Hizmetleri 

 Kayseri'de sağlõk hizmetleri Sağlõk Bakanlõğõ'na bağlõ kurumlarda, SSK Genel 

Müdürlüğü'ne bağlõ kurumlarda, Erciyes Üniversitesi'nde, özel sağlõk kuruluşlarõnda ve Askeri 

Hastanede yürütülmektedir. Bu kurumlara bağlõ olarak toplam 19 hastane mevcuttur.  

İl genelinde toplam 518 uzman hekim, 407 pratisyen hekim, 354 asistan doktor, 161 diş 

hekimi görev yapmaktadõr. 1070 hemşire, 734 ebe, 1219 sağlõk teknisyeni, 305 eczacõ  ve 215 

sağlõk memuru ile birlikte toplam 4983 sağlõk görevlisi bulunmaktadõr. 

 Yatak işgal oranõ yüzde 60,7,  bebek ölüm hõzõ binde 13�tür. 

 Sağlõk Bakanlõğõna Bağlõ Kurumlar 

 Sağlõk Bakanlõğõna bağlõ 12 hastane, 99 sağlõk ocağõ, 151 köy sağlõkevi, 237 Mahalle 

Sağlõkevi, 3 Verem Savaş Dispanseri ile 2 Ana Çocuk Sağlõğõ ve aile planlamasõ merkezi 

bulunmaktadõr. Hastanelerin isimleri ile yatak kapasiteleri Tablo 30�da yeralmaktadõr. 

Tablo 30: Hastaneler 
Hastane Adõ Yatak Kapasitesi
Kayseri Devlet Hastanesi  700 
Göğüs Hastalõklarõ Hastanesi 125 
Kayseri Doğumevi Hastanesi 125 
Bünyan Devlet Hastanesi 50 
Develi Devlet Hastanesi 100 
Felahiye Devlet Hastanesi 25 
Põnarbaşõ Devlet Hastanesi 50 
Sarõz Devlet Hastanesi 25 
Yahyalõ Devlet Hastanesi 50 
Yeşilhisar Devlet Hastanesi 25 
Tomarza Devlet Hastanesi 25 
İncesu Devlet Hastanesi 25 
Toplam 1325 

             Kaynak: Kayseri Valiliği İl Brifing Raporu (2001) 

SSK Sağlõk Kuruluşlarõ 

Sosyal  Sigortalar  Kurumuna   ait 1 hastane bulunmaktadõr. Bölge hastanesi 

konumundadõr.   Niğde,   Nevşehir,   Kõrşehir ve   Yozgat�tan    çok yoğun hasta gelmektedir. 
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310 yatak kapasitelidir. Bölge hastanesi olmasõ nedeniyle yatak kapasitesi yeterli değildir. Bu 

nedenle yeni bir hastaneye ihtiyaç vardõr.  

Erciyes Üniversitesi Sağlõk Kuruluşlarõ 

Erciyes Üniversitesine bağlõ Gevher Nesibe Tõp Fakültesi hastanesi 869, Onkoloji 

Hastanesi 86, Organ Nakli Hastanesi 87 ve Diyaliz Hastanesi 90 yatak olmak üzere toplam 1 132 

yatak kapasitesi bulunmaktadõr. Onkoloji, organ nakli ve diyaliz hastaneleri Kayseri�li 

hayõrseverlerce yaptõrõlarak üniversiteye kazandõrõlmõştõr. Bu hastanelere de çevre illerden yoğun 

hasta gelmektedir. 

Özel Hastaneler  

Kayseri'de 5 özel hastane bulunmaktadõr. Melikgazi A. Çeşmebaşõ, Hayat  Ömür, Kalp ve 

Güneş Hastanesi adõyla bilinen bu hastanelerde toplam 143 yatak bulunmaktadõr. 

 Ayrõca; Kõzõlay Polikliniği ile birlikte 10 adet özel sağlõk merkezi ve poliklinik 

bulunmaktadõr. 

 23 Tõbbi tahlil laboratuarõ, 1 adet böbrek taşõ kõrma merkezi, 24 röntgen teşhis laboratuarõ, 

204 özel muayenehane, 128 özel diş hekimliği, 275 özel eczane ve 11 ecza deposu, ilde bulunan 

diğer sağlõk kuruluşlarõdõr. 

4.1.4. Sosyal Yardõm Hizmetleri  

 Yetiştirme Yurtlarõ ve Çocuk Yuvalarõ 

İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlõ olarak 3 çocuk yuvasõ, 2 yetiştirme yurdu ve 1 

Rehabilitasyon Merkezi bulunmaktadõr. 0-18 yaş grubunda toplam 505 muhtaç çocuk korunma 

altõndadõr. Ayrõca 92 çocuk ise yer bulunmadõğõ için sõrada beklemektedir. Yuva ve yurtlarõn 

isimleri, yaş grubu ve kalan çocuk sayõlarõnõ içeren bilgiler Tablo 31�de verilmektedir.  
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Tablo  31: Yuva ve Yurtlar 

Yuva-Yurdun Adõ Yaş Grubu
Kalan 
Çocuk 

 Sõrada 
Bekleyen 

Kayseri Çocuk Yuvasõ 0-6  83 12
Osman Düşüngel Çocuk Yuvasõ 7-12 124 15
Ahmet Baldöktü Çocuk Yuvasõ 7-12 86 10
Erkek Yetiştirme Yurdu 13-18 82 39
Kõz Yetiştirme Yurdu 13-18 79 16
75.Yõl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Dan. Mrk. 0-18 51 -
Toplam 505 92

Kaynak: Kayseri Valiliği İl Brifing Raporu (2001) 

 Kreş ve Gündüz Bakõmevleri 

Kayseri'de 5 özel kreş ve gündüz bakõmevi bulunmaktadõr. Bu kreşler, toplam 168 çocuk 

kapasiteli olup, halen 168 çocuğa bakõlmaktadõr. 

 Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşma Vakõflarõ 

İl merkezi ve ilçelerde olmak üzere 17 Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşma Vakfõ 

bulunmaktadõr. Kayseri�de Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşma Vakõflarõnca 2001 yõlõnda 68.769 

kişiye 3.2 trilyon lira yardõm  yapõlmõş olup, ayni ve nakdi olarak yapõlan yardõmlarõn türü ve 

tutarlarõ Tablo 32�de verilmektedir. 

             Tablo  32: Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşma Vakõflarõnca  
Yapõlan Yardõmlar 

(Milyar TL) 

Yardõmõn Türü Miktarõ 
Kişi Sayõsõ Tutarõ 

Yiyecek Yardõmõ 11.432 502,3
Giyecek yardõmõ 7.912 55,3
Yakacak yardõmõ 13.275 897,1
Sağlõk Yardõmõ 7.528 463,9
Eğitim Yardõmõ 21.554 846,7
Geçimini Temin 190 18,8 
Burs ve Para 6.848 382,2 
TOPLAM 68.769 3.166,3 

  Kaynak: Kayseri Valiliği İl Brifing Raporu (2001) 
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4.1.5. Sosyal Güvenlik  

 Emekli Sandõğõ 

Kayseri�de Emekli Sandõğõ�na bağlõ olarak 2001 yõlõ sonu itibariyle 27.567 kişi çalõşmakta 

olup, toplam 17.151 kişi aylõk almaktadõr. Ayrõca 2022 Sayõlõ Kanuna göre 15.606 kişi aylõk 

almaktadõr. Emekli Sandõğõ�ndan aylõk alanlarõn dağõlõmõ Tablo 33�de verilmektedir. 

Tablo  33: Emekli Sandõğõna Bağlõ Aylõk Alanlar 
Aylõk Alanlar Sayõsõ 
Emekli 10.476
Adi malül 280 
Görev Malülü 160 
Emekli Dul ve Yetimleri 4.537 
Adi Malül Dul ve Yetimleri 286 
Görev Malülü Dul ve Yetimliği 770
Vatani Hizmet ve Madalya Aylõğõ 642
Toplam 17.151 

Kaynak: Kayseri Valiliği İl Brifing Raporu (2001) 

Sosyal Sigortalar Kurumu 

 SSK�na bağlõ olarak 80.616 sigortalõ çalõşmakta olup, 68.318 kişi emekli aylõğõ almaktadõr. 

Sosyal Sigortalar Kurumu�ndan aylõk alanlarõn dağõlõmõ Tablo 34�de verilmektedir. 

Tablo  34: SSK�dan Emekli Aylõğõ Alanlar 

Aylõk Alanlar Sayõsõ 
Malül Aylõğõ Alanlar 1.847 
Yaşlõlõk Aylõğõ Alanlar 46.309 
Ölüm Aylõğõ Alanlar 17.971 
Sürekli İşgöremez Olanlar 798 
Ölüm Hak Sahipleri 1.393 
İş Kazasõ Alanlar - 
Toplam 68.318 

Kaynak: Kayseri Valiliği İl Brifing Raporu (2001) 

Bağ-kur 

 Bağ-kur'da toplam 85.130 kişi sigortalõ bulunmaktadõr. Ayrõca 23.663 kişi aylõk 

almaktadõr. Bağ-kur�dan aylõk alanlarõn dağõlõmõ Tablo 35�de verilmektedir. 
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Tablo  35: Bağ-Kur�dan Aylõk Alanlar 

Aylõk Alanlar Sayõsõ
Yaşlõlõk Aylõğõ 13.334
Malüllük Aylõğõ 298
Dul ve Yetim Aylõğõ 10.031
Toplam 23.663

Kaynak: Kayseri Valiliği İl Brifing Raporu (2001) 

4.2. Ekonomik Sektörler 

4.2.1. Tarõm Sektörü  

4.2.1.1. Genel Bilgiler  

İç Anadolu Bölgesinin doğusunda Orta Kõzõlõrmak bölümünde yeralan Kayseri İlinin 

yüzölçümü 1.691.749 hektardõr. İlin yüzeysel görünümü, sõra dağlar ve derin vadilerle yarõlmõş 

yüksek yaylalar ve geniş  ovalardan ibarettir. 

İlde 88.153 çiftçi ailesi mevcuttur. İl nüfusunun yüzde 46�sõ tarõmla uğraşmaktadõr. Geçen 

yõllara kõyasla tarõmla uğraşan nüfusta azalma gözlenmektedir. Genelde, köylerden şehir 

merkezlerine göçler devam ettiği için tarõmla uğraşan nüfus sürekli azalmaktadõr. 

 Köylerden şehirlere göçün nedenleri arasõnda, köy yerleşim alanlarõnda tarõm alanlarõnõn 

yeterli olmayõşõ, tarõmsal verimliliğin düşüklüğü, mevcut tarõm potansiyelinin aile işgücü 

istihdamõ ve geçimini sağlayacak miktarda bulunmayõşõ, tarõmsal gelirlerin düşük oluşu gibi 

nedenler yer almaktadõr. 

4.2.1.1.1. Arazilerden Faydalanma  

 İl arazi varlõğõnõn yarõya yakõnõ, tarõm alet ve makinalarõ ile işlenebilir  �kültür arazisi� 

özelliği göstermektedir. Bununla birlikte çayõr ve mera arazisi de büyük bir alan kaplamaktadõr. 

İlde yoğun dağlõk alanlarõn bulunmasõ ve geniş çorak arazilerin varlõğõ tarõm dõşõ alanlarõn da 

geniş yer tutmasõna neden olmaktadõr. 
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4.2.1.1.2. Tarõm Alanlarõ  

 İl�de toplam tarõm alanõ 670.584 hektardõr. Bu alanõn büyük bir kõsmõnõ kuru tarõm alanõ 

teşkil etmektedir. Sulu ve kuru tarõm alanlarõnõn dağõlõmõ Tablo 36�da verilmektedir. 

Tablo  36: Kuru ve Sulu Tarõm Alanlarõ Dağõlõmõ 

Kuru Tarõm Alanõ (Ha) Sulu Tarõm Alanõ (Ha) Toplam (Ha)
Tarla Bağ-Bahçe Tarla Bağ-Bahçe
583.408 1676 80.470 5030 670.584

%87 %0.3 %11.7 %1 %100
Kaynak: Kayseri Tarõm İl Müdürlüğü (2001) 

(a) Kuru Tarõm Alanlarõnõn Özellikleri

 İlde kuru tarõm alanlarõ, akarsulardan uzak ve yeraltõ suyu bulunmayan yerlerde 

bulunmaktadõr. Genelde, meyilli araziler ve dağ yamaçlarõnda yeralmaktadõr.  

 Kuru tarõm alanlarõ Põnarbaşõ, Tomarza, Develi, Kocasinan, Talas, Bünyan, Sarõoğlan, 

Felahiye ilçelerinde yaygõndõr. Bu alanlar, Kõzõlõrmak ve Zamantõ õrmağõnõn geçtiği yerlerde ve 

yeraltõ suyu bakõmõndan zengin Develi ve Sarõmsaklõ ovalarõnda yeralmaktadõr. 

İl�de yeni sulama amaçlõ yatõrõmlarõn tamamlanmasõyla birlikte bu tür kõraç alanlar 

sulanabilen tarõmsal alanlara dönüşebilecektir. Bu nedenle tarõmsal sulama, kõrsal kesimin 

kalkõnmasõnda önemli bir rol oynayacaktõr. 

(b) Sulu Tarõm Alanlarõnõn Özellikleri

 Sulu tarõm alanlarõ genelde çöküntü ve alüvyol ovalarda bulunmaktadõr. Develi ve 

Sarõmsaklõ ovalarõnõ teşkil eden bu ovalar, yeraltõ ve baraj sulamasõ yönünden zengindirler.  

 Sulanan   arazilerde,   ağõrlõklõ   olarak   şeker   pancarõ,    çerezlik ayçiçeği ve kuru 

fasülye   ziraatõ   yapõlmaktadõr.    Buğday,   şeker  pancarõ   ve kuru fasülye ile münavebeli 

olarak   üretilmektedir.    Sulanan    arazilerin    şehir    kenarõnda   olan   kõsõmlarõnda az 
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miktarda ticari sebze ve meyvecilik de yapõlmaktadõr. Genelde bu araziler tarla arazisidir. 

Sulu tarõm alanlarõnda araziler, geleneksel sulama usulü olan salma sulama şeklinde 

sulanmaktadõr. İl�de son 15 yõl içinde yağmurlama sulama usulü de yaygõnlaşmaya başlamõştõr. 

 4.2.1.1.3. Tarõm Arazisinin Bitki Türlerine Göre Dağõlõmõ  

 Tarõm arazisinin bitki türlerine göre ortalama dağõlõmõ Tablo 37�de verilmektedir.  

Tablo  37: Tarõm Arazisinin Bitki Türlerine Göre Dağõlõmõ 

Bitki Türü  Ekiliş Alan (Ha) Ekiliş-Oran (%) 
Tahõllar 
Baklagiller  
Endüstri Bitkileri 
Yağlõ Tohumlar 
Yumru Bitkiler 
Meyve-Bağ-Bahçe 
Sebzeler 
Nadas Alanõ  

322.744
20.672

8.226
3.750
1.750

26.950
3.846

282.646

48 
3 
1 
1 
1 
3 
1 

42 
Toplam 670.584 100 

Kaynak: Kayseri Tarõm İl Müdürlüğü, 2001  

 Tablodan da izlenebileceği gibi, İldeki tarõm alanlarõnõn yüzde 48�i tahõl, yüzde 42�si de 

nadas alanlarõndan oluşmaktadõr. Toplam yüzde 90�a ulaşan bu oran sulama imkanlarõndaki 

yetersizliklerden kaynaklanmaktadõr. Özellikle nadas alanlarõnõn, yüzde 42 gibi bir oranda olmasõ 

oldukça düşündürücüdür. Bu oranõn büyüklüğü tarõmda verim ve gelir düşüklüğünün bir 

yansõmasõ olarak değerlendirilebilir. Sulama imkanlarõnõn artõrõlmasõ, tarõmsal ürünlerde 

çeşitlenmeye neden olacaktõr. Özellikle sanayi bitkilerindeki artõş sanayinin gelişmesine, yem 

bitkileri üretimindeki artõş da hayvancõlõğõn gelişimine büyük katkõ sağlayacaktõr.

 4.2.1.1.4. İşletme Büyüklükleri ve Sõnõflandõrma  

a) Tarõmsal İşletme Büyüklükleri

 Kayseri�de tarõmsal işletmeler, genellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşan aile 

işletmeleri şeklindedir. İşletme büyüklükleri ve sayõlarõ Tablo 38�de gösterilmektedir.  
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Tablo  38: İşletme Büyüklükleri ve Sayõlarõ 

Büyüklük Sõnõrlarõ 
(Da) 

İşletme Sayõsõ 
(Adet)  

Oran % 

0-9
10-19
20-49
50-99
100-199
200-499
500-999

4.362 
5.137 

18.839 
15.906 
10.916 

5.529 
353 

7 
8 

        31 
26 
18 

9 
 1 

Toplam 61.042 100 
Kaynak: Kayseri Tarõm İl Müdürlüğü, 2001.  

 Tablodan da görüldüğü gibi tarõm işletmelerinin büyük çoğunluğu küçük ve orta 

büyüklükteki işletmelerden oluşmaktadõr. Mevcut araziler miras yoluyla daha da küçülmektedir. 

Diğer yandan, küçük tarõmsal işletmelerin etkin çalõşmadõklarõ ve ölçek ekonomisinden 

kaynaklanan sorunlardan dolayõ verimlerinin düşük olduğu bilinmektedir. Miras hukuku yoluyla 

topraklarõn daha da parçalanmasõnõ sõnõrlandõracak ulusal politikalara olan ihtiyaç Ülke genelinde 

olduğu gibi Kayseri�de de varlõğõnõ sürdürmektedir. 

b) Tarõm Arazisinin Sõnõflandõrõlmasõ

Kayseri�de tarõm alanlarõnõn, kullanõlabilirlik niteliklerine göre sõnõflamasõ Tablo 39�da 

yeralmaktadõr.  

Tablo  39: Tarõm Arazisi Sõnõflarõ 

Arazi Sõnõflarõ Alan (Ha.)   Oran % 
I. Sõnõf
II. Sõnõf
III. Sõnõf

173.999
172.608
323.977

26 
 26 
 48 

Toplam 670.584 100 
Kaynak: Kayseri Tarõm İl Müdürlüğü, 2001.  
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4.2.1.2. Bitkisel Üretim 

4.2.1.2.1. Tarla Ürünleri 

(a) Hububat Üretimi

 İlin, tarõm yapõsõnõn hakim karakterini hububat üretimi teşkil etmektedir. En çok buğday, 

arpa ve çavdar üretimi yapõlmaktadõr. Son yõllarda, çavdar üretimi önemli ölçüde gerilemiş, 

çavdar ekim alanlarõ, buğday ve arpa ekim alanlarõna dönüşmeye başlamõştõr. 

 İlde hububat, genelde nadasa ekilmektedir. Sulanan alanlarda, az miktarda münavebeye 

girmektedir. 

 Modern tarõm tekniklerinin uygulanmasõ, gübreleme, zirai mücadele ve kaliteli tohumluk 

kullanõmõ sonucu ilde hububat üretimi artmõştõr. Daha önceleri, dekardan kõraçta 100-140 kg. 

buğday alõnõrken bu miktar bugün ortalama 200-220 kg., suluda ise 350-450 kg.�a çõkmõştõr. 

Arpa�dan ise, kõraçta 250 kg. suluda 350 kg. ürün alõnmaktadõr. 

 Üretilen hububat, TMO ve tüccarlar tarafõndan satõn alõnmaktadõr. Pazarlama sorunu 

yoktur. İlin hububat üretimi, il ihtiyacõnõ karşõlamakta, hatta bir miktar ürün de il dõşõna ihraç 

edilmektedir. 

(b) Bakliyat Üretimi

 İlde hububattan sonra ekim sõrasõnõ bakliyat ekimi almakta, bunlarõn başõnda nohut 

gelmektedir. Yeşil mercimek ve kuru fasulye de bakliyat ürünleri arasõnda yeralmaktadõr. 

 İlde nohut ve yeşil mercimek nadas alanlarõna ekilmekte, böylece adõ geçen alanlarõn 

daraltõlmasõ ve çiftçilere mevcut işletmelerinden daha fazla gelir sağlamasõ bakõmõndan faydalõ 

olmaktadõr. 
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Kuru fasülye ekimi, sulanan alanlarda yapõlmaktadõr. Develi ilçesinin Erciyes Dağõ 

eteklerinde ise, toprak yapõsõ  ve toprağõn su tutma kabiliyetinin iyi olmasõ sebebiyle kõraç alanda 

da üretim gerçekleşmektedir. Bakliyat ürünleri, TMO ve tüccar tarfõndan satõn alõnmaktadõr. 

Üretim İl tüketimini karşõlamakta, bir miktar da il dõşõna ihraç edilmektedir (bkz. Tablo 40).  

(c) Endüstri Bitkileri Üretimi

 Endüstri bitkilerinin başõnda şeker pancarõ gelmektedir. Şeker pancarõndan dekara 

ortalama 4-5 ton ürün alõnmaktadõr. Sulu arazilere ekilen şeker pancarõ, kuru fasulye, ayçiçeği ve 

buğdayla münavebeye girmektedir. 

 Şeker fabrikalarõ tarafõndan ektirilen ve satõn alõnan şeker pancarõ, çiftçilere modern tarõm 

tekniklerini götürmek için de faydalõ olmuştur. Develi Ovasõnõn şeker pancarõ, Bor Şeker 

Fabrikasõ tarafõndan alõnõp işlenmektedir. 

 Patates üretimi daha çok; Põnarbaşõ, Tomarza, Kocasinan, Develi ve Yeşilhisar ilçesinde 

yapõlmaktadõr. 

 İlde üretilen çerezlik ayçiçeği, ülke genelinde isim yapmõştõr. 

 İle, il dõşõndan K.Soğan ve K.Sarõmsak geldiğinden bunlarõn üretiminde düşme olmuştur. 

Belirtilen ürünler, komşu ve uzak illerden ithal edilmek suretiyle İlin ihtiyacõ karşõlanmaktadõr 

(bkz. Tablo 40). 
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Tablo 40: Kayseri İli Tarla Ürünleri Ekiliş ve Verimleri 

Ürün Adõ 
Ekim Alanõ 

(Ha.) 
Üretim 
(Ton) 

Buğday 253.200 467.335
Arpa 91.540 198.347
Çavdar 26.920 43.153
Yulaf 1.090 1.220
Nohut 7.080 8.949
K. Fasulye 5.988 8.169 
Y.Mercimek 1.769 1.792
Fiğ ( Kuru Ot) 546 1.647 
Şeker Pancarõ 10.011 443.625
Ayçiçeği 3.395 4.902
K. Soğan 310 5.285
K.Sarõmsak 55 486
Patates 3.503 104.275
Yonca ( Kuru Ot) 5.140 51.400 
Korunga ( Kuru Ot) 1.745 5.043 
Mõsõr ( Dane) 660 24.575 

Kaynak: Kayseri Tarõm İl Müdürlüğü, 2001.  

(d) Yem Bitkileri Üretimi

 İlde yem bitkilerinden en çok yonca yetiştirilmektedir. Yetiştirilen yonca �Kayseri 

Yoncasõ� adõyla ün yapmõştõr. 

 Yonca üretimi için tesis edilen alanda en az 7 yõl süreyle ürün alõnabilmektedir. Yoncalõk 

tesisleri, bir yandan üretilen ürün ile hayvanlara iyi bir protein kaynağõ olmakta, diğer yandan da 

toprak azotla zenginleştirilerek verimli hale getirilmektedir. 

 İlde yonca kuru ot olarak tüketilmektedir. Yonca tarlasõ yõlda 4 kez biçilmekte, dekardan 

ortalama 900-1200 kg. kuru ot alõnmaktadõr. 

 Yonca tarõmõ sulanan arazilerde yapõlmaktadõr. Kõraç alanda ise, az miktarda fiğ ve 

korunga üretilmektedir (bkz. Tablo 40). 
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4.2.1.2.2. Bağ - Bahçe Ürünleri  

(a) Meyvecilik

 Kayseri�de meyvecilik alanõnda, elma, kayõsõ ve üzüm başta gelmektedir. En çok üretimi 

yapõlan meyveler bunlardõr. Toprağa dayalõ üretimde buğdaydan sonra elma üretimi yer 

almaktadõr. Kayseri elmacõlõğõ diğer illerin elmacõlõğõ ile rekabet edecek durumdadõr. İl ihtiyacõnõ 

karşõladõğõ gibi il dõşõna da ihraç edilmektedir. 

 Ticari meyvecilikte elmacõlõk ağõrlõktadõr. Çok sayõda kapama elma bahçeleri vardõr. 

Elma  üretiminde en çok yer alan çeşitler Amasya, starking ve goldendir. 

 Kayseri�de kayõsõ da yetiştirilmektedir. Kayõsõ, özellikle bağlõk alanlarda yetiştirilen bir 

meyve türüdür. İlde 19404 hektar bağ alanõ bulunmaktadõr. Kayõsõ üretimi bu alanlarda dağõnõk 

olarak yapõlmaktadõr. Kapama kayõsõcõlõk oldukça azdõr. Kayõsõ türü olarak daha çok zerdali 

yetiştirilmektedir.  

 Bağcõlõkta maliyetlerin artmasõ ve bol miktarda turfanda üzüm girmesi il bağcõlõğõnõ krize 

sokmuştur. Özellikle şehirlerin kenar arazilerinde yer alan yaşlõ bağlar terkedilmekte, bu alanlar 

konut yapõmõna açõlmakta, yenileri de tesis edilmediğinden bağcõlõk alanõ süratle azalmaktadõr. 

İl�deki meyveciliğin durumu Tablo 41�de meyve veren ağaç sayõsõ ve üretim miktarõ 

itibariyle verilmektedir.  
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Tablo 41: Kayseri�de Meyvecilik ve Üretim Durumu 

Ürün Adõ 
Meyve Veren Ağaç 

Sayõsõ (Adet) 
Üretim  
(Ton) 

Armut 59.160 1.578
Ayva 11.160 230
Elma 1.104.800 71.915
Erik 29.685 694
Kayõsõ 339.920 7.826
Kiraz 38.250 760
Şeftali 13.670 224
Vişne 24.470 386
Badem 5.630 54
Dut 19.810 215

Kaynak: Kayseri Tarõm İl Müdürlüğü, 2001.  

(b) Sebzecilik

 İlde tarla ürünleri arasõnda sebzecilik de önemli bir yer tutmaktadõr. Ancak sebzecilik de 

İç Anadolu Bölgesinin diğer illeri gibi turfanda sebzecilik ve sera sebzeciliği yapan illerden 

olumsuz yönde etkilenmiştir. Özellikle bu olumsuz etki kavun ve karpuz üretiminde çok açõk bir 

şekilde gözlenmektedir. 1970 öncesi var olan ucsuz bucaksõz bostan ekim alanlarõ bugün yok 

olmuştur. Bostan ekim alanlarõnõn ortadan kalkmasõ, birçoğu Kayseri�ye özgü olan 15 çeşit 

kavun ve 12  çeşit karpuzun da yok olmasõna neden olmuştur. 

 İlde ticarî karpuz üretimi az miktarda Yeşilhisar ilçesinde yapõlmaktadõr. Yetiştirilen 

karpuz türü Kayseri�ye özgü olup �Kesteriş karpuzu� adõyla anõlmaktadõr.  

 Kayseri�nin merkez köylerinde, çoğunlukla kõşlõk turşu yapõmõnda kullanõlan �Ticarî 

Kelek Üretimi� yapõlmaktadõr. 

 Ayrõca sebzelerden en çok sõrasõ ile domates, taze fasulye ve taze soğan 

yetiştirilmektedir. Sebzecilik, aile tüketimi için yapõlmakta, çiftçi aileleri, ihtiyaç fazlalõklarõnõ 

semt ve ilçe pazarlarõna getirip perakende olarak satmaktadõrlar. 
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 Kayseri�ye özgü sebze çeşitlerinden birisi de �Yemliha patlõcanõ� adõyla anõlan 

patlõcandõr. Sadece Yemliha Kasabasõnda yetişen ve diğer patlõcan çeşitlerine göre daha kaliteli 

olan bu patlõcan ülke geneline bu kasabadan yayõlmõştõr. 

 Genel olarak Kayseri�nin sebze ihtiyacõ büyük ölçüde il dõşõndan karşõlanmaktadõr. 

İl�de sebzeciliğin durumu ekim alanlarõ ve üretim miktarlarõ itibariyle Tablo   42�de 

görülmektedir. 

Tablo 42: Kayseri�de Sebze Ekim Alanõ ve Üretim Durumu 

Ürün Adõ Ekim Alanõ (Ha.) Üretim (Ton) 
Lahana ( Beyaz) 20 443 
Marul 6 99
Ispanak  20 201 
Põrasa 7 138
Taze Fasulye 171 1024 
Kavun 108 2331
Karpuz 368 9900
Sakõz Kabağõ 55 1050
Hõyar 80 1339
Patlõcan 72 1535
Domates 572 11340
Biber 40 289
Taze Sarõmsak 22 137
Taze Soğan 72 1183
Maydonoz 3 16
Havuç 7 l 95
Turp 3 40

Kaynak: Kayseri Tarõm İl Müdürlüğü, 2001.  

(c) Seracõlõk ve Süs Bitkileri

Son yõllarda Kayseri ili�nde de çiçekcilik alanõnda ticarî işletmeler kurulmaya başlamõştõr. 

Bu amaçla özellikle il merkezinde ve çeşitli ilçelerde seralar açõlmõştõr.  

4.2.1.3. Hayvancõlõk 

Kayseri bir ticaret ve sanayi şehri olmasõna rağmen tarõm ve hayvancõlõğõn halkõn sosyal ve 

ekonomik hayatõnda önemli bir yeri vardõr. Özellikle et ve et mamülleri üretimi bakõmõndan 

ülkemizin önemli illerinden birisidir. 
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 Hayvancõlõk genelde ekstansif, meraya dayalõ köy hayvancõlõğõ niteliğindedir. Bu durum 

özellikle küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için geçerlidir. Besicilik yarõ entansif 

şartlarda yapõlmaktadõr. 1955 yõlõnda açõlan Kayseri Şeker Fabrikasõ ile 1960�larda açõlan yem 

fabrikalarõ ve et kombinalarõnõn varlõğõ, özellikle besiciliğin olumlu yönde gelişmesine katkõda 

bulunmuştur. 

 Hayvancõlõğõn İlin toplam tarõmsal üretim değeri içindeki payõ, 1950�lerde yüzde 35-40 

dolayõnda iken, 1970�lerde yüzde 40-45�e çõkmõştõr. 1988�de bu oran yüzde 51 olarak 

gerçekleşmiştir. 

İlde küçükbaş hayvancõlõk çayõr ve meraya dayalõ bir özellik göstermekte, masrafsõz 

yetiştiricilik yapõlmaktadõr. İlde tarõm arazilerinin büyük bir bölümü sulanmayan kõraç ve dağlõk 

arazilerden oluştuğundan koyunculuk kendine özgü özellikleri nedeniyle yaygõndõr. Merada bitki 

örtüsü zayõftõr. Hayvanlar karõnlarõnõ doyurabilmek için çok dolaşmak, her gün ortalama 5-10 

km. yürümek zorundadõr. 

İlde hayvancõlõk işletmelerinin yapõsõ ekstansif bir nitelik gösterip küçük aile işletmeleri 

şeklindedir. Genellikle hayvan barõnaklarõ gerekli hijyenik ve teknik şartlara sahip değildir. 

Yalnõzca süt sõğõrcõlõğõ yapan işletme sayõsõ hemen hemen yok denecek kadar azdõr. 

 Hayvanlarõn beslenmesi geleneksel usullere göre yapõlmakta olup, yonca kesi, kuru ot, yaş 

pancar posasõ ve saman gibi kaba yemler kullanõlmaktadõr. Kesif yem olarak da; karma yemler, 

arpa kõrmasõ, buğday kepeği, pamuk tohumu küsbesi vb. kullanõlmaktadõr. 

 Kayseri sõğõr besiciliğinin yoğun olarak yapõldõğõ illerden biridir. Bunun en önemli 

sebeplerinden birisi et ve et mamülleri üretim merkezi olmasõdõr. Sabit bağlamalõ kapalõ ahõrlarda 

besicilik yapõlmaktadõr. Besi süreleri orta ve uzun süreli olup altõ ayla bir yõl arasõnda 

değişmektedir. Besi materyalini bölgeden temin edilen yerli, kültür õrk ve melezleri teşkil 

etmektedir. 
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Kayseri İli�nde Põnarbaşõ, Sarõz ve Tomarza ilçelerinde halkõn ana geçim kaynağõ genelde 

hayvancõlõktõr. Buralarda koyun yetiştiriliciğine bağlõ olarak mera hayvancõlõğõ yaygõndõr. Bu 

ilçelerde son yõllarda sõğõr besiciliği ve süt sõğõrcõlõğõ yetiştiriciliği de artmaya başlamõştõr. 

Põnarbaşõ, Sarõz, Akkõşla, Tomarza, Develi ve Yahyalõ ilçelerinde yaylacõlõk yoğundur. 

Yaylalarda üretilen süt, genelde sabit ve seyyar mandõralarda peynir olarak 

değerlendirilmektedir. 

Bütün ilçelerde canlõ hayvan pazarlarõ bulunmaktadõr. Bunlarõn en büyüğü ve gelişmişi, 

Kocasinan ilçesi Etbalõk Kurumu bünyesindedir.  

Son yõllarda büyükbaş ve küçükbaş hayvancõlõk alanõnda ülke genelinde olduğu gibi 

Kayseri�de de gerileme gözlenmektedir. Hayvan sayõlarõnda düşüş vardõr.  

4.2.1.3.1. Büyükbaş Hayvancõlõk  

İlde büyükbaş hayvan üretiminin başõnda sõğõrcõlõk yer almaktadõr. Çoğunlukla yerli, 

kültür ve melez cinsi sõğõr üretimi yapõlmaktadõr. Sõğõr üretiminde verimi yüksek kültür ve melez 

sõğõr üretimi yerli sõğõr aleyhine artmõş, bu nedenle sõğõr varlõğõnda son yõllarda düşme 

görülmüştür.  

Aile işletmeciliği şeklinde olan sõğõrcõlõk üretiminde aileler, verimi düşük 7-8 adet yerli 

sõğõr beslemek yerine verimi yüksek 3-4 adet õslah edilmiş õrklarõ beslemeyi tercih etmektedirler. 

Sõğõr besiciliği ağõrlõklõ olarak Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde yoğundur. 

Kayseri�de özellikle kaliteli kaymağõ, yoğurdu ve ayranõ için az miktarda da olsa manda 

da yetiştirilmektedir. 

 4.2.1.3.2. Küçükbaş Hayvancõlõk  

İlde küçükbaş hayvan üretiminin başõnda koyunculuk yer almaktadõr. Koyun 

yetiştiriciliğinde en çok yerli akkaraman koyunu üretimine önem verilmekte, bunu yerli keçi 

üretimi takip etmektedir.  
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Ülke genelinde olduğu gibi Kayseri İli�nde de koyun ve keçi sayõsõnda azalma vardõr. 

Koyun yetiştiriliciği ağõrlõklõ olarak Põnarbaşõ, Tomarza, Develi ve Yahyalõ ilçelerinde 

yapõlmaktadõr. 

4.2.1.3.3. Binek Hayvanlarõ  

Motorlu taşõtlarõn artmasõ ve tarõmda traktörün kullanõlmaya başlamasõ sonucunda doğal 

olarak binek hayvanõ sayõsõ azalmõş, hatta bazõ türler ortadan kalkmõştõr. Örneğin at ve eşek 

sayõsõ sürekli olarak azalõrken, öküz ve katõr ise tamamen ortadan kalkmõştõr. 

1991-2001 yõllarõ arasõndaki dönemde, büyük ve küçükbaş hayvan sayõlarõ ile yük 

hayvanlarõnõn sayõlarõnõn gelişimi Tablo 43�de verilmektedir. 

Tablo  43: Büyük ve Küçük Baş Hayvan Sayõlarõ 

Hayvan Cinsi Hayvan Sayõsõ 
1991 1995 1997 2000 2001 

Sõğõr 183854 187710 160210 168189 188421
Manda 6628 6350 3750 3656 3738
Koyun 1046593 977580 630890 450431 402464
Kõl Keçi 54795 44130 57330 39130 35900 
At 7050 6110 2930 1607 1620
Eşek 24666 22290 10490 7835 7175

Kaynak: Kayseri Tarõm İl Müdürlüğü  

4.2.1.3.4. Tavukçuluk 

İlde 1980 öncesinde yumurta ve tavuk eti ihtiyacõ büyük ölçüde il dõşõndan karşõlanmakta 

iken, son yõllarda özel sektörün, önce yumurta, sonra et tavukculuğunda büyük yatõrõmlar 

yapmasõyla tavukçuluk alanõnda gelişmeler kaydedilmiştir. Yumurtacõlõk işletmelerinin tamamõ 

�kafes tavukculuğu� şeklindedir. Et tavukculuğu, et verimi yüksek �Broiler� üretimine dönük 

olarak yapõlmaktadõr. 

Yumurta ve tavuk eti üretimi, il ihtiyacõnõ karşõladõğõ gibi, il dõşõna da ihraç edilmektedir. 

Böylece tavukçuluğun son yõllarda il ekonomisine büyük katkõsõ olmuştur. 
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İlde 2001 yõlõ sonu itibariyle 1.292.210 adet yumurta tavuğu, 5.297.773 adet broiler türü 

kümes hayvanõ bulunmaktadõr.  

4.2.1.3.5. Arõcõlõk  

Kayseri, çiçek yönünden zengin iller arasõnda yeralmaktadõr. Bu potansiyel, arõcõlõk için 

büyük bir avantaj sağlamaktadõr. Ülke genelinde olduğu gibi arõ hastalõklarõ nedeniyle 1978-1982 

yõllarõnda arõcõlõk büyük bir kriz geçirmiştir. Alõnan etkili önlemler sonucu bu kriz atlatõlmõş ve 

böylece arõcõlõk alanõnda bir gelişme gözlenmiştir. Eski kovanlarõn yerini yeni kovanlar almaya 

başlamõştõr. 

1991-2001 yõllarõ itibariyle kovan sayõsõ ve bal üretimine ilişkin sayõsal veriler Tablo 

44�de verilmektedir. 

Tablo  44: Kovan Sayõsõ ve Bal Üretimi 

1991 1995 1996 1997 2000 2001 
Kovan Sayõsõ 36785 35394 35774 46789 4939

0 
4976

0
Bal Üretimi (Ton) 666 667 678 654 

Kaynak: Kayseri Tarõm İl Müdürlüğü 

4.2.1.3.6. Su Ürünleri  

(a) Doğal Su Ürünleri Avcõlõğõ

 İlde doğal su ürünleri arasõnda Kõzõlõrmak ve Zamantõ õrmağõnda sazan, yayõn ve turna 

balõğõ bulunmaktadõr. Ayrõca Devlet Su İşleri ve Köy Hizmetleri tarafõndan yaptõrõlan baraj ve 

göletlere zaman zaman aynalõ sazan yavrusu atõlmaktadõr.  

Su kalitesi uygun tabiî su kaynaklarõnõn çõkõş yerlerine yapõlan havuzlarda da alabalõk 

üretimi yapõlmaktadõr. Yõlda 1700 ton üzerinde kapasiteli, 17 alabalõk tesisi bulunmaktadõr. 

Bunlardan Põnarbaşõ ilçesindeki Kent Alabalõk Üretim İşleme ve Pazarlama Tesisi (800 ton) ile 

Örenşehir Alabalõk Üretim Tesisi (600 ton) başta gelmektedir. 
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Yerli balõk üretimi il ihtiyacõnõ karşõlamamakta, bu ihtiyaç il dõşõndan getirilen deniz 

balõklarõyla giderilmektedir. 

4.2.1.3.7. Muhtelif Hayvansal Ürünler ve Üretimi  

(a) Hayvan Başõna Üretim Miktarlarõ

Modern tarõm teknikleri ve õslah yöntemlerinin uygulanmasõ sonucu, hayvansal ürünlerde 

önemli ölçüde artõş gerçekleşmiştir. Yerli sõğõrlardan yõlda ortalama 750 kg. süt alõnõrken, kültür 

õrklarõndan 2500 kg., melezlerden ise 1800 kg. süt alõnmaktadõr. Et üretimi ise yerlilerde 

ortalama 90-120 kg., kültür õrklarõnda 300 kg., melez õrklarda ise 200 kg. dõr. 

 Aile tavukculuğunda, tavuk başõna ortalama verim 120-150 adet yumurta, ticarî 

tavukculukta 270-280 adet yumurtadõr. Etlik piliçlerden ortalama 1250 gr. et alõnmaktadõr.  

Bir eski kovandan ortalama 12 kg., fenni kovandan ise 20 kg. bal alõnmaktadõr. 

1991-1997 yõllarõnda Kayseri�de elde edilen hayvansal ürünlere ilişkin sayõsal veriler 

Tablo 45, 46, 47, 48 ve 49�da yeralmaktadõr. 

Tablo 45: Kesilen Hayvan Sayõsõ, Et ve Deri Üretimi 

1991 1995 1996 1997 
Kesilen Hayvan 
Sayõsõ 

75372 96630 71290 95843 

Et Üretimi (Ton) 6760 9110 5320 8032 
Deri Üretimi (Adet) 75372 105350 77800 104745 

Kaynak: Kayseri Tarõm İl Müdürlüğü  
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Tablo 46: Sağõlan Hayvan Sayõsõ ve Süt Üretimi 

1991 1995 1996 1997 
Sağõlan Hayvan 
Sayõsõ 

696003 632250 607370 521603 

Süt Üretimi (Ton) 132240 150195 151670 148685 
Kaynak: Kayseri Tarõm İl Müdürlüğü 

Tablo  47: Kõrkõlan Hayvan Sayõsõ ve Yapağõ Üretimi 

1991 1995 1996 1997 
Kõrkõlan Hayvan 
Sayõsõ 

104500
0

Yapağõ Üretimi (Ton) 1045 1605 1502 1035
Kaynak: Kayseri Tarõm İl Müdürlüğü 

Tablo  48: Mandõracõlõk  

1991 1995 1996 1997 1998 1999 
Faal Mandõra Sayõsõ 15 28 28 16 13 10
İşlenen Süt (Ton) 14800 23030 23700 18800 15500 9400
Beyaz Peynir (Ton) 1765 2883 2902 1900 1900 1170
Tereyağ (ton) 105 194 500 95 90 25

Kaynak: Kayseri Tarõm İl Müdürlüğü 

Tablo  49: Besicilik  

1991 1992 1993 1994 2000 2001 
Sõğõr Sayõsõ 183854 93414 95339 87918 168189 188421
Koyun Sayõsõ 1046593 112862 116364 108825 450431 402464

Kaynak: Kayseri Tarõm İl Müdürlüğü 

İl�de pastõrma ve sucuk imalatõ yapan 11 kuruluşun yõllõk üretim kapasitesi 24.722 tondur. 

Ancak, 2001 yõlõnda 2.756 ton pastõrma-sucuk üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu üretim için kesilen 

sõğõr sayõsõ 13.711 olup, elde edilen 3814 ton et pastõrma-sucuk üretiminde kullanõlmõştõr. 

(6) Karma Yem Üretimi ve Tüketimi

İlde karma yem üreten Kayseri Yem Fabrikasõ, Meysu Yem Fabrikasõ, Değirmencilik 

Anonim Şirketi, Tomarza ve Kaytaş Yem Fabrikalarõ bulunmaktadõr. Üretim yapan fabrikalarõn 

yemleri, hem il hem de il dõşõnda pazarlanmaktadõr. Kayseri�ye, tüketim için il dõşõndan da karma 

yem girişi olmaktadõr.  
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1991-1999 yõllarõ arasõnda Kayseri�de üretilen ve tüketilen karma yem miktarlarõ Tablo 50 

ve 51�de verilmektedir. 

Tablo 50: Karma Yem Üretimi (Ton) 

Yem Cinsi 1991 1997 1998 1999 
Besi Yemi 27640 21282 53300 60624 
Süt Yemi 6375 7635 2500 2890 
Kuzu ve Buzağõ 
Yemi 

790 728 540 588 

Balõk Yemi 5 17 
Kanatlõ Yemi 31245 47112 101350 103832 
Toplam 66050 76757 159695 167951 

Kaynak: Kayseri Valiliği, İl Envanteri  

Tablo  51: Karma Yem Tüketimi (Ton) 

Yem Cinsi 1991 1994 1995 1996 
Besi Yemi 32100 30300 31850 24250 
Süt Yemi 6312 5610 5650 10698 
Kuzu ve Buzağõ 
Yemi 

650 560 600 1589 

Kanatlõ Yemi 53400 71250 81200 34790 
Toplam 92462 107720 129300 71327 

Kaynak: Kayseri Valiliği, İl Envanteri  

 4.2.1.4. Tarõm Alet ve Makinalarõ 

 Modern tarõm tekniklerinin gelişmesi ile birlikte tarõmsal mekanizasyon alanõnda da 

teknoloji hõzla gelişmektedir. Bu nedenle eski tarõm alet ve makinalarõ terkedilmeye başlanmõş, 

bunlarõn yerini yeni alet ve makinalar almõştõr. Böylece tarõm alet ve makinalarõnõn kapasitesi, 

niteliği, çeşitliliği  hõzla artmõştõr. 

Kayseri�de mevcut bulunan tarõm alet ve makinalarõnõn cins ve sayõlarõ 1991-2001 yõllarõ 

itibariyle Tablo 52�de yeralmaktadõr.  
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Tablo 52: Tarõmsal Araç ve Gereçler  

Araç Cinsi 1991 1995 1998 1999 2001 
Traktör 9182 9068 11643 11822 11583
Römork 8766 8849  11785
Pulluk 10587 10650 11165 14388 13613
Kültüvatör 6690 6812 7385 9381 9742
Tahõl Mibzeri 1249 1250 5596 
Kimyevi Gübre Dağõtõcõ 2780 3215 6124 6110 5596 
Harman Makinasõ 1739 1586 2353 2739 2813
Biçerdöver 62 56 55 59 59
Selektör 80 87 110 80 126
Pulvarizatör 4328 5969 7228 7598 8384
Süt Sağõm Makinasõ 175 107  908

Kaynak: Kayseri Valiliği, İl Envanteri  

 4.2.1.5. Sulama 

 Tarõmda sulama, verimi artõran önemli faktörlerden biridir. Üretimde diğer girdiler yanõnda 

sulamanõn ürün artõşõndaki rolü yüzde 40 olarak tesbit edilmiştir. Kayseri�de sulama, hem kamu, 

hem de halk yatõrõmlarõyla yapõlmaktadõr. 

İlde sulanabilir 607.316 hektar arazi mevcuttur. Devlet Su İşleri ve Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü çalõşmalarõyla bu alanlar sulu ziraata kazandõrõlmaya devam edilmektedir. Sulama 

çalõşmalarõ, baraj-gölet, yerüstü ve yeraltõ sulama çalõşmalarõ adõ altõnda yürütülmektedir. 

İlde yerüstü sulamasõ genellikle Kõzõlõrmak, Zamantõ õrmağõ ve Sarõz çayõndan 

yapõlmaktadõr. İl, zengin yeraltõ su kaynaklarõna da sahiptir. Bu sulardan gerek içmesuyu, 

gerekse tarõmda sulama suyu olarak DSİ tarafõndan derin kuyu sondajlarõ açõlmak suretiyle 

faydalanõlmaktadõr 

Kamu ve özel sulamalarõ, baraj-gölet sulamalarõ, yerüstü sulamalarõ ile yeraltõ su 

potansiyeline ilişkin bilgi ve sayõsal veriler Tablo 53, 54, 55 ve 56�da yeralmaktadõr. 
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Tablo  53: Barajlar 

Barajõn Adõ İlçesi Amacõ Yõlõ 
Bulunduğu 

Nehir 

Yõllõk 
Ortalama 

Akõm 
(Hm3) 

Depolama 
Hacmi 
(Hm3) 

Sulama 
Alanõ 
(Ha) 

Ağcaşar Yahyalõ Sulama 1986 Yahyalõ Deresi 85.93 61.70 15035

Akköy Yeşilhisar Sulama- 
Taşkõn 

1967 Asarcõk Deresi 8.30 7.74 946

Kovalõ Yeşilhisar Sulama 1987 Dündarlõ Çayõ 32.76 25.10 3322
Sarmõsaklõ Kocasinan Sulama- 

Taşkõn 
1968 Sarmõsaklõ Suyu 49.00 38 6501

Kaynak: Kayseri Valiliği, İl Envanteri 

Tablo  54: Göletler  

Adõ İlçesi Amacõ Yõlõ 
Bulunduğu 

Nehir 

Yõllõk 
Ortalama 

Akõm 
(hm3) 

Depolam
a Hacmi 

(hm3) 

Sulama 
Alanõ 
(ha) 

Karakuyu Põnarbaşõ Sulama 1965 Kurudere 11.100 0.070 8 
Efkere Melikgazi Sulama 1989 Değirmendere 0.925 0.025 8
Sel Kapanõ  İncesu Sulama 1975 Kõşla deresi 2.060 0.076 95 
Zincidere Talas Sulama 1991 Gümüşlücedere 6.000 0.087 15 
Şõhlõ Develi Sulama
Tekir Melikgazi Sulama 1991 Tekir deresi 2.000 2.300 372
Kepiç Felahiye Sulama 1990 Tozlu deresi 0.661 0.661 114
Darõlõ Felahiye Sulama 1982 Kovalõk deresi 1.277 1.277 174 
Paşalõ Põnarbaşõ Sulama 1986 Öteyüz deresi 3.266 2.749 445 
Abdideresi Tomarza  Sulama 1964 Abdi deresi 1.800 1.800 240 
Killikboğazõ Tomarza Sulama 1965 Su deresi 0.225 0.225   40 

Kaynak: Kayseri Valiliği, İl Envanteri  

Tablo 55: Yerüstü Sulamalarõ  
Tesisin Adõ Yeri Su Kaynağõ Adõ Faydasõ 

(ha) 
İşletmeye 
Açõl. Yõl 

Yemliha Sulamasõ Yemliha  Kõzõlõrmak 946 1962
Müşker Sulamasõ Hisarcõk Tekirderesi 709 1963
Elma Bahçesi Sulamasõ Yahyalõ Yahyalõ suyu 556 1967 
Kõranardõ Sulamasõ Hisarcõk Tekirderesi 266 1978
Sarõz Sulamasõ Sarõz Sarõzçayõ 1229 1970
Ayşepõnar Sulamasõ Põnarbaşõ Zamantõ Nehri 130 1966 
Taşhan Pompaj Sulamasõ Kocasinan Kõzõlõrmak 591 1983
Reşadiye Sulamasõ Talas Gümüşlüce Deresi 248 1961 
Ekinciler Sulamasõ Bünyan Tacinsuyu 662 1992
Yeşilhisar Tevliyat Sulamasõ Yeşilhisar Dündarlõ Çayõ 1182 1962
Zamantõ Sulamasõ Põnarbaşõ Zamantõ Nehri 4024 1962 
Bünyan Tacin Sulamasõ Bünyan Tacin Suyu 221 1994 

Kaynak: Kayseri Valiliği, İl Envanteri  
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İldeki tarõm alanlarõnõn sulama durumu Tablo 58�de verilmektedir. 

Yõllara göre devlet ve halk sulamasõ aşağõda gösterilmiştir. 

Tablo 56: Kayseri�de Tarõm Alanlarõnõn Sulama Durumu 
Tarõm Alanõ  Miktar 

(ha) 
Oranõ 
(%) 

Toplam Tarõm Alanõ  670.584 100 
Sulanabilir Alan 607.316 91 
Sulanan Alan 87.941 13 
(Devlet Sulamasõ) (83.891) (95)
(Halk Sulamasõ) (4.050) (5)

Kaynak: Kayseri Tarõm İl Müdürlüğü, 2001.  

4.2.1.6. Su, Toprak ve Enerji Kaynaklarõ Potansiyeli 

Kayseri İli yüzölçümü 16.917 km2 ve rakõmõ 1068 m.dir. İle yõllõk ortalama 388 mm3 

yağõş düşmektedir. Bu yağõşõn yüzde 25�i akõşa geçmektedir.  

A) Su Kaynaklarõ :

1- Yerüstü Sularõ  : İl sõnõrlarõ içerisinde Kõzõlõrmak Nehri, Seyhan Nehri�nin ana kolu

olan Zamantõ Irmağõ ve Sarõz Çaylarõ akmaktadõr. Bu nehirlerin ilk çõkõşõndaki yõllõk ortalama 

akõmlarõ ve havza alanlarõ Tablo 57�de verilmiştir. 

Tablo 57: Akarsularõn Akõmlarõ ve Havza Alanlarõ 

Akarsu Adõ 
Havza Alanõ 

(km2) 
Yõllõk Ortalama Akõmõ 

(hm3) 
Kõzõlõrmak Nehri 9.216 2.237 
Zamantõ Irmağõ 7.385 1.347
Sarõz Çayõ 316 149
Toplam 16.917 3.733

Not : Kayseri İl çõkõşõnda Kõzõlõrmak Nehri havza alanõ 9.216 km2 olarak verilmiştir. Bu alan içerisinde Kõzõlõrmak 
havzasõna açõlan Develi Kapalõ Havzasõ (3.190 km2) ve Tuzla kapalõ havzasõ (480 km2) yer almaktadõr.  

 2- Yeraltõ Sularõ : Kayseri İli sõnõrlarõ içerisinde hesaplanan yer altõ suyu potansiyeli 348

hm3 tür. Bunun 188,09 hm3�ü sulamaya, 121,96 hm3�ü içme suyuna tahsis edilmiştir. 

Kullanõlabilecek 37,95 hm3/ yõllõk kapasite vardõr. 
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 DSİ XII. Bölge Müdürlüğünün kurulduğu tarihten itibaren Kayseri İlinde su ve toprak 

kaynaklarõnõn geliştirilmesi için yaptõğõ hizmetler aşağõda şekilde sõralanmaktadõr.  

Etüt Edilen Arazi   :  330 818 ha 
 Sulamaya Elverişli Arazi :  240 992 ha 
Ekonomik Olarak Sulanabilecek Arazi :  149 347 ha 

Etüt  yapõlan bu alanlarda aşamalarõna göre geliştirilen projeler :  

1- Ön İnceleme Master ve Planõ Tamamlanan :7 030 ha 
- Büyük Su İşleri :5 573 ha 

- Küçük Su İşleri : 1 457 ha 

2- Planlamasõ Tamamlanan : 11 187 ha 
- Büyük Su İşleri : 11 187 ha 

3- 2001 Yõlõ Yatõrõm Programõnda Olan : 90 575 ha 
- İnşaatõ Devam Eden Büyük Su İşleri : 76 710 ha 
a) Sarõoğlan Barajõ : 6 123 ha 
b) Bahçelik Barajõ :36 282 ha 
c) Develi II.Merhale Projesi

Zamantõ Derivasyon Tüneli : 34 305 ha 
- İnşaatõna Başlanõlmayan Büyük su işleri : 6 463 ha 
a) Yamula barajõ ve HES Projesi : 6 463 ha 

4- 2001 Yõlõ Yatõrõm Programõnda Olan KSİ : 7 402 ha 
- İnşaatõ Devam Eden Küçük Su İşleri : 3 959 ha 
a) İncesu Sel Kapanõ Yükseltilmesi : 404ha 
b) Põnarbaşõ Kazancõk Sulamasõ : 2 355 ha 
c) Põnarbaşõ Tahtaköprü sulamasõ : 1 500 ha 

- İnşaatõna Başlanõlmayan KSİ : 3 443ha 
a) Kayseri-Melikgazi Gesi-Nize-

Yeşilyurt-Gürpõnar Sulamasõ : 579 ha 
b) Karamanlõ Göleti ve Sulamasõ : 558 ha 
c) Tomarza Büyükcanlõ Göleti ve Sulamasõ : 232 ha 

d) Põnarbaşõ Methiye Göleti ve Sulamasõ : 622 ha 
e) İncesu Süksün Sulamasõ : 1 452 ha 

5- Yap İşlet Devret Modeline Göre İnşaatõ Devam Eden Projeler
  Kurulu Güç : 205 MW 

Toplam Enerji Üretimi : 465 GWh/yõl 
- İnşaatõ Devam Eden :
a) Yamula HES

Kurulu Güç : 200MW 
Toplam Enerji Üretimi : 443 GWh/yõl 
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b) Karasu Molu HES
Kurulu Güç : 5 MW 
Toplam Enerji Üretimi 22 GWh/yõl 

6- DSİ Programõnda İnşaatõ başlanõlmayan
Kurulu Güç : 13,4 MW 
Toplam Enerji Üretimi : 59,4 GWh/yõl 
a) Develi HES

Kurulu Güç : 6,7MW 
Toplam Enerji Üretimi : 24,8 GWh/yõl 

b) Doğanlar HES
Kurulu Güç : 6,7 MW 

  Toplam Enerji Üretimi 34,6 GWh/yõl 

4.2.1.7. İçme, Kullanma, Endüstri Suyu Potansiyelleri ve Projeksiyonlarõ 

Kayseri ilinin içme ve kullanma suyunu temin amacõ ile ihale ile �Kayseri Kenti İçme, 

Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Planlama Raporu ve Kat�i Projesi� yaptõrõlarak Nisan 1988 

yõlõnda yayõnlanmõştõr. 

Bu projeye göre Kayseri Kenti (Merkez+Argõncõk+Ambarköy), Talas ilçesi, Erciyes içme, 

kullanma ve endüstri suyu temini ihtiyaçlarõ karşõlanmaktadõr. Bunun içinde Zamantõ nehri su 

kaynağõ olarak alõnmõştõr. Zamantõ nehrinin sularõ inşaatõ devam eden Bahçelik barajõnda 

depolanacak, ana iletim kanalõ ve Bünyan tünelleri vasõtasõyla Sarmõsaklõ barajõna derive 

edilecektir. Sarõmsaklõ ovasõndaki 77 hm³/yõl kapasitesindeki YAS içme suyuna verilecek ve 

Zamantõ nehrinden gelen su Sarmõsaklõ sulamasõ YAS ikamesinde kullanõlacaktõr. Bu amaçla 

Bahçelik barajõndan içme suyu için 92,54 hm³/yõl, YAS ikamesi için 4,21 hm³/yõl olmak üzere 

toplam 96,75 hm³/yõl su Sarõmsaklõ barajõna derive edilecektir. 

İçme suyu planlama raporuna göre Kayseri Merkez ve çevre belediyelerinin 2025 yõlõndaki 

su ihtiyacõ 169,54 hm³/yõl olarak tesbit edilmiştir. 

Zamantõ nehrindeki kalite bozukluğu ve ana iletim kanalõnõn büyük kapasiteli olmasõ 

(Q=30,609 m³/s) kõş aylarõnda büyük işletme problemleri ortaya çõkaracağõ sebebiyle içme 

suyuna alternatif kaynaklar araştõrma yoluna gidilmiştir. 
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1993 yõlõnda Sarmõsaklõ ovasõ YAS potansiyeli yeniden araştõrõlmõş, yapõlan çalõşmalar 

sonucunda emniyetli YAS rezervi 79 hm³/yõl olarak tesbit edilmiştir. 

1996 yõlõnda Kayseri İçmesuyu Temini öncelikli çalõşmalarda görülen çeşitli eksiklik ve 

olumsuzluklar nedeni ile yeniden ele alõnmasõna gerek duyularak bir ara rapor hazõrlanmõştõr. 

Bu çalõşmaya göre: 

1. Bu ara rapora göre Projede nüfus ve su ihtiyacõ projeksiyonlarõ yenilenmiştir.

2. Kayseri içmesuyu ihtiyacõnõ  karşõlamak üzere kaynak araştõrmasõna gidilmiş ve projeye

esas olacak 4 adet büyük kaynak tespit edilmiş, işletme çalõşmalarõ yapõlmõştõr. Bu kaynaklar ve 

yõllõk alõnabilecek su miktarlarõ aşağõda verilmiştir. 

Tacin kaynağõ :25,69 hm³/yõl 

Akin kaynağõ :31,60 hm³/yõl 

Yukarõ Künye kaynağõ  :31,30 hm³/yõl 

Göldeğirmeni kaynağõ  :34,86 hm³/yõl 

Karasaz (Vanvanlõ) kaynaklarõ :15,00 hm³/yõl 

3. Tacin barajõnõn yapõlmasõna gerek olmadõğõ ve programdan çõkarõlmasõ teklif edilmiştir.

4. Tacin barajõndan sulanmasõ düşünülen alanlarla, Sarmõsaklõ YAS�dan sulanan alanlara

Bahçelik barajõndan su verilerek Tacin kaynağõ ve Sarmõsaklõ YAS�õn tamamõ olan 79 hm³/yõl su 

Kayseri içmesuyu ihtiyacõnda kullanõlabilecektir. 

5. Düşünülen bu kaynaklar Bahçelik barajõ inşaatõnõn bitimi gözönünde bulundurularak

kademelendirilecektir. 

6. Acil  çözüm    çalõşmalarõnda   Karasaz     ovasõnda   yer   alan     kaynaklarõn 

verimlerinin   hesaplanmasõ   için   11 adet    araştõrma kuyusu açõlmõştõr. Ovadaki emniyetli 
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YAS rezervini tesbit etmek için Karasaz ovasõnõn boşalõm noktasõnda istasyon kurulmasõ 

gerekmektedir. 

4.2.1.8. Tarõmsal Yatõrõm Projeleri 

Bu bölümde Tarõm İl Müdürlüğü tarafõndan halen yürütülmekte olan projeler genel 

hatlarõyla özetlenecektir. 

4.2.1.8.1. Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi  

 Projenin amacõ, modern tarõm teknikleri yanõnda, õslah edilmiş, verim gücü yüksek ve 

kaliteli ürünleri çiftcilere ektirerek, birim alandan alõnan ürün miktarõnõ artõrmak, örnek çiftçiler 

aracõlõğõyla bütün çiftcilere faydalõ olmaktõr. Bu kapsamda 2001 yõlõnda ayva, armut, elma, 

kayõsõ, kiraz, ceviz, şeftali vb. toplam 10.015 meyve fidanõ dağõtõlmõştõr. Ayrõca, 803 dekar 

yonca, 383 dekar korunga, 1625 dekar fiğ ve 3374 dekar sõlajlõk mõsõr olmak üzere toplam 6186 

dekar alanda yem bitkisi ekimi yaptõrõlmõştõr.  

4.2.1.8.2. İthal Süt Sõğõrcõlõğõ Projesi  

Proje, yurt dõşõndan süt ve et verimi yüksek, iyi cins süt sõğõrõ ithal edilerek çiftçilere 

dağõtõlmasõnõ amaçlamaktadõr. Projenin bir özelliği de süt ineği bedellerinin yüzde 25�inin devlet 

tarafõndan sübvanse edilmesidir. Projeli işletmeler, teknik elemanlar tarafõndan sürekli kontrolde 

tutularak, bunlarõn daha rasyonel çalõşmalarõ sağlanmaktadõr. 2001 yõlõnda Develi ilçesinde Saray 

Halõ A.Ş. tarafõndan kurulan süt hayvancõlõğõ işletmesi için yurt dõşõndan 765 baş gebe düve ithal 

edilmiştir. 

4.2.1.8.3. Hayvan Islahõ Çalõşmalarõ  

 Yerli sõğõrlarõn õslahõ ve kültür, melez õrkõ sõğõrlarõn tohumlama ihtiyacõnõ karşõlamak için 

bütün ilçeler düzeyinde sõğõrlarda tabiî ve sun�i tohumlama yapõlmaktadõr. 

Bu tohumlamalar, Tarõm İl Müdürlüğü çalõşmalarõ dahilinde 88 adet boğa ve 14 adet sun�i 

tohumlama ekibi ile yürütülmektedir. 
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1991-1999 döneminde tabiî ve suni tohumlama miktarlarõ Tablo 58�de verilmektedir. 

Tablo 58: Tabii ve Suni Tohumlama 

Tohumlama Cinsi 1991 1995 1996 1997 1998 1999 2001 
Tabii Tohumlama 5052 4970 4180 3712 5190 5800 7482 
Suni Tohumlama 5542 5574 4247 3251 2519 2326 2194 
Toplam 10594 10544 8427 6963 7709 8126 9676 

Kaynak: Kayseri Tarõm İl Müdürlüğü  

4.2.1.8.4. Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme Fonu Proje Çalõşmalarõ  

Bu proje uygulamasõ Kayseri�de 1987 yõlõnda başlamõş, 1995 yõlõnda ülke genelinde 

olduğu gibi sona ermiştir. Proje dahilinde, özkaynağa dayalõ olarak yapõlan yatõrõmlarõn tutarõnõn 

yüzde 25�i devlet tarafõndan karşõlanmak suretiyle çiftçiler, modern tarõm tesisleri kurmaya 

özendirilmiştir. Çalõşmalar büyük ölçüde hedefine ulaşmõştõr. 

4.2.1.8.5. Destekleme Çalõşmalarõ  

a) Tohumluk Dağõtõmõ

 Çiftçilerin ihtiyaç duyduklarõ kaliteli, verim gücü yüksek, hastalõksõz ve temiz tohumlarõ 

karşõlamak amacõyla tohumluk dağõtõmõ yapõlmaktadõr. Buğday tohumu olarak Gerek 79, Kõraç 

66, Bezostiya 1, Atay 85, Kundura 1149, Şahin, Çakmak, Bolal türü tohumlar ile arpa tohumu 

olarak Tokak, Bülbül 89 türü tohum dağõtõmõ yapõlmaktadõr. 

b) Meyve Fidanõ Dağõtõmõ

Devlet fidanlõklarõndan temin edilerek talepte bulunan çiftçilere elma, armut, kayõsõ, 

kiraz, şeftali, erik, vişne, ceviz, dut, ayva ve bağ çubuğu gibi kaliteli meyve fidanlarõ, bedeli 

karşõlõğõ dağõtõlmaktadõr. 2001 yõlõnda 10.015 meyve fidanõ dağõtõlmõştõr. 



Kayseri İl Gelişme Raporu 

 .      109

c) Civciv Dağõtõmõ

Çiftçilere ticarî işletmeciliğe dönük olarak tavuk civcivi, hindi palazõ ve pekin ördeği 

dağõtõmõ yapõlmaktadõr.  

d) Tarõmsal Kooperatifler

 Tarõmsal çalõşmalara daha da etkinlik ve verimlilik kazandõrmak, çiftcilerin kredi 

taleplerini karşõlamak, pazar sorunlarõnõ çözmek amacõyla faaliyetlerini sürdüren kooperatiflere 

ilişkin sayõsal bilgiler Tablo 59�da verilmektedir. 

Tablo 59: Tarõmsal Amaçlõ Kooperatifler 

Kooperatif  1991 1995 1996 1997 1998 1999 2001 
Sulama 40 49 47 47 47 47 53 
Kalkõnma 18 28 27 30 34 31 37 
Pancar 1 1 1 1 1 1 1 
Su ürünleri - 1 1 1 1 1 1 
Tarõmsal kalkõnma 52 - - - - - - 
Toplam 111 79 76 79 83 80 92 

Kaynak: Kayseri Tarõm İl Müdürlüğü  

e) Gübre Dağõtõmõ

İlde fenni gübre darboğazõ olmamaktadõr. Yõllar itibariyle gübre tüketimine ilişkin sayõsal 

bilgiler aşağõdaki çizelgede görülmektedir. 

Tablo  60: Gübre Tüketimi (Ton) 

Gübre Cinsi 1991 1995 1996 1997 1998 1999 
Saf Azot 43515 108283 97075 105360 100717 106518
Saf Fosfor 35377 94484 81748 104206 87851 81759

Kaynak: Kayseri Tarõm İl Müdürlüğü  

f) Çiftçi Eğitimi ve Tarõmsal Yayõm

Çiftçilere   modern  tarõm   tekniklerinin   öğretilmesi ve ulaştõrõlmasõ, tarõmda 

verimliliğin   ve   karlõlõğõn   arttõrõlmasõ amacõyla tarõmsal yayõm çalõşmalarõna önem 

verilmektedir.    Bu faaliyetler içerisinde deneme ve demonstrasyon çalõşmalarõ, çiftçi 
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toplantõlarõ, çeşitli kurslar, sergiler ve teşvik müsabakalarõ, tarla günleri, biçerdöver kontrolü, 

hizmetiçi eğitim çalõşmalarõ ve  kitle iletişim araçlarõyla yapõlan çalõşmalar yer almaktadõr. 

g) Hayvan Sağlõğõ Çalõşmalarõ

 Ülke hayvancõlõğõnõ olumsuz yönde etkileyen önemli hastalõklarõn başõnda sõğõrlarda veba 

ve şap, koyunlarda ise çiçek ve brucellosis hastalõklarõ gelmektedir. Bu hastalõklar çok çabuk 

yayõlma ve bulaşma özelliğine sahiptir. 

Belirtilen hastalõklarõn önlenmesi amacõyla etkin önlemler alõnmakta, çiftçiler 

uyarõlmakta ve koruyucu olarak hayvanlar aşõlatõlmaktadõr.  

1991 yõlõnda ülke genelinde varolan veba salgõnõ Kayseri�de de görülmüş ve bu nedenle 

hastalõğa yakalandõğõ belirlenen 530 sõğõr itlaf edilmiştir. Karşõlõğõnda sõğõr sahiplerine toplam 

1,3 milyar lira ödeme yapõlmõştõr. 

 Hayvan sağlõğõnõ korumanõn ana ve temel çalõşmalarõndan  ikisi koruyucu ve tedavi edici 

aşõlama çalõşmalarõdõr. Aşõlama çalõşmalarõ içerisinde sõğõr vebasõ, sõğõr şap aşõsõ, koyun şap aşõsõ, 

antraks-sõğõr, antraks-koyun, koyun çiçek, S-19, Rew-L, kuduz, theleoriosis, vibriosis, new-catle, 

marek, entero-toksemie, enf-hep-nekrozen, agalaksi, yanõkara, difteri çiçek, gumbaro-marek, 

tavuf tifosu aşõlarõ yer almaktadõr.  

h) Tarõmsal Kontrol Çalõşmalarõ

Gõda Denetimleri

 İl dahilinde faaliyette bulunan, her türlü gõda maddesi üreten ve işleyen fabrika ve

imalathâneler, Tarõm İl Müdürlüğü tarafõndan denetlenmekte, numuneler alõnarak İl Kontrol 

Laboratuvar Müdürlüğü�ne tahlile gönderilmektedir. Gõda tüzük ve yönetmeliklerine uymayanlar 

uyarõlmakta, gerektiğinde yasal işlemlere başvurulmaktadõr. 

Yem Denetimleri  

 Kayseri�de karma yem üreten yem fabrikalarõ ve yem bayileri Tarõm İl Müdürlüğü 

elemanlarõ tarafõndan denetlenmekte, kontrol ve tescil işlemleri yapõlmaktadõr. Yem bayiliği için 

ruhsatlar da aynõ müdürlük tarafõndan verilmektedir. 
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İlde 5 adet yem fabrikasõ ve 153 adet yem bayi bulunmaktadõr. 

Kombina ve Mezbaha Kontrolleri  

Kayseri�de 9 adet kombina, 14 adet mezbaha bulunmaktadõr. Bunlarõn denetimleri her yõl 

yapõlmakta tüzük ve yönetmeliklere uymayanlar uyarõlmakta, gerektiğinde yasal yaptõrõmlar 

uygulanmaktadõr. 

Tohumculuk Kontrol Çalõşmalarõ  

 Tohum alõm ve satõmõ yapan bayiler Tarõm İl Müdürlüğü elemanlarõnca kontrol edilmekte, 

bayi izin ve tohum yetiştirici belgeleri aynõ müdürlükçe verilmektedir. 

Bitki Koruma Çalõşmalarõ  

İlde hastalõk ve zararlõlarõ ile mücadelede, hububatta zararlõ olan Kõmõl�a karşõ her yõl 

ortalama 14 bin dekar, süneye karşõ 106 bin dekar alan uçakla ilaçlanmaktadõr. Yabancõ ota karşõ 

ise yõlda ortalama 963,5 bin dekar alanda ilaçlama gerçekleştirilmektedir. 

Ekin kambu böceğine karşõ 3000 ton, sürmeye karşõ 40 bin ton tohum ilaçlanmaktadõr. 

Çeşitli meyve hastalõk ve zararlõlarõna karşõ yõlda ortalama 2.750.000 ağaç ilaçlanmaktadõr. 

Fareye karşõ 30 bin dekar, gelengiye karşõ ise 4000 dekar alanda ilaçlama yapõlmaktadõr. 

i) İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Çalõşmalarõ

İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 1967 yõlõnda Kayseri, Kõrşehir, Nevşehir ve Niğde 

İllerini kapsayacak şekilde, Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�nõn görevleri arasõnda bulunan gõda  ve 

yem ile bunlarõn imalatõnda kullanõlan hammaddeler, tohumluk, ziraî ilaçlar, su ürünleri ve 

kirliliğinin kontrolü, hayvan hastalõklarõnõn teşhisi amacõ ile kurulmuştur. 
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 4.2.1.9. Tarõmsal İşletmeler  

İl�de Tarõm ve Köyişleri bakanlõğõna bağlõ Yahyalõ Hayvancõlõk Üretme İstasyonu ve 

Güneşli Ziraî Üretim İşletmesi ve Çiftçi Eğitim merkezi adõ altõnda 2 resmî tarõmsal işletme 

bulunmaktadõr. 

4.2.1.9.1. Kayseri Yem Bitkileri Üretme İstasyonu 

 Kocasinan İlçesinin Yeşilmahalle semtinde 1965 yõlõnda 1456 dekar alan üzerinde faaliyete 

başlayan Yem Bitkileri Üretme İstasyonu, İl genelinde yem bitkilerinin ekimini yaygõnlaştõrmak, 

yem bitkileri tohumu üretmek ve çiftçilerin büyükbaş damõzlõk, civciv ihtiyaçlarõnõ karşõlamak 

amacõyla kurulmuştur. 

Yem Bitkileri Üretme İstasyonu Müdürlüğü, arazisi ve tesisleriyle birlikte 1995 yõlõnda 

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi�ne devredilerek, Kocasinan İlçesi Güneşli Bucağõ içinde 

bulunan Güneşli Zirai İşletmesi�ne taşõnmõştõr. 

 4.2.1.9.2. Güneşli Zirai Üretim İşletmesi 

 Güneşli Zirai Üretim İşletmesi, 1973 yõlõnda 981 dekar alan üzerinde başlangõçta 

�Güneşli Ziraat Okulu� adõ altõnda, �Ziraat Teknisyeni� yetiştirmek amacõyla kurulmuştur. Okul 

faaliyetine 1984 yõlõna kadar  devam etmiştir. Bu tarihte kapatõlarak Güneşli Zirai Üretim 

İşletmesi ve Çiftçi Eğitim Merkezi adõnõ almõştõr. Adõ geçen tarihten itibaren burada Bakanlõğõn 

meslek içi eğitim ve çiftçilere yönelik kurs çalõşmalarõ yapõlmaktadõr. 

 4.2.1.9.3. Yahyalõ Hayvancõlõk Üretme İstasyonu 

 Yahyalõ Hayvancõlõk Üretme İstasyonu Müdürlüğü, 1953 yõlõnda �Yahyalõ Fidanlõk 

Müdürlüğü� adõ altõnda Yahyalõ İlçesinde 1200 dekar alan üzerinde kurularak, Kayseri ve bölge 

İlleri çiftçilerinin meyve fidanõ ihtiyaçlarõnõ karşõlamak amacõyla kurulmuştur. 
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 Müdürlüğün arazisinin yarõsõ Ağcaşar Barajõ alanõna girmesi sonucu, kalan arazide kaliteli 

fidan üretimi yapõlmayacağõndan işletme 1986 yõlõnda  �Yahyalõ Hayvancõlõk Üretme İstasyonu 

Müdürlüğü� ismini alarak Fidan üretimine son vermiş, Kayseri İli ve bölge illeri çiftçilerinin 

büyük baş damõzlõk ve hindi palazõ ihtiyaçlarõnõ karşõlamak için görevlendirilmiştir. İşletmenin 

sõğõrcõlõk şubesi kuruluş aşamasõnda olduğu için damõzlõk dağõtõmõna başlayamamõştõr. Hindicilik 

Şubesinden ise yõlda ortalama 40 bin hindi palazõ dağõtõmõ gerçekleştirilmiştir. 

4.2.1.10. Ormancõlõk  

 Ormanlõk ve fundalõk alan Kayseri İli yüzölçümünün yüzde 4�ünü oluşturmaktadõr. Toplam 

orman alanõnõn yüzde 2�si verimli, yüzde 67�si bozuk, yüzde 5�i baltalõk ve yüzde 6�sõ koru 

ormanlarõdõr. 

 Kayseri İlinde orman ürünü olarak tomruk, kağõtlõk odun ve yakacak odun üretimi 

mevcuttur. Ancak orman alanlarõnõn çok sõnõrlõ olmasõ orman ürünleri üretiminin de sõnõrlõ 

olmasõna yol açmakta, son yõllarda üretim miktarlarõnda düşüş olduğu görülmektedir. 

Kayseri, orman yönünden fakirdir. Toplam 107.158 hektar orman alanõ mevcuttur. Orman 

alanlarõnõn büyük bir bölümü bozuk orman alanõdõr.  

 Orman alanõnõn 62.449 hektarlõk bölümü Kayseri Orman İşletme Müdürlüğünün 

sorumluluk alanõ içerisindedir. Bu alanõn 14.698 hektarõ prodüktif, 47.751 hektarõ ise bozuk 

orman alanõdõr. 

 Orman alanõnõn 44.709 hektarlõk bölümü ise Yahyalõ Devlet Orman İşletme Müdürlüğünün 

sorumluluk alanõ içerisindedir. Bu alanõn da 11.674 hektarõ prodüktif, 33.034 hektarõ ise bozuk 

orman alanõdõr. 

1988 yõlõnda uygulamaya konulan Kayseri Yeşil Kuşak Projesi çerçevesinde 8836 hektar 

alanõn ağaçlandõrõlmasõ çalõşmalarõ devam etmektedir. Bu proje kapsamõnda Erciyes dağõ 

etekleri, Yõlanlõ Dağõ, Ali Dağõ ve civarõ, Organize Sanayi Bölgesi, Boğazköprü Mevkii ve 

Hisarcõk civarõnõn ağaçlandõrõlmasõna çalõşõlmaktadõr. 
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4.2.2. Sanayi Sektörü 

 Bilindiği gibi sanayi sektörü imalat, enerji ve madencilik alt sektörlerinden oluşmaktadõr. 

Bu kõsõmda, imalat sanayinin ölçek yapõsõ, istihdam, üretim, yatõrõm ve dõş ticaret konularõ bu alt 

sektörler bazõnda ele alõnacaktõr. 

4.2.2.1. İmalat Sanayii 

İmalat sanayii, ülkelerin sanayileşmesinde ve kalkõnmasõnda adeta bir lokomotif görevi 

yapmaktadõr. Bunun için bugün sanayileşmiş olarak adlandõrõlan ülkelerin hemen hepsi de imalat 

sanayiinin kendi şartlarõna uygun belirli alt sektörlerinde yoğunlaşmak suretiyle uluslararasõ 

rekabette yerlerini almõşlardõr. 

Ülkemizde de daha 1930�lu yõllarda devletin öncülüğünde imalat sanayii yatõrõmlarõna 

belirli bir planlama dahilinde öncelik verilmiştir. Nitekim 1933 yõlõnda başlatõlan Beş Yõllõk 

Sanayi Planlarõnõn önceliği de ağõrlõklõ olarak kamusal finansmanlõ sanayi yatõrõmlarõna ağõrlõk 

vermek olmuştur. 

 Kayseri İli daha Cumhuriyetin ilk yõllarõndan itibaren ülkemizin önemli sanayi 

odaklarõndan birisi olarak yerini almõştõr. Nitekim bu doğrultuda 6 Ekim 1926�da Kayseri 

Tayyare Fabrikasõ kurulmuş ve 1930�lu yõllarda üretime başlanõlmõştõr. Her ne kadar İlde uçak 

üretimi 1950�lerin başõnda durmuşsa da, tekstil, temel metaller, makina-teçhizat ve mobilya gibi 

önemli imalat sanayi dallarõ hõzlõ bir şekilde gelişme göstermiştir. 

4.2.2.1.1. İmalat Sanayiinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Ölçek Yapõsõ ve Sektörel 

Dağõlõm 

İl imalat sanayiinde faaliyet gösteren 10 ve daha fazla kişi çalõştõran işletme toplamõ 

152�dir ve bunlarõn 145�i özel sektöre, 7 tanesi ise kamu sektörüne aittir. 

10  ve    daha   fazla  kişi  çalõştõran   imalat   sanayii   işletmelerinden   72�si 10-24 arasõ 

kişi   çalõştõran   işletmeler,   kalan   80�i ise 25 ve daha fazla kişi çalõştõran işletmelerdir. 
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Buradan hareketle, İl imalat sanayisinde; gerek orta ve küçük ölçekli kuruluşlarõnõn, gerekse 

büyük ölçekli sanayi kuruluşlarõn miktar bakõmõndan oldukça önemli bir toplam tuttuklarõ 

söylenebilir. Başka bir deyişle, İl hem küçük ve orta ölçekli hem de büyük ölçekli sanayi 

kuruluşlarõ açõsõndan önemli bir merkez durumundadõr. 

Belirtmek gerekir ki, ilin büyük ölçekte (200+) faaliyet gösteren en belirgin sektörünün, 

toplam 10 işletmeyle (8�i özel sektöre ait) tekstil olduğu görülmektedir. Nitekim, ilde ülkemizin 

en büyük 500 firmasõ arasõna giren ilk 5 firmadan 3�ü (Orta Anadolu, Birlik Mensucat ve Karsu 

Tekstil San. ve Tic.A.Ş.leri) tekstil sektöründe faaliyet göstermektedir. Ayrõca, İlde üretim yapan 

büyük halõ firmalarõ da (Saray ve Atlas) yine 500 büyük sanayi kuruluşlarõ arasõnda yerlerini 

almaktadõrlar. 

İl�de yeralan toplam 2.293 işletmeden 1.186�sõ (yüzde 52�si), Mobilya, Metalden Eşya 

İmalatõ ve Gõda Maddeleri işkoluna aittir. Büyüklü-küçüklü işletme sayõsõ açõsõndan en önemli 

işkollarõ sõrasõyla, Ağaç-Mobilya İşleri, Makina-Teçhizat, Metal Ana Sanayii, Gõda Maddeleri ve 

Tekstil işkollarõdõr. 

4.2.2.2. Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri 

4.2.2.2.1. Organize Sanayi Bölgeleri 

Planlõ dönemin başlangõcõndan günümüze değin uygulanmakta olan Organize Sanayi 

Bölgeleri politikasõ, yerel sermaye birikiminin il dõşõna çõkmasõnõ engellemede ve yerel sanayiye 

transferinde önemli bir planlama aracõ olarak işlev görmüştür. 

Kentleşme   ve   sanayileşme   ilişkilerini   düzenlemek   açõsõndan   ayrõcalõklõ   bir 

konuma   sahip   olan   Organize Sanayi Bölgeleri, sanayi birimlerinin çevrede yaratacağõ 

olumsuz   etkileri   denetlemede,    daha  kolay   ve   ucuz  üretim   yapmalarõnõ sağlamada ve 

daha   düşük   maliyetli   altyapõ   hizmetlerinden      yararlanmada    büyük olanaklar 

sunmaktadõr.    Ayrõca, Organize Sanayi Bölgeleri yerel düzeyde küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin    gelişmelerine    elverişli    bir ortam sağlayarak sanayinin yerelleşmesine ve 

böylece sanayinin bölgelerarasõnda daha dengeli dağõlõmõna da önemli ölçüde katkõ 
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sağlamaktadõr. Nitekim 40 yõla yakõn bir süredir uygulanagelen bu planlama aracõ, il düzeyinden 

ilçe düzeylerine değin yaygõnlaşmaktadõr. OSB'ler yöresel kaynaklarõn değerlendirilmesinde ve 

yerel üretim faktörlerinin yörede kalmasõnõ ve değerlendirilmesini sağla-yarak küçük ve orta 

ölçekli girişimi mümkün kõlmada ve önünü açmada talep edilir olmuştur.  

Kayseri İli genelinde; 1�i bitmiş, 6�sõ devam eden ve 1�i de Teklif kapsamõnda olmak 

üzere toplam 8 OSB projesi uygulamaya konmuştur. 

Faaliyette olan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Bakanlar Kurulu'nun 29.03.1973 tarih 

ve 7/6177 sayõlõ kararõ ile kurulmuş ve 1976 yõlõnda İl Özel İdaresi, Sanayi Odasõ ve Sanayiciler 

Derneği'nin katõlõmõ ile Müteşebbis Kurul oluşturulmuştur. 

 Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri merkezine yaklaşõk 14 kilometre uzaklõkta, Yõlanlõdağ 

eteklerinde, tarõmsal verimi düşük,  8 milyon m2 alan üzerine kurulmuş, daha sonra genişleme 

ihtiyacõ duyulmasõ üzerine çevresindeki 4 milyon m2 lik alan kamulaştõrõlarak toplam alanõ 12 

milyon m2 �ye çõkmõştõr. Bölgenin yüzde 40�õna yakõn bölümü yeşil alan ve yollar, diğer bölümü 

ise sanayi parsellerinden oluşmaktadõr. Bölge, 5-120 bin m2 büyüklüğünde 457 adet parseli 

kapsamaktadõr. Organize Sanayi Bölgesinde 383 parselde 333 fabrika faaliyet göstermekte ve 

20.350 dolayõnda işçi çalõşmaktadõr. Bölgenin imar planõndaki alan dağõlõmõ Tablo 61�deki 

gibidir: 

Tablo 61: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Alanõ Paylaşõmõ 

Alan Paylaşõmõ Büyüklüğü (m2) Oran (%) 
Yollar 1.071.160 08 
Çevre Yeşil Alan 2.040.000 16 
Parklar  405.000  03 
Sosyal Tesisler 203.000 02 
Sanayi Parselleri  9.129.000  71 
Toplam  12.848.160 100 

Kaynak: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, 2001.  

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi�ndeki sanayi parsellerinin durumu ise Tablo   62�de 

yeralmaktadõr (Bazõ büyük işletmeler birkaç parsel üzerine kurulu olduğu için parsel ve fabrika 

sayõsõ farklõlõk göstermektedir.). 
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Tablo 62: Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde Parsel ve Tesis Durumu 

Fabrikalarõn Durumu Parsel 
Sayõsõ 

Tesis 
Sayõsõ 

İnşaatõ Bitip Üretime Geçilen 383 333 
Üretime Hazõr 19 11
İnşa Halinde 16 17 
Proje Çalõşmasõ Yapõlan 38 29
Boş 1 1
Toplam 457 391 

Kaynak: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, 2001.  

 Mevcut Organize Sanayi Bölgesinde sanayi parsellerinin tamamõnõn kullanõlmasõ 

nedeniyle yeni bir organize sanayi bölgesi oluşturulmasõ ihtiyacõ doğmuş ve Kayseri-Adana 

karayolunun 47�inci kilometresinde kurulu bulunan TAKSAN Takõm Tezgahlarõ Fabrikasõnõn 

batõsõnda belirlenen alanda İncesu Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur. Bölgenin kamulaştõrma 

ve altyapõ çalõşmalarõ tamamlanmõş, arsa tahsisine başlanmõştõr. 

 Ayrõca, Mimarsinan Kasabasõ yakõnõnda Kayseri 2. Organize Sanayi Bölgesi (Mimar 

Sinan), Develi�de ise Develi Organize Sanayi Bölgesinin yer tesbiti yapõlmõş, kamulaştõrma ve 

altyapõ çalõşmalarõna başlanmasõ beklenmektedir. Kayseri Organize sanayi Bölgesinin bitişiğinde 

Hacõlar İlçesi hudutlarõ içerisinde kalan alan ise Hacõlar Özel Organize Sanayi Bölgesi olarak 

belirlenmiş olup, burada 50 civarõnda fabrika üretim yapmaktadõr. Ayrõca, 1998 yõlõnda etüd-

proje olarak Yatõrõm Programõna alõnan Talas (Başakpõnar) OSB projesinin etüt çalõşmalarõnõn 

2003 yõlõnda tamamlanmasõ beklenmektedir. 

 Organize Sanayi Bölgeleri dõşõnda da sanayi yatõrõmlarõ devam etmektedir. Halihazõrda 

var olan fabrikalarõn tevsi, kapasite arttõrma, yenileme yatõrõmlarõna ilave olarak komple yeni 

yatõrõmlar da yer almaktadõr. 

4.2.2.2.2. Küçük Sanayi Siteleri  

Küçük   sanayi işletmelerinin ve esnaf-sanatkarlarõn Ülke genelinde en önemli 

sorunlarõndan   biri   işyeri   sorunudur.    Bu   doğrultuda Planlõ Dönemin başõndan beri 

uygulanan    Küçük Sanayi Siteleri politikasõ ve uygulamalarõnõn ayrõcalõklõ bir konumu 
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olmuştur. Küçük Sanayi Siteleri; orta ve büyük ölçekli sanayinin yerel düzeyde gelişmesine 

başlangõç teşkil etmek, yerel sanayinin tamir ve bakõm yönünden sorunlarõnõ gidermek, özel 

beceri isteyen bazõ mallarõn üretimini yapmak ve orta ve büyük sanayi işletmelerine yan sanayi 

olarak yardõmcõ olmak işlevlerini yerine getirerek, yerel kalkõnmada ve Ülke kalkõnmasõnda 

önemli bir işleve sahiptir. 

Küçük sanayi siteleri uygulamalarõ ile sağlõklõ şartlara sahip, teknik ve ekonomik yönden 

çağdaş gereklere uygun modern işyerleri inşa ederek, işletmelerin hem verimleri yükseltilmekte, 

hem de tamirattan imalata, imalattan seri imalata, dolayõsõyla tamircilikten küçük ve orta ölçekli 

sanayiye geçişe olanak sağlanmaktadõr.  

Yöre ve Ülke kalkõnmasõnda önemli bir konuma sahip olan küçük sanayi siteleri 

uygulamasõnõn Kayseri'deki mevcut durumu şöyle özetlenebilir: 

 Kayseri'de faaliyette olan 8 adet küçük sanayi sitesi bulunmaktadõr. Küçük sanayi 

sitelerinin 7'si Kayseri merkezinde, 1 tanesi ise Põnarbaşõ ilçesindedir.  Bu sitelerde toplam 5.053 

işyeri  yeralmakta ve 19 056 işçi çalõşmaktadõr. 

İl genelinde yapõmõ tamamlanan ve devam eden Küçük Sanayi Sitelerine ait bilgiler 

Tablo 63�de belirtilmektedir. 

Tablo 63: Kayseri�de Küçük Sanayi Sitelerinin Durumu 

K.Sanayi Sitesi Adõ Faaliyete Geçiş 
Tarihi 

İşyeri  
Sayõsõ 

Çalõşan İşçi 
Sayõsõ 

Eski Sanayi Sitesi 1957 2178 4521 
Yeni Sanayi Sitesi 1972 1134 6305 
Orta Sanayi Bölgesi 1979 55 84 
Doğu Sanayi Ağaç İşleri 1985 280 483 
İmalatçõlar-Pazarlama San. 1985 220 312 
Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 1995 850 6800 
Argõncõk Küçük Sanayi S. 1992 220 421 
Põnarbaşõ Küçük Sanayi S. 1999 116 130 

TOPLAM 5053 19056 

Kaynak: Kayseri Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, 2001.  

 Ayrõca İl�de yapõmõ devam eden 300 ortaklõ Kayseri Demirciler Küçük Sanayi Sitesi ve 

28 ortaklõ Tomarza Küçük Sanayi Sitesinin inşaatõ devam etmektedir. 
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Tablo 64: Kayseri İlindeki Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Bölgelerine    
Ait Özet Bilgiler (Mart-2002 Tarihi İtibariyle) 

(Milyon TL.) 

A. Küçük Sanayi Siteleri

BAŞLAMA  VERİLEN KREDİ 
BİTİŞ İŞYERİ  YILI    2000 

HİZMETE SUNULANLAR   YILI SAYISI  KARAKTERİSTİĞİ FİYAT.   FİYAT. 

MERKEZ KSS 1970-1974   464 Sos.Tes. %60 Krd. 216 m2         22   3.751.501 

DEVELİ KSS 1971-1973   120 Sos.Tes. %40 Krd.   70 m2           3       586.142 

MERKEZ (AĞAÇ İŞL.) KSS 1984-1992   848 Sos.T.Ç.O. %85 K. 230 m2  14.148  14.508.790 

PINARBAŞI KSS 1984-2000   104 Sos.T.Ç.O. %80 K. 123 m2 132.266   2.042.443 

TOPLAM: 1536     146.439 20.888.884 

 Tomarza Küçük Sanayi Sitesi yatõrõmõ devam etmekte, 2004 yõlõnda 

tamamlanmasõ planlanmõş bulunmaktadõr. 

B. Organize Sanayi Bölgeleri

BAŞLAMA  VERİLEN KREDİ 
HİZMETE BİTİŞ TOPLAM  KREDİ YILI    2002 
SUNULANLAR   YILI HEKTAR  ORANI  KARAKTERİSTİĞİ FİYAT.   FİYAT. 
 

MERKEZ 1. OSB 1977-1990   600     95 - 4.717    15.676.717

BAŞLAMA  KREDİ KÜMÜLATİF HAR.         2002 YILI 
BİTİŞ      TOPLAM ORANI   PROJE    YILI       2002           ÖDENEK DURUMU 

DEVAM EDENLER YILI HEKTAR    (%)     TUTARI  FİYAT.  FİYAT.    PROGRAM  REVİZE 

İNCESU OSB 1998-2006     600            95        15.000.000  168.168  899.880         540.000      540.000 
MERKEZ II.  
(Mimar Sinan) OSB 1998-2004     600 

Hacõlar OSB    1998-2006     700 

Develi OSB 1999-2005     225 

Talas (Başakpõnar) 
OSB  1998-2003 

TOPLAM:     2215 15.000.000   168.168  899.880 540.000      540.000 

Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ  
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 4.2.2.3. Madencilik 

Kayseri'de önemli maden rezervi bulunmaktadõr Maden rezervi olan başlõca yerler ve 

cinsleri Tablo 65�de belirtilmektedir: 

Tablo 65: Maden Rezervleri 

Maden Cinsi Yer 
Alüminyum Sarõz 
Kurşun-Çinko Yahyalõ 
Çinko Yahyalõ (Celal Dağõ) 
Demir Yahyalõ 
Alçõtaşõ Akkõşla 
Çimento Hammaddesi Bünyan 
Kaolen Felahiye (Badanalõk Mevkii) 
Pomza Develi, Talas, Tomarza 
Tuğla-Kiremit Hammaddesi Develi 
Linyit Põnarbaşõ,Sarõoğlan, Yeşilhisar 
Diyatomit Kocasinan (Hõrka köy) 
Krom Põnarbaşõ 

Kaynak: Kayseri Valiliği, İl Brifing Raporu, 2001.  

4.2.2.4. Enerji 

İlin elektrik ihtiyacõ Bünyan ve Sõzõr hidroelektrik santrallarõndan karşõlanmaktadõr. 

Elektrik dağõtõmõ Kayseri ve Civarõ Elektrik TAŞ. adlõ ayrõcalõklõ bir şirket tarafõndan 

yapõlmaktadõr. 

Elektrik enerjisi tüketimi her yõl artmaktadõr. 2001 yõlõ toplam tüketim miktarõ 

1.358.806.248 kilowatsaattir. Kullanõldõğõ yerlere göre yõllar itibariyle elektrik enerjisi tüketimi 

Tablo  66�da belirtilmektedir. 

Tablo  66: Elektrik Enerjisi Tüketiminin Yõllara Göre Dağõlõmõ 

Abone Cinsi Yõllara Göre Tüketim (Kwh) 
1998   1999 2000 2001 

Meskenler 254.918.756 307.670.963 334.612.334 330.525.075
Resmi Daire ve Ticarethaneler 97.380.895 103.636.082 115.881.931 114.104.771 
Sanayi 818.151.943 675.493.655 751.987.192 745.219.531
İl, İlçe İçmesuyu 36.688.658 34.021.763 40.483.519 37.583.803
Köyler + Diğer 161.682.023 116.349.301 115.478.183 131.371.067

Toplam 1.368.822.275 1.237.171.764 1.358.443.159 1.358.806.248 
Kaynak: Kayseri Valiliği, İl Brifing Raporu, 2001.  
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Her yõl artan enerji tüketiminin karşõlanmasõna yönelik olarak enerji üretimini arttõrmak 

amacõyla Zamantõ nehri üzerinde kurulmaya başlanan Çamlõca HES ve Kõzõlõrmak nehri üzerinde 

Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştirilecek olan Yamula ve Bayramhacõlõ Barajõ ve HES 

Projeleri Kayseri�nin gündeminde yer almaktadõr. 

 Kayseri İlindeki hidroelektrik enerji potansiyelinin aşamalarõna göre dağõlõmlarõ Tablo 

67�de verilmektedir. 

Tablo 67: Kayseri�de Hidroelektrik Enerji Potansiyelinin Durumu 

Aşamasõ 
Kurulu Güç 

(MW) 
Yõllõk Enerji Üretimi 

(GWh) 

1- Planlama Aşamasõnda Olan
- -         Gümüşören HES
- -         Gõcõk HES
- -         Çamlõca II HES
- -         Çamlõca III HES
- -         İndere HES
- -         Tatlar HES
- -         Topaktaş HES

190,00 
5,00 
1,00 
30,0 
25,00 
62,00 
60,00 
7,00 

834,31 
12,15 
4,7 

132,90 
123,00 
236,30 
290,80 
34,40 

2- 2001 Yõlõ Programõnda Olan
İnşaatõna Hiç Başlanmayan

- -         Develi HES
- -         Doğanlar HES

13,40 
6,70 
6.70 

59,40 
24,80 
43,60 

3- Yap-İşlet-Devret Programõnda
Olan HES

- -         Yamula HES
- -         Karasu Molu HES

205,00 
200,00 
5.00 

464,70 
443,00 
21,70 

4- DSİ Dõşõ İşletmede Olan HES
- -         Çamlõca I HES
- -         Põnarbaşõ HES
- -         Bünyan HES

85,50 
84.00 
0,10 
1,40 

433,40 
429,00 
0,40 
4,00 

Kayseri İli Enerji Potansiyeli 439,90 1791,80 

Kaynak: DSİ 12. Bölge Müdürlüğü, 2001.  

4.2.3. Hizmetler Sektörü 

4.2.3.1. Ulaştõrma   

Kayseri,   coğrafi  açõdan   İç  Anadolu  ile   Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerimizde   yeralan  illeri,   batõya ve güneye bağlayan demir ve karayollarõ üzerinde 

bulunan   bir   kentimizdir.   Bir   başka   deyişle,    yurdun   dört   bir   yanõna ulaşan karayollarõ 

ve demir yollarõ ile ülke ulaşõm ağõnda önemli bir merkezdir. İldeki önemli karayollarõ 
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bağlantõlarõ, kuzey-güney yönündeki Sivas-Kayseri-Niğde-Adana Karayolu ile, doğu-batõ 

yönündeki Ankara-Kayseri-Malatya-Elazõğ-Diyarbakõr Karayolu bağlantõsõdõr. Ayrõca, doğu-batõ 

yönündeki demiryolu ile kuzey-güney yönündeki demiryolu bağlantõsõ da, demiryolu açõsõndan 

Kayseri�yi önemli bir kavşak noktasõ konumuna getirmektedir. 

İlde toplam 464 km devlet yolu, 686 km il yolu olmak üzere toplam 1.150 km karayolu 

ağõ (1.121 km. asfalt ve 29  km. geçit vermez) bulunmaktadõr. 

Ayrõca köy yolu ağõ ise 3.260 km�dir. Köyyollarõnõn niteliğine göre dağõlõmõ ise Tablo 

68�de yeralmaktadõr.  

Tablo 68: Köy Yollarõ 

Köy Yolu Uzunluğu (Km)
Asfalt 1.393
Stabilize 1.539
Tesviye 311
Ham Yol 17
Toplam 3.260

Kaynak: Kayseri Valiliği, İl Brifing Raporu, 2001.  

Karayollarõ Yol Araştõrma Dairesi tarafõndan ülke düzeyinde, yollar için hesaplanan 

�ulaşõlabilirlik endeksi�ne göre en yüksek ulaşõlabilirlik endeksine sahip iller sõrasõyla Ankara, 

Kayseri, Sivas, Adana, Afyon ve Konya�dõr. 

İlde bulunan demiryolu istasyonu 1927�den beri hizmet vermektedir. 1994 yõlõnda 

Kayseri�de demir yollarõ hattõ toplam uzunluğu 196 km�dir. Demiryollarõ toplam uzunluğu 

karayollarõ ile kõyaslandõğõnda oldukça düşük seviyede kalmaktadõr. Türkiye genelinde 

demiryolu ağõ açõsõndan en büyük ulaşõlabilirlik endeksine sahip noktalar Afyon, Adana, 

Eskişehir, Kayseri, Manisa ve Ankara�dõr. Ayrõca Kayseri şehir merkezi itibariyle de demiryolu 

ağõna sahip bir ildir. 

Demiryollarõ   ile   Kayseri�ye   gelen   malzemeler,   dokuma  bez,   basma, iplik, 

buğday,   un,   çimento,   maden  direği,   tank,   askeri malzeme, krom, kömür, çubuk demir, 

suni   elyaf   ve   petrol   ürünleridir.    Kayseri�den   giden   malzemeler ise krom cevheri, 

tahõllar,   dokuma,   un,   tank   ve askeri personel araçlarõ, oto lastiği ve parke taşõdõr. Bu 
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nakliyat  karayolu ile taşõnmasõna imkan olmayan yarõ mamul ve hammadde taşõmasõ 

ağõrlõklõdõr. 

4.2.3.1.1. Devam Eden Karayollarõ Projeleri 

 a) Kayseri Kuzey Çevreyolu: Ağõr taşõt trafiğini şehir dõşõna alarak taşõt trafiğinden

kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak ve trafik güvenliğini artõrmak amacõyla yapõmõna karar 

verilmiştir. 2000 yõlõnda 5,9 trilyon lira keşif bedelle, toplam uzunluğu 27 km. ve bölünmüş yol 

standardõnda olan yolun , ilk 15,2 km.si ihale edilmiştir. 2001 yõlõnda ayrõlan 493 Milyar TL. 

ödenekle, Erkilet�ten Boğazköprü istikametinde çalõşmalar yapõlmõştõr. Yolun kalan 12.km.lik 

kõsmõnõn ihale edilebilmesi için, 2001 yõlõ fiyatlarõ ile 20 Trilyon TL.ye, ihale edilen kõsmõn 

tamamlanabilmesi için 10 trilyon TL.ye ve yolun kamulaştõrma işlemlerinin yapõlabilmesi için, 

10 trilyon TL. olmak  üzere toplam 40 trilyon TL. ödeneğe ihtiyaç vardõr. 2002 yõlõ Yatõrõm 

Programõnda 700 milyar lira ödenek ayrõlmõştõr.  

b) Boğazköprü-Himmetdede-Avanos Ayr.Yolu: Kayseri-Ankara yolunun tek yönlü

olmasõ ve yoğun taşõt trafiğine cevap verememesi nedeniyle yapõmõna karar verilen Boğazköprü-

Himmetdede yolunun Boğazköprü�den itibaren 16 km.lik kesim 964,3 milyar TL. keşif bedelle 

25.08.1998 tarihinde ihale edilmiştir. 2001 yõlõnda 542 milyar TL. ödeneği kullanõlmõştõr. 

Bugüne kadar Boğazköprü�den itibaren 4 km. bölünmüş yol 6 km. de tek yol olarak 

tamamlanmõştõr. İhale edilen kõsmõn tamamlanmasõ için 5 trilyon TL.ye ihtiyaç vardõr. İhale 

edilen kõsõmdan sonra, Himmetdede bölünmüş yoluna kadar tek yol olarak arada kalan 9 km.lik 

yolun 3 km.sinin toprak işleri tamamlanmõştõr. Bu kõsmõn asfaltõnõn yapõlmasõ ve başlanõlmamõş 

6 km.nin yapõlmasõ için 1 trilyon TL.ye ihtiyaç vardõr. 2002 yõlõnda 1,5 trilyon lira ödenek 

ayrõlmõştõr. 

c) Ürgüp-Boğazköprü Yolu: Özellikle   Kapadokya�ya   gelen   yerli ve yabancõ

turistlerin   Kayseri   ve   çevresinde   bulunan   turistik   yerlere daha kolay ulaşmalarõnõ 

sağlamak   amacõ   ile    yapõmõna    karar    verilen    Ürgüp-Boğazköprü yolu 02.12.1996 

tarihinde   611,6 milyar TL.   keşif    bedelle    ihale edilmiş olup, bölünmüş yol çalõşmalarõ 

devam    etmektedir.    2001  yõlõnda   1 trilyon  150 milyar TL.    ödenek    ile    çalõşmalara 
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devam edilmiş, 2002 yõlõnda 800 milyar TL. ödenek ayrõlmõştõr. 2003 yõlõnda bitirilmesi 

beklenmektedir.  

d) Kayseri-Develi-Tufanbeyli Yolu: Develi-Tufanbeyli istikametinde Kayseri ili

sõnõrlarõnda bulunan 63 km.lik kõsmõn projesi hazõrlanmõş, ulaşõmda güçlük çekilen Gezbe geçidi 

ve Saraycõk Geçişleri emanet olarak yapõlmõştõr. Yolun tamamõnõn yapõlabilmesi için 6 trilyon 

TL.lik ihale yapõlmasõ gereklidir. 

e) Kayseri-Põnarbaşõ-Gürün Yolu: 1994 yõlõndan itibaren bölüm bölüm iyileştirme

çalõşmalarõ yapõlan yolun 2001 yõlõ ödeneği 35,5 milyar TL. olup, çalõşmalarda 81,5 milyar TL. 

harcama yapõlarak 2001 yõlõ çalõşmalarõ tamamlanmõştõr.  

f) Karayolu İyileştirme ve Trafik Güvenliği Projeleri: Kayseri ili sõnõrlarõ içinde

bulunan 8 adet kara noktanõn sinyalizasyon, kavşak düzenlemesi, oto korkuluk vs. çalõşmalarõyla 

iyileştirilmesi için 2001 yõlõnda 227 milyar TL. ödenek ile çalõşmalara başlanmõştõr. Ödeneğin 

143,1 milyar TL.si Dünya Bankasõ kredisi olup çalõşmalar devam etmektedir.  

g) Kayseri-Malatya Yolunda Dörttaş Grubu Köprüleri: Yatõrõm Programõna alõnan dört

adet köprünün 2001 yõlõ ödeneği 100 milyar TL. olup iş ihale edilmiştir.  

h) Hisarcõk Geçişi: Erciyes Kayak Merkezine daha rahat ulaşõmõn sağlanmasõ için hõzlõ bir

çalõşma temposuyla %80 düzeyinde tamamlanan projede 2001 yõlõ ödeneği 50 milyar TL. 

olmasõna rağmen 75,6 milyar TL. harcanarak çalõşmalarõn bitirilmesine çalõşõlmaktadõr.  

õ) Ödenek Yetersizliğinden Başlanamayan Projeler: 

- Yeşilhisar-Niğde (Araplõ Geçişi) Yolu

- Kayseri-Elbaşõ Ayr.-Tomarza Yolu

- Kayseri-Hacõlar Erciyes Yolu

  Projelerinde ödenek yetersizliğinden 2001 yõlõnda çalõşma yapõlamamõştõr.  
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Kayseri ili sõnõrlarõnda bulunan Kayseri-Ankara, Kayseri-Adana, Kayseri-Sivas, Kayseri-

Malatya yollarõnda yoğun taşõt trafiği dikkate alõndõğõnda acilen BSK kaplama yapõlmasõ 

gerekmektedir. İleriki yõllarda bu işler için de ödenek ayrõlmasõ yerinde olacaktõr. Yapõmõ 

planlanan Ankara-Adana otoylunun Kayseri bağlantõ yolu da programa alõnmalõdõr. 

4.2.3.1.2. Demiryolu Ulaşõmõ 

Ülkemiz sahip olduğu demiryolu hattõyla dünyada 25.sõrada iken karayolu hattõyla 13. 

sõradadõr. Ulaştõrma yatõrõmlarõnõn toplam yatõrõmlar içindeki payõ sürekli artarken demiryolu 

yatõrõmlarõnõn payõ azalmõş ve çok düşük düzeyde kalmõştõr. Bu durumun doğal bir sonucu olarak 

yolcu ve yük taşõmacõlõğõ karayollarõna kaymõştõr. Bunun yanõsõra demiryollarõmõzda kullanõlan 

lokomotif ve vagonlarõmõzõn oldukça eski olmasõ ve tam olarak randõman vermemesi de 

taşõmacõlõk sektöründe olumsuzluklar yaşanmasõna neden olmuştur.  

Tüm dünyada olduğu gibi taşõma alt sistemlerinin ülkemizin çõkarlarõna denk düşecek 

şekilde birbirini tamamlanmasõ gerektiği benimsenmeli ve dengeli bir gelişmeyi sağlayacak 

şekilde ulaştõrma master planõ yapõlmalõdõr.  

Kayseri İli, mevcut demiryollarõndan Ankara ve İstanbul bağlantõlõ tren seferlerinden 

yararlanõlamamaktadõr. Büyük ölçüde karayolu ulaşõm araçlarõ ve kõsmen de havayolu ile bu 

ulaşõm sağlanmaktadõr. Oysa kitle ulaşõm aracõ olarak hõzlõ tren seferlerinin konulmasõ ve mevcut 

demiryollarõnõn iyileştirilmesi Ankara ve İstanbul ile olan ticari, sõnai ve hizmet amaçlõ yoğun 

ilişkiler nedeniyle büyük önem taşõmaktadõr. Ayrõca, aynõ güzergah üzerinde bulunan Kayseri ve 

Hacõlar Organize Sanayi Bölgesi ile Serbest Bölgeye ulaşõm tamamen karayoluyla 

sağlanmaktadõr. Oysa bu bölgelere gelecek 5 yõl sonrasõnda yaklaşõk 100 bin işçi ve çalõşan gidip 

gelecektir. Bölgelere yakõn olan demiryolunun bu bölgelere uzatõlmasõ ulaşõm açõsõndan rantabl 

bir yatõrõm olarak görülmektedir. 

Kayseri�nin   yõllõk   ihracatõ   yaklaşõk   500 milyon dolardõr.     Yeni   yatõrõmlar 

nedeniyle de   gerek      hammadde      gerekse      üretim makineleri ithalatõ çokça yapõlmaktadõr. 
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Bu nedenle ithalat ve ihracatta toplu taşõmacõlõktan yararlanmak amacõyla süratle bir konteyner 

kara terminali yapõlmasõ gerekmektedir. 

Söz konusu konteynõr terminali projesi, DDY Genel Müdürlüğünün 1998 yõlõ yatõrõm 

programõna alõnmõş, ancak ödenek aktarõlmamasõ nedeniyle fizibilite etüdü, arazi ve fiziksel 

planlama çalõşmalarõna başlanamamõştõr. Gerekli ödenekle desteklendiği takdirde projenin yapõm 

çalõşmalarõna başlanõlmasõ beklenmektedir. 2002 yõlõ Yatõrõm Programõnda bu projeye ödenek 

tahsis edilmiş olduğundan fizibilite etüdü, arazi ve fiziksel planlama çalõşmalarõna Şubat 2002�de 

başlanmõştõr.  

Demiryolu ulaşõmõnõn geliştirilerek daha verimli ve güvenli ulaşõmõn sağlanabilmesi için 

başlõca öneriler şunlardõr.   

1-Demiryolu malzemelerinin yerli imalatõnõn geliştirilmesi sağlanmalõdõr.

2-Mevcut demiryolu hatlarõnõn varyant vb. yatõrõmlarla standartlarõnõn yükseltilmesi (Yap-

İşlet-Devret, Fon, Kredi vb. usullerle). 

3-Raylõ taşõm hatlarõnõn uzak semtlere, ilçelere, havaalanõna uzatõlmasõ sağlanmalõdõr.

4-Kayaş-Kõrõkkale-Kayseri hattõnõn elektrikli işletilmesi için ödenek �kredi temin edilmesi.

5-Trenle kapõdan-kapõya yük taşõnmasõ için firmalarla işbirliği ile, çeşitli hacimde

konteyner-sandõk imal ettirilmesi. 

6-Savurganlõğõn önlenmesi, normlarõn tatbiki için sürekli eğitim yapõlmasõ ve kontrolü,

rekabet için yeniden yapõlanmaya devam edilmesi. 

7-Demiryolu Kanununun TBMM�nde görüşülmesinin teklifi.

8-Kayseri ilinde OBS (Otomatik Blok Sistemi) CTC� ye (Sinyallerin Merkezinden

Kumandasõ) dönüştürülmesi projesi tamamlanmõş olup, trafik akõşõ hõzlandõrõlmõştõr.  

9-Boğazköprü-Ulukõşla arasõnda Sinyalizasyon ve Elektrifikasyon yapõlmasõ Etüd-proje

aşamasõndadõr.  

 4.2.3.1.3. Kent İçi Ulaşõm (Raylõ Taşõma Sistemi) 

Kayseri   merkez    nüfusunun    hõzla    artõşõ karşõsõnda kent içi ulaşõmda yaşanan 

güçlükler   alternatif   ulaşõm   olanaklarõnõn   araştõrõlmaya   başlanmasõna   neden    olmuştur. 
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Bu çerçevede gündeme getirilen en önemli alternatif  Kayseri Raylõ Sistem çalõşmalarõdõr.   

�Kayseri Kentiçi ve Yakõn Çevre Ulaşõm Etüdü ve Raylõ Sistem Avan Projeleri ve 

Fizibilite Etüdü Hazõrlanmasõ� işi ihalesini alan Ortak Girişim ile Büyükşehir Belediyesi 

arasõnda 12 Ocak 2000 tarihinde sözleşme yapõlarak çalõşmalara başlanmõştõr.  

Bu çalõşmayla; gelişmekte olan Kayseri ili ve yakõn çevredeki alanda günümüzde 

karşõlaşõlan ve gelecekte karşõlaşõlmasõ muhtemel ulaşõm sorunlarõnõn belirlenmesi, kentiçi 

ulaşõm sorunlarõnõn çözümlenmesinde toplu taşõm ağõrlõklõ ve muhtemel bir hafif raylõ sistem 

(HRS) çözüm önerilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadõr. Getirilecek çözümlerle; 

-Enerji kaynaklarõnõn etkin kullanõlmasõ,

-Ulaşõmdan kaynaklanan çevre kirliliğinin en aza indirilmesi,

-Ulaşõmda güvenli, konfor ve emniyetin artõrõlmasõ,

-Tarihi ve doğal çevreye saygõlõ toplu taşõm ağõrlõklõ bir ulaşõm yapõsõnõn oluşturulmasõ,

-Ortalama yolculuk süresinin azaltõlõp, hareketliliğin yükseltilmesi,

Böylece kent ve dolayõsõyla ülke ekonomisine katkõda bulunulmasõ amaçlanmaktadõr. 

Kayseri Raylõ Taşõma Sistemi güzergahõ 16,4 km uzunluğundadõr. Depo sahasõ Belsin, 

geceleme tesisi Mimarsinan mevkiinde tasarlanmõştõr. 

2020 yõlõnda saatte 13.300 ve günde 222.000, her iki yönde toplam 445.000 yolcu 

taşõyabilecektir. Sistemdeki araç ihtiyaçlarõ 2004 yõlõnda 22, 2012�de 40, 2020�de 56�dõr. 

Terminal kavşağõnda ve Nato Kavşağõnda olmak üzere 2 adet açma kapama tünel, 34 adet 

yüzeysel istasyon ve 4 adet terminal olacaktõr.  
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DLH Genel Müdürlüğünce proje onayõ yapõlmõştõr. Yakõn zamanda ihaleye çõkõlmasõ 

beklenmektedir.Raylõ sistem mühendislik çalõşmalarõ tahmini inşaat süresi 36 aydõr. Projenin 

2004 yõlõnda faaliyete geçmesi planlanmaktadõr.  

4.2.3.1.4. Hava Ulaşõmõ 

Kayseri Havaalanõ sivil trafiğe 15 Kasõm 1998 tarihinde açõlmõştõr. Havaalanõ dõş hat 

seferleri ile iç hat seferlerine açõk (yolcu giriş-çõkõş hudut kapõsõ olan) liman statüsünde bir 

meydan durumundadõr.  

1999�da charter seferleri pek yapõlmamõştõr. Fakat 2000 yõlõnda ve 2001 yõlõnda bir önceki 

yõla oranla yüzde 80�lere varan artõşlarla charter seferleri yapõlmõştõr. 2000 yõlõnda toplam 12 

aylõk uçak trafiği iniş/kalkõş 1935 uçak, giriş/çõkõş yapan yolcu sayõsõ ise 166.430�dur. 2001 

yõlõnda uçak iniş/ kalkõşõ 1480 uçak, yolcu sayõsõ 145.816�dõr. 2001 yõlõnda bir önceki yõla göre 

uçak iniş-kalkõş sayõsõnda ve yolcu trafiğinde düşme gözlenmektedir.

Kategori olarak Askeri ve Sivil olmasõ nedeniyle askeri sõnõrlar içinde kaldõğõ için 

Terminal binasõ küçüktür ve bu nedenle yaz trafiğinde yetersiz kalmaktadõr. Gümrük 

hizmetlerinde sõkõntõ yaşanmaktadõr. Bu nedenle Gümrük ve Gümrük Muhafaza birimlerinin de 

Havaalanõnda bulundurulmasõ gerekmektedir. Otoparkõ yetersiz olup, charter seferlerinde sõkõntõ 

çekilmektedir. Pasaport kabinlerinin yetersizliği nedeniyle yaz aylarõnda yõğõlmalar olmaktadõr.  

Genel olarak Havaalanõnõn Askeri-Sivil kategoriden Sivil kategoriye çevrilerek Liman 

statüsüne dönüşmesiyle, Kayseri�ye ekonomik katkõsõ daha çok olacaktõr. 

Havaalanõndan her gün iç hat İstanbul-Kayseri-İstanbul ve Charter seferleri devam 

etmektedir. Bunun yanõnda; özellikle yaz aylarõnda Antalya-Kayseri-Antalya ve Kayseri-İzmir 

karşõlõklõ seferlerinin haftada bir gün olarak denenmesinde yarar olacağõ dile getirilmektedir.  
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Kayseri havaalanõn 17 adet sivil ve askeri kategorideki Havaalanlarõ içinde uçak 

trafiğinde 2000 yõlõ istatistiklerine göre 4�üncü sõrada, yolcu trafiğine göre 2�nci sõradadõr. 2001 

yõlõ istatistiklerine göre bu sõralamayõ geçmiş durumdadõr. Meydan Müdürlüğü 2001 yõlõ Ocak 

ayõ itibariyle doğrudan Genel Müdürlüğe bağlõ müstakil bir Meydan Müdürlüğü haline 

getirilmiştir. Havaalanõnda personel ve araç gereç konusunda sõkõntõ çekilmektedir. Havaalanõ 

�Yasadõşõ Müdahale ve Eylemlere Karşõ Sivil Havacõlõğõ Koruma ve Güvenlik Talimatõ�na 

uygun değildir. Terminal çõkõşõndan 50 m. uzakta araç parkõ olmasõ gerekirken, mevcut park 

terminal çõkõşõndan hemen sonra ve park alanõ çevre tel örgüsü terminale 35 m. uzakta olduğu 

için emniyet şeridi içinde değildir. DHMİ Genel Müdürlüğüne Hava Kuvvetlerinden 7500 m2  

150 araçlõk otopark yeri tahsisi edilmesi talebinde bulunulmuştur.  

Terminalin Giden yolcu girişindeki büyük boy X-RAY Bagaj Kontrol Cihazõna ek olarak 

Orta boy X-RAY cihazõna acil ihtiyaç duyulmaktadõr. Ayrõca VİP giriş-çõkõşõnõ ayõrarak küçük 

boy X-RAY cihazõ monte edilmesi gerekmektedir. 

 Dõş Hatlara açõk hudut kapõsõ olan liman statüsündeki Havaalanõnda Güvenlik Kamera 

sistemi kaçõnõlmaz olmuştur.  

 Meydan Müdürlüğüne Askeri Kulede 2 adet Hava trafik kontrolörü görevlendirilmesi 

gerekmektedir. Çünkü halen 12'nci Hava Ulaştõrma Ana Üs Komutanlõğõ bünyesindeki kulede 

çalõşan askerlerin lisanslarõ bulunmamakta ve sivil uçaklarõn kule kayõt formalarõ düzenli 

tutulamamaktadõr.  Ayrõca Havaalanõnda uçak saatleri dõşõnda da THY personelinden 1 kişinin 

bulundurulmasõ uygun görülmektedir.  

 Havaalanõnda itfaiye birimi kurulmamõştõr. THY uçaklarõna itfaiye hizmeti mesai saatleri 

içinde 12. Ana Üs Komutanlõğõ itfaiyesince verilmektedir. Özel Hava Yolu uçaklarõna Kayseri 

Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi hizmet vermektedir. Bu kadar yoğun olan bir havaalanõnda 

itfaiye biriminin kurulmasõ zorunlu hale gelmiştir. 

Uçaklara   yakõt    ikmali    THY    iç hat uçaklarõna 12. Ana Üs Komutanlõğõnda JP-8 

yakõtõ    verilmektedir.      POAŞ   Tesis   İnşaatõ   devam   etmektedir.    Tesis kurulduktan sonra 

THY  İç-Dõş  (Charter)  uçaklarõna   POAŞ   yakõt   verecektir.    Ayrõca Mobil A.Ş. 300 m2 
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alanda sabit tank ve yürüyen tankerlerle sözleşmeli havayolu şirketlerine yakõt ikmali 

yapmaktadõr.  

Meydanda ILS/GP montajõnõn yapõlabilmesi için Havaalanõ Müdürlüğü ve DSİ 12. Bölge 

Müdürlüğü arasõnda yapõlan bir protokol ile 12. Hava Ulaştõrma Üs Komutanlõğõ içindeki 2400 

m.lik Sarõmsaklõ Deresinin 400 m. güneye ötelenmesi ve 25 pist başõndaki 700 m. lik eski dereyi

de kaplayan alanõn ve yolun pist seviyesine indirilerek  cihaz kurulacak alanõn deplase edilmesi

işinin bitimine müteakip gerekli alt yapõ, elektrik inşaat çalõşmalarõndan sonra cihaz montajõnõn

yapõlmasõ beklenmektedir. Meydana ILS/GP montajõ yapõldõktan sonra yaz-kõş THY ve Özel

Hava Yolu şirketlerinin özellikle kõş ağõrlõklõ uçak seferleri gerçekleştirilmiş olacaktõr.

 Yoğunlaşan hava trafiğine cevap verebilmek için Meydanõn büyümesi gerekmekte olup, 

bunun için de Hava Kuvvetlerinden yer talep edilmesi gerekmektedir. 

 Kayseri İç Anadolu�nun en dinamik şehirlerinden biridir. Kayseri sanayi alanõnda da büyük 

potansiyele sahiptir. İl�in turizm potansiyelleri de düşünüldüğünde, havaalanõnõn geliştirilmesinin 

ilin gelişmesine yapacağõ katkõ kendiliğinden ortaya çõkmaktadõr.  

4.2.3.2. Bankacõlõk ve Sigortacõlõk 

İlde bankacõlõk sektörü oldukça gelişmiştir. Banka sayõsõnõn artmasõ ve sunulan 

hizmetlerin çeşitlilik kazanmasõ, kurulan ATM ve kredi kartõ sistemi ile halkõn nakit ve kredi 

kullanõm alõşkanlõklarõ değişmektedir. İlde mevcut banka şubelerinin çoğu teknolojik gelişmeye 

uyum sağlamõş durumdadõr. 

Mevcut durumda ilde 38 banka ve 94 banka şubesi bulunmaktadõr. Ayrõca 11 döviz 

bürosu hizmet vermektedir. 

Sanayide   yatõrõmlarõn   devam   etmesi   ve   Kayseri   ekonomisinde    faaliyette 

bulunan   kişi   ve   kurumlarõn    güvenilirliği   bankacõlõk sektörünü canlõ tutmaktadõr. 

Bankacõlõk   piyasasõ   açõsõndan   Kayseri,   güvenilirliği   yüksek   ve   ekonomik açõdan canlõ 
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bir ildir. Halihazõrda faaliyet gösteren bankalar yanõnda bazõ ihtisas bankalarõ da şube hazõrlõğõ 

içindedirler. Bu durum bankacõlõk sektöründe rekabet yaratarak bankacõlõk hizmetlerinde zaman 

ve maliyet azalõşõna neden olarak sanayiciye avantaj sağlayacaktõr. 

Sigortacõlõk faaliyetleri de oldukça hareketlidir. Kayseri�de 112 sigorta acentasõ 

bulunmaktadõr. 

4.2.3.3. Haberleşme 

Kayseri İlinde Cumhuriyetin kuruluşu sonrasõndan günümüze yeterli sayõlabilecek bir 

haberleşme ağõ oluşmuştur. 

Kayseri�de telefonsuz köy yoktur. Telefon santrallerinin yüzde 90�õnõ ise otomatik 

santraller oluşturmaktadõr.  

Kayseri�de toplam 327.963 abonelik otomatik santral kapasitesi bulunmaktadõr. Santral 

kapasitesi ve abone durumu Tablo 69�da görülmektedir. 

Tablo 69: Yõllara Göre Santral ve Abone Durumu 

Yõllar 
Otomatik 
Santral 

Kapasitesi 

Mevcut 
Abone Sayõsõ 

Bekleyen 
Abone 
Sayõsõ 

1995 239.113 220.118 4.317
1996 253.173 235.742 2.260
1997 275.601 251.621 2.300
1998 287.725 267.364 3.766
1999 308.380 286.992 1.830
2000 325.711 295.619 2.316
2001 327.963 299.224 243

Kaynak: Kayseri Valiliği, İl Envanteri  

Türkiye genelinde 10 büyükşehirde planlanan Kablo-TV çalõşmalarõ Kayseri�de 1991 

yõlõnda projelendirilmiş olup, 1993 yõlõnda toplam 68.000 abonelik Kablo-TV şebekesi 

sözleşmesi kapsamõnda Fevzi Çakmak ve Meydan sahalarõnda 46.317 abonelik Kablo TV 

şebekesi yapõlmõştõr. 2001 yõlõ sonu itibariyle İlde 10.156 Kablo TV abonesi bulunmaktadõr.  
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Ayrõca, 787�si kartlõ ankesör, 48�i jetonlu, 13�ü masa tipi ve 250�si de kredi kartlõ olmak 

üzere toplam 1.098 ankesör bulunmaktadõr.  

İlde toplam 3 Türk Telekom A.Ş. işyeri ile 7 acente bulunmaktadõr.  

Kayseri�de de bütün Türkiye�de olduğu gibi özel yayõn kuruluşlarõnõn kurulmasõyla 

birlikte özel radyo ve TV�ler yayõna başlamõşlardõr. Kayseri�de halen yayõn yapan 4 Yerel TV 

(Elif, Başak, Erciyes ve KayTV) ve 20 özel FM radyo kanalõ bulunmaktadõr. 

Kayseri İl Telekom Müdürlüğünün hizmet bölgesindeki yerleşim yerlerinde toplam şebeke 

kapasitesi 480.860/625.110 prensibal/lokal�dir. Gelen ödenek miktarõ doğrultusunda yatõrõmlar 

yapõlmaktadõr. Buna göre Talas, Põnarbaşõ, Belsin, Beyazşehir, İldem santral sahalarõnda kablo 

çalõşmalarõ devam etmektedir.  

 Kõrsal yerleşim alanlarõndaki haberleşmelerin hava şartlarõndan ve avcõ saçmalarõndan 

meydana gelen hasarlarõ en aza indirmek, bakõm işletme kolaylõklarõ sağlamak için kablolar 

yarser yöntemiyle yeraltõna alõnmaktadõr. 2001 yõlõ içerisinde 72 km.lik güzergah yeraltõna 

alõnmõştõr.  Toplam yarser uzunluğu 602 km.dir. Sarõz ilçesinde çalõşmalar devam etmektedir.  

 Demirciyazõsõ, Battalgazi ve Yõldõrõm Beyazõt santral binalarõ gelir paylaşõmõ ile faaliyete 

geçecektir. Bu santral sahalarõndaki şebeke çalõşmalarõnõn tamamlanmasõ ve santrallerin 

işletmeye açõlmasõ ile daha kaliteli ve ekonomik haberleşme yapõlacaktõr. 

Ülkemizin artan haberleşme ihtiyaçlarõnõ karşõlamakta kullanõlan telefon, faks, internet vb. 

iletişim araçlarõnõn bina içi telefon tesisatõ bulunmamasõ veya sözkonusu tesisatõn sağlõklõ bir 

biçimde çalõşmamasõ nedeniyle, iletim hatlarõnõn bina dõş cephesinden örümcek ağõna benzer 

biçimde taşõnmalarõ neticesinde oluşan görsel kirliliğin önlenmesi ile aynõ zamanda arõza ve 

kaçak görüşmelere meydan verilmemesi amacõyla Belediyeler, Bayõndõrlõk ve İskan 

Müdürlükleri ve mahalli çevre kuruluşlarõnõn da işbirliği ile düzenlemeler yapõlmasõ 

beklenmektedir.  
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İlde mevcut toplam 325.711 abone kapasiteli telefon santrali serviste olup; 290.000 çalõşan 

abone vardõr. Mevcut durumda, tüm santrallerde internet erişimi sağlanabilmektedir. Serviste 

olan toplam 44.425 hat kapasiteli krosbar ve elif santralleri hariç diğer santrallerden abonelerin 

istemesi halinde detaylõ fatura verilebilmektedir. Toplam 30.400 hatlõk krosbar santaller hariç 

diğer tüm santrallerden abone kullanõm kolaylõklarõ (kilitleme, uyandõrma, çağrõ yönlendirme vb. 

gibi hizmetler) müşterilere verilebilmektedir. Bu nedenle mevcut eski teknolojideki santraller 

yenileriyle değiştirilerek hem istenen hizmetler verilebilecek, hem de klasik sadece ses erişimi 

dõşõnda ISDN, online servisler, internet erişimi daha hõzlõ daha güvenli yapõlabilecektir. Böylece 

dünyanõn her yerine her anda ses, data, resim, video görüntülerinin rahatlõkla iletilmesi ve bu 

yolla yaşam kalitesi  ve verimliliğin artõrõlmasõ sağlanmõş olacaktõr.  

Türk Telekom A.Ş.nin 2003 yõlõnda ses iletimindeki tekel hakkõnõn da sona ereceği 

düşünüldüğünde özellikle transmisyon altyapõsõnõ en üst seviyeye çõkararak rekabet gücünü 

sürdürmek gerekmektedir. Bu amaçla Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri İli�nde de SDH ve 

WDM sistemleri kurarak tüm taleplerin en üst seviyede karşõlanmasõ planlanmõştõr. Bu çerçevede 

Fevziçakmak, Meydan, Aydõnlõkevler, Yenimahalle, Erkilet, Kumarlõ, Beyazşehir, İldem, Talas, 

Eskişehirbağlarõ, İncesu , Yahyalõ, Develi, Tomarza, Bünyan, Põnarbaşõ,Felahiye, Özvatan, 

Sarõoğlan, Başakpõnar, Tuzhisar, Güneşli, Karasu, Himmetdede, Pazarören, SDH 16 sistemleri 

2001 yõlõ sonuna kadar kurulacaktõr. İller arasõ alternatif haberleşme hatlarõ içinse Kayseri-

Aksaray ve Ankara-Kayseri-Diyarbakõr arasõna DWDM sistemi planlanmõştõr.   

Meydan, Talas, Yenidoğan, Mevlana, Aydõnlõkevler ve Belsin semtlerinde kablolu TV 

yayõnõ yapõlmaktadõr. Mevcut 46.000 abonelik kapasitenin 10.157�si kullanõlmaktadõr.  

Ülke genelindeki gelişmelere paralel olarak Kayseri�de de cep telefonu abone sayõsõnda 

hõzlõ bir artõş yaşanmaktadõr.  

Develi,Talas, Karsu,Yõldõrõm Beyazõt ve Esenyurt santrallerinde sayõsal data sistemleri 

kurulacaktõr.  
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 Demrciyazõsõ, Yõldõrõm Beyazõt santral ve hizmet binasõ inşaatõ 2001 yõlõ yatõrõm 

programõndadõr. 

Türkiye�nin en geniş şehir meydanlarõndan birine sahip olan Kayseri�de, meydanõn estetik 

görünümünü bozan PTT hizmet binasõnõn içindeki santralin başka bir yere taşõnarak yõkõlmasõ 

halinde şehir meydanõnõn estetik güzelliği daha da artacaktõr. Bu yöndeki çalõşmalarõn 

hõzlandõrõlmasõ gerekmektedir.   

4.2.3.4. Turizm 

Kayseri turizm potansiyeli yüksek bir ilimizdir. Tarihi turizm, dağ turizmi, kõş turizmi, 

foto safari, av turizmi, göl turizmi, kaplõca turizmi ve akarsu balõkçõlõğõ bakõmõndan zengindir. 

Alt ve üst yapõlarõn geliştirilmesi, pazarlama ve  tanõtõm faaliyetlerine önem verilmesi halinde bu 

potansiyelden daha fazla yararlanõlabilecektir. 

2001 yõlõnda Kayseri'yi ziyaret eden turist sayõsõ 164.833'dür. Bunlarõn 31.243�ü yabancõ 

ve 133.590�õ yerli turisttir. Turistler,  genellikle  günübirlik gelip gitmektedir. 2001 yõlõnda geçen 

yõllara göre turist sayõsõnda önemli bir artõş görülmektedir. 

Yeterli konaklama tesisi bulunmamasõ turistlerin günübirlik gelip gitmelerine neden 

olmaktadõr. Turistler genellikle Kapadokya Bölgesinde konaklamaktadõrlar. İlde Turizm İşletme 

Belgeli 7 adet konaklama tesisi bulunmaktadõr. Bunlarõn yatak kapasitesi toplamõ 812�dir. 

Tesislerden biri 4 yõldõzlõ, 2�si 3 yõldõzlõ ve 4�ü 2 yõldõzlõdõr. İlde 5 yõldõzlõ konaklama tesisi 

bulunmamaktadõr. 14 adet Turizm Yatõrõm Belgeli tesisin  toplam yatak kapasitesi  ise 1785�dir. 

Ayrõca İlde, Turistik işletme belgeli 6, yatõrõm belgeli 1 adet lokanta ve kafeterya bulunmakta 

olup, 22 adet seyahat acentasõ faaliyet göstermektedir.   

1996-2001 yõllarõ itibariyle Kayseri İli�ni ziyaret eden yerli ve yabancõ turist sayõlarõ 

Tablo 70�de gösterilmiştir. 
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Tablo 70: Yerli ve Yabancõ Turist Sayõlarõ 

Yõlõ Yerli Turist 
Sayõsõ 

Yabancõ Turist 
Sayõsõ 

Toplam Turist 
Sayõsõ 

1996 83.438 65.019 148.457
1997 80.663 40.275 120.938
1998 58.570 33.500  92.070
1999 69.210 14.028  83.238
2000 69.650 14.250 83.900
2001 133.590 31.243 164.833

Kaynak: Kayseri Valiliği, İl Envanteri  

Kayseri�de turistik önem arzeden ve edebilecek olan tarihi ve doğal zenginliklere gelince; 

bunlarõn başlõcalarõnõ aşağõdaki şekilde ortaya koyabiliriz: 

Kültepe Höyüğü (Kaniş-Karum), Erkilet Tümülüsü, Yõlanlõdağ Tümülüsü, Herakles 

Lahti, Beştepeler Tümülüsleri ve Kapaklõ Lahti, Garipler Tümülüsü, Roma Mezarõ, Zihra Kalesi, 

Kayseri Kalesi, Gereme Harabeleri; çok sayõda medreseler, türbeler, kümbetler, köşkler, hanlar, 

hamamlar, kervansaraylar (Hunat Camii ve Hamamõ, Ulu Cami, Hacõ Kõlõç Cami ve Medresesi, 

Şifahiye ve Giyasiye Medreseleri, Döner Kümbet, Hasbek Kadõn Kümbeti, Kõzõl Köşk, 

Hõdõrellez Köşkü, Vezir Hanõ, Kara Mustafa Paşa Kervansarayõ vb.), Erciyes Dağõ, Sultan 

Sazlõğõ, Yahyalõ Şelaleleri (Kapuzbaşõ Şelalesi vb.), Yedi Göller, Tekgöz ve Çiftgöz Kaplõcalarõ. 

İl sõnõrlarõ içinde bir çok yeraltõ şehri ve kaya yerleşim alanõ bulunmaktadõr. Bunlardan 

Doğanlõ, Soğanlõ, Erdemli tescilli durumdadõr. Çomaklõ, Gülbayõr, Talas, Zincidere, Turan ve 

Ağõmas�da bulunan yeraltõ şehirleri tescilsiz olup, Kültür ve Tabiat Varlõklarõnõ Koruma 

Kurulu�nca değerlendirmeye alõnmõşlardõr. 

Sultan Sazlõğõ (Kuş Cenneti) 

Kayseri�nin güneyinde Develi-Yahyalõ-Yeşilhisar ilçelerinin oluşturduğu bir üçgen içinde 

on bin hektarlõk bir alandõr. Doğal yapõsõ 295 kuş türünün yaşamasõna imkan vermektedir. A 

kategorisinde bir doğal yaşam alanõ olup 1988 yõlõnda ulusal park ilan edilmiştir. İki gözetleme 

kulesi inşa edilmiş ve iskele inşaasõ çalõşmalarõ devam etmektedir. 
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Sultan Sazlõğõ barõndõrdõğõ kuş türleri nedeniyle foto safari denilen turizm türü açõsõndan 

önemli bir potansiyele sahiptir. Fotoğraf çekmek için çok sayõda turist bölgeye uğramaktadõr. 

Sultan Sazlõğõ, tatlõ ve tuzlu su ekosistemlerinin olduğu ulusal ve uluslararasõ öneme 

sahip bir sulak alandõr. 21.4.1988 tarihinde Tabiatõ Koruma Alanõ olarak ilan edilmiş ve daha 

sonra da önemli bir sulak alan olarak uluslararasõ RAMSAR Sözleşmesi kapsamõna alõnmõştõr. 

Kapuzbaşõ Şelaleleri 

Kayseri�de 107 kilometre uzaklõktaki Yahyalõ ilçesinin güneyinde, ilçe merkezine 76 km. 

mesafede yeralan Kapuzbaşõ Şelaleleri yedi şelaleden oluşmaktadõr. Aladağ zirvelerinde bulunan 

kar ve buzullarõn erimesiyle beslenen, yükseklikleri 30-70 m. arasõnda değişen şelalelerin sularõ 

Aladağ-Aksu Çayõnõn sularõyla beraber Zamantõ õrmağõna dökülmektedir. Orman arazisinden dar 

bir vadiye akan şelaleler, milli parkçõlõk, dağcõlõk, avcõlõk, akarsu balõkçõlõğõ vb. açõlardan yaptõğõ 

potansiyel nedeniyle, Orman Bakanlõğõnca ulusal park olarak ilan edilmiş ve master plan 

çalõşmalarõna başlanmõştõr. 

Kapuzbaşõ Şelaleleri, akõş yüksekliği bakõmõndan Uganda�da bulunan Vittoria (100 m) 

hariç, ABD�de Ugara (55 m), Erzurum�da Tortum (50 m), Antalya�da Düden (25 m) ve 

Manavgat Şelaleri�nden yüksektir. 

Erciyes Dağõ 

Erciyes  Dağõ   şehir  merkezine   25 km.   uzaklõkta   yeralan,    dağ sporlarõ ve kõş 

turizmi   açõsõndan   önemli    bir potansiyele sahip bir doğal zenginliktir. Erciyes Kayak 

Merkezi,   Kayseri   İlinin   güneyinde   Erciyes   Dağõnõn    doğu ve kuzey-batõ yamaçlarõnda 

1800 m    ile    3000 m    arasõnda yer almaktadõr. Uludağ ve Palandöken dağlarõna rakip 

olabilecek   bir   potansiyele    sahip    olup,      uluslararasõ    kayak merkezi ilan edilmiştir. 

Kayak mevsimi 1 Kasõm-1 Mayõs tarihleri arasõnda beş aylõk oldukça uzun bir süreyi 

kapsamaktadõr.    Kar   kalitesi   iyidir.     Kayak alanlarõ yüzde 30-10 arasõnda değişiklik 

gösteren    eğime    sahiptir. Çeşitli disiplinlerde kayak yarõşlarõna imkan tanõmaktadõr. Az 
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bilenler için olduğu kadar orta düzeyde kaymayõ bilenler ve usta kayakçõlar için de uygun pist 

alanlarõna sahiptir. 

Erciyes Kayak Merkezi�nde 836 yatak kapasiteli 7 tesis bulunmaktadõr. Bu tesislerin 6 

tanesi kamu sektörüne aittir. Tek özel işletme olan Dedeman Oteli ise özel kesim tarafõndan 

işletilmektedir. 

Hisarcõk sõrtlarõnda üç pistli kayak merkezinin yapõm çalõşmalarõ sürmektedir. Diğer 

yandan, Erciyes�te şenlikler düzenlenebilmekte ve yayla turizminden yararlanõlabilmektedir. 

Diğer Zenginlikler 

Kõzõlõrmak ve Zamantõ Irmağõ su sporlarõna uygun su rejimleriyle dikkati çekmektedirler. 

Her iki õrmak da özellikle rafting ve kanoculuğa uygun yapõlarõyla il turizm potansiyelini 

artõrmaktadõr. Kayseri İl Turizm Müdürlüğü bu konunun öneminin farkõnda olup, ilde rafting 

sporunun geliştirilmesi ve dünyaya bu zenginliğin duyurulmasõ için her yõl Kõzõlõrmak ve 

Zamantõ Irmağõ�nda rafting şenlikleri düzenlenmektedir. 

Kayseri�de beş adet müze mevcuttur. Bunlar; Atatürk Müzesi, Kayseri Arkeoloji Müzesi, 

Kayseri Etnografya Müzesi, Gevher Nesibe Tõp Tarihi Müzesi ve Sultan Sazlõğõ Kuş Müzesi�dir. 

Bunlarõn 2001 yõlõ itibariyle ziyaretçi sayõlarõ sõrasõyla 12.554, 11.161, 3.438, 29.297 ve 300�dür. 

Ayrõca, biletli girilen ören yerleri de vardõr. Bunlar: Soğanlõ Ören Yeri ve Kültepe Ören Yeridir. 

2001 yõlõnda 13.785 kişi bu örenyerlerini ziyaret etmiştir. 

Kayseri�de 1.300 kadar kaplõca ve içmece kaynağõ tespit edilmiş olup, bunlardan üç 

kaplõca (Bayramhacõ, Tekgöz, Çiftgöz) ve üç içmece faaliyettedir. Yeşilhisar içmecesi birinci 

sõnõf içmece kategorisindedir. Kaplõcalar ise ikinci sõnõf kaplõca kategorisindedir. 

İlde   turizmi   geliştirmeye   yönelik olarak kurulmuş üç adet turizm geliştirme 

kooperatifi   mevcuttur.    Bu kooperatiflerin    kuruluş amaçlarõ, doğal, tarihi, arkeolojik ve 
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sosyo-kültürel turizm değerleri ile diğer turizm potansiyellerinin geliştirilmesine yardõmcõ olmak 

ve ortaklarõnõn turizm ile ilgili ihtiyaçlarõnõ karşõlamaktõr. Bunlardan bir tanesi Soğanlõ�da 

faaliyet göstermektedir. Bu kooperatif meşhur Soğanlõ oyuncak bebeklerinin pazarlamasõnõ 

yapmaktadõr. Diğer iki kooperatif ise Yahyalõ�da kurulmuş olup henüz faaliyet 

göstermemektedirler. 

4.2.3.5. İnşaat 

Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü verilerine göre 2001 yõlõnda, ticaret odalarõna (Kayseri�de 

4 adet ticaret odasõ mevcut olup bunlar; Kayseri, Yahyalõ, Bünyan ve Develi Ticaret Odalarõdõr) 

ve Sanayi Odasõna kayõtlõ toplam 2257 müteahhit faaliyet göstermektedir. Ancak, bu 

müteahhitlerden ancak 100-200 adeti faal durumda bulunmaktadõr. 2000 Nüfus Sayõmõ�na göre 

ise, inşaat alanõnda çalõşanlarõn sayõsõ 14820�si erkek ve 23�ü kadõn olmak üzere 14843 kişidir. 

2000 yõlõnda ilde faaliyet gösteren kooperatf sayõsõ 896�dõr. Bunlardan 571�i faal 

durumdadõr. Faal durumdaki kooperatiflerden 535�i İl merkezinde, 5�i Põnarbaşõ�da, 2�si 

Bünyan�da, 12�si Develi�de, 6�sõ İncesu�da, 2�si Sarõoğlan�da, 1�i Felahiye�de, 1�i Tomarza�da, 

2�si Yeşilhisar�da, 2�si Hacõlar�da, 1�i Özvatan�da ve 2�si de Yahyalõ İlçesi�ndedir. 

Kooperatiflerin toplam üye sayõsõ 76.500 olup, bunlardan 72.314�ü İl merkezindeki 

kooperatiflerin üyeleridir. 
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5. KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARI: UYGUN YATIRIM ALANLARI VE

KAMU DESTEKLERİ

 5.1. Kamu Yatõrõmlarõ 

5.1.1. 1997-2001 Yõllarõ Arasõnda Kamu Yatõrõmlarõnõn Sektörel Dağõlõmõ 

1997-2001 döneminde muhtelif iller hariç, 2001 yõlõ fiyatlarõyla Kayseri İli'ne toplam 

173,7 trilyon lira ödenek tahsis edilmiştir. 

Tablo 72�den de izlenilebileceği gibi bu ödeneğin sektörel dağõlõmõ yüzde olarak; tarõmda 

7,6 , imalatta 2,2 , ulaştõrma-haberleşmede 3,3 , eğitimde 15,6 , sağlõkta 16,1 ve diğer kamu 

hizmetlerinde 55,1'dir. 

5.1.2. 2002 Yõlõ Kamu Yatõrõmlarõ (22) 

Kayseri İli'ne 2002 yõlõnda, birden fazla ili kapsayan muhtelif projeler hariç, toplam 43,3 

trilyon lira ödenek ayrõlmõştõr. 2002 yõlõ ödeneklerinin sektörlere göre dağõlõmõ ise sõrasõyla 

şöyledir: Tarõm sektörü 3,3 trilyon lira, imalat sektörü 400 milyar lira, ulaştõrma sektörü 2,2 

trilyon lira, turizm sektörü 901 milyar lira, eğitim sektörü 8,6 trilyon lira, sağlõk sektörü 6,8 

trilyon lira ve diğer kamu hizmetleri sektörü ise 21,8 trilyon liradõr. 2002 Yõlõ Yatõrõmlarõnõn 

Sektörel dağõlõmõ Tablo 71�de verilmektedir. 

Tarõm  sektörüne  ayrõlan  ödeneklerin  tamamõ  yapõmõ  devam  etmekte  olan      dört 

adet   sulama   projesine   tahsis   edilmiştir.    Bu   projelerden    ilki    9456 hektar sulama 

kapasiteli    Sarmõsaklõ    Yenileme    Projesidir    ve    2003    yõlõnda tamamlanacaktõr. İkinci 

proje  ise    2005   yõlõnda      tamamlanacak olan 6123 hektar sulama kapasiteli Sarõoğlan 

Projesidir.    Diğer   iki   sulama   projesi   ise      34305 hektar sulama kapasiteli Develi II. 

Merhale   projesi   ile   36282   hektar   sulama    kapasiteli    Bahçelik Sulama projeleridir. Her 

iki   proje de   2007   yõlõnda   tamamlanacaktõr.    Yatõrõm   Programõnda   yeralan sulama 

(22) 2002 Yõlõ Yatõrõm Programõnda yeralan projelerin proje numaralarõ, yeri, başlama-bitiş tarihleri, toplam proje
tutarõ, 2001 sonuna kadar yapõlan tahmini harcama tutarõ ve 2002 yõlõ ödenekleri için Ek Tablo 1�deki �Kayseri İli
2002 Yõlõ Yatõrõm Programõ�na bakõlabilir.
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projeleri tamamlandõğõnda 86.166 hektarlõk bir alan sulama imkanõna kavuşacaktõr. Projelerin 

tamamlanmasõ, sulanan alanlarõn kõt olduğu Kayseri tarõmõna önemli katkõ sağlayacaktõr. Ayrõca, 

İl�de kõr-kent gelişmişlik farklõlõğõnõn çok yoğun olduğu bilinmektedir. İl�de kõrsal kesimin 

sorunlarõ, tüm sorunlarõn önündedir. Dolayõsõyla, yapõmõ devam eden ve yatõrõm programõna 

alõnacak yeni sulama projeleri, kõrsal kesimin sorunlarõnõ azaltmada önemli bir işlev görecektir. 

Tablo 71: Kayseri İlinde 2002 Yõlõ Yatõrõmlarõnõn Sektörel Dağõlõmõ 
           (MİLYAR TL.) 

SEKTÖR 
PROJE 
SAYISI 

PROJE 
BEDELİ 

TOPLAMI 
ÖNCEKİ YILLAR 

HARCAMASI 
2002 YILI 
YATIRIMI

TARIM 4 403242 52114 3300
İMALAT 1 400 - 400
ULAŞTIRM 2 60638 8411 2200
TURİZM 3 12858 4934 901
EĞİTİM 15 49795 36343 8633
SAĞLIK 9 46011 29964 6813
D.K.H. 10 210511 105443 21856
TOPLAM 44 783455 237209 44103

Yatõrõm Programõnda imalat sektörüne ayrõlan 400 milyar liralõk ödeneğin tamamõ ise 

TAKSAN Genel Müdürlüğünün İdame, Yenileme ve Tamamlama projesine tahsis edilmiştir. 

Projenin 2002 yõlõnda tamamlanmasõ programlanmõştõr. 

Ulaştõrma sektörü kapsamõnda ise iki adet proje yeralmaktadõr. Bu projeler sõrasõyla; 37 

kilometrelik Boğazköprü- Himmetdede- Avanos Ayrõmõ ile 27,5 kilometrelik Kayseri Kuzey 

Çevre Yolu projeleridir. İlk proje 2003, diğeri ise 2005 yõlõnda tamalanacak şekilde Yatõrõm 

Programõnda yeralmaktadõr. 

Eğitim sektörü projeleri kapsamõnda yeralan ve 2002 yõlõnda tamalanacak olan bir proje 

Yahyalõ Antrenman Spor Salonu projesidir. Projeye 325 milyar liralõk ödenek tahsis edilmiştir. 

2003 yõlõnda hizmete girecek olan Kayseri İl Kültür Merkezi Projesine ise 2 trilyon lira ödenek 

ayrõlmõştõr. Erciyes Üniversitesinin devam etmekte olan çeşitli yatõrõmlarõ için ise 5 trilyon liralõk 

ödenek tahsisatõ yapõlmõştõr. 
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Tablo 72: 1997-2001 Yõllarõ Kayseri İli Kamu Yatõrõmlarõnõn Sektörel Dağõlõmõ 

(2001 YILI
FİYATLARIYLA, MİLYAR TL.) 

ULAŞTIRMA
DİĞER KAMU 
YILLAR      TARIM     MADENCİLİK     İMALAT     ENERJİ    HABERLEŞME     TURİZM    KONUT    EĞİTİM    SAĞLIK     
HİZMETLERİ       TOPLAM 
  1997 3.254 0 860 1 1.819 0 0 7.560 5.739 23.591 42.824 

1998 2.766 0 1.224 34 341 3 0 6.889 6.399 11.564 29.220 
1999 2.549 0 817 0 444 0 0 4.932 5.303 20.093 34.138 

2000 2.638 0 497 0 2.053 48 0 4.232 6.080 21.011 36.559 
2001 2.000 0 400 0 1,050 16 0 3.504 4.470 19.524 30.964 

TOPLAM13.207 0 3.798 35 5.707 0 0 27.117 27.992 95.783 173.706 
% 7,6 0,0 2,2 0,0 3,3 0,0 0,0 15,6 16,1 55,1 100,0 
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Kayseri İli'nde Sağlõk Bakanlõğõ yatõrõmlarõ arasõnda yeralan ve 2003 yõlõnda 

tamamlanacak olan dört adet proje bulunmaktadõr. Bunlar 50 yataklõ Sarõz ve 30 yataklõ Özvatan 

Devlet Hastaneleri ile 200 yataklõ Kayseri Çocuk Hastanesi ve Kayseri Hekimevi projeleridir. 

Sağlõk sektörü yatõrõmlarõ kapsamõnda Erciyes Üniversitesinin çeşitli yatõrõmlarõ için ise toplam 

6,5 trilyon liralõk ödenek ayrõlmõştõr. 

Diğer Kamu Hizmetleri Sektörü kapsamõnda ise 2008 yõlõnda tamamlanacak olan Kayseri 

(Bahçelik) İçmesuyu Projesine 6,5 trilyon lira ödenek ayrõlmõştõr. Bir diğer proje ise 200 milyar 

lira ödenek tahsisatõ yapõlan Kapalõ Çarşõ Onarõmõ Projesidir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ yatõrõmlarõ arasõnda yeralan 600 hektarlõk İncesu Organize 

Sanayi Bölgesi projesine 540 milyar lira ve 88 işyerilik Tomarza Küçük Sanayi Sitesi Projesine 

ise 100 milyar liralõk ödenek ayrõlmõştõr. 

 5.2. Kayseri İlinde Yapõlacak Yatõrõmlara Uygulanan Devlet Yardõmlarõ  

Kayseri ili ve ilçeleri Yatõrõmlarda Devlet Yardõmlarõ yönünden Normal Yöreler 

kapsamõnda yeralmaktadõr. 

 5.2.1. Kayseri�de Teşvik Belgeli Olarak Yapõlacak Yatõrõmlar  

İldeki teşvik belgeli yatõrõmlar, 18.1.2001 tarih ve 24291 sayõlõ Resmi Gazete'de 

yayõmlanan 2000/1821 sayõlõ "Yatõrõmlarda Devlet Yardõmlarõ ve Yatõrõmlarõ Teşvik Fonu 

Esaslarõ Hakkõnda karara istinaden yürürlüğe konulan 2001/1 sayõlõ tebliğde belirlenen 

usul ve esaslar çerçevesinde desteklenmektedir. 

 Bu karar çerçevesinde başlõca destek unsurlarõnõ şu şekilde sõralamak 

mümkündür. 

1. Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnasõ

 Teşvik belgesi kapsamõndaki makine ve teçhizat ithalatõ, yürürlükteki İthalat Rejimi 

kararõ çerçevesinde, Gümrük vergisi ve Toplu Konut Fonu'dan istisnadõr. 
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2. Yatõrõm İndirimi

Gelir veya Kurumlar Vergisi indirimidir. Kayseri ilinde yapõlacak yatõrõmlarda; 

- Organize Sanayi Bölgesinde yüzde 100,

- Özel önem taşõyan sektör yatõrõmlarõnda yüzde 100,

- Diğer yatõrõmlarda yüzde 60

olarak uygulanmaktadõr. 

3. Katma Değer Vergisi İstisnasõ

           Yatõrõm Teşvik Belgesi kapsamõnda yeralan makina ve teçhizatõn yurtiçi ve 

yurtdõşõ alõmlarõnda Katma Değer Vergisi istisnasõ uygulanmaktadõr.  

4. Vergi, Resim ve Harç İstisnasõ

 Teşvik belgeli yatõrõmlarda, yatõrõmõn tamamlanmasõndan sonra 2 yõl içerisinde 10 

bin ABD Dolarõ tutarõnda ihracat taahhüt edilmesi kaydõyla; şirket kuruluşu, sermaye 

tezyidi, yatõrõm kredileri ve ayni sermaye iştiraklerinde bunlarõn şirket adõna tapuya tescil 

işlemleri ve bu kapsamda düzenlenecek kağõtlar damga vergisinden ve harçlardan 

muaftõr. 

5. Fon Kaynaklõ Kredi Tahsisi,

- Araştõrma-Geliştirme yatõrõmlarõ,

- Teknopark yatõrõmlarõ,

- Teknoparklarda yapõlacak yatõrõmlar,

- Çevre korumaya yönelik yatõrõmlar,

- Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu veya TÜBİTAK tarafõndan belirlenen öncelikli

teknoloji alanõndaki yatõrõmlar,

- Bölgesel gelişmeye yönelik yatõrõmlar,

- Organize Sanayi Bölgelerine taşõnacak yatõrõmlar,

öngörülen şartlar çerçevesinde Teşvik Fonu kaynaklõ krediden yararlandõrõlmaktadõr. 



Kayseri İl Gelişme Raporu 

 .      144

5.2.2. Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Desteklenmesi  

18.01.2001 tarih ve 24291 Sayõlõ Resmi Gazete�de yayõmlanan 2000/1822 sayõlõ 

karar ve bu karara istinaden yürürlüğe konulan 2001/1 Sayõlõ Tebliğ çerçevesinde 

KOBİ�lerin desteklenmesine devam edilmektedir. 

Bu karar çerçevesinde; 

- İmalat (çõrcõr ve entegre olmayan paketleme yatõrõmlarõ hariç),

- Tarõmsal sanayi,

- Turizm (konaklama tesisleri),

- Eğitim ve Sağlõk,

- Madencilik,

- Yazõlõm geliştirme yatõrõmlarõ

belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnasõ, Yatõrõm 

İndirimi, Katma Değer Vergisi istisnasõ, Vergi, resim ve harç istinasõ, Fon�dan Kredi Tahsisi gibi 

desteklerden yararlandõrõlmaktadõr. 

Fon�dan, imalat ve tarõmsal sanayi sektörlerindeki yatõrõmlarda faizsiz sabit yatõrõm 

tutarõnõn; 

- Mikro ölçekli (1-9 işçi) işletmelerde yüzde 50�si,

- Küçük ölçekli (10-49 işçi) işletmelerde yüzde 40�õ,

- Orta ölçekli  (50-250 işçi) işletmelerde yüzde 30�u

oranlarõnda yatõrõm kredisi tahsis edilebilir. 

Bu Karar kapsamõnda, kullandõrõlacak yatõrõm kredileri 200 milyar, işletme kredileri ise 80 

milyar üst sõnõrõnõ aşamayacaktõr. KOBİ işletmelerinde normal yörelerde yüzde 30�u 

özkaynaktan karşõlanmasõ gerekmektedir. 

 Yatõrõm kredi faizleri yüzde 15, işletme kredilerinde ise yüzde 25�tir. 

 Yatõrõm kredilerinin vadesi bir yõlõ ödemesiz 4 yõl, işletme kredilerinde 2 yõldõr. 
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5.2.3. Kayseri İline Verilen Yatõrõm Teşvik Belgelerinin Değerlendirilmesi  

Kayseri İli�nde 1985 yõlõ öncesinde teşvik belgeli yatõrõm sayõsõ oldukça sõnõrlõ 

sayõdadõr. 1985 yõlõ ise Kayseri için yatõrõmlar bakõmõndan bir dönüm noktasõdõr. 

Yatõrõmlarda hem nicel, hem de nitel bir artõş başlamõştõr. Bu yõldan itibaren görülen 

artõş, 1985 Yõlõ Program Kararnamesinde öngörülen teşvik tedbirlerinin bir sonucudur. 

Bir yandan teşvik tedbirlerinin prim oranlarõ yõllar itibariyle arttõrõlmõş, diğer yandan teşvik 

tedbirlerinden yararlandõrõlan yatõrõm konularõ genişletilmiş, çok sayõda yatõrõm türü 

özendirilmiştir. 84/8860 sayõlõ Karar ile Merkez Bankasõ nezdinde Kaynak Kullanõmõnõ 

Destekleme Fonu kurulmuş ve 1985 yõlõna kadar olmayan bir teşvik tedbiri olarak 

Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme Primi uygulamaya konulmuştur. Aynõ teşvik tedbiri 

88/12944 sayõlõ karar ile genişletilmiş ve prim oranlarõ yükseltilmiştir. Kayseri'de 1980-

1990 yõllarõ arasõnda gerçekleştirilen teşvikli yatõrõmlar aşağõdaki gibidir. 

Yõllar       Teşvik Belgeli Yatõrõm (Adet)    Yatõrõm Tutarõ (Milyon TL) 
1980 7 1.030 
1981 21 4.156
1982 11   6.453 
1983 8   4.056 
1984 10   9.194  
1985 17 14.877
1986 32 50.178
1987 39 66.747
1988 34              229.054  
1989 37              283.977 

Yukarõda görüleceği üzere, Kayseri'de teşvik belgeli yatõrõm sayõsõ 1985 yõlõ 

öncesinde oldukça azdõr. 1985 yõlõ sonrasõnda uygulamaya konulan teşvik primi ve 

kaynak kullanõmõnõ destekleme primi Kayseri'deki yatõrõmlarõn artmasõna neden olmuş, 

1988 yõlõnda organize sanayi bölgesindeki yatõrõmlarõn ikinci derecede kalkõnmada 

öncelikli yöre teşviklerinden yararlandõrõlmasõ sonucunda ise çok daha fazla artmõştõr. 

1987 yõlõnda sayõ olarak, 1988 ve 1989 yõlõnda ise yatõrõm tutarõ olarak bir artõş vardõr. 

1988 yõlõnda organize sanayi bölgesindeki yatõrõmlarda kaynak kullanõmõnõ destekleme 

primi oranõnõn yüzde 7'den yüzde 40'a çõkarõlmasõ, teşvik priminin ise yüzde 25'e 

çõkarõlmasõ yeni ve büyük yatõrõmlarõn sayõsõnõ artõrmõştõr. 1988 ve 1989 yõlõ 

yatõrõmlarõnõn çoğunluğunu Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki yatõrõmlar 

oluşturmuştur. 
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Özetle, bu dönemde Kayseri sanayisinin gelişmesinde ve sõnai yatõrõmlarõn 

artmasõnda, uygulanan teşvik tedbirlerinin büyük bir etkisi olmuştur. 1990 yõlõndan sonra 

teşvik tedbirlerinin özellikle nakit desteklerin kõsõtlanmasõyla yatõrõmlar büyük ölçüde 

azalmõştõr. 

Kayseri ili için 1994 yõlõnda 16, 1997 yõlõnda 117 ve 2000 yõlõnda ise 82 adet 

yatõrõm teşvik belgesi düzenlenmiştir. 

 Verilen teşvik belgelerinin yatõrõm tutarõ yönünden dağõlõmõ sõrasõyla 2 trilyon lira, 

64 trilyon lira ve 83 trilyon liradõr.  

 Verilen teşvik belgelerinin öngördüğü istihdam ise, sõrasõyla; 665 kişi, 6512 kişi ve 

4694 kişidir. 

 Aynõ yõllarda verilen teşvik belgelerinin yatõrõm tutarõ yönünden Türkiye içindeki 

paylarõnõn, sõrasõyla; binde 9, yüzde 1,9 ve binde 9 olduğu gözlenmektedir. 

1994-2000 döneminde muhtelif iller hariç, Türkiye genelinde verilen 26.932 teşvik 

belgesinin 3.956'sõ İç Anadolu Bölgesi'ne verilmiştir. Aynõ dönemde Kayseri İli'ne 532 

teşvik belgesi verilmiştir. 

Kayseri İli'nin 1994-2000 döneminde yõllõk ortalama kişi başõna teşvik belgeli 

yatõrõm tutarõ 2001 yõlõ fiyatlarõyla 418,9 milyon TL. iken, değerler, muhtelif iller hariç, 

Bölge için 215,2 milyon TL, Türkiye için 302,3 milyon TL dõr. Kayseri İli, altõ yõllõk 

dönemde verilen teşvik belgeleri itibariyle, hem İç Anadolu, hem de Ülke ortalamalarõnõn 

üzerinde yeralmõştõr. 

5.2.4. Sanayi Destek Kurumlarõ  

Ülkemizde sanayi işletmelerine ve özellikle KOBİ�lere çeşitli destekler sağlayan 

kuruluşlar vardõr. Bunlardan bazõlarõ aşağõda belirtilmiştir. 
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 5.2.4.1. KOSGEB � Kayseri Küçük İşletmeler Geliştirme Merkez Müdürlüğü  

KOSGEB�in Kayseri�de bir birimi bulunmaktadõr. Bu birimin varlõğõ KOBİ�lere 

teknoloji desteği, AR-GE faaliyetleri, fuar, tanõtõm vb. alanlarda destek sağlanmasõ 

bakõmõndan bir avantaj olmaktadõr. 

AR-GE projeleri, bilgi, teknoloji ve patent uyumlu projeler, teknokent, teknopark ve 

siberkent programlarõ, ulusal ve uluslararasõ teknoloji kurumlarõ ile işbirliğini geliştirme 

programlarõ, teknoloji geliştirme merkezlerinin oluşturulmasõ, tekno-net bilgi ağõnõn 

kurulmasõ ve geliştirilmesi gibi konularda KOSGEB, KOBİ�lere olan desteğini 

arttõrmaktadõr. 

Bilgiyi üretme, üretime dönüştürme ve yayma konularõnda üniversite-sanayi 

işbirliğinin sağlanmasõ ve geliştirilmesi amacõyla 1991 yõlõndan itibaren üniversite 

kampüslerinde teknoloji merkezleri kurulmaya başlanmõştõr. TEKMER adõ verilen bu 

merkezlerin sayõsõ 10 olmuştur. Erciyes Üniversitesi�nde de 2000 yõlõnda kurulmuş 

bulunmaktadõr. 

Bu Merkezden KOSGEB tarafõndan geri dönüşümlü ve geri dönüşümsüz olarak 

AR-GE projesi geliştiren firmalara destek programlarõ uygulanmaya başlamõştõr. 

 Geri dönüşümlü olarak verilen desteklerin başõnda genel ve özel amaçlõ malzeme 

ve teçhizat için parasal destek gelmektedir. 

 Geri dönüşümsüz destekler içerisinde danõşmanlõk, yurtdõşõ fuarlarõ ziyaret, yurtiçi-

yurtdõşõ fuarlara katõlõm, yazõlõm ve yayõm temini, AR-GE sonuçlarõnõ yayõnlama, tanõtõm, 

istihdam, eğitim, patent, faydalõ model, endüstriyel tasarõm, döküman hazõrlama 

danõşmanlõğõ, Web sayfasõ tasarõmõ gibi destekler yer almaktadõr. 

Bu çerçevede Kayseri�de KOSGEB Müdürlüğü�nün ve TEKMER�in KOBİ�lerle olan 

ilişkisinin arttõrõlmasõ, işlevsel destek uygulamalarõnõn geliştirilmesi önemli görülmektedir. 
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 5.2.4.2. Akdeniz İhracatçõlar Birliği  

 Birliğin Kayseri�de bir irtibat bürosu bulunmaktadõr. İhracatçõlarõn ortak çõkarlarõnõ 

birleştirmek amacõyla, üyelerinin mesleki faaliyetlerini ve ilişkilerini değerlendirmek, 

karşõlaştõklarõ sorunlarõ gidermek, ülke ve bölge ihracatõnõ arttõrmak üzere kurulan bu 

birliklerin en belirleyici özelliği sadece ihracata yönelik olmasõdõr. 

 Birliğin Kayseri�de bir irtibat bürosunun bulunmasõ, Kayseri�deki üretici ve 

ihracatçõlarõn yönlendirilmesi, desteklenmesi, bilgilendirilmesi bakõmõndan çeşitli yararlar 

sağlamakta, ihracatõn geliştirilmesine destek olmaktadõr. 

5.2.4.3. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfõ (TTGV)  

Ülkemizin teknolojik altyapõsõnõ geliştirmek ve güçlendirmek için sanayinin 

uluslararasõ düzeyde rekabet gücünün artõrõlmasõna katkõda bulunmak amacõyla 1991 

yõlõnda kurulmuş bulunan Vakõf, kuruluşundan itibaren 10 yõl içerisinde 200 projeye 

destek vererek sanayicinin teknoloji geliştirme faaliyetlerine 75 milyon dolar civarõnda 

destek sağlamõş ve ülke sanayisinde 170 milyon dolarlõk AR-GE hacmi yaratmõştõr. 

TTGV, 2001 yõlõnda Dünya Bankasõ ile imzalanan Endüstriyel Teknoloji Projesi 

kapsamõnda; 

- Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği: Sanayi kuruluşlarõ ve yazõlõm

şirketlerince gerçekleştirilen, teknolojik yenilik ve gelişme içeren projelere 2

milyon dolara kadar 2 yõl ödemesiz, proje sonucunda 4 yõl faizsiz fon ödemeli

kredi desteği sağlanmaktadõr.

- İkinci Aşama Proje Desteği: Daha önce desteklenen firmalara pazar şartlarõna

göre iyileştirme, satõş sonrasõ sorun giderme amacõyla birinci aşamada verilen

desteğin yüzde 50�si oranõnda 1 yõl için verilen kredi desteğidir.

- Teknoloji Destek Hizmetleri: KOBİ�lere proje bazõnda uzman yardõmõ sağlanõr.
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- Teknoloji Hizmet Merkezleri: Teknoloji hizmet merkezi projeleri için projenin

yüzde 20�sine kadar 1 milyon dolar geri ödemeli yapõlan desteklerdir.

- Teknoparklar: Teknopark projelerine proje bütçesinin yüzde 20�si oranõnda 2,5

milyon dolar geri ödemeli yapõlan destektir.

- Risk Sermayesi: Özel sektörde teknolojik risk sermayesinin yaratõlmasõnõ teşvik

etmek üzere oluşturulan Risk Sermaye Fonu�ndan, ticari hedefi açõkça

vurgulanan kar amaçlõ risk sermayesi fonu şirketlerine yapõlan desteği

kapsamaktadõr. 4 milyon dolar katõlõmla 2 adet şirket kurmayõ amaçlamaktadõr.

 Kayseri�deki işletmelerin bu vakfõn desteklerinden yararlanmasõ Kayseri sanayiinin 

gelişmesi bakõmõndan önemli görülmektedir. Bu nedenle, Vakfõn imkanlarõnda ve 

faaliyet alanlarõnõn bilinmesinde yarar vardõr. 

5.2.4.4. Kayseri Sanayi Odasõ  

Kayseri Sanayi Odasõ, Kayseri�deki sanayicilerin en üst mesleki birimi olarak 

örgütlenmiştir. Kuruluş amaçlarõna uygun hizmetlerine Teşvik Belgesi Düzenleme-

Kapatma yetki ve görevleri de eklenmiş bulunmaktadõr. 

 2001 yõlõnda 10 ilin Sanayi ve Ticaret Odalarõna verilen bu yetki kapsamõnda 

Kayseri Sanayi Odasõ, Kayseri�deki sanayi işletmelerinin teşvik belgeli yatõrõm 

taleplerinde; Teşvik Belgesi düzenlenmesi için müracaat edilen yerel birim niteliğine 

kavuşmuştur. 

5.2.5. Özel Sektör İçin Önerilebilecek Uygun Yatõrõm Alanlarõ  

İç Anadolu Bölgesinde gelişmiş bir sanayi ve ticaret merkezi konumunda olan 

Kayseri ilinde imalat sanayiinin mevcut durumu incelendiğinde; ilde merkez ilçe 

dõşõndaki  ilçelerde  imalat  sanayiinin yeterince gelişmediği ve mevcut sanayi 

tesislerinin de,   genel olarak tarõma dayalõ sanayi işletme (agro-industry) 

karakteristiğine   sahip  bulunduğu görülmektedir. Ayrõca, mevcut işletmelerin tarõmsal 

ve hayvansal kaynak potansiyeline bağlõ bir gelişme gösterdiği dikkati çekmektedir. İl 
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merkezinde ise, sanayinin Türkiye'nin bir çok iline kõyasla daha gelişmiş durumda 

olduğu ve hemen her sektörde, orta ve özellikle küçük ölçekte sanayi tesislerinin 

faaliyette bulunduğu görülmektedir. 

İl imalat sanayiinin belli dallarõnda (tekstil, kablo ve emaye teller, madencilik, 

mobilya vb.) gerek kamuya ait gerekse özel sektöre ait olmak üzere, Türkiye üretim 

kapasitesi içerisinde önemli bir yer tutan firmalar bulunmakla beraber, imalat sanayiinin 

diğer dallarõnda gelişi güzel bir şekilde yatõrõm kararõ verilmiş bir çok firma 

bulunmaktadõr. İldeki girişimcilerin, imalat sanayiinde yatõrõm kararõ verirken genelde, 

bölgenin ve hatta Türkiye'nin mevcut durumu ve potansiyel gelişebilme eksenlerini 

dikkate almadõklarõ için, il imalat sanayiinde bir dağõnõklõk ve belli sektörlerde (mobilya -

kanepe ve divan-, elektrikli ev aletleri, elektrikli ve tüpgazlõ soba vs.) de bir yõğõlma 

olmaktadõr. Bu durum ise, özellikle yõğõlmanõn olduğu sektörlerde faaliyet gösteren 

tesislerin, ürettikleri mallara karşõ olan talebin mevsimlik ve konjonktürel etkiler 

neticesinde dalgalanmasõ ve rekabet şartlarõndaki gelişmeler sonucunda ekonomik 

olarak darboğaza girmesine ve bir çok firmanõn atõl kalmasõna neden olmaktadõr. Ayrõca, 

iktisadilik prensibine aykõrõ olarak belli sektörlerde yõğõlmanõn olmasõ, kõt durumda olan 

sermaye kaynağõnõn alternatif yatõrõm alanlarõna gitmesini de engellemekte ve çarpõk bir 

sanayileşmeye neden olmaktadõr. 

 Bu çalõşma Kayseri İli�nde özel sektör için uygun yatõrõm alanlarõ tesbit etme 

konusuna odaklanmamõş olsa da, bu konuda yapõlan daha önceki çalõşmalarõn önerileri 

aşağõda özetlenmeye çalõşõlacaktõr. Kayseri İli için uygun yatõrõm konularõnõ belirleyen/ 

öneren en kapsamlõ çalõşma Türkiye Kalkõnma Bankasõ (1996) tarafõndan hazõrlanmõştõr. 

 TKB Araştõrmasõ, yörenin ekonomik ve sosyal koşullarõnõ dikkate alarak, öneri 

niteliğinde yatõrõm konularõ belirlemiştir. Diğer yandan önerilen yatõrõm konularõnõn; 

uygulanabilirlikleri, teknik, ekonomik ve mali yapõlabilirlik çalõşmalarõnõn daha detaylõ 

incelemeler ile desteklenmesi gerekmektedir. Kayseri İli için TKB Raporu�nda belirlenen 

yatõrõm konularõ sektörler itibariyle özetle şunlardõr (23):  
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(1) Tarõm ve Hayvancõlõk

Su ürünleri; Besicilik (Süt); Besicilik (Et); Tavuk Üretimi ve Kesim Çiftliği; Arõcõlõk; 

Mantar Yetiştiriciliği; Seracõlõk 

(2) İmalat Sanayii

 Süt İşleme; Bakliyat Paketleme, Tasnifleme; Reçel ve Marmelat; Makarna; Bisküvi 

ve Gofret; Pamuklu Dokuma; Boya, Apre ve Baskõ; Çorap; Örme Kumaş; Örme Eşya; 

Hazõr Giyim; Oluklu Mukavva Kağõtlarõ; Oluklu Mukavva Kutu; Çimento; Hazõr Beton; 

Prefabrik Yapõ Elemanõ; Tarõm İlaçlarõ; Veteriner İlaçlarõ; Gübre; Boya; PVC Boru, PVC 

Kapõ ve Pencere; Optik Cam; Güneş Kollektörü; Soğutucu; Makina İmalatõ; İplik 

Masurasõ; Otomotiv Sanayii Dövme-Döküm Parçalarõ; Lastik Kaplama. 

(3) Hizmetler Sektörü

 Yeme, İçme ve Konaklama Tesisi; 4 ve 5 Yõldõzlõ Oteller; Özel Hastane; Soğuk 

Hava Deposu 

Kayseri Ticaret Odasõ tarafõndan da uygun yatõrõm konularõ için uzmanlara fizibilite 

etüdleri yaptõrõlmõştõr. Bunlardan bazõlarõ şunlardõr: 50 bin büyükbaş, 200 bin küçükbaş 

kapasiteli Entegre Et Tesisine İlişkin Fizibilite Etüdü (KTO, 1997 a), 250 ton/ gün Süt 

İşleme Kapasiteli Entegre Süt Tesisine İlişkin Fizibilite Etüdü (KTO, 1997 b), 300 bin 

adet/ yõl kapasiteli Bayan Takõm Elbise İmalatõna İlişkin Fizibilite Etüdü (KTO, 1997 c).  

5.2.6. Endüstri Bölgeleri Önerisi: İncesu ve Mimar Sinan OSB�leri  

Organize Sanayi Bölgeleri; bölgesel dengesizlikleri gidererek sanayileşmenin yurt 

geneline yayõlmasõ, sanayi altyapõsõnõn kurulmasõ, sanayileşme için uygun bir ortamõn 

sağlanmasõ ve özellikle sanayi kuruluşlarõ arasõnda işbirliğinin artõrõlmasõ için önemli 

avantajlar sağlamaktadõr. Diğer yandan, bilgi ekonomisi ve teknoloji de kalkõnmanõn 

temel unsurlarõ arasõna girmiştir.  

23 Önerilen yatõrõm konularõyla ilgili; kapasite, yatõrõm tutarõ ve istihdam gibi daha kapsamlõ bilgiler için bkz. TKB 
Raporu (1996). 
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Sanayileşmede yeniden yapõlanmanõn temini, verimliliğin artõrõlmasõ, yeni 

teknolojilere uyum sağlanmasõ, girişimcilik ruhunun desteklenmesi ve sanayinin belirli 

merkezlerden Anadolu�ya yaygõnlaştõrõlmasõ çalõşmalarõnõn titizlikle sürdürülmesi 

gerekmektedir. 

Bu çerçevede hazõrlanan, endüstri bölgelerinin oluşturulmasõna ilişkin 4737 sayõlõ 

�Endüstri Bölgeleri Kanunu� 19.1.2002 tarih ve 24645 sayõlõ Resmi Gazetede 

yayõmlanmõş bulunmaktadõr. Bu kanunun amacõnõn yatõrõmlarõ teşvik etmek, yurt dõşõnda 

çalõşan Türk işçilerinin tasarruflarõnõ Türkiye�de yatõrõma yönlendirmek ve yabancõ 

sermaye girişinin artõrõlmasõnõ sağlamak olduğu Kanunun birinci maddesinde 

belirtilmektedir. Aynõ Kanunun Geçici 1.maddesinde ise �4562 sayõlõ Organize Sanayi 

Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bulunan mevcut organize sanayi 

bölgelerinden Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõnca uygun görülenler, Endüstri Bölgeleri 

Koordinasyon Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca endüstri bölgesi olarak ilan 

edilebilir� denilmektedir.  

Bu madde hükmü çerçevesinde, Kayseri�de kurulmuş ve kamulaştõrma çalõşmalarõ 

ile parselasyon çalõşmalarõ tamamlanõp parsel tahsisine başlanmõş bulunan İncesu 

Organize Sanayi Bölgesi ile yer seçimi yapõlan, kamulaştõrma çalõşmalarõna başlanan ve 

endüstri bölgesi olmasõ için gerekli her türlü olumlu kriterlere sahip olan Mimarsinan 

Organize Sanayi Bölgesinin �Endüstri Bölgesi� kabul edilmesine il yatõrõmcõ çevrelerinde 

büyük önem verilmektedir.  

5.2.6.1. İncesu OSB�de Endüstri Bölgesi 

İncesu Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri-Adana devlet karayolunun 43�üncü 

kilometresinde bulunan TAKSAN Takõm Tezgahlarõ Fabrikasõnõn arazisinin bir bölümü 

ile bitişiğinde bulunan ve kamulaştõrmasõ tamamlanan toplam 600 hektarlõk bir arazi 

üzerine kurulmuştur. 

TAKSAN  Takõm  Tezgahlarõ  Fabrikasõ, 1976 yõlõnda kurulmuş, 1985 yõlõnda 

Doğu Alman ve Çekoslovak lisanslõ konvansiyonel frezeleme, delme ve taşlama 
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makineleri üretimine başlamõş, 6 fabrikadan oluşan bir entegre tesis olarak 4 tip tezgah 

üretmektedir. AR-GE çalõşmalarõ sonunda çağdaş tezgah üretimine geçilmiş ve ayrõca 

bünyesinde özel girişimci bir yan sanayi sitesi oluşturulmuştur. Böylece 18 küçük 

girişimci şirket, TAKSAN�õn üretici gücüne katkõ sağlamaktadõr. TAKSAN, savunma 

sanayi faaliyetlerine yönelik üretimler de gerçekleştirmektedir. 21.08.1998 tarih ve 98/51 

sayõlõ Özelleştirme Yüksek Kurulu kararõyla özelleştirme kapsam ve programõna 

alõnmõştõr. 

İncesu Organize Sanayi Bölgesi�nin de Endüstri Bölgesi olarak belirlenmesi dile 

getirilen bir başka öneridir. Başlõca avantajlarõ şunlardõr: TAKSAN�õn varlõğõ, 

kamulaştõrma ve parselasyon çalõşmalarõnõn tamamlanmasõ, altyapõ tesislerine ve arsa 

tahsislerine başlanmasõ, yoğun arsa talebi, Kayseri-Adana devlet karayolu üzerinde 

bulunmasõ, DDY geçişine sõnõr olmasõ, Kayseri Serbest Bölgesine yakõnlõğõ ile fiziki ve 

sõnai yapõlaşmanõn tamamlanmasõyla birlikte, başta İncesu olmak üzere Yeşilhisar, 

Yahyalõ ve Develi ilçeleri ve köylerinde yaşayan nüfusa istihdam imkanõ yaratmasõ ve bu 

ilçelerin sosyal ve ekonomik gelişmesine katkõ sağlamasõ olarak belirlenmektedir.  

5.2.6.2. Mimar Sinan OSB�de Endüstri Bölgesi  

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde sanayi parseli kalmamasõ nedeniyle 

özellikle bu bölgede yatõrõmõ bulunan sanayiciler ek yatõrõmlarõ için mevcut işletmelerine 

yakõn yer aramaktadõrlar. Bu nedenle, Kayseri Organize Sanayi Bölgesine 20 kilometre 

mesafede olan Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinin sanayi tesisleri kurulmasõna 

elverişli hale getirilmesi beklenmektedir. 

Bu bölgenin endüstri bölgesi olarak belirlenmesinde başlõca avantajlar şöylece 

sõralanmaktadõr. Kayseri-Malatya devlet karayolu üzerinde bulunmasõ, 700 hektarlõk bir 

alanõ kapsamasõ, kamulaştõrma çalõşmalarõna başlanmasõ, altyapõ proje çalõşmalarõna 

başlanmasõ, 270 adet sanayi parselinin bulunmasõ, bu parsellere olan yoğun talep, 30 

adet sanayi parselinin ön tahsisinin yapõlmasõ vb. hususlar ile başta Mimarsinan 

kasabasõ olmak üzere Bünyan ilçesi ve köyleri ile çevre ilçe ve köylerde yaşayan 

insanlara istihdam olanağõ yaratmasõ ve bu yerleşimlerin sosyal ve ekonomik 

gelişmesine katkõ sağlamasõ, ayrõca Kayseri Serbest Bölgesine yakõnlõğõ.  
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6. KAYSERİ İLİ�NİN SEKTÖREL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

6.1. Tarõm Sektörü 

6.1.1. Bitkisel Üretim 

Kayseri�de bitkisel üretim, sanayi ve ticaret sektörleri kadar gelişmemiştir. Son yõllarda ise 

İl�de bitkisel üretim Ülke genelinde olduğu gibi diğer sektörlere göre bir durağanlõk ve gerileme 

yaşamaktadõr. Ülke genelinde olduğu gibi Kayseri İli�nde de bitkisel üretimin gerilemesinin 

başlõca nedenleri şöyle sõralanabilir: 

• Yetersiz sulama: Sulama olanaklarõnõn sõnõrlõlõğõ bitkisel üretimi olumsuz yönde

etkilemektedir. Zira, tarõm alanlarõnõn sadece yüzde 12�sinde sulu tarõm

yapõlabilmektedir. Sulanan alanõn sõnõrlõ oluşu, çiftçileri nadas ve kuru tarõma uygun

tahõl üretimine yönlendirmektedir. Bu nedenle, bitkisel üretimde verim ve gelir düşük

olmaktadõr.

• Örgütlenme yetersizliği ile girdi ve ürün fiyatlarõ arasõndaki dengesizlik: Tarõmda

örgütlenmenin ve pazarlõk gücünün zayõf olmasõ nedeniyle tarõmsal girdi ve ürün

fiyatlarõnõn oluşumuna üretici etki edememekte ve bu nedenle oluşan fiyatlarõ kabul

etmek durumunda kalmaktadõr. Bir yandan üreticinin kullandõğõ girdi fiyatlarõ

artarken, diğer yandan üreticinin ürettiği malõn fiyatõnõ belirleyememesi bitkisel

üretimi olumsuz yönde etkilemekte ve böylece tarõmsal gelir düşmektedir. Bunun

sonucunda kõrsal kesimden şehirlere göç yaşanmakta ve böylece tarõm sektöründe

çalõşan genç nüfus giderek azalmaktadõr.

• Kredi uygulamasõnõn yetersizliği ve teminat sorunlarõ: Tarõmda giderek daha fazla

sermayeye ihtiyaç duyulmasõ, bu sektörde önemli bir politika aracõ olarak kredi

politikasõnõ ön plana çõkarmaktadõr. Diğer yandan, nakit dönüşü hõzlõ olmadõğõ için

kredi faizlerinin yüksek seviyelerde seyretmesi ve çiftçiler kredi temininde teminat

sorunuyla karşõlaşmalarõ kredi uygulamalarõnõn etkinliğinin daha da azalmasõna neden

olmaktadõr.
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• Geleneksel yöntemlere dayalõ üretim anlayõşõ: Üretim genellikle geleneksel

yöntemlere dayalõ olarak yapõlmaktadõr. Bu da hem bitkisel üretim miktarõnõ, hem de

üretilen ürünün kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.

• Teknik yardõm yetersizliliği: Çiftçi üreteceği ürünü kendi planlamakta ve ilgili

makamlardan bu konuda teknik yardõm almamaktadõr.

• Tarõmda Modernizasyon: Bitkisel üretimde, yatõrõmla getiri arasõndaki sürenin uzun

olmasõ sebebiyle, yeni tekniklerin kullanõmõ yaygõnlaştõrõlamamaktadõr. Ancak, son

yõllarda tarõm araçlarõnõn modernleşmeye başlamasõ ve gübre kullanõmõnõn da

yaygõnlaşmasõyla verimlilik artmõştõr.

• Pazar Sorunlarõ: Sanayici hammadde üreticisini desteklemediği için, üreticilerin

sanayicilere karşõ güveni yoktur. Pazar sorunu, üreticilerin karşõlaştõğõ önemli

sorunlardan biridir. Üreticiler, aralarõnda dayanõşma sağlamak üzere birlikler de

oluşturamamaktadõrlar.

• Tarõmsal arazilerin küçük parçalardan oluşmasõ ve ölçek ekonomisinden

yararlanamama: Tarõmda araziler parçalanmõş durumdadõr. 1991 Tarõm Sayõmõ�na

göre, tarõm işletmelerinin yüzde 79,3�ü 10-199 dekar büyüklüktedir. Bu da; küçük

işletme sayõsõnõ artõrmakta, rasyonel girdi ve modern teknik kullanõmõnõ

güçleştirmekte, üretimde verimliliği olumsuz yönde etkileyerek, tarõmsal üretim

rekoltesinin olabileceğinden daha düşük olmasõna yol açmaktadõr:

• Yetersiz sebze üretimi: Sebze üretimi çok yetersizdir. Türkiye toplam arzõ içinde

Kayseri�nin payõ yüzde 0,04�dür. Bunun başlõca nedeni ise sulama imkanlarõnõn

yetersizliğidir.

• Meyvecilikte sorunlar: Meyve üretiminde verimlilik düzeyi Türkiye ortalamasõnõn

altõndadõr. Örneğin, elma üretiminde Kayseri�de ağaç başõna 34 kg verim alõnõrken bu

rakam Marmara Bölgesi�nde 100-120 kg.�dõr. Ayrõca, meyve ağacõ sayõsõ

azalmaktadõr.

• Yumrulu bitkilerde sorunlar: Yumrulu bitkilerde (şeker pancarõ, patates) verim

düşüktür. Ekim alanõ açõsõndan Türkiye genelinde Kayseri�nin payõ yüzde 2,1 ,

üretimdeki payõ ise yüzde 1,5�tur.
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• Tarõm arazilerinin azalmasõ: Tarõm arazileri azalmakta, tarõmsal ekipman

birinci sõnõf araziye kaymakta, ikinci ve üçüncü sõnõf araziler atõl

kalmaktadõr.

• Geçimlik üretimin baskõnlõğõ ve ihtisaslaşmanõn yetersizliği: Sayõlarõ

64.000�i bulan tarõm işletmelerinde bitkisel ve hayvansal üretim birlikte

yapõlmaktadõr. Sadece bitkisel üretim yapanlarõn payõ yüzde 15, sadece

hayvansal üretim yapanlarõn payõ ise yüzde 7�dir.

• Sulanan alanõn yetersizliği: Sulanabilen tarõm alanlarõ iller ortalamasõ olan

yüzde 10�un altõndadõr. Diğer yandan, tarõma açõlabilecek arazinin sõnõrõna

gelinmiş durumdadõr. Dolayõsõyla, tarõmda verim artõşõnõn en önemli aracõ

sulama olmalõdõr.

Bitkisel Üretimin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler 

Kayseri�de bitkisel üretimin geliştirilebilmesi ve yerel pazarlarõn ötesine 

ulaşõlabilmesi açõsõndan sektörün problemlerinin çözülmesi gerekmektedir. 

Bitkisel üretim sektörün sorunlarõ ve çözümlerinin önemli bir bölümü genel 

olmakla birlikte, Kayseri İli�ne özgü sorunlarla birlikte toplu olarak 

belirtilmesinde yarar vardõr. Bu amaçla, geliştirilebilecek önerilerden bazõlarõ 

şunlardõr: 

• Bitkisel üretimin gelişebilmesi için, tarõm sektöründe çalõşan nüfusun

gelirinin artõrõlmasõ ve daha elverişli bir yaşam ortamõnõn sağlanmasõ

gerekmektedir. Bu da üretiminin artõrõlmasõyla mümkündür. Üretimin

artõrõlmasõ ise, halen uygulanmakta olan tarõmsal tekniklerin

geliştirilmesine, üretimde kullanõlan girdilerin en elverişli koşullarda

sağlanarak üreticiye dağõtõlmasõna, tarõmsal yapõ sorunlarõnõn çözülmesine,

toprak ve su kaynaklarõnõn en etkin şekilde kullanõlmasõna ve üretim

planlamasõ yapõlmasõna bağlõdõr.

• Bitkisel üretimi geliştirme projeleri, finansal araçlarla da desteklenerek

kapsamõ genişletilmeli ve yaygõnlaştõrõlmalõdõr. Bu kapsamda;

- kaliteli, verim gücü yüksek tohumluk dağõtõm çalõşmalarõ,

- kaliteli meyve fidanõ dağõtõmõ,

- Gübre dağõtõmõ,
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- Çiftçi eğitimi ve tarõmsal yayõm çalõşmalarõ (deneme ve demonstrasyon, çiftçi

toplantõlarõ, kurslar, sergiler, teşvik müsabakalarõ, tarla günleri, hizmetiçi

eğitim faaliyetleri, kitle iletişim araçlarõ)

yaygõnlaştõrõlmalõdõr.  

• Çiftçiye teknik yardõm sağlamak, bilgilendirmek, ürünün kalitesini artõrmak amacõyla

kaliteli tohumlarõn sağlanmasõ, mevcut kaynaklarõn en etkin şekilde kullanõlmasõ ve

üretim planlamasõ gibi konularda Tarõm İl Müdürlüğü�ne büyük görevler

düşmektedir. Belirtilen konularda Tarõm İl Müdürlüğü�nün çiftçiye sürekli hizmet

vermesi, tarõmsal üretimi ve geliri artõracaktõr. Tarõm İl Müdürlüğü�nün personel,

araç-gereç, teknik donanõm ve finansmanla desteklenmesi önem taşõmaktadõr.

• Üretimin artõrõlabilmesi, sebze ve meyveleri işleyecek tesislere bağlõdõr. Örneğin; süt

ürünlerini işleyecek tesisler kurulduğunda, bir yandan hayvancõlõk sektörü gelişirken,

diğer yandan da meyveli süt, yoğurt ve dondurma üretimiyle birlikte vişne, kayõsõ gibi

meyvelerin de üretimi teşvik edilmiş olacaktõr. Ayrõca Kayseri�nin Adana ve

Mersin�e yakõnlõğõ gözönüne alõnarak, ilgili karayollarõ bağlantõsõnõn da elverişli hale

getirilmesiyle, bu tesislerde üretimin yetersiz olduğu durumlarda kolayca hammadde

sağlanabilecektir.

• İlde patatesleri değerlendirecek tesisler kurulabilir. Böylece, patates üretimi önemli

ölçüde artõrõlabilir. Patatesler cips yapõlarak ya da ön kõzartmasõ yapõlmõş parmak

patates haline getirilerek piyasada talebin fazla olduğu ürünlere kayõlmõş olacaktõr.

• Bitkisel üretimin artõrõlabilmesi için sulama imkanlarõnõn artõrõlmasõ gerekmektedir.

Sulama imkanlarõnõn artmasõyla birlikte sanayi bitkileri ve yem bitkileri üretimi

artacağõndan, sanayinin ve hayvancõlõğõn gelişmesi açõsõndan da sulama projeleri

önem taşõmaktadõr.

• Sõcak su kaynaklarõnõn bulunduğu yerlerde seracõlõğõn geliştirilmesi için araştõrma

çalõşmalarõ yapõlmalõ ve seracõlõk teşvik edilmelidir.

• Modern teknoloji kullanõmõ yoluyla verimin artõrõlabilmesi için çiftçiye uygun

şartlarda kredi verilmeli ve kredi kolaylõklarõ sağlanmalõdõr. Ayrõca, teminat sorununu

giderici tedbirler geliştirilmelidir.
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• Sanayicinin çiftçiyi desteklemesini sağlayacak tedbirler geliştirilmeli ve entegre

tesislerin kurulmasõ özendirilmelidir.

• Üretici mutlaka pazar politikasõ araçlarõyla desteklenmelidir. Tarõmsal ürünlere pazar

bulacak aracõ firmalarõn da kurulmasõ özendirilmelidir.

• Üretici birlikleri ve tarõm satõş kooperatifleri kurulmalõ ve yaygõnlaştõrõlmalõdõr.

• Ziraat odalarõ güçlendirilmeli ve sektörde önemli ölçüde söz sahibi haline

getirilmelidir.

• Erciyes Üniversitesi�ne bağlõ olarak Ziraat Fakültesi kurulmalõdõr.

• Çiftçi Eğitim Şube Müdürlükleri çiftçinin eğitimi ve bilgilendirilmesi çalõşmalarõnõ

hõzlandõrmalõdõr. Bu yolla, tarõmsal üretim, verimlilik ve ürün kalitesi artabilecektir.

• Teknolojiye uyum sağlayacak yeni ürün türleri için gerekli incelemeler yapõlmalõ ve

çiftçi teşvik edilmelidir.

• Toprağa zarar veren ve zaman içinde üretimde azalmaya yol açan kimyasal tarõm

yerine, organik tarõma geçilmelidir. Bunun için Kayseri�de ve civar illerdeki ekolojik

ürünlerin pazarlanmasõnõ sağlayacak firmalar kurulmalõdõr.

• Tarõm İl Müdürlüğü aktif bir şekilde çalõşmalõdõr.

• Tarõmda ihtisaslaşmaya gidilmeli, polikültür yapõya son verilmelidir.

Sonuç olarak, Kayseri�de bitkisel üretimin gelişebilmesi açõsõndan iki faktör büyük bir 

önem taşõmaktadõr: Bunlar; çiftçilerin bilgilendirilmesi ve aralarõnda birlik oluşturmalarõdõr. 

Bunun yanõnda kamunun da desteği ile sulama projelerinin tamamlanmasõ, arazi 

parçalanmalarõnõn önlenmesi yoluyla sektörün geliştirilmesi mümkündür. Böylece bir yandan 

tarõm kesimi gelişirken, diğer yandan da tarõma dayalõ sanayiler gelişecek ve sanayiye kaynak 

sağlanabilecektir. 
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6.1.2. Hayvancõlõk  

Genel olarak İldeki hayvancõlõğõn sorunlarõnõ ülke hayvancõlõğõnõn sorunlarõndan ayõrmak 

mümkün değildir. Hayvancõlõğõn sorunlarõnõ şu şekilde sõralamak mümkün olabilir: 

• Tavuk yetiştiriciliği hariç diğer tüm hayvancõlõk dallarõ geleneksel aile işletmeciliği

şeklinde ve ekstansif olarak yapõlmaktadõr.

• Yetiştiricilerin, kültür õrkõ ve melezlerinin bakõm ve beslemesi konularõnda bilgi

eksiklikleri vardõr.

• Hayvan õslahõ ve yetiştiriciliğinde suni tohumlama hizmetlerinden gereği gibi

yararlanõlamamaktadõr.

• Hayvan barõnaklarõ gerekli teknik ve hijyenik şartlara sahip olmaktan uzaktõr.

• Başta tavukçuluk olmak üzere, süt sõğõrcõlõğõ ve besiciliği ile uğraşan yetiştiriciler

elde ettikleri ürünleri pazarlama konusunda güçlüklerle karşõlaşmaktadõrlar.

• Yem bitkileri yetiştiriciliği istenilen düzeyde değildir. Bu durum aşõrõ otlatma

sebebiyle çayõr ve meralarõn bozulmasõna neden olmaktadõr.

• Bölgeler arasõnda kontrolsüz hayvan hareketlerinin olmasõ, köy hayvanlarõnõn karõşõk

olarak otlatõlmalarõ ve yakõn köylerin hayvanlarõnõn birbirleriyle temas halinde

bulunmalarõ salgõn hayvan hastalõklarõna ve bunun sonucunda önemli ekonomik

kayõplara neden olmaktadõr.

• Hayvansal ürün fiyatlarõ ile yem fiyatlarõ arasõnda bir denge sağlanamamaktadõr.

• Hayvancõlõk işletmeleri (tavukçuluk hariç) küçük ölçeklidir.

• Üreticiler arsõnda işbirliği ve koordinasyon sağlanamamaktadõr.

• Çayõr ve meralar azalmaktadõr.

• Hayvan verimi (et ve süt) düşüktür.
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• Tarõmsal işletmelerin yüzde 76�sõ hem bitkisel, hem de hayvansal ürünlerle

ilgilenmektedir.

• İldeki büyükbaş hayvan sayõsõndaki azalmaya paralel olarak pastõrma ve sucuk

üretimi her geçen yõl azalmaktadõr.

• Põnarbaşõ, Uzunyayla atçõlõğõ yok olmuştur.

Hayvancõlõk Sektörünün Geliştirilmesine Yönelik Öneriler 

Hayvancõlõk sektörünün sorunlarõna yönelik olarak şu çözüm önerileri getirilebilir: 

• Tabii ve suni tohumlama ile civciv dağõtõmõ gibi Hayvan Islahõ çalõşmalarõ

yaygõnlaştõrõlmalõdõr.

• Hayvancõlõk sektörü, hayvan varlõğõ ve işletme ölçeği açõsõndan daha rasyonel bir

yapõya kavuşturulmalõdõr.

• Üretimde ihtisaslaşmaya gidilmelidir.

• Üreticiler arasõnda işbirliği sağlayacak örgütlenmeler oluşturulmalõ ve hayvan õslah

çalõşmalarõ hõzlandõrõlmalõdõr.

• Põnarbaşõ ve Sarõz yöresinde organize hayvancõlõk bölgesi kurulmalõdõr.

• Et entegre tesisleri kurulmalõdõr. Pastõrma ve sucuk üretiminde kalite ve pazar

üstünlüğünü yakalayacak çalõşmalar yapõlmalõdõr.

• Veteriner Fakültesi geliştirilmelidir.

• Çiftçi eğitimi çalõşmalarõ yaygõnlaştõrõlmalõdõr.

• Põnarbaşõ ilçesinde Uzunyayla atçõlõğõ yeniden ele alõnmalõ, tesisler kurularak yeniden

geliştirilmelidir. Bu kapsamda Atçõlõğõ Geliştirme Projesi uygulamaya konulmuş ve

Tarõm Bakanlõğõ�nõn desteği sağlanmõştõr.
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6.2. Sanayi Sektörü 

6.2.1. İmalat Sanayii 

İl imalat sanayiinin sorunlarõnõn bir kõsmõ kendi iç yapõsõndan, bir kõsmõ ise yerel altyapõ 

sorunlarõndan kaynaklanmaktadõr. Bu sorunlar ve çözüm yollarõ şu şekilde sõralanabilir. 

(1) İhracat Yetersizliği

Kayseri önemli bir sanayi merkezi olmasõna rağmen, mevcut ihracat değeri, olmasõ 

gerekenin çok altõndadõr. Bu yetersizliğin en önemli nedenleri ve önerilen çözüm önerileri 

aşağõdadõr: 

• Bazõ büyük firmalarõn genel merkezlerinin İstanbul�da olmalarõ dolayõsõyla,

ihracatlarõ İstanbul üzerinden yapõlmakta ve dolayõsõyla tüm ihracat rakamlarõ

Kayseri Sanayi Odasõndaki kayõtlarda gözükmemektedir.

• İl�de faaliyet gösteren sektörler, genellikle katma değeri düşük ve uluslararasõ

nakliyesi zor ürünler üzerinde yoğunlaşmõşlardõr. Örneğin, kanepe ve mobilya

sektörü İl�de en hõzla gelişen sektörlerden biri olmasõna rağmen, ürünlerin kaba

oluşu nedeniyle taşõmacõlõk maliyetleri artmaktadõr. Dolayõsõyla, ihracat oldukça

kõsõtlõ olmaktadõr.

• Sanayi işyerlerinin önemli bir kõsmõ ihracat yapamayacak kadar küçük ölçektedir.

Örneğin, kanepe ve mobilya sektöründeki firmalarõn büyük bir kõsmõ, maliyet ve

kalite yönünden uluslararasõ piyasalarda rekabet edemeyecek kadar küçük ölçekte

çalõşmaktadõrlar.

• Sektörel  dõş  ticaret  şirketlerinin  olmayõşõ bir diğer eksikliktir. Bilindiği gibi,

küçük  ve  orta  büyüklükteki   işletmelerin  (KOBİ�ler)  tek  başlarõna ihracatta

kalõcõ  bir başarõ sağlamalarõ oldukça   zordur.     Çünkü,    bu   işletmeler ne

yeterince   sermaye   ve   insan   donanõmõna,   ne de bu işi yapabilecek
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organizasyona sahiptirler. Onun için de bu konuda örgütlenmeye ihtiyaçlarõ vardõr. 

Nitekim, ülkemizde de bu sorunun çözümüne yönelik olarak 3.10.1994 tarih ve 

22070 sayõlõ Resmi Gazete�de yayõmlanan 94/10 sayõlõ ve 18.5.1995 tarihli 95/4 

sayõlõ tebliğler ile Sektörel Dõş Ticaret Şirketleri modeli uygulamaya konulmuştur 24 

• İlde ihracatõn yeterince artõrõlamamasõnõn en önemli nedenlerinden birisi de, Serbest

Bölgenin henüz faaliyete geçmemiş olmasõdõr.

• Son olarak, Uluslararasõ Havaalanõnõn olmayõşõ bir başka neden olarak sayõlabilir.

(2) Profesyonel Yönetici Eksikliği

İl sanayiine bakõldõğõnda, bazõ büyük firmalar dõşõnda genellikle profesyonel 

yönetici istihdamõ yaygõn değildir. Sorunun en önemli nedenleri ve çözüm yollarõ şöyle 

açõklanabilir. 

• Bazõ firmalar profesyonel yönetici çalõştõrmanõn vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunun

bilincinde değildirler.

• İhtiyacõn farkõna varsalar da, bazõ sermaye sahipleri aradõklarõ nitelikte bir yöneticiyi

bulamadõklarõnõ ifade etmektedirler.

• Firmalarda aile ortaklõğõ geleneğinin de etkisiyle, sermaye sahipleri firmanõn

yönetimini de ellerinde bulundurmaktadõrlar. Başka bir deyişle, sermaye sahiplerinin

hemen her şeyi bildiklerini zannetmeleri, sorunun önemli bir nedeni olarak

gözükmektedir. Oysa, çağdaş girişimcilik ruhu, bazõ temel niteliklere ve işletmecilik

bilgilerine sahip olmayõ gerektirmektedir.

• Profesyonel yöneticilere karşõ güven eksikliği vardõr.

24 Sektörel Dõş Ticaret Şirketleri başlõca şu avantajlara sahiptir:
(i)Bu şirketler, aynõ sektörde faaliyet gösteren KOBİ�lerin tek bir organizasyon altõnda örgütlenerek tüm

kapasitelerini bir araya koymak suretiyle ihracatlarõnõ artõrmak için finansman, tedarik, nakliye, sigorta ve
gümrükleme gibi konularda uzmanlaşmalarõnõ ve daha etkin faaliyet göstermelerini sağlamaktadõr. 

(ii)Ürünlerin tanõtõlmasõ, çeşitlendirilmesi, pazar paylarõnõn artõrõlmasõ ve yeni pazarlara girilmesi için Devlet
yardõmlarõndan öncelikle yararlanabilmektedirler.

(iii)İthalat teminatlarõnda Eximbank aracõlõğõyla sağlanan kolaylõklardan faydalanabilmektedirler
(iv)Yapacaklarõ yatõrõmlarõnda finansman kolaylõğõ sağlanmaktadõr.
(v)Eximbank kredilerinden öncelikli ve uygun olarak kullandõrõlma imkanlarõ sağlanmaktadõr.

(vi)Halk Bankasõ kredilerinden yararlanõlabilmektedir.
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• Her ne kadar açõktan ifade edilmese de, bazõ durumlarda kayõt dõşõ işlemleri

yapabilme arzusu da, profesyonel yönetici çalõştõrmamanõn bir nedeni

olabilmektedir.

• Kentte sosyal ve kültürel yaşamõn sönük oluşu il dõşõndan profesyonel yöneticilerin

getirilmesinin önünde duran bir başka engeldir.

Çözüm olarak, Üniversitedeki işletme, iktisat ve mühendislik dallarõnõn (özelikle de 

tekstil mühendisliğinin) geliştirilmesi ve öğrencilerin ve öğretim üyelerinin sanayide uygulama 

yapmalarõnõn sağlanmasõ gerekmektedir. Ayrõca, kentin fiziki ve sosyo-kültürel altyapõsõnõn 

geliştirilmesi ve kentsel yaşam kalitesinin artõrõlmasõ profesyonel yöneticilerin istihdamõnõ 

kolaylaştõracaktõr. 

(3) Vasõflõ İnsangücü Eksikliği

İl sanayisinin bir diğer önemli sorunu da, yetişkin ara insan gücünün yetersizliğidir. 

Çözüm olarak, ildeki mevcut teknik liselerin, Erciyes Üniversitesine bağlõ ilgili 

mühendislik bölümlerinin, fizik, kimya ve biyoloji gibi diğer fen bilimleri dallarõnõn, meslek 

yüksekokullarõna ait ilgili bölümlerin, iktisat ve işletme bölümlerinin, işgücü eğitim 

merkezlerinin (çõraklõk eğitim merkezleri gibi) ve firmalarõn hizmet-içi eğitim düzeylerinin 

teorik ve pratik olarak bu ihtiyacõ giderecek şekilde iyileştirilmesi gerekmektedir. 

(4) Üniversite-Sanayi İşbirliği ve AR-GE Yetersizliği

Türkiye genelinde olduğu gibi, Kayseri�de de üniversite-sanayi işbirliği istenilen düzeyde 

değildir. Bu durumun olumsuz sonuçlarõ da, yukarõda belirtilen pek çok sorunun kaynağõnõ 

teşkil etmektedir. Ancak, işin ilginç yanõ, hem üniversite hem de sanayi çevrelerinin üniversite 

ile sanayi arasõnda olmasõ gereken bu işbirliği ve dayanõşmanõn yeterince olmadõğõnõn farkõnda 

olmalarõna rağmen, durumun iyileştirilmesine yönelik olarak dikkate değer adõmlarõn atõlmadõğõ 

ve bunlarõ sürdürebilmek için gerekli kurum ve organizasyonlarõn ne yazõk ki oluşturulamadõğõ 

görülmektedir. 
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Konunun çözümünde son derece önemli bir sorun da sanayi kesiminin 

AR-GE faaliyetlerine yeterince ilgi duymamalarõ ve bunun için de gerekli fon 

ayõrma konusunda fazlaca çekingen olmalarõdõr. 

Oysa bilindiği gibi, ileri ülkelerin bizim gibi gelişmekte olan ülkelerden 

gerek makro düzeyde ve gerekse mikro (firma) düzey(in)de en önemli ayõrt 

edici özelliklerinde biri, AR-GE�ye ayõrdõklarõ fonlarõn giderek artmasõdõr. Zira, 

ülkelerin ve firmalarõ uzun dönemde varlõklarõnõ ve gelişmişliklerini ve hatta 

Gümrük Birliğine girildikten sonraki gümrük kõsõtlamalarõnõn giderek azaltõldõğõ 

ortamda uluslararasõ rekabet güçlerini sürdürebilmelerinin en vazgeçilmez 

unsurlarõndan birisi, hiç şüphesiz AR-GE�ye ayrõlacak olan fonlarõn ve bu 

sayede istihdam edilecek olan teknik işgücünün yeterli seviyede olmasõdõr. 

Bundan dolayõ da, firmalarõn günü birlik maliyetlerinin ve getirilerinin yanõnda, 

uzun vadede karşõlaşacaklarõ maliyet (AR-GE harcamalarõ vb.) ve getirileri de dikkate 

alarak plan ve projelerini yapmalarõ gerekmektedir. Ancak, bunun için de yüksek 

maliyet ve düşük kalite ile üretim yapan ve yakõn gelecekte rekabet imkanlarõ giderek 

daralan küçük ölçekli işletmeler yerine, daha düşük maliyet ve daha yüksek kalite ile 

yüksek rekabet gücüne sahip daha büyük ölçekli işletmeler haline gelmeleri giderek 

bir zorunluluk haline gelmektedir. 

Buradan hareketle, Kayseri ekonomisinin gelişmesinde en önemli 

unsurlardan birisi, yeterli düzeyde bir üniversite-sanayi işbirliğinin kurulmasõ 

ve buradan doğacak olan projelerin hayata geçirilmesidir denilebilir. 

Sorunun çözümüne yönelik olarak aşağõdaki önlemler dikkatle gözden 

geçirilmeli ve uygulanmasõ yönünde faaliyetlere hõz verilmelidir: 

• Üniversite-sanayi işbirliği konusundaki yetersizliklerin giderilebilmesi için,

karşõlõklõ özverilerle desteklenen değişik kuruluşlar olmasõ gerekmektedir. Bu

kuruluşlarõn temel işlevi, üniversitedeki teorik bilgilerle sanayideki
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pratik bilgileri bir arada değerlendirerek, yaşanan sorunlara ve geleceğe 

yönelik projeler üretmek olmalõdõr. Bu kuruluşlarda gerçekleştirilecek olan 

araştõrma ve geliştirme faaliyetlerinin finansmanõ tamamen sanayi 

çevresinden, yönetimi üniversite ve sanayiden ortaklaşa katõlõmla, 

araştõrõcõlar ise üniversiteden olmalõdõr. 

• Üniversite-sanayi işbirliğine yönelik olarak kurulacak olan kuruluşlarõn

daha etkin çalõştõrõlabilmesi için, ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarõn

da desteğinin alõnmasõ yararlõ olacaktõr. Bunlar içerisinde Valilik,

belediyeler, çeşitli işadamlarõ ile esnaf ve sanatkar derneklerinin özellikle

belirtilmesi gerekmektedir.

• Öğrencilerin bitirme projelerinin staj aşamasõnõn gerçekleştirilmesinde

sanayicilerin gereken katkõyõ sağlamalarõ, işadamlarõyla, öğretim üyeleri

ve fakülte yöneticileri tarafõndan belirlenecek yetenekli öğrencilere

öğrencilik dönemlerinde, işadamlarõ tarafõndan maddi katkõlar sağlanarak

okul sonrasõ dönem için bugünden beşeri sermaye yatõrõmlarõnõn artõrõlmasõ

ve öğretim üyelerine proje ve danõşmanlõk imkanlarõnõn sunulmasõ yararlõ

olacaktõr.

(5) Birlikte İş Yapma Eksikliği

Kayseri�nin sanayiinde görülen en önemli eksikliklerden biri de, sanayicilerin 

birlikte iş yapma geleneklerinin olmayõşõdõr. Bir miktar sermayesi olan herkes, o anda 

piyasada en çok para kazandõran sektörde faaliyete başlamakta ve bir zaman sonra da 

sektör maalesef tõkanma noktasõna gelmektedir. Bunun sonucu olarak da, çok zor 

şartlar altõnda biriken küçük tasarruflar sõnai yatõrõmlardan, başta gayrimenkul satõn 

alõmõ olmak üzere diğer spekülatif yatõrõmlara ve rant sağlayõcõ yatõrõmlara 

kaymaktadõr. 

Ayrõca, daha önceden o sektörde faaliyet gösteren bir çok küçük ölçekli işletme 

hemen şimdiden tõkanma noktasõna gelmiş durumdadõr. Örneğin; kanepe, çek-yat, 

mobilya sektörü İlin en hõzla gelişen bir sektörüdür. Ancak, şu anda sektörde faaliyet 

gösteren 350�den fazla firma bulunmaktadõr. Bunlarõn büyük bir kõsmõ da küçük 

ölçekte üretim yapmaktadõr. Bunlarõn yanõnda, İlde faaliyet gösteren birkaç büyük 

firma giderek hem üretim maliyetleri açõsõndan hem de kalite açõsõndan küçük 
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firmalarõ zor durumda bõrakmaktadõr. Özellikle, Gümrük Birliğine giriş sonrasõ 

dönemde küçüklerin işbirliği yaparak sürdürülebilir bir rekabet gücü elde etmeleri 

kaçõnõlmaz hale gelmiştir. 

Çözüm olarak, aşağõdaki tedbirlerin alõnmasõ yararlõ olacaktõr: 

• İl�de firmalarõn birlikte iş yapma kültürünü artõrmayõ amaçlayan

kurumsallaşma çabalarõ artõrõlmalõdõr. Bu doğrultuda, ağõrlõklõ olarak kamu

kuruluşlarõ arasõnda işbirliği ve eşgüdüm sağlama ve kamu yatõrõmlarõnõn

uygulanmasõ ve izlenmesi alanõnda işlev gören �İl Koordinasyon

Kurulu�nun özel sektör yatõrõmlarõ ve özel sektör kuruluşlarõna yönelik

olarakta işlev görmesi yönünde etkinleştirilmesi sağlanabilir. Buradan

hareketle; (a) hem küçük firmalarõn biraraya gelmelerine yardõmcõ

olunmalõ, (b) hem de sanayicilerin kendi sorunlarõnõn ötesinde Kayseri için

neler yapõlmasõ gerektiği konusunda katkõlarõ sağlanmalõdõr.

• Ticaret Odasõ, Sanayi Odasõ, Esnaf ve Sanatkarlar Odasõ, KOSGEB,

KAYSİAD, MÜSİAD ve GESİAD gibi kuruluşlar zaman zaman biraraya

gelerek, birbirlerinin faaliyetleri ve üyeleri arasõnda irtibat sağlamalõ ve

Kayseri�nin gelecekte büyük bir sanayi ve hizmet merkezi olmasõ idealinin

gerçekleşmesi için ortak hedefler ve projeler belirlemelidir. Bu amaç

doğrultusunda adõgeçen kuruluşlarõn da kurucu üye olarak yeralacağõ Kayseri

�Kent Konseyi� oluşumu, kurumlar ve kuruluşlar üstü bir �şemsiye kuruluş�

olarak işlev görebilir. Bu nedenle, Kayseri Kent Konseyi�nin oluşumu

hõzlandõrõlmalõ, etkinleştirilmeli ve İl�de bulunan sosyal ve ekonomik amaçlõ

kuruluşlarõn Kent Konseyi çatõsõ altõnda birleşmeleri sağlanmalõdõr.

• Çok ortaklõ, halka açõk şirketleşme modellerinin uygulamaya konulmasõ yararlõ

olacaktõr. Bu modellerden bazõlarõ daha önce diğer şehirlerde olduğu gibi

Kayseri�de de uygulamaya konulmuş olmasõna rağmen başarõyla 

sonuçlandõrõlamamõştõr25. Bununla birlikte, geçmiş dönemlerdeki eksiklikler de

gözönünde bulundurularak, çok ortaklõ girişimlerin özendirilmesi ve

geliştirilmesi önem taşõmaktadõr.

25 Çok ortaklõ şirketleşme modeline Kayseri�deki başarõlõ örneklerden birisi 1951 yõlõnda kurulan Birlik 
Mensucat�tõr. 
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(6) Yüksek Teknoloji Kullanan ve Katma Değeri Yüksek
Endüstrilerin Yeterince Olmayõşõ

Kayseri sanayiinde faaliyet gösteren sektörler genel olarak, ileri teknoloji ile 

üretim yapan ve katma değeri yüksek olan endüstrilerin fazla olmadõğõ iş kollarõdõr. 

Zira, mevcut endüstri dallarõnõn çoğunlukla emek-yoğun ve ikincil derecede ileri 

teknoloji kullanan ve elde edilen ürünlerin fiziki hacimlerinin de nispi olarak büyük 

olduğu görülmektedir. Örneğin, İlde en önemli sektörler olan tekstil, kanepe, çek-yat 

ve mobilya, yatak, yorgan ve uyku seti ve gõda sektörlerinin nispeten emek-yoğun 

teknolojilerle üretim yaptõklarõ ve katma değeri düşük ürünler ürettikleri söylenebilir. 

Bu nedenlerden dolayõ, yukarõdaki endüstrilerde üretilen mallarõn ambalajlama 

ve nakliye sorunlarõ büyük olduğu için (özellikle de mobilya ürünleri), bunlarõn 

uluslararasõ rekabet güçleri sõnõrlõ olmaktadõr. 

İlde, yukarõdaki sektörlere göre nispeten daha ileri teknoloji kullanan sektörler 

ve firmalar da mevcuttur, ancak bunlarõn sayõsõ oldukça sõnõrlõdõr. Örneğin, makina ve 

teçhizat sektöründe faaliyet gösteren İkinci Hava İkmal Bakõm Merkezi, Ana Tamir, 

Tak-San ve Hes Makina ile Hes Fiber Optik gibi büyük firmalar bu grupta 

değerlendirilebilirler. Kayseri sanayiinin ve dolayõsõyla İlin rekabet gücünün 

artõrõlabilmesi için, bu gibi sektörlerin ve hatta daha ileri teknoloji ile üretim 

yapabilen mikro-elektronik sanayiinin gelişmesi bir zorunluluk arzetmektedir. 

6.2.2. Sanayi Altyapõ ve Diğer Altyapõ  

(1) Organize Sanayi Bölgelerinin Kurulmasõ

Yapõmõ devam etmekte olan başta İncesu ve Mimar Sinan OSB olmak üzere, 

Develi ve Talas OSB�lerinin biran önce hizmete sunulmasõ sanayicilerin en büyük 

arzularõndan birisidir. Kayseri, bilindiği gibi gerek küçük, gerekse büyük ölçekte 
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sanayisi hõzla gelişen illerimizden birisidir. Nitekim Kayseri 1994 yõlõnda sanayi 

kuşağõna dahil edilmiştir. Ancak, hem hõzla artan kendi nüfusu, hem de kente 

gelen dõş göçün giderek artmasõ sonucu, şehir merkezi hõzla dõşa doğru 

yayõlmakta ve mevcut sanayi kuruluşlarõ iskan bölgeleri içerisinde kalmaktadõr. 

Ayrõca, bu kuruluşlar oldukça dağõnõk ve plansõz bir şekilde kurulmuşlardõr. 

Özellikle yeni kurulmakta olan sanayi kuruluşlarõ için organize sanayi 

bölgeleri, aşağõdaki getirileri sağlayacaktõr: 

• Plansõzlõk ve dağõnõklõk giderilmiş olacaktõr.

• Sanayi kuruluşlarõ büyük ölçüde mesken bölgelerinden uzaklaştõrõlmõş

olacaklardõr.

• Yeni sanayicilere uygun işyerleri açõlmõş olacaktõr.

• Özellikle aynõ meslekte faaliyet gösteren küçük ölçekli sõnai işyerlerinin

bir arada olmasõ, birbirlerine destek olmalarõnõ ve üretimin daha da

artmasõnõ sağlayacaktõr.

• Ayrõca, bu tür organize sanayi bölgeleri, işyerlerinin yan sanayileri ile bir

arada olmasõna, dolayõsõyla üretimin ve istihdamõn artõşõna önemli

katkõlarda bulunacaktõr.

• OSB�lerin bir başka yararõ da, (özellikle ilçelerde kurulanlar) merkez ve

ilçeler arasõndaki gelişmişlik farklõlõklarõnõn giderilmesine katkõ

sağlamasõdõr.

(2) Arsalarõn Çok Pahalõ Oluşu ve Endüstriyel Amaçlõ Arsa
Üretiminin Yetersizliği

Kayseri, Türkiye�de arsa fiyatlarõnõn en pahalõ olduğu illerden birisidir. 

Bunun sonucu olarak da, İlde tasarruflarõn önemli bir kõsmõ verimli olmayan ve 

bir anlamda da rant yatõrõmõ olarak nitelendirilebilecek gayrimenkul alõmlarõna 

gitmektedir. Bundan en fazla etkilenen de hiç şüphesiz sanayi olmaktadõr. 
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Sorunun nedenleri aşağõdaki gibi açõklanabilir: 

• Makro ekonomi politikalarõndaki istikrarsõzlõklar, tasarrufçularõ reel

yatõrõm yapmak yerine daha çok faiz ve rant geliri elde edebilecekleri

alanlara sevk etmektedir. Bu durumda, elinde birikimi olan küçük ve

büyük tasarrufçular, faiz, döviz ve borsa gibi tamamen mali nitelikli bir

yatõrõm üçgeni ile karşõ karşõya kalmõşlardõr. Bu alanlardan hangisinde

daha yüksek kar görülürse, kaynaklarõn o yöne yönlendirilmesi eğiliminin

yaygõnlaştõğõ bu son yõllarda, sanayicilerimizin üretim kapasitelerini

artõrõcõ yatõrõmlara girişmeleri giderek daha az rantabõl hale gelmiştir.

• Büyük ölçüde son yõllarda yaşanan ekonomik dengesizliklerin de bir

sonucu olarak toplumsal değerlerin aşõnmasõ, insanlarõn birbirine güven

duygusunu zayõflatmõş ve birlikte iş yapma eğilimi giderek azalmõştõr. Bu

duruma, daha önce de bahsedildiği gibi, Kayseri�de daha önceki yõllarda

(1970�lerde) yaşanan bazõ kötü örnekler de eklenince, insanlar birlikte

üretken alanlara yatõrõm yapma yerine; faiz, döviz, borsaya yatõrõm yapma

yanõnda, gayrimenkule olan taleplerini artõrmõşlardõr.

• İlde konut yatõrõmõna talebin bu kadar hõzla artõşõna ve bir ölçüde de

merkez belediyelerin kendi gelirlerini artõrmak amacõyla, arsa üretimindeki

önceliği, konuta yönelik kullanmalarõ neden olmuştur. Ancak, merkez

belediyelerin birinci dereceden yetkilileri tarafõndan da belirtildiği gibi,

bundan sonra endüstriyel amaçlõ nispeten ucuz arsa üretimi de artacaktõr.

Ayrõca, faaliyete geçme aşamasõnda olan serbest bölgenin de bir kõsmõ

özellikle küçük ölçekli işletmelere verilecektir.

(3) Lüks Otel ve Lokantalarõn Yetersiz Oluşu

Sanayi ve turizmle ilgili yetkililerin üzerinde durduklarõ bir diğer sorun da, İlde 

henüz beş yõldõzlõ bir otelin ve lüks lokantalarõn olmayõşõdõr. Özellikle bazõ büyük 
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sanayicilerin yurtiçi ve yurt dõşõndan gelen misafirlerini ağõrlamakta sõkõntõ çektikleri 

belirtilmiştir. Bunun da, sanayicilerin yurtiçi ve yurt dõşõ bağlantõlarõnõ olumsuz yönde 

etkilediği ifade edilmektedir. Çözüm olarak da, özel sektörün bu konuda kendi 

girişimleriyle yatõrõm yapmalarõ beklenmektedir. 

(4) Serbest Bölge

Serbest bölge konusu, Kayseri�li sanayicilerin en önemli taleplerinden birisi 

olmuştur.  

Bakanlar Kurulunun 11.06.1997 tarih ve 97/9524 sayõlõ kararõ gereği yer ve 

sõnõrlarõ belirlenen Kayseri Serbest Bölgesi 01.11.1998 tarihindc resmen açõlmõş, 

28.10.1999 tarihinde de ticari faaliyete geçmiştir. 

Kayseri Serbest Bölgesi 6.905.854 m2�lik toplam alanõ ve 5.380.000 m2�lik net 

parsel alanõ bakõmõndan ülkemizin en büyük serbest bölgesidir. 

Bölgcnin ticari faaliyete geçtiği 1999 yõlõnda 7 firma ruhsat alarak toplam 

106.333 m2 alan üzerinde 14.568 m2 kapalõ alan inşa etmiştir. İlk yõl bölgeye yapõlan 

yatõrõm tutarõ 1.703.091 ABD dolarõ ve sermaye aktarõmõ 32.050.000 dolardõr. 1999 

yõlõnda bölgeden yurtdõşõna 357.216 dolarlõk ihracat gerçekleştirilmiştir. 

2000 yõlõnda 10 firma daha faaliyet ruhsatõ almõş ve bu firmalar toplam 65.000 

m2  alan üzerinde 7.881 m2  kapalõ alan inşa cdcrek bölgeye 1.568.200 dolarlõk yatõrõm 

ve 6.127.000 dolarlõk sermaye aktarõmõ yapmõşlardõr. 2000 yõlõnda bölgenin ithalatõ 

12.341.312 dolar, ihracatõ 9.880.603 dolar olmuştur. Toplam ticaret hacmi isc önceki 

yõla göre yüzde 700 artarak 22.221.915 dolar olmuştur. 

2001 yõlõnda 5 firma faaliyet ruhsatõ almõş ve toplam 26.960 m2  alan üzerinde 

9.830 m2 kapalõ alan inşa etmişlerdir. 2001 yõlõnda bölgeye yapõlan yatõrõm tutarõ 

2.355.500 dolar ve sermaye aktarõmõ 3.400.00 dolar olmuştur. Aynõ dönem içerisinde 

11.417.315 dolarlõk ithalat, 15.656.276 dolarlõk ihracat yapõlmõş ve toplam ticaret 

hacmi 27.073.591 dolar olarak gerçekleşmiştir. 
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2001 yõlõ sonu itibariyle bölgede 1 adet Bölge Kurucu İşleticiliği, 2 adet İşyeri 

Kiralama, 2 adet Depo İşletmeciliği, 8 adet Üretim ve 9 adet Alõm Satõm konularõnda 

faaliyet göstermek üzere toplam 22 adet faaliyet ruhsatõ verilmiş kullanõcõ 

bulunmaktadõr. Bu firmalarõn scktörel dağõlõmõ ise elektrik, elektronik, inşaat 

malzemeleri, kimyasal ürünler, metal sanayii, petrol ürünleri, tekstil ve gõda 

alanlarõndadõr. 

Bölgede 1. Etabõn yüzde 45�ine tekabül eden yaklaşõk 650.000 m2�lik kõsmõ 

satõlmõş olup, halihazõrda 1.050.000 m2�lik altyapõsõ satõşa hazõr durumdadõr. 

Kayseri Serbest Bölgesi, daha çok üretim ağõrlõklõ hizmet vermekte ve 

Serbest Bölge dõşõndaki firmalara göre daha ucuza üretim yapma imkanõ 

sağlamaktadõr. Çünkü, burada faaliyet gösteren firmalar bazõ vergi 

muafiyetlerine tabidirler, gümrüksüz ithal girdisi sağlama imkanlarõ vardõr ve 

uluslararasõ altyapõ hizmetleri tamamlanmõş bulunmaktadõr. Mevzuatõn esnek 

oluşu nedeniyle dõş ticaret işlemleri ve özellikle de ihracat artõşlarõ 

hõzlanacağõndan, burada faaliyet gösteren firmalarõn uluslararasõ rekabet 

güçleri artacaktõr. Serbest bölgede yeni iş alanlarõnõn ortaya çõkmasõyla, 

istihdam artõşõ sağlanacaktõr. Örneğin, konfeksiyon gibi ihracat şansõ daha 

fazla olan katma değeri yüksek sektörlerde büyük bir atõlõmõn olacağõ 

söylenebilir. Serbest bölge yoluyla yabancõ sermaye girişi hõzlanacak ve 

gerekli teknoloji transferi imkanlarõ ortaya çõkacaktõr. 

(5) Antrepo

Yukarõda belirtilen serbest bölgenin kurulmasõna ilave olarak, bir antrepo 

yerinin kurulmasõ, özellikle bazõ mallar için (halõ gibi), firmalarõn ithalat sonrasõnda, o 

anda satõn alma imkanlarõ olmadõğõ veya hemen ihtiyaçlarõ olmayan mallarõ bir 

müddet gümrüksüz depolamak istemeleri durumunda büyük kolaylõk sağlayacaktõr. 

Böyle bir imkanõn sunulmasõyla, firmalar ihtiyaç duyduklarõ hammadde ve ara mal 

gibi mallarõn tamamõnõn aynõ anda satõn alarak finansman sõkõntõsõ içine 
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girmeyecekler, ihtiyaçlarõ ölçüsünde mal almak suretiyle bu sõkõntõlarõnõ 

aşabileceklerdir. 

(6) Konteyner Bulundurma Yeri

Firmalarõn dõş ticarete konu olan mallarõnõn taşõnmasõnda karşõlaştõklarõ bir diğer 

önemli sorun da, Kayseri�de bu mallarõ limanlara götürecek ve oradan getirecek 

konteynõrlarõ koyacak uygun bir yerin henüz olmayõşõdõr. Bu durum, dõş ticaret yapan 

firmalarõn Kayseri ve limanlar arasõndaki taşõma maliyetlerini iki katõna 

çõkarmaktadõr. Bu durumun çözümüne yönelik olarak, Kayseri Serbest Bölgesi ile 

Organize Sanayi Bölgesi yakõnõnda veya demir yolunun yakõnõnda uygun bulunan bir 

araziye böyle bir yerin kurulmuş olmasõ gerekmektedir. 

2002 Yõlõ Yatõrõm Programõnda Kara Konteyner Terminali Projesine yer 

verilmiş ve etüt-proje-inşaat çalõşmalarõ için ödenek ayrõlmõştõr. Bu bakõmdan 

önemli bir gelişme sağlanmõştõr. 

(7) Elektrik Enerjisi ve Baraj Sorunu

İlde son zamanlarõn en güncel ekonomik sorunlarõndan birisi de, sanayiinin 

elektrik enerjisi sorunu ve bunun çözümüne yönelik olarak yapõlmasõ düşünülen 

barajlar ile yeni enerji üretimi arayõşlarõdõr. 

Bu amaçla İl sõnõrlarõ içerisinde yapõlmasõ planlanan barajlar, başta 

Yemliha (Yamula) Barajõ olmak üzere, Develi 2. Merhale Projesi kapsamõnda 

Develi HES, Bahçelik Barajõ ve HES ile Sarõoğlan Barajõ ve HES projeleridir. 

Elektrik enerjisi üretme yanõnda sulama amacõyla da yapõlmasõ planlanan bu 

barajlardan özellikle Yemliha Barajõnõn yapõlmasõ için çok önemli adõmlar 

atõlmõş ve projeye başlanmõştõr. Kayseri Elektrik Üretim A.Ş. tarafõndan 

yaptõrõlmaktadõr. 
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Barajõn 60 Km. uzunluğunda ve maliyetinin de 160 milyon dolar olacağõ 

belirtilmektedir. Bunun 30 milyon dolarlõk kõsmõ Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlõğõ tarafõndan, kalan 130 milyon dolarlõk kõsmõn ise dõş kredi ile finanse 

edilmesi düşünülmektedir. 

Enerji sorununu baraj yaparak çözmenin yanõnda diğer bir yol da, 

özellikle yüksek elektrik kullanõmõna sahip firmalarõn �otoprodüktör� adõ verilen 

yöntemle kendi kullanacaklarõ elektrik enerjisini üretmeleridir. Kayseri 

Organize Sanayi Bölgesinde bu yönde bir çalõşma yapõlmaktadõr. Organize 

Sanayi dõşõnda yeralan yüksek elektrik tüketen firmalarõn otoprodüktör 

kurmalarõ rantabl görülmektedir. 

Böylece, yapõlmasõ planlanan barajlar ve elektrik üretimine dönük 

önlemler sayesinde, özellikle sanayide kullanõmõ çok pahalõ olan elektrik 

enerjisi daha ucuza mal edilebilecektir. Ayrõca, gelecekteki ihtiyaç 

düşünülerek enerji üretim kapasitesi de artõrõlmõş olacaktõr. Bütün bunlara 

bağlõ olarak da gelecekte elektrik kõsõntõlarõ büyük ölçüde giderileceğinden, 

gelecekte sanayinin üretimi kesintiye uğramamõş olacaktõr. Yukarõda sayõlan 

elektrik enerjisi ile ilgili getirilerinin yanõnda, İlin önemli ölçüde sulama ihtiyacõ 

da giderilmiş olacaktõr. 

(8) Kayseri-Ankara ve Kayseri-Mersin Karayollarõnõn Otoban
Olmamasõ

Kayseri-Ankara arasõnda mesafenin yakõn olmasõ nedeniyle, havayolu ile yolcu 

taşõmacõlõğõnõn gerek maliyet, gerekse süre açõsõndan avantajõ olmadõğõ için, kara 

taşõmacõlõğõ şu anda en anlamlõ seçenek durumundadõr. Hõzlõ ve modern bir demiryolu 

taşõmacõlõğõ ile de, mevcut durum iyileştirilebilir ancak, bu seçenek yakõn gelecek için 

pek mümkün gözükmemektedir. 
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Dolayõsõyla, işadamlarõnõn ulusal ve uluslararasõ düzeyde 

gerçekleştirdikleri bağlantõlarõnõ sağlõklõ bir şekilde yürütebilmeleri için, 

Kayseri-Ankara Karayolunun bölünmüş yol olmasõ önem taşõmaktadõr.  

6.2.3. Madencilik  

Bu sektörde devlete ait madenler, devletten kiralama yoluyla özel işletmelerce 

işletilmektedir. Maden sektöründe fiyatlarõn oluşumunda büyük ölçüde alõcõlar 

etkilidir. Yurt içine satõlan madenlerin fiyatõ devlet tarafõndan, yurt dõşõna satõlan 

madenlerin fiyatõ ise yurt dõşõ talep tarafõndan belirlenmektedir. Bu durum girdi 

maliyetlerinin yüksek olduğu bu sektörde belirsizliğe ve sõkõntõya yol açmaktadõr. 

İşletmeler bürokratik engellerin azaltõlmasõnõ ve fiyatlarõn serbest bõrakõlmasõnõ dile 

getirmektedirler. 

İlde çõkarõlan krom madeni ya doğrudan cevher olarak ihraç edilmekte, 

ya da Elazõğ-Ferro-Krom Tesislerinde zenginleştirilerek ihraç edilmektedir. 

İlde bu alanda bir tesis bulunmamaktadõr. İl sõnõrlarõ içinde kurulacak bir 

tesisle madenin yurt içinde işlenmek suretiyle ihracõ sağlanabilecektir. 

Ek Tablo 2�de de görülebileceği gibi, zengin maden kaynaklarõna sahip 

olan İl�de mevcut potansiyellerin işletilmesine yönelik tedbirler geliştirilmesi 

önem taşõmaktadõr. İldeki maden yataklarõ olarak Sarõz�da alüminyum, 

Yahyalõ�da kurşun, çinko ve demir, Akkõşla ve Bünyan�da alçõtaşõ ve çimento 

hammaddesi, Develi, Talas ve Tomarza�da pomza, Felahiye�de kaolen, 

Põnarbaşõ�da krom ve linyit önemli olanlarõdõr. 

6.3. Hizmetler/ Kamu Hizmetleri Sektörü 

6.3.1. Turizm  

(1) Turizm Sektörünün Sorunlarõ

Kayseri, tarihi ve doğal turizm kaynaklarõ açõsõndan önemli potansiyellere sahip 

olmakla beraber, mevcut potansiyelden etkin bir şekilde yararlanõlamamaktadõr. 

Turizm sektörüne ilişkin sorunlar şu şekilde sõralanabilir: 
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• Şehrin simgelerinden biri olan Kayseri Kalesi çirkin bir yapõlaşma içinde

üçüncü sõnõf bir alõş-veriş merkezi niteliğindedir.

• Erciyes Dağõ�nda çevre kirlenmesi sorunu bulunmaktadõr. Mekanik tesisler

yetersizdir. Özel turistik konaklama tesisi yetersizdir.

• Sultan Sazlõğõ�nda bilinçsiz avlanma ve DSİ Develi Projesi�nin neden

olduğu çevre tahribatõ sorunu devam etmektedir.

• Kapuzbaşõ Şelaleleri�ne ulaşõm imkanlarõ sõnõrlõdõr.

• İlde 1000 dolayõnda olan turistik yatak kapasitesi çok yetersizdir.

• Turistlerin İlde kalõş süresi çok kõsadõr.

• Turistik tesislerin yetersizlikleri kongre turizminin gelişimini

engellemektedir.

• İlde kültür turizmi canlõ değildir. Buna bağlõ olarak müze ve ören yerlerini

ziyaret edenlerin sayõsõ azdõr.

• Kayseri�yi Kapadokya�ya bağlayan karayolu bağlantõsõ 

tamamlanamamõştõr.

Öneriler 

••••   Kapadokya�daki bütün illeri kapsayacak entegre turizm planlamasõna

gidilerek yaz, kõş ve yayla turizmi bir bütün içinde düşünülmeli,

yabancõlarõn ilde kalõş süresi uzatõlmalõ, ilin kültürel özellikleri

yabancõlara tanõtõlmalõdõr.

••••   İlde yatak kapasitesi artõrõlmalõdõr.

••••   Erciyes Master Planõ hazõrlanmalõ, merkezin doğal yapõsõnõ

bozmayacak şekilde altyapõya sahip konaklama tesisleri kurulmalõdõr.

••••   Erciyes�te yeni pist alanlarõna özellikle Haçlar bölgesinde; teleski,

telesiyej ve babylift inşa edilmelidir.

••••   Erciyes�te mevcut kayak merkezindeki mekanik tesisler yenilenmeli,

buz pateni pisti inşa edilmelidir.

••••   Erciyes Birinci Yerleşim Bölgesi õşõklandõrõlmalõdõr.
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••••   Erciyes Sarõgöl civarõndaki Yõlkõ Atlarõ korunmaya alõnmalõdõr.

••••   Erciyes Dağõ�nda gerekli teçhizata ve yeterli personele sahip bir

sağlõk merkezi kurulmalõdõr.

••••   Toplu taşõm araçlarõnõn Erciyes Kayak Merkezi�ne servis yapmalarõ

sağlanmalõdõr.

••••   Erciyes Dağõ�ndaki arõtma tesisi biran önce bitirilmelidir.

••••   Yeraltõ şehirlerinin ve diğer turistik değerlerin çevre düzenlemesi ve

õşõklandõrmasõ yapõlmalõdõr.

••••   Kayseri Kalesi yeniden düzenlenmeli halõ ve ziynet eşyalarõ gibi

turistik eşyalarõn tanõtõlõp satõldõğõ, el sanatlarõ sergilerinin bulunduğu,

İl Turizm Bürosu�nun, Kayseri mutfağõnõn tanõtõlacağõ bir restoranõn

ve eğlence merkezlerinin bulunduğu bir kompleks haline

getirilmelidir.

••••   Kayseri Turizm Haritasõ en kõsa zamanda hazõrlanarak hizmete

sunulmalõdõr.

••••   Kapuzbaşõ Şelaleri�ne ulaşõm imkanlarõ artõrõlmalõ, günübirlik

konaklama tesisleri inşa edilmelidir.

••••   Kayseri-Ürgüp yolu biran önce bitirilmelidir.

••••   Sultan Sazlõğõ�na günübirlik tesisler yapõlmalõ ve avcõlara karşõ

tedbirler artõrõlmalõdõr.

••••   İlde yaşayanlara turizmin önemini anlatacak tanõtõm faaliyetleri

yürütülmelidir.

••••   Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerinin faaliyetleri arasõnda koordinasyon

sağlanmalõdõr.

6.3.2. Eğitim  

Kayseri�de DİE verilerine göre, okul ve öğretmen başõna düşen öğrenci 

sayõlarõ Türkiye ve İç Anadolu Bölgesi ortalamasõnõn üzerindedir.  

İlköğretimde okul başõna öğrenci sayõsõ Türkiye�de 192, İç Anadolu�da 

206, Kayseri�de 224; öğretmen başõna öğrenci sayõsõ Türkiye�de 30, İç 

Anadolu�da 28, Kayseri�de 32�dir.  
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 Genel ortaöğretimde okul başõna öğrenci sayõsõ Türkiye�de 483, İç 

Anadolu�da 457, Kayseri�de 552; öğretmen başõna öğrenci sayõsõ Türkiye�de 

17, İç Anadolu�da 16, Kayseri�de 23�tür.  

Mesleki ve teknik ortaöğretimde okul başõna öğrenci sayõsõ Türkiye�de 

300, İç Anadolu�da 287, Kayseri�de 341; öğretmen başõna öğrenci sayõsõ 

Türkiye�de 13, İç Anadolu�da 12, Kayseri�de 16�dõr.  

Kayseri�de okul gruplarõna göre okullaşma oranlarõ yüksek öğretim 

hariç olmak üzere Türkiye ortalamasõnõn üzerinde yer almaktadõr. İlkokulda 

okullaşma oranõ Türkiye�de yüzde 89, Kayseri�de yüzde 93; Ortaokulda 

okullaşma oranõ Türkiye�de yüzde 53, Kayseri�de yüzde 60; Liselerde 

okullaşma oranõ Türkiye�de yüzde 37, Kayseri�de yüzde 42; Üniversite ve 

yüksekokulda okullaşma oranõ ise Türkiye�de yüzde 8,5, Kayseri�de yüzde 

6,6�dõr. Eğitim sektörünün sorunlarõ ve ihtiyaçlarõ şunlardõr: 

••••   İl genelinde tüm branşlar itibariyle 1699 öğretmene, 140 sõnõf

öğretmenine ihtiyaç vardõr.

••••   Taşõmalõ eğitim nedeniyle 152 köy okulu kapalõ bulunmakta, bu

nedenle okul binalarõ ve lojmanlar atõl durmaktadõr.

••••   Üniversite bünyesinde ilin ihtiyaç duyduğu Ziraat ve Hukuk

Fakülteleri ile kõrsal kesimdeki sosyal ve ekonomik potansiyeli

canlandõracak Meslek Yüksek Okullarõ (Halõcõlõk, Hayvancõlõk, Tekstil

vb.) kurulmamõştõr.

••••   İlin sanayi ve ticari kimliğine boyut kazandõrmasõ beklenen ve bölge

illerine de yarar sağlamasõ düşünülen ikinci bir üniversite olarak

teknik bir üniversite bulunmamaktadõr.

Eğitim sektöründeki sorunlarõn çözümüne yönelik öneriler aşağõda 

sõralanmõştõr. 
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••••   Türkiye ve İç Anadolu ortalamasõnõn üzerinde olan okul ve öğretmen

başõna öğrenci sayõsõnõ aşağõya çekmek için ihtiyaç duyulan okul

yapõmõ ve öğretmen açõklarõnõn giderilmesi gerekmektedir. Okul

yapõmõnda Kayserili hayõrseverlerin katkõsõ oldukça büyüktür. Buna

karşõn, kamunun okul yapõmõndaki payõ yetersizdir. Okul açõğõnõn

giderilmesine hayõrseverlerin katkõlarõ bile yetmemektedir. Bu

nedenle, Milli Eğitim Bakanlõğõ�nõn Kayseri�de okul yapõmõ projelerini

arttõrmasõ gerekmektedir. Bununla birlikte, öğretmen atamalarõnda

Kayseri�ye ağõrlõk verilmelidir.

••••   İlk, orta ve lise öğreniminde Kayseri�de okullaşma oranõnõn Türkiye

ortalamasõnõn üzerinde olmasõ sevindirici bir gelişmedir. Ancak

yüksek öğretimdeki okullaşma oranõnõ yükseltecek tedbirlerin

alõnmasõ gerekmektedir. İkinci bir üniversite olarak Kayseri Teknik

Üniversitesi�nin kurulmasõ, Ziraat ve Hukuk Fakülteleri ile yeni yüksek

okullarõn açõlmasõ önem arzetmektedir.

••••   Taşõmalõ eğitim ile kapalõ bulunan binalarõn atõl durumdan

kurtarõlmasõ gereklidir. Bu binalara ilçe yönetimlerince köylerin

ekonomik ve sosyal kalkõnmasõna yönelik işlev kazandõrõlabilir.

(Kütüphane, halõ-kilim atölyesi, kooperatif binasõ vb.)

••••   Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yüksek öğrenim öğrencilerinin

sanayi kuruluşlarõnda staj görmeleri özendirilmeli, araştõrma ve tez

çalõşmalarõnda ilin sosyal, kültürel, ekonomik konularõna ağõrlõk

verilmelidir.

6.3.3. Kültür  

••••   Kayseri�de sosyal ve kültürel yaşam oldukça sönüktür.

••••   Kütüphane ve okur sayõsõ yetersizdir. İl Halk Kütüphanesinde

okullarda verilen ödevler nedeniyle özellikle hafta sonlarõnda

yõğõlmalar olmaktadõr. Öğrenciler dõşõnda okuyucu sayõsõ yok

denecek kadar azdõr.

••••   Sinema ve tiyatro izleme alõşkanlõğõ yoktur. İl merkezindeki ve

ilçelerdeki sinamalar kapanmõştõr. İl merkezinde 2 sinema

bulunmaktadõr. İl�de devlet tiyatrosu kurulmamõştõr.
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••••   İl Kültür Merkezi İnşaatõ uzun yõllardan beri tamamlanamamõştõr.

••••   Kültür Bakanlõğõ�na bağlõ bir konservatuvar bulunmamaktadõr.

••••   SİT özelliği taşõyan yer ve yapõlarõn korunmasõ yönünde halk yeterli

bilinçte değildir. Buralarõn korunmasõ ve restorasyon çalõşmalarõ için

kamu ödeneği yetersizdir. Eski Kayseri mahallesi olarak 7 tarihi

konağõn restorasyonu, bakõm ve onarõmõ bugüne kadar

yapõlamamõştõr.

••••   Müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayõsõ düşüktür. Yerli

ziyaretçi ilgisizliği sosyal ve kültürel bir sorun olarak görülmektedir.

••••   İldeki yerel kutlama günleri, festival ve şenlikler kültürel yaşama

canlõlõk getirmektedir. Ancak, insanlarõn ilgisi yetersizdir.

••••   Yöresel el sanatlarõ potansiyeli vardõr. Bu potansiyelin

değerlendirilmesi, el sanatlarõ üretiminin geliştirilmesi ve

özendirilmesi yönünde çalõşmalar az da olsa yapõlmaktadõr.

• 

• İlin kültür sektöründe yukarõda sayõlan sorunlarõnõn giderilebilmesi için, 

aşağõda çeşitli çözüm önerileri sõralanmõştõr. 

• 

• Kayseri�deki sosyal ve kültürel yaşamõ canlandõrmak ve geliştirmek için 

öncelikle kamunun kültür sektöründeki yatõrõmlarõnõn hõzlandõrõlmasõ 

gerekmektedir. Kayseri için önemli bir proje olarak uzun yõllardan beri 

devam eden İl Kültür Merkezi�nin en kõsa sürede tamamlanmasõna 

çalõşõlmalõdõr. 2001 yõlõnda değişik kaynaklardan sağlanan ödeneklerle 

yapõmõ hõzlanan projenin 2002 yõlõ içerisinde bitirilmesi hedeflenmelidir. 

Böylece, tiyatro, müzik, bale, opera, kongreler, sempozyum, panel, 

konferans vb. etkinlikler Kayseri�nin gündemine girmiş olacaktõr. 

• İl merkezi ve ilçelerde bulunan kütüphanelere yerel yönetimlerin destek

vermesi gerekmektedir. Mevcut ve yeni yapõlacak kütüphanelerde kitap,

döküman vb. kaynaklarõn artõrõlmasõna önem verilmeli, okur sayõsõnõn

artõrõlmasõ için kamu ve özel sektörde özendirici etkinlikler

düzenlenmelidir.
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• Büyükşehir Belediyesinin ve merkez ilçe belediyelerinin �her mahalleye

bir kütüphane� anlayõşõ içerisinde yatõrõmlara gitmesi kaçõnõlmaz olmuştur.

Bu belediyeler, programlarõnda kütüphane yatõrõmlarõna yer vermelidir.

• Kültür ve Tabiat Varlõklarõnõ Koruma Kurulu�nca koruma altõna alõnan

yapõ ve eserlerin bakõm ve onarõmlarõna, restorasyon çalõşmalarõna önem

verilmeli ve yeterli ödenekler sağlanmalõdõr. Yerel bütçeli kuruluşlarõn

işbirliği ile kurumlaşma çerçevesinde, bu yapõlara sahip çõkõlabilir.

• Özel kutlama günlerine halkõn katõlõmõ, bu günlerin organizasyonu ve

tanõtõmõna desteğin sağlanmasõ, ilgili yörenin sosyal ve kültürel yaşamõna

bir canlõlõk getirecektir.

• Yöresel el sanatlarõ içerisinde özel bir yeri olan Sarõz ve Yahyalõ kilimi,

Yahyalõ el halõsõ, Soğanlõ bebeği gibi ürünlerin üretiminin birlik ya da

kooperatifleşme yoluyla kalite, standart, pazarlama sorunlarõna çözüm

getiren çalõşmalar yapõlmalõ, bu üretimlerin yaygõnlaştõrõlmasõ

sağlanmalõdõr.

• Müze ve ören yerlerinin ziyaret edilmesinin; turizmin gelişmesi, insanlarõn

bilgi ve görgüsünün artmasõ, boş zamanlarõn değerlendirilmesi, gözlem ve

araştõrma çalõşmalarõna kaynak olma, tarih ve kültür bilincinin artmasõ

yönünden sağlanan önemli yararlarõ bulunmaktadõr. Özellikle öğrencilerin,

sivil toplum örgütlenmeleri içerisinde yeralan insanlarõn, araştõrmacõlarõn,

bu yerleri ziyaret etmelerinin özendirilmesi konularõnda tanõtõm ve yayõn

yoluyla çeşitli çalõşmalar yapõlmalõ ve yerli ziyaretçi sayõsõ artõrõlmalõdõr.

6.3.4. Sağlõk  

 Kayseri�de, DİE verilerine göre sağlõk personeli başõna düşen hasta 

sayõsõ Türkiye ve İç Anadolu ortalamalarõnõn çok üzerindedir. 

• Uzman hekim başõna düşen hasta sayõsõ Türkiye�de 1934, İç Anadolu�da

1414 iken Kayseri�de 2155�tir.

• Diş hekimi başõna düşen hasta sayõsõ Türkiye�de 4936, İç Anadolu�da 4000

iken Kayseri�de 7730�dur.
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• Hemşire başõna düşen hasta sayõsõ Türkiye�de 935, İç Anadolu�da 792 iken

Kayseri�de 1138�dir.

• Pratisyen hekim başõna düşen hasta sayõsõ Türkiye�de 1934, İç Anadolu�da

1414 iken Kayseri�de 2155�tir.

• Sağlõk memuru başõna düşen hasta sayõsõ Türkiye�de 1934, İç Anadolu�da

1414 iken Kayseri�de 2155�tir.

• Ebe başõna düşen hasta sayõsõ Türkiye�de 1934, İç Anadolu�da 1414 iken

Kayseri�de 2155�tir.

Kayseri�deki hastaneler bölge hastanesi konumuna gelmiştir. Bu 

nedenle, çevre illerden çok yoğun bir şekilde özellikle Tõp Fakültesi 

hastanesine ve SSK hastanesine hasta başvurusu olmaktadõr. Dolayõsõyla 

hasta trafiği oldukça yoğundur. 

SSK hastanesinin kapasitesi yetersizdir. Bu nedenle, hastalar Tõp 

Fakültesi Hastanesine ve Devlet hastanesine yönlendirilmektedir. 

İlçelerden Bünyan, Develi, Felahiye, Põnarbaşõ, Sarõz, Yahyalõ, 

Yeşilhisar, Tomarza ve İncesu�da Devlet hastanesi bulunmamasõna rağmen il 

merkezindeki hastanelere olan hücum, ilçe hastanelerini işlevlerini yerine 

getiremez duruma düşürmektedir. 

Bağkur�lu hastalar için Bağkur Hastanesi ve Çocuk hastanesi 

bulunmamaktadõr. 

Sağlõk sistemindeki sorunlarõn giderilmesi için aşağõda sõralanan 

önerilerin yerine getirilmesi gerekmektedir. 

• İkinci bir SSK hastanesinin kurulmasõ önem taşõmaktadõr. 310 yatak

kapasiteli mevcut hastane bölge hastanesi konumunda olduğundan çevre il

ve ilçelerden çok sayõda hasta gelmektedir. Yeni hastane için yer tesbiti

yapõlmõştõr. Yatõrõm programõna alõnmasõ ve ivedilikle tamamlanmasõ

önem taşõmaktadõr.
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• Bağkur hastanesi için Esnaf ve Sanatkarlar Odalarõ Birliği önderliğinde

Vakõf kurulmuş, hastane için yer tesbiti yapõlmõş, ancak yeterli finansman

sağlanamadõğõndan inşaatõna başlanamamõştõr. Bu hastane için kamu

desteğinin gerektiği dile getirilmektedir.

• Sağlõk sektöründeki fiziki yapõlaşmada (hastane, sağlõkocağõ, sağlõkevi

yapõmõ) Kayserili hayõrseverlerin katkõsõ oldukça büyüktür. Tõp Fakültesi

hastanesi bünyesinde 3 ek hastane (onkoloji, organ nakli, diyaliz)

hayõrseverler tarafõndan yaptõrõlmõştõr. Sağlõk Bakanlõğõ�na bağlõ diğer

hastanelerin ek bina yapõmõ, oda tefrişi, tõbbi cihaz alõmõ vb. alanlarda da

hayõrseverlerin desteği sağlanmaktadõr. Ancak SSK hastanesi ve Bağkur

hastanesi için böyle bir destek sağlanamamõştõr.

• Eksikliği duyulan çocuk hastanesi 2002 yõlõ Yatõrõm Programõna alõnmõştõr.

101 milyar lira ödenek ayrõlan hastanenin yapõmõnõn hõzlandõrõlmasõ ve

kõsa sürede tamamlanmasõ için ödenek miktarõnõn artõrõlmasõ

gerekmektedir.

• Hastalarõn ilk müracaat yeri sağlõk kuruluşlarõnõn iyileştirilmesi,

etkinleştirilmesi ve yeterli sağlõk personeli ve tõbbi alet ve cihazlarla

donatõlmasõ gerekmektedir. Böylece gerek ilçelerden, gerek doğrudan

hastanelere başvurular azalacak, il merkezindeki hastanelerde daha etkin

ve verimli sağlõk hizmeti sunulabilecektir.

6.3.5. Kentsel Altyapõ 

Kayseri il merkezinin şehir imar ve altyapõsõ itibariyle diğer illere göre 

belirli avantajlarõ bulunmaktadõr. Düzenli imar ve şehirleşme bu avantajlarõn 

başõnda gelmektedir. Şehrin geniş bir arsa üzerinde düzgün bir zemin 

üzerinde kurulmuş olmasõ şehir merkezinin altyapõ kolaylõğõnõ beraberinde 

getirmektedir. Buna karşõn çeşitli altyapõ sorunlarõ vardõr. 

• Şehir merkezinde hava kirliliği her geçen yõl artmaktadõr. Motorlu araç

sayõsõnõn fazlalõğõ, kalitesiz õsõnma sistemleri ve yakõt kullanõmõnõn varlõğõ

hava kirliliğinin en önemli etkenlerinin başõnda gelmektedir.

• Altyapõ yatõrõm çalõşmalarõnda (içmesuyu, kanalizasyon, telefon hatlarõ,

yol bakõm ve onarõm çalõşmalarõ vb) sorumlu kuruluşlar arasõnda işbirliği ve
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koordinasyon eksikliği vardõr. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 

UKOME (Ulaşõm Koordinasyon Merkezi) ve AYKOME (Altyapõ 

Koordinasyon Merkezi), yasal ve uygulama alanlarõndaki eksiklikler 

nedeniyle işlevlerini yerine getirememektedir. 

• Kentiçi ulaşõmda toplu taşõmacõlõkta belediye otobüs işletmeciliği

hakimdir. Raylõ sistem bulunmamaktadõr.

• Doğalgaz projesinin Kayseri sõnõrlarõ içinden geçen ana boru hatlarõ

yatõrõmõ tamamlanmasõna karşõn, şehir içi dolaşõm hatlarõ konusunda henüz

yatõrõmlar gerçekleştirilmemiştir.

• Büyükşehir merkezi ile civar ilçe ve kasabalarõn atõk sularõ su ve toprak

kirliliğine neden olmaktadõr.

Kayseri şehir merkezinin altyapõ sorunlarõna çözüm getirmek amacõyla aşağõda 

sõralanan çalõşmalarõn yapõlmasõ gerekmektedir. 

• Hava kirliliğini kesin önlemek amacõyla raylõ taşõma sisteminin kurulmasõ

ve doğalgaz kullanõmõna geçilmesi zorunlu hale gelmiştir. Raylõ taşõma

projesinin etüt çalõşmalarõnõn tamamlanmasõ olumlu bir gelişmedir. Bu

yatõrõma en kõsa zamanda başlanmalõdõr.

• Şehiriçi doğalgaz iletim hatlarõnõn yapõlmasõna hemen başlanmalõdõr. Bu

amaçla, kurulan KAYGAZ A.Ş.�nin etkinleştirilmesi ve şirkete gerekli

desteğin verilmesi gerekmektedir.

• Büyükşehir Belediyesi UKOME ve AYKOME�sinin yeniden

yapõlandõrõlmasõ, yeni hukuki ve yasal çerçevesinin kurulmasõ ve bu

birimlerin etkinleştirilmesi gerekmektedir. Büyükşehir Belediyeleri için

genel bir sorun olarak gündemde olan bu konunun çözümü yönünde

Kayseri Büyükşehir pilot il olarak ele alõnabilir, UKOME ve AYKOME

içerisinde yer alan kamu kuruluşlarõnõn yatõrõm ve bütçe katõlõmõ

sağlanabilir. Böylece kentiçi ulaşõm ve altyapõ yatõrõm uygulamalarõnda

�yap-boz� düzensizliğinden kurtulmuş olunacaktõr.

• Su ve toprak kirlenmesine neden olan atõksularõn deşarj ve arõtõlmasõ

yönünde KASKİ Genel Müdürlüğü�nce gerekli yatõrõmlara başlanmõştõr.

Atõksu ana kollektör borularõnõn döşenmesi tamamlanmõştõr. Kentiçi diğer
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yan dolaşõm ve boşaltõm hatlarõnõn da tamamlanmasõ gerekmektedir. 

Kayseri Atõksu Arõtma Tesisi projesi uygulamaya konulmuştur. Bu 

projenin en kõsa süre içerisinde bitirilmesi için gerekli önlemler 

alõnmalõdõr. 

6.3.6. Ulaştõrma  

••••   Ankara-Himmetdede karayolu bağlantõsõnda  trafik yoğunluğu fazladõr ve

ulaşõm zaman almaktadõr. Bu nedenle meydana gelen trafik kazalarõ can ve

mal kaybõna yol açmaktadõr.

••••   Kayseri çevre yolunun transit özelliği ortadan kalkmõştõr. Yol şehrin

içinden geçmektedir. Yolda yüzey suyu drenaj problemleri ortaya

çõkmakta, trafik sõkõşmakta trafik kazalarõ artmaktadõr. Can ve mal

güvenliği tehlikeye girmekte, çevre ve gürültü kirliliği ortaya çõkmaktadõr.

••••   Yük taşõmacõlõğõnda araçlarõn aşõrõ yüklenmesi, yollarõn ömrünün

azalmasõna ve yol bakõm maliyetlerinin artmasõna neden olmaktadõr.

••••   Demiryollarõndan insan ve yük taşõmacõlõğõnda yeterince

yararlanõlamamaktadõr.

••••   Eski Sivas-Kayseri-Ankara hattõnõn, Sivas-Malatya-Kayseri-Ankara hattõ

şeklinde düzenlenmesi ulaşõm süresini uzatmaktadõr. Yolcu sayõsõnõn

giderek azalmasõnda bu unsur yanõnda istasyon sayõsõnõn fazla oluşu ve

hatlarõn gidiş-geliş şeklinde düzenlenmemiş olmasõnõn rolü vardõr.

Öneriler 

••••   Erkilet Havaalanõnõn uluslararasõ standartlara kavuşturulmasõ önem

arzetmektedir.

••••   Kayseri-Ankara ve Kayseri-Mersin karayolu bağlantõlarõ ihtiyaçlara cevap

verecek özellikte olmalõdõr. Kayseri�ye oldukça yakõn olan Mersin ve

İskenderun limanlarõ, gerek yükleme-boşaltma, gerekse depolama hizmetleri

açõsõndan oldukça elverişli limanlardõr. Kayseri-Ulukõşla arasõndaki yol tek

yol ve trafik yoğunluğu nedeniyle yetersiz kalmaktadõr. Ulukõşla-Pozantõ

arasõndaki 52 km�lik otoyolun proje çalõşmalarõ devam etmektedir. Kayseri-

Mersin arasõndaki karayolunun bölünmesi ya da otobana dönüştürülmesi ile

ulaşõm süresinin kõsalmasõ yanõnda hõz, güvenlik ve kalite gibi konularda
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iyileştirme sağlanacaktõr. Dolayõsõyla Mersin ve İskenderun limanlarõndan 

Kayseri sanayisi maksimum oranda faydalanacaktõr. 

••••   Ankara-Kayseri yolunun Boğazköprü girişi öncesinden başlayarak mevcut

çevre yoluna kuzey yönden paralel olarak uzanacak yeni bir çevre yolu

yapõm projesi gündemdedir ve biran önce tamamlanmalõdõr. Bu projenin

hayata geçirilmesi ile şehirlerarasõ trafiğin merkezden geçmesi önlenerek

ulaşõm hõzõ kesintiye uğramayacaktõr ve böylece çevre ve gürültü kirliliği

önlenecektir. Ayrõca bu çevre yolu üzerinde yapõmõ planlanan modern bir

şehirlerarasõ otobüs terminal binasõ ile de yolcu taşõmacõlõğõnda uzun

vadede otobüslerin şehir trafiğine girmeleri önlenecektir. Bu projelerin

mümkün olan en kõsa sürede hayata geçirilmesi hõzla büyüyen bir şehir

olan Kayseri�nin yakõn gelecekte karşõ karşõya kalacağõ potansiyel

sorunlarõn önüne geçecektir.

••••   Kayseri Ülkemizin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine 65

km. uzaklõktadõr. Kayseri�yi Kapadokya Bölgesi�ne bağlayan karayolu

bağlantõsõnõ 40 km. kõsaltacak yeni karayolu bağlantõsõ ödenek

yokluğundan tamamlanamamaktadõr. Ürgüp-İncesu-Hacõlar-Erciyes

bağlantõlõ yolun yapõm çalõşmalarõnõn biran önce bitirilmesi turistik açõdan

oldukça önemlidir. Bu yolun biran önce ulaşõma açõlmasõ turistik açõdan

her mevsim yoğun bir bölge olan Kapadokya ile Kayseri arasõndaki

mesafenin kõsalmasõnõ sağlayacak bu bölgeye gelen turistlerin

Kayseri�deki turistik alanlarõ ziyaret etme eğilimlerini artõracaktõr.

••••   Erciyes�deki dağ turizmi açõsõndan dağ karayollarõnõn standardõnõn

(geometrik ve fiziki olarak) yükseltilmesi gerekmektedir. Mevcut yol,

parke üzeri asfalt kaplamadõr. Buzlanmanõn önlenmesi için yollarõn beton

asfalt yapõlmasõ gerekmektedir.

••••   Erciyes�in Hacõlar�a bakan bölgesinde, oldukça uygun kayak pistleri

bulunmaktadõr. Bu bölgenin kayak turizmine açõlmasõ için öncelikle

ulaşõm imkanõnõn sağlanmasõ gerekmektedir. Halihazõrda Hacõlar�dan bu

bölgeye uzanan bir yol yapõlmaktadõr. Ayrõca uygun kayak pistlerine

ulaşmak için yeni yol projeleri de gündemdedir.

••••   Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri�nin ihtiyacõ olan petrol ihtiyacõ

kamyonlarla temin edilmektedir. Bunun yollardaki trafik emniyeti ve taşõma

açõsõndan maliyeti yüksektir. Batõ ülkelerindeki gibi boru hatlarõ vasõtasõyla
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yapõlacak bir aktarõm, uzun vadede hem karayollarõ açõsõndan, hem de 

trafik emniyeti açõsõndan çok önemli kazançlar sağlayacaktõr. 

••••   Karayollarõ açõsõndan problem teşkil eden ve çözüm bekleyen diğer bir

konu ise �otokorkuluk�tur. Tehlikeli geçiş bölgelerine acilen otokorkuluk

konmasõ trafik güvenliği açõsõndan önem arz etmektedir. Fakat ödenek

yokluğundan dolayõ yaklaşõk 40-50 km. gerekli olan otokorkuluk yapõmõ

yõllõk 1500-3000 metre ile sõnõrlõ kalmaktadõr.

6.4. Çeşitli Sektörler İtibariyle Kayseri İli�nin Önemli Projeleri  

6.4.1. Develi 2. Merhale Projesi 

Develi Sulamasõ II. Merhale I. Kõsõm İnşaatõ 

Develi  Projesi, Orta Anadolu�da Kõzõlõrmak havzasõ içinde yer almakta 

olup, Develi Sulamasõ II. Merhale I. Kõsõm inşaatõ, adõ geçen projenin bir 

bölümünü oluşturmaktõr.  

Develi Sulamasõ I. II. Merhale Projesi, Develi Ovasõ ile İncesu-Kayseri 

arasõnda yer alan toplam 57.666 hektarlõk alanõn sulanmasõnõ hedef 

almaktadõr. DSİ Genel Müdürlüğü tarafõndan hazõrlanan 1960 tarihli planlama 

raporunda havzadaki su kaynaklarõnõn 290 milyon metreküp, su ihtiyacõnõn ise 

401 milyon metreküp olduğu belirtilerek 111 milyon metreküp suyun Zamantõ 

Nehrinden havzaya çevrilmesi için bir tünel inşa ettirilmesi ekonomik 

bulunmuş ve Develi Projesi entegre bir sistem olarak tasarlanmõştõr. 

Develi Sulamasõ II. Merhale I. Kõsõm İnşaatõ, 10.700 metre 

uzunluğundaki Zamantõ Derivasyon Tüneli, Irmak üzerindeki regülatör ve tünel 

girişine iletim kanalõ ile tünel çõkõşõndan başlayarak Develi Hidroelektrik 

Santralõna kadar uzanan 5.320 km uzunluğunda İsale Kanalõ, Zamantõ Sol 

Sahil Sulama Ana Kanalõ�nõn 38,345 km�lik ilk bölümünü ve adõ geçen kanallar 

üzerindeki sanat yapõlarõnõ içermektedir. 
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İlk olarak 1976 yõlõ yatõrõm programõnda yer alan Develi Projesi planlama 

raporunda bir bütün olarak ele alõnmasõna rağmen daha sonra iki merhaleye 

ayrõlmõştõr. 1987 yõlõnda I. Merhale olarak tanõmlanan Ağcaşar ve Kovalõ 

Barajlarõ ve bunlara bağlõ olarak çalõşacak sulamalarõn inşaatlarõ 

tamamlanarak 18 346 hektar alan sulu tarõma açõlmõş, 110 km² �lik drenaj 

kanallarõ ve Çalbalma Boşaltõm Tüneli de ikmal edilmiştir. Bu güne kadar 

havzanõn yeraltõ su kaynaklarõnõ değerlendirmek amacõyla 187 adet YAS 

kuyusu ile 9700 ha arazi kooperatifler aracõlõğõ ile sulamaya kavuşmuştur. 

1991 yõlõnda ihalesi yapõlan projede 10 yõlda yüzde 20 gerçekleşme 

olmuştur. Projenin gerekli ödeneklerle desteklenerek biran önce 

tamamlanmasõ önem taşõmaktadõr. 2002 yõlõnda projeye 1,4 trilyon lira ödenek 

ayrõlmõştõr. 

(b) Zamantõ Regülatörü ve Derivasyon Tüneli

Şu anda Develi ovasõ 1. Merhale kapsamõnda yapõlan Ağcaşar ve Kovalõ 

sulamalarõ ile 18.346 hektar alan sulanmaktadõr. Sulamayla gelen yõllõk gelir 

artõşõ 9,9 trilyon lira tutarõndadõr. Ancak Zamantõ Derivasyon Tünelinin 

bitmemesinden dolayõ Ağcaşar Barajõ depolama görevini yapamamakta, kurak 

sezonlarda baraj su seviyesi sulama mevsiminden önce kullanõlabilir 

seviyenin altõna düşmektedir. Örneğin 1999 yõlõnda su yetersizliğinden dolayõ 

Ağustos ayõ başõndan itibaren Ağcaşar ve Kovalõ sulama birliklerine su 

verilememiştir.  

Bu olaydan dolayõ meydana gelen üretim kaybõnõn 300 milyar lira 

civarõnda olduğu Ağcaşar ve Kovalõ sulama birliklerince ifade edilmiştir. 2000 

yõlõnda da aynõ durumun ve kuraklõğõn devam etmesinden dolayõ üretici zor 

duruma düşmüştür. Zamantõ Derivasyon Tüneli�nin bitimi ile hem Ağcaşar ve 

Kovalõ sulamalarõ kesintisiz olarak sürdürülebilecek, ayrõca 34.305 hektar alan 

sulamaya açõlabilecektir. 
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Projenin tamamlanmasõyla beklenen yõllõk gelir artõşõ 19,7 trilyon lira olacaktõr. 

2000 yõlõ fiyatlarõyla zamantõ tünelinin keşfi 41,5 trilyon lira, toplamda Develi 2. 

merhale inşaatõnõn keşfi ise 59,5 trilyon liradõr. Görüldüğü üzere proje kendini 3 yõl 

içerisinde amorti ederek yörenin kalkõnmasõna önemli katkõ sağlayacaktõr.  

Projenin Sultan Sazlõğõ Kuş Cennetini Etkileyen Boyutlarõ 

Türkiye�deki sayõlõ kuş cennetlerinden Sultansazlõğõ, Develi ovasõnda yer 

almaktadõr. Çok çeşitli kuş türlerini barõndõran bölge doğal hayat açõsõndan çok 

önemli olup koruma altõna alõnmõş ve milli park ilan edilmiştir. Ancak yukarõda 

bahsedilen ovadaki su açõğõndan dolayõ bölgenin ana su kaynaklarõnõn sulama 

amacõyla kullanõlmasõ sonucu bölgedeki su kalitesi düşmekte ve bu durum doğal 

hayatõ etkilemektedir. Zamantõ Derivasyon Tüneli inşaatõ sonuçlandõğõ takdirde 

sulamalar ve tarõm aksatõlmadan yeterli su Sultansazlõğõ�na bõrakõlabilecek, bu da 

dünyanõn sayõlõ doğal hayat harikalarõndan olan bölgenin kurtulmasõnõ sağlayacaktõr. 

1999 yõlõnda yaşanan kuraklõkta Sultansazlõğõ�ndaki su seviyesi 1,5 m kadar düşerek 

alan kuruma noktasõna gelmiş, mevcut doğal hayat bu durumdan önemli zararlar 

görmüştür. Türkiye�nin 13.07.1994 tarihinde imzaladõğõ sulak alanlarõn korunmasõna 

dair uluslararasõ RAMSAR konvansiyonuna dahil olan Sultansazlõğõ Kuş Cenneti 

barõndõrdõğõ 300�den fazla kuş türü, 400 değişik bitki çeşidi ile sadece Türkiye�nin 

değil, dünyanõn sayõlõ ekosistemlerinden biridir. 

24 temmuz 2000 tarihli ve 2000/1082 sayõlõ kararnameyle �ulusal sulak alan 

komisyonu� oluşturulmuş olup DSİ Genel Müdürlüğü de bu komisyona dahil 

edilmiştir. Kararnamenin 4. Maddesinde; �bu karar kapsamõnda yapõlacak toplam 

yatõrõmõn iç kaynak ihtiyacõ çevre kirliliği önlem fonu ve ilgili belediye ve 

kuruluşlarõn kendi bütçelerinden karşõlanõr. Bu meblağ yatõrõmlar için gereken iç 

kaynak karşõlõğõ olarak tahsis edilir. Uygulayõcõ kuruluşlar bakiye finansman için
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gerekli iç ve dõş kaynak ihtiyacõndan kendi paylarõna düşecek meblağlarõ bütçelerine 

dahil etmekte yükümlüdürler.� denilmektedir. 

Yapõlmõş olan barajlar ve yer altõ sulamalarõ sebebiyle havzanõn su dengesi 

bozulmuş olup milli park kapsamõndaki alana yeterli su verilememesinden ve 

sultansazlõğõnõn korunmasõndan dolayõ çevreci sivil toplum örgütlerinin dsi genel 

müdürlüğü aleyhine muhtelif davalar açmakta olduklarõ da bilinmektedir. 

Projenin Enerji Boyutu 

Develi II. Merhale projesinin tamamlanmasõyla birlikte Zamantõ derivasyonu 

sonunda yer alan Develi HES ile yõlda 25 milyon kilovatsaat enerji üretilecek, bu 

üretimin yaklaşõk yõllõk değeri 2000 yõlõ fiyatlarõ ile 1,25 trilyon lira olacaktõr.  

Ovadaki 16 adet sulama kooperatifinin yas sulamalarõnda kullandõğõ yõllõk 10 

milyon kws enerjinin de tasarruf edilmesi sonucu projenin yõllõk enerji faydasõ 1,5 

tirlyon liraya ulaşacaktõr. 

Projenin Teknik Gereklilikleri 

Kaya mekaniği gereği, tünel inşaatlarõnda ana prensip, tünel kazõsõnõn mümkün 

olan en kõsa zamanda bitirilmesi ve buna müteakip tünel betonlamasõnõn 

tamamlanmasõdõr. Kazõ esnasõnda tünel aynasõnda çok yüksek büyüklükte oluşan kaya 

gerilme kuvvetleri, kazõ imalatõnõn duraksamaya uğramasõ halinde aynadan geriye 

doğru ilerlemekte ve daha önceden açõlmõş tünel kõsõmlarõnda yoğunlaşarak 

çöküntülere neden olabilmektedir. Kaya mekaniğinin bu özelliğinden dolayõ tünellerin 

kazõsõnõn ve betonlamasõnõn mümkün olan en kõsa sürede bitirilmesi tünelcilikte bütün 

dünyada kabul edilmiş ana prensiplerden birisidir. 
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Zamantõ tünelinde km 4+000 ile km 9+000 arasõnda ihale öncesi ve ihale 

sonrasõnda hiçbir sondaj çalõşmasõ yapõlamamõştõr. Mevcut durumunda tünel kazõsõ 

faaliyetleri ilerledikçe yukarda bahsedilen fay zonlarõ ile daha sõk karşõlaşõlmasõ 

mümkündür. Tünelin orta kesimlerinde tünel ve yeryüzü kot farkõnõn çok büyük 

değerlere ulaşõlmasõndan dolayõ (650 m) oluşabilecek kay patlamalarõ ve kaya 

devrilmeleri tehlike oluşturacaktõr. Bu durumda tünel kazõ çalõşmalarõnõn yetersiz 

ödenekler sonucu kaya mekaniği ve tünelcilik genel prensiplerine aykõrõ olarak 

fasõlalarla sürdürülmesi büyük tehlikelere yol açacak, can kaybõ olasõlõğõ yüksek 

boyutlara varacaktõr. Olasõ bir göçük durumunda ise büyük meblağlardaki göçük 

kaldõrma, tamirat ve tahkimat masraflarõ ülke ekonomimize ek bir yük olarak ortaya 

çõkacaktõr. 

6.4.2. Bahçelik Sulama, HES ve İçmesuyu Projesi 

 Bahçelik Barajõ Projesi, Kayseri iline içme, kullanma ve endüstri suyu iletimi 

için yapõlacak Bünyan tüneli ve açõk kanal, depo ve I. ve II. Kademe arõtma tesisleri 

ile 778 hektar Köprübaşõ 22 109 hektar Bünyan - Sarõoğlan, 7130 hektar Tomarza ve 

6265 hektar Frakdin sulamalarõ olarak toplam 36282 hektar ve Bünyan tüneli çõkõşõna 

yapõlacak 2x3,35 MW kurulu gücünde HES'den meydana gelmektedir. 

1. Bahçelik Barajõ

Kayseri-Põnarbaşõ ilçesinin 10 km güneybatõsõnda Zamantõ nehri üzerinde 

kurulan Bahçelik barajõ sulama, enerji, içme suyu ve taşkõn koruma amaçlõdõr. 

Projenin önemli karakteristikleri aşağõdaki gibidir. 

 Yağõş alanõ :        2778 km² 

Yõllõk ortalama su            :     331,11 hm³/yõl 

Toplam göl hacmi              :     216,14 hm³ 
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Aktif hacim :     184,79 hm³ 

Göl alanõ (N.S.S.'de)         :       12,13 km² 

Regüle edilecek su           :     280,73 hm³/yõl 

Regülasyon oranõ              :       84,27 % 

Baraj tipi : Kaya dolgu 

Normal su kotu :       1500 m 

Max. su kotu :       1500 m 

Kret kotu :       1503 m 

Kret uzunluğu :    402,02 m 

Yüksekliği(talvegten)         :           53 m 

Yüksekliği(temelden)          :           65 m 

Gövde dolgu hacmi             :      1,634 hm³ 

1996 yõlõnda yapõmõna başlanan projenin baraj bölümünde şantiye ulaşõm 

yollarõ yapõlmõş ve ve sonradan muhtevaya alõnan 7,2 km'lik Kayseri-Põnarbaşõ Devlet 

Karayolu varyantõ bitirilerek trafiğe açõlmõştõr. Derivasyon tüneli inşaatõ (Kazõ, beton, 

enjeksiyon) ile çõkõş yapõsõ ve memba batardosu tamamlanarak derivasyon 

sağlanmõştõr. Gövdede sõyõrma ve temel kazõlarõ ile enjeksiyon işleri tamamlanmõş ve 

dolguda 1493 m kotuna gelinmiştir. Dolusavak 1. Kademe kazõsõ yapõlmõştõr. 2. 

Kademe kazõsõda tamamlanarak beton işlerine başlanmõş ve devam edilmektedir. 

Projenin şu anda fiziki gerçekleşmesi yüzde 80 düzeyindedir. Bahçelik Barajõ 

inşaatõnõn 2002 yõlõ ödeneği 6.9 trilyon TL'dir. 

2. Doğanlar HES

Henüz yapõmõna başlanamayan Doğanlar HES projesi Bünyan iletim kanalõ 

üzerinde Bünyan ilçesinin 1 km batõsõnda Doğanlar mevkiinde yer almaktadõr. 

Enerji amaçlõ projenin kurulu gücü 2 x 3,35 MW olup, 34.6 GWh/yõl enerji 

üretilmesi planlanmaktadõr. 2000 yõlõ fiyatlarõyla keşif bedeli 3,8 trilyon liradõr. 

Projenin Yatõrõm Programõna alõnmasõ önem arzetmektedir. 
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3. Sulamalar

Bünyan, Köprübaşõ, Sarõoğlan, Tomarza ve Frakdin ovalarõnõn sulanmasõ 

amaçlanmaktadõr. Projenin önemli karakteristikleri aşağõdaki gibidir. 

   Cazibe sulamasõ :       36282 ha 

         Köprübaşõ sulamasõ       :           778 ha 

         Bünyan-Sarõoğlan sulamas :       22109 ha 

         Tomarza sulamasõ         :         7130 ha 

         Frakdin sulamasõ         :         6265 ha 

   İletim kanalõ uzunluğu        :     258600 ha 

   Sulama kanallarõ              :       71355 ha 

   Sulama kamulaştõrma alanõ     :           822 ha 

2002 yõlõ Yatõrõm Programõna teklif edilen proje programa girememiştir. 

4. İçmesuyu

Bahçelik Projesinin bir diğer bölümü Kayseri iline içme, kullanma ve endüstri 

suyu sağlayan projedir. Bu ünitenin kapsamõnda iletim kanalõ, Bünyan geçiş tüneli 

Sarõmsaklõ barajõ dipsavak revizyonu, ham su isale hattõ, arõtma tesisi ve temiz su isale 

hattõ tesisleri bulunmaktadõr. 

2002 yõlõ birim fiyatlarõyla 36,4 trilyon lira keşif bedeli olan proje henüz 

programa alõnmamõştõr. 

6.4.3. Yamula Barajõ Sulama ve Hidro Elektrik Santralõ Projesi  

Yamula Barajõ, İç Anadolu Bölgesinde, Kayseri ili sõnõrlarõ içinde 

Kõzõlõrmak nehri üzerindedir. Proje sahasõ, sulama alanlarõ da dahil olmak 

üzere Kayseri�nin 30 km. kuzeybatõsõnda, Yemliha kasabasõ civarõnda yer 

almaktadõr.  
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Yamula HES hem elektrik üretimine, hem de sulama amacõna yönelik bir 

Projedir. Bundan dolayõ projede sulama işlerinde ve enerji üretiminde 

kullanõlacak ortak tesisler bulunmaktadõr.  Projedeki sulama tesisleri DSİ�nce, 

Enerji Tesisleri de Kayseri Elektrik Üretim A.Ş. tarafõndan yapõlmaktadõr. 

Yamula HES : 309,23 x106 kwh güvenilir, 114,33 x 106 kwh ise sekonder 

olmak üzere toplam 423,56 x 106 kwh enerji üretimine göre tasarlanmõştõr.  

Derivasyon tünellerinin ihalesi Eylül 1998 tarihinde yapõlmõş, Ekim 1999 

tarihinde tünellerin inşaatõ tamamlanmõştõr. Baraj gövde inşaatõnõn ihalesi Eylül 

2000�de sonuçlanmõş Kõzõlõrmağõn tünellere derivasyonu 4 Eylül 2000�de yapõlmõştõr. 

Günümüze kadar baraj gövdesinde; 65.600 m3 kil, 14.250 m3 filtre, 928.300 m3 kaya 

dolgu, 310.200 m3 baraj temel kazõsõ, 268.200 m3 dolusavak kazõsõ ile 69.000 m3 salt 

sahasõ dolgusu gerçekleştirilmiştir.   

6.4.4. Sarõoğlan Barajõ ve Sulama Projesi 

Sarõoğlan barajõ ile Sarõoğlan sulamasõ ünitelerinden meydana gelmiştir. 

Toplam 6123 hektar alan sulanacaktõr. Merkez ihaleli Sarõoğlan barajõ inşaatõ işi 1991 

yõlõndan beri devam etmektedir. Sarõoğlan sulamasõ inşaatõna henüz başlanmamõştõr. 

1. Sarõoğlan Barajõ

Yukarõ Kõzõlõrmak havzasõnda Kayseri-Sarõoğlan ilçesinin 10 km 

güneydoğusunda Kestuvan ve Düzencik çaylarõ üzerinde yer almaktadõr. Sulama 

amaçlõdõr. 

Projenin önemli karakteristikleri aşağõdaki gibidir. 

   Yağõş alanõ :         255km² 

   Yõllõk ortalama su             :        31,6hm³/yõl 

   Toplam göl hacmi :      25,508hm³ 

   Aktif hacim  :      20,458hm³ 
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   Göl alanõ (N.S.S.'de) :        2,77km² 

   Regüle edilecek su              :      22,116hm³/yõl 

   Regülasyon oranõ :      70,00% 

   Baraj tipi  : Toprak dolgu 

   Normal su kotu :      1261,8m 

   Max. su kotu :     1263,37m 

   Kret kotu  :      1265,5m 

   Kret uzunluğu :      1783,5m 

   Yüksekliği(talvegten) :        31,2m 

   Yüksekliği(temelden) :          38m 

   Gövde dolgu hacmi :      3,000 hm³ 

1991 yõlõnda yapõmõna başlanan projenin baraj ulaşõm yolu ve bağlantõ yollarõ 

yapõlmõştõr. Derivasyon kondüvisi bitirilmiş, batardo inşaatõ tamamlanmõş ve suyun 

derivasyonu sağlanmõştõr. Baraj gövdesinin sõyõrma ve temel kazõlarõ ile enjeksiyon 

işleri bitirilerek, dolguda temelden 18 m yükselip 1245,40m kotuna gelinmiştir. 

Dolusavak 1. Kademe kazõsõ yapõlmõştõr. 

Fiziki gerçekleşmesi yüzde 53 düzeyinde olan Sarõoğlan baraj inşaatõnõn 2002 

yõlõ ödeneği 1.1 trilyon TL'dir.  

2. Sarõoğlan Sulamasõ

Orta Anadolu'da Kõlõrmak'õn yan kollarõndan Kestuvan ve Düzencik çayõ 

vadisinde yapõlan sulama kanallarõnõ kapsayan projenin önemli karakteristikleri 

aşağõdaki gibidir. 

   Sol ana kanal uzunluğu :       35900m 

   Sağ ana kanal uzunluğu     :       20050m 

   Sulama alanõ :        6123ha 

   Kamulaştõrma alanõ              :            97ha 

Sarõoğlan sulamasõnõn 2001 yõlõ birim fiyatlarõyla keşif bedeli 12,5 trilyon 

liradõr. Sarõoğlan sulamasõnõn kat�i projesi hazõrdõr. İhale edilebilmesi için keşfin 

yüzde 10�u kadar ödeneği olmasõ gerekmektedir.  
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6.4.5. Boğazköprü-Himmetdede-Avanos Ayrõmõ Yolu Projesi 

Kayseri'yi Ankara'ya bağlayan yolun Avanos'a kadar kõsmõnõ içeren (37 km,) 

bir projedir. Bölünmüş yol olarak projelendirilmiştir. 

1997 yõlõnda başlanan projenin bedeli 46,4 trilyon TL.dir. 2001 yõlõnda ayrõlan 

631 milyar TL. ödeneğin tamamõ harcanmõş olup, 2001 sonu itibariyle fiziki 

gerçekleşmesi yüzde 41 olan projeye 2002 yõlõnda l,5 trilyon TL. ödenek ayrõlmõştõr. 

6.4.6. Kayseri Kuzey Çevre Yolu Projesi 

Mevcut çevre yolunun yetersiz kalmasõ nedeniyle programa alõnan yeni çevre 

yolunun uzunluğu 38 km.�dir. Proje tutarõ 14,2 trilyon TL.'dir. İhalesi Karayollarõ 

Genel Müdürlüğü tarafõndan 20.11.2000 tarihinde yapõlan projeye 2002 yõlõnda 700 

milyar TL. ödenek ayrõlmõştõr. 2001 yõlõnda 684 milyar ödeneğin tamamõ 

harcanmõştõr. 2001 sonu itibariyle fiziki gerçekleşmesi yüzde 6'dõr. 

6.4.7. Boğazköprü-Ürgüp Yolu Projesi 

Kayseri'yi Kapadokya'ya bağlayan bir projedir. Uzunluğu 47 km.�dir. Turizm 

açõsõndan önemli olan projenin bedeli 9,6 trilyon TL.dir. 

2001 yõlõnda ulaştõrma ve turizm sektörlerinden toplam 1.3 trilyon TL ödenek 

ayrõlmõş ve tamamõ harcanmõştõr. 2001 sonu itibariyle fiziki olarak yüzde 62 

seviyesinde olan projeye 2002 yõlõnda turizm sektöründen 800 milyar TL. ödenek 

ayrõlmõştõr. 

6.4.8. İl Kültür Merkezi Projesi 

1990 yõlõnda ihalesi yapõlan Kültür Merkezi'nin kaba inşaatõ (çatõ, duvar, sõva) 

ve dõş cephe kaplamasõ tamamlanmõştõr. Projeye 2001 yõlõ içinde 1,6 trilyon TL. 
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ödenek ayrõlmõştõr. Bu ödeneğin 1,1 trilyon TL.si harcanmõştõr. 2001 yõlõ sonu 

itibariyle Kültür merkezi inşaatõnõn fiziki gerçekleşmesi yüzde 75�tir. 

Projenin yatõrõm bedeli 4,7 trilyon TL.'dir. 2002 yõlõnda 2 trilyon TL. ödenek 

ayrõlmõştõr. 

6.4.9. Doğalgaz Projesi 

İran'dan satõn alõnacak doğalgazõn Kayseri'yi de içerisine alan güzergahõ 

Doğubeyazõt-Erzurum, Erzurum-İmranlõ, İmranlõ-Kayseri, Kayseri-Ankara, Kõrşehir-

Konya hatlarõndan geçmektedir. 

Bu boru hatlarõ projelerinin etaplar halinde yapõlmasõ planlanmõş ve Doğu 

Anadolu Doğalgaz Ana İletim Hattõ adõ altõnda Sivas-Kayseri Doğalgaz Boru Hattõ, 

Kayseri-Ankara Doğalgaz İletim Hattõ ve Kayseri-Konya-Seydişehir Doğalgaz İletim 

Hattõ projelerinin inşaasõna başlanmõştõr. 

Sivas-Kayseri Doğalgaz Boru Hattõ Sivas ili İmranlõ ilçesinin l kilometre 

güneyinden başlayarak, Kayseri ili Muncusun köyünün 3 kilometre güney batõsõnda 

son bulmaktadõr. 119,8 milyon dolara mal olacak projenin yüzde 15�i iç kaynaklardan 

ve yüzde 85�i ise dõş kredi ile karşõlanmaktadõr. Proje, BOTAŞ tarafõndan anahtar 

teslimi olarak Tepe İnşaat San.A.Ş.-SMU-4 Joint Stock Company iş ortaklõğõna ihale 

edilmiştir. 

Hattõn Kayseri geçişinin yapõmõ tamamlanmõştõr. 

6.4.10. Kayseri Atõksu Arõtma Tesisi Projesi 

Kayseri�nin 20 kilometre kuzeyinde Boğazköprü mevkiinde; akarsu ve yeraltõ 

sularõnõn kirlenmesinin önlenmesi, Kayseri ve komşu bölgelerde kirlenen su kaynağõ 

ile etkileşim halinde olan nüfusun sağlõk risklerinin azaltõlmasõ, tarõmsal sulama suyu 

kalitesinin iyileştirilmesi, su ekosisteminin korunmasõ, rekreasyonel değerlerin 

arttõrõlmasõ amacõyla KASKİ (Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel 

Müdürlüğü�nce yaptõrõlmaktadõr. 
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Proje yerli ve yabancõ finansman ile yapõlmaktadõr. Proje, Alman Kreditanstalt 

tür Wiederaufbau (KFW) firmasõnõn 33.347.282 DM ve KASKİ Genel 

Müdürlüğü�nün 16.319.340 DM olmak üzere toplam 49.666.622 DM finansmanõ ile 

gerçekleştirilmektedir.  

Arõtma tesisi inşaatõnõ Va Tech WABAK-TEKSER konsorsiyumu 

gerçekleştirmektedir. İki aşamada gerçekleştirilecek tesisin kapasitesi 292.500 

metreküp/gün�dür. 

Atõksu Arõtma Tesisi sahasõ için 235.435 m2, çamur depolama alanõ içinde 

135.055 m2�lik alan olmak üzere 369.490 m2 alan kamulaştõrõlmõştõr. 

Arõtma tesisi anahtar teslim usulünde yapõlmaktadõr. Fiili inşaatõna Ağustos 

2000'de başlanmõş olup 2002 yõlõ sonunda işletmeye alõnacaktõr. 

KASKİ�nin ihalesini gerçekleştirdiği Atõksu Arõtma Tesisi, uzun 

havalandõrmalõ ileri biyolojik arõtma sistemi olup, ortaya çõkacak arõtma çamurundan 

çürütme yöntemi ile gaz, bundan  da enerji üretilerek tesisin enerji ihtiyacõnõn 

yaklaşõk yüzde 60�õ karşõlanacaktõr. Avrupa Birliği standartlarõna uygun biçimde, 

karbonlu organiklerle birlikte azot ve fosforlu bileşikleri de arõtacak olan bu tesis 

Türkiye�deki en modern teknolojiye sahip tesislerden biri olacaktõr. 

6.4.11. Diğer Projeler 

2002 yõlõ Yatõrõm Programõnda yeralan diğer tarõm, ulaştõrma, eğitim, sağlõk ve 

diğer kamu hizmetleri sektörlerindeki projelere ilişkin özet bilgiler Ek Tablo 1�de 

verilmektedir. 
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2002 yõlõ Yatõrõm Programõna yeni projeler olarak girmiş bulunan sağlõk 

sektöründe Çocuk Hastanesi Projesi, eğitim sektöründe Kayseri Kõz Meslek Lisesi Ek 

Bina Projesi, ulaştõrma sektöründe Konteyner Kara Terminali ve diğer kamu 

hizmetleri sektöründe Yamula Barajõ İskanõ Projesi henüz yeni başlayacak projeler 

olarak Kayseri�nin diğer önemli projeleri arasõnda yer almaktadõr. 
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7. KAYSERİ KENT KONSEYİ

İkinci Bölümde de belirtildiği gibi, küreselleşme ve beraberinde gelişen 

yerelleşme dinamikleri; hem ekonomik bir aktör, hem de idari bir birim olarak 

yerelliklerin önemini artõrmõştõr. Yaşanan süreçte merkezi idarelerin işlevleri ve 

yapõlarõ da farklõlaşmõştõr.  Merkezi idareler, ulusal ölçekte ve bölünemezlik niteliği 

taşõyan projelere yoğunlaşõrken, yerel idareler de yerel nitelikli olan projelerin 

uygulanmasõnda daha aktif bir rol üstlenmişlerdir. 

Küreselleşme dinamikleri ve uluslararasõ rekabet olgusu, yerel birimlerin birer 

ekonomik aktör olarak yeniden yapõlanmalarõnõ beraberinde getirirken; yerel 

birimlerdeki kamu, özel ve gönüllü sektörlerin uyumlu ve işbirliği içinde, yerellik 

ortak paydasõnda kurumsallaşma süreçlerini hõzlandõrmõştõr. Son yõllarda gözlenen 

önemli gelişmelerden birisi, yerel kurumlararasõnda etkin bir işbirliğinin oluşmasõ ve 

yerel kurumlarüstü şemsiye kuruluşlarõn oluşmaya başlamasõdõr. 

Türkiye�de de çeşitli isimler altõnda bu ihtiyacõ gidermeye yönelik olarak yeni 

yerel kurumlar oluşturma girişimleri artmaya başlamõştõr. Kayseri Kent Konseyi 

oluşumu, bu örnek girişimlerden birisidir. 

Ülke genelinde ve özelde Kayseri İli�nde yaşanan hõzlõ kentleşme ve 

beraberinde getirdiği sorunlarõn çözümlenmesi yolunda merkezi yönetimler çaresiz 

kaldõğõ gibi, yerel yönetimler de böylesi bir hõza yeterince ayak uyduramaz 

olmuşlardõr. Yerel gelişme ve planlama çalõşmalarõnda da yaşanan eşgüdümsüzlük 

ilde yasal ve kurumsal boşluklar, yeni bir yerel kurumsallaşmanõn gereğini ortaya 

çõkarmaktadõr. 

İllerin yönetiminde görev ve yetki alanlarõnõn belirlenememesi, siyasal baskõ 

ve tutumlarõn olumsuz etkileri, mali olanaklarõn yetersizliği, il ve ilçe yönetimlerinde 

örgütsel yapõnõn ve personelin nitelik yönünden yetersiz kalmasõ, illerin 

kalkõnmasõnda Valilere danõşmanlõk yapmak üzere kurulan İl Planlama ve 

Koordinasyon Müdürlüklerinin yasal, yönetsel ve teknik yapõlanmadaki eksiklikleri, 

merkeziyetçi taşra düzeninin sürmesi, yönetimlerarasõ ilişkilerin rasyonel 
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düzenlenememiş olmasõ gibi yetersizlikler ve sorunlar illerde planlama çalõşmalarõnõ 

ve uygulamalarõnõ olumsuz etkilemektedir. 

İl düzeyinde karar ve politikalarõn belirlenmesinde ve planlama çalõşmalarõnda 

halkõn katõlõmõ da sağlanamamaktadõr.  

Günümüzde il gelişme planlamasõna ihtiyaç duyulmasõnõn en önemli nedeni, 

günümüzün aşõrõ merkeziyetçi yapõsõ ve yerel katõlõma eksikliği nedeniyle farklõ 

sektörlerin yerel uygulamalarõ arasõnda bütünselliğin bulunmayõşõdõr. Kaldõ ki 

ülkemizin de imzaladõğõ Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartõ İlkeleri uyarõnca 

hizmetlerin merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasõndaki paylaşõmõna ilişkin 

oransal dağõlõmda denge aranmakta iken, bu oran, ülkemizde merkezi yönetim 

ağõrlõklõdõr. İl yönetimi, yerel yönetimler ve özellikle belediyelere ilişkin yürürlükteki 

yasal dayanaklar; planlõ kalkõnma, kentsel ve bölgesel gelişme ilkelerine uyumlu 

olarak hizmet vermeye yetmemektedir. 

İl düzeyindeki güncel planlama çalõşmalarõ kõr-kent, koruma-kullanma 

dengesini kurmada, yatõrõmlara yön verecek politikalar içermek yetersiz olup, 

uygulatõp yaptõrma gücünden de yoksundur. İl düzeyinde planlamanõn tanõm, amaç, 

kapsam, yetki, yöntem ve ilkelerine ilişkin yasal ve kurumsal tabanõn eksikliği 

bulunmaktadõr. Bu düzeydeki planlamalar için finans modelinin de belirlenmesi 

gerekmektedir. 

İşte bu nedenlerle, İl Gelişme Planlarõ kapsamõnda illerde veri bankasõ 

oluşturulmasõ, il yönetimi yapõlanmasõnda içerisinde �İl Planlama Kurulu�, �İl 

Koordinasyon Kurulu� ile İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerinin yasal, 

yönetsel ve teknik düzeyde güçlendirilmesi, kent planlarõ kapsamõnda yeni kurumsal 

yapõlarõn örgütlenmesi önem arzetmektedir. 

Merkezi yönetimin yerel temsilcileri, yerel yönetim birimleri ve sivil toplum 

örgütlerinin �ortaklõğõ �, evrensel ve bilimsel belgelerin önerdiği gibi, kent yönetimi 

düzeyinde olmalõ ve mutlaka karar sürecinde oluşmalõdõr. 
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Sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve merkezi yönetimin yerel 

temsilcileri karar sürecinde başlayan, uygulama ve denetim süreçlerinde devam eden 

bu ortaklõk ilişkisinde, kent yaşamõnõ birlikte organize edip yerel ekonomik ve sosyal 

sorunlarõ birlikte çözmelidirler. 

Bu yoğunluktaki sorun birikimini çözmek, dinamikleri yerli yerine oturtmakla 

ve bütün dinamiklerin, gönüllü, katõlõmcõ üretken çabalarõyla olanaklõdõr. Bu 

bağlamda Kent konseyinde merkezi ve yerel yönetim temsilcileri ile sivil toplum 

kuruluşlarõ yani sendikalar, meslek odalarõ, kooperatifler, vakõflar ve dernekler, 

milletvekilleri, üniversite temsilcileri, basõn kuruluşlarõ ve siyasi partiler de 

yapõlanmanõn en önemli mihenk taşlarõnõ temsil etmektedir.  

Dolayõsõyla kentin ve kentte yaşayanlarõn sorunlarõnõn tartõşõldõğõ, bu sorunlara 

çözüm üretildiği bir sistematik yapõlanmaya gereksinim vardõr. Kayseri�de oluşmakta 

olan bu yapõlanmanõn adõ �Kayseri Kent Konseyi�dir. 

Bu yapõlanmanõn dinamizmini korumasõ, fonksiyonel bir çalõşma örneği 

sergilemesi için özgün, sistematik bir yapõnõn oluşturulmasõ ve bu yapõnõn �Kayseri 

Kent Konseyi� adõ altõnda örgütlenmesi bir zorunluluktur.  

Kayseri Kent Konseyinin sistematik bir yapõya kavuşturulmasõna katkõ 

amacõyla aşağõdaki model öngörülmektedir. Bu modelin geliştirilmesi, yasal ve 

hukuki çerçeveye oturtulmasõ önem arz etmekte, devamlõlõğõ ve işlerliği açõsõndan da 

gerekli görülmektedir. 

7.1. Tanõmõ 

�Kayseri Kent Konseyi�, Kayseri�nin ekonomik ve sosyal kalkõnmasõna 

yönelik olarak, bütün temsili, örgütlü, yetkili birimlerin uyumlu çalõşmalarõnõ 

gerçekleştirmek için oluşturulan yapõdõr. 
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7.2. Amacõ 

• Kentin bütün birikim ve olanaklarõnõ �en üst düzeyde� organize

ederek, kentsel yaşamõn bilimsel ve evrensel ilkeler temelinde

koordinasyonunu sağlamak,

• Kent sorunlarõnõ tespit etmek, öncelikleri belirlemek ve sorunlara

öncelikler temelinde somut projeler geliştirmek,

• Kentin ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel ve demokratik gelişme

hedeflerini belirlemek, belirlenen hedeflere uygun yöntemleri

planlamak,

• Yerel düzeyde çoğulcu ve katõlõmcõ demokrasi ilkelerini yaşama

geçirmek, kent sorunlarõnõ demokratik zeminlerde tartõşmak,

• Kent halkõnõn yerel yönetimlerde karara katõlma sürecine en geniş ve

en üst düzeyde katõlõmõnõ sağlamak,

• Kent ve kentli haklarõ kavramõnõ, hemşehrilik bilincini geliştirmek,

• Yerel Yönetimleri ve Merkezi Yönetimi en geniş biçimde halkõn

denetimine açarak öneri ve eleştiri mekanizmalarõnõ yaygõnlaştõrmak,

denetim olgusuna işlerlik kazandõrõp, çağdaş şeffaf devlet yapõsõnõn

oluşumuna katkõda bulunmak,

• Kent halkõnõ sadece sorunlardan yakõnan konumdan çõkarõp,

sorunlarõn tespiti ve çözüm üretimi sürecinde etkin hale getirmek,

• Demokrasinin olmazsa olmaz temel taşlarõ olan sivil toplum

kuruluşlarõnõn ve toplumsal baskõ gruplarõnõn gelişimine katkõda

bulunmak,

• Kent halkõna sunulan hizmetin kalitesinin artmasõ doğrultusunda

üretken bir çaba içerisinde olmaktõr.

7.3. Kent Konseyi�nin Oluşumu 

Kayseri Kent Konseyinin oluşum-yapõlanma-işleyiş çalõşmalarõnõn meşruluk 

ve yasallõk zemini, öncelikle çalõşmalarda yer alan tüm kurum ve kuruluşlarõ ile 

kişilerin, kişisel ve örgütlü statüleri ile ortaklõk sözleşmesidir. 
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Kent Konseyi statüsü ile oluşturulan bu yapõda, Kentin bütün örgütlü, yetkili 

kurum ve kuruluşlarõ ile kişileri bağõmsõz çalõşma alanlarõnõ ve dinamizmini 

sõnõrlamadan, kente yönelik iş yapmak anlayõşõ ile yer almalõdõrlar. 

Kent Konseyi Çalõşma Döngüsünün sağlõklõ ve düzenli bir şekilde 

işleyebilmesi için Döngüde belirtilen ve Kent Konseyinin çatõsõ altõnda 

görevlendirilecek olan birim ve alt kademelerinin çalõşma yöntemleri belirlenmeli ve 

standart hale getirilmelidir. Bu çerçevede Kent Konseyi, toplantõ, çalõşma, karar, 

uygulama, izleme alanlarõ süreçlerinin belirlenmesine yönelik yönetmelik ve 

yönergeleri üretmeli ve uygulamaya konulmasõnõ sağlamalõdõr. Bu amaçla ilk 

aşamada; 

a) Kent Konseyi Kuruluş, Görev ve Çalõşma Yönetmeliği (Toplantõ

Çalõşma,  

     Karar, Uygulama, İzleme), 

b) Bütçe Yönetmeliği,

c) Özel İhtisas Komisyonlarõ Çalõşma Yönergesi,

d) Yönetim Kurulu Görev ve Çalõşma Yönergesi gibi yönetmelik ve

yönergeler hazõrlanmalõdõr. 

Kent Konseyi Çalõşma Döngüsünde yer alan Sorun/ Öneri Araştõrma 

Merkezi, sürekli olarak İlin önemli sorun ve konularõnõ; anket, yüzyüze 

görüşmeler, sorun-öneri kutularõ ve geliştirilecek benzeri yöntemlerle Kent 

Konseyi�ne gündem teşkil edecek konularõ ve bilgileri sağlayan bir �Bilgi 

Bankasõ� gibi çalõşmalõ, veri girişini sürekli olarak canlõ tutmalõdõr. 

Kent Konseyi Çalõşma Döngüsünün sağlõklõ ve düzenli bir şekilde 

işlemesi, Kayseri�de aynõ zamanda �Toplam Kalite Bilinci� nin oluşturulmasõna 

katkõ sağlayacaktõr. 

Özel ihtisas komisyonlarõnda ve oluşturulacak diğer çalõşma 

gruplarõnda görev verilecek kişilere takõm çalõşmasõ vb. konularda proje 

yönetim teknikleri, sorun çözme teknikleri eğitimi verilmelidir.  
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KENT KONSEYİ ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ  

SORUN / ÖNERİ ARŞTIRMA MERKEZİ

SORUN / ÖNERİ PAKETİ

KONSEY YÖNETİM KURULU

KONULAR

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI

PROJE
ÖNERİLERİ

KENT KONSEYİ

PROJE
ÖNERİLERİ
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Kent Konseyi yapõlanmasõnda proje üretimi, çeşitli etkinliklerin 
değerlenmesi, çeşitli mali sorunlarõn giderilmesi vb. bakõmdan destek 
yapõlanmaya da ihtiyaç vardõr. Bu yapõlanmaya yönelik 2 seçenek kurum 
önerilebilir. 

1. Kayseri Gelişme Vakfõ

2. Kayseri Hizmet Birliği

Kayseri Gelişme Vakfõ�nda bütçesi olan tüm yerel kuruluşlar yer 

almaktadõr. İlin sosyal, kültürel, ekonomik gelişmesi için yapõlacak inceleme-

araştõrma çalõşmalarõ, proje uygulamalarõ, konferans, sempozyum, çeşitli 

toplantõlar, fuar faaliyetleri vb. etkinlikler için gerekli organizasyon, işbirliği, 

eşgüdüm, mali ve finansal ihtiyaçlarõn giderilmesinde Vakõf önemli bir rol 

oynayacaktõr. 

Vakfa üye olan bütçeli tüm yerel kuruluşlar bütçelerinin belirli 

oranlarõnda Vakfa katkõda bulunmalarõ ile gelişmesi için gerekli çalõşmalarõn 

kolaylõkla finanse edilmesini sağlayacaktõr. 
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8. SONUÇ VE ÖNERİLER

Kayseri İli Gelişme Raporu Kayseri İli�nin; potansiyellerinin, sorunlarõnõn, çözüm 

önerilerinin ve gelişme eğilimlerinin incelendiği bir araştõrma çalõşmasõdõr. Giriş 

Bölümünde de belirtildiği gibi Rapor, yapõlacak olan Kayseri İli Gelişme Planõ için bir ön 

değerlendirme çalõşmasõ niteliği taşõmaktadõr. Rapor'da ele alõnan konular kapsamõnda, 

Kayseri İli'ne ilişkin temel tespitler ve öneriler özetle aşağõda belirtilmiştir:  

İl, DPT Müsteşarlõğõnca en son 1996 yõlõnda yapõlan �İllerin  Sosyo-ekonomik 

Gelişmişlik Endeksi Araştõrmasõ� sonuçlarõna göre araştõrma kapsamõndaki 76 il içinde 

sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesi itibariyle 15�inci sõrada yer almaktadõr. Merkez 

ilçeleri sõralamaya tabi tutan diğer bir değerlendirmede ise İl Merkezi, gelişmişlik 

sõralamasõnda ilk 10�a girmektedir. Aldõğõ endeks değeri itibariyle Kayseri İli Türkiye 

genelinde ikinci derecede gelişmişlik düzeyine sahip iller grubunda yer almaktadõr. Nüfus 

bakõmõndan ülke genelinde 17�nci sõradadõr. İlin Gayri Safi Yurtiçi Hasõla oluşumuna 

katkõsõ yüzde 1,1�in altõnda olup, zaman içinde gerileme göstermektedir. 

Kayseri, ilçeleri itibariyle göç veren, İl merkezi itibariyle ise göç alan bir il 

konumundadõr. Kayseri, düşük oranlarda da olsa güneyde yeralan iller ile Ankara ve 

İstanbul gibi büyük illere göç vermekte iken, doğusunda yer alan illerden de göç 

almaktadõr. Ancak, İl nüfusu Türkiye ortalamasõnõn altõnda bir oranda artmaktadõr. 

Doğu�dan Batõ�ya olan bölgelerarasõ göçü tutmada Kayseri İli önemli bir set 

konumundadõr. 

İl nüfusunun büyük bir bölümü genç nüfus tarafõndan oluşturulmaktadõr. Aktif 

nüfusun yüzde 45�i tarõm sektöründe istihdam edilmektedir. Kayseri İli, merkezinde hõzla 

gelişen bir sanayi yapõ olmakla beraber, tarõmsal istihdamõn bu denli fazlalõğõ, aktif 

nüfusun halen tarõm sektöründe yoğunlaştõğõnõ göstermektedir. Buna karşõn, tarõm 

sektöründe verimlilik oldukça düşüktür. Bu nedenle, tarõm sektöründe istihdam olunan ve 

büyük ölçüde gizli işsizliği barõndõran aktif nüfusun, sanayi ve hizmet sektöründeki yeni 

yatõrõmlarla beraber daha verimli sektörlere kaydõrõlmasõ önem taşõmaktadõr.  
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Tarõmõn İl Gayri Safi Yurtiçi Hasõlasõndaki payõ azalmakla birlikte, istihdamdaki 

payõnda değişme olmamaktadõr. Bu durum, tarõm sektöründeki verimsizliğe işaret 

etmektedir. 

İl imalat sanayiinde, tüketim mallarõ üretimi ağõrlõktadõr. Ara ve yatõrõm mallarõ 

imalat sanayileri yeterince gelişmemiştir. Büyükşehir ilçeleri dõşõndaki ilçelerde imalat 

sanayi gelişmemiştir. Diğer bir ifadeyle, il merkezindeki gelişme ilçelere yansõmamakta 

ve bu nedenle ilçelerin ekonomik potansiyelinden yeterince yararlanõlamamaktadõr. İl 

merkezi ve ilçeler arasõndaki mevcut gelişmişlik farklõlõğõnõn giderilmesi ve gelişmenin 

ilçelere ve kõrsal kesime yaygõnlaştõrõlmasõ önem taşõmaktadõr. 

İl imalat sanayiinde dengesiz bir dağõlõm söz konusudur. İşletmeler belli başlõ 

sektörlere yõğõlmõştõr (tekstil, mobilya, makine-teçhizat, metal eşya, gõda, kimyasal 

ürünler, elektrikli ve tüp gazlõ soba). Bununla birlikte İlde üretilen ürünler, yükte ağõr, 

pahada hafif, nispeten katma değeri düşük ve çoğunlukla ileri teknoloji gerektirmeyen 

ürünler niteliğindedir. Kayseri Ticaret Odasõ tarafõndan son yõllarda Kayserili sanayiciler 

ile yapõlan anket çalõşmalarõ, sanayicilerin geleneksel sektörlerden ileri teknoloji içeren ve 

katma değeri yüksek sektörlere geçiş eğiliminde olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, bu 

olumlu eğilimin gerçekleşmesi için gereken alt ve üst yapõ yatõrõmlarõnõn ivedilikle 

tamamlanmasõ, teşvik ve kredi desteği gibi özendirici araçlarõn etkinleştirilmesi önem 

taşõmaktadõr. 

İl, 1970�lerde ticari sermaye birikimini ortaklõklar yoluyla sanayiye aktarma 

tecrübesi yaşamõş ancak, diğer birçok ilimizde olduğu gibi bu tecrübe büyük ölçüde 

başarõsõzlõkla sonuçlanmõştõr. Bu durum ekonomik gelişmenin uzun bir süre duraklama 

göstermesine,   yerel sermayenin ve girişimcilerin il dõşõna gitmesine neden olmuştur. 

Diğer yandan, 1980�lerde uygulanmaya başlayan teşvik tedbirleri ve Kayseri Organize 

Sanayi Bölgesinde yapõlacak yatõrõmlarõn İkinci Derecede Kalkõnmada Öncelikli Yöre 

teşviklerinden yararlandõrõlmasõ, yoğun ve yaygõn biçimde küçük ve orta ölçekli yeni 

yatõrõmlarõn oluşmasõna neden olmuş ve bunun sonunda uzun yõllar yatõrõm görmeyen 

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, 5-6 yõl içinde fabrikalarla dolmuştur. Bu yõllarda 

organize   sanayi bölgesinde yapõlan her yatõrõm yüzde 40 Kaynak Kullanõmõnõ 

Destekleme  Primi,    yüzde  yirmi  beş  teşvik  primi,    yüzde 100 yatõrõm indirimi, 

gümrük muafiyeti, vergi resim ve harç istisnasõ gibi yüksek teşvik araçlarõndan 
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yararlanmõştõr. 1990�lõ yõllarda teşvik tedbirlerinin değişmesi ve sayõlan teşvik araçlarõ 

oranõnõn düşmesi üzerine sanayi yatõrõmlarõ yeniden duraklamõştõr. 

İl�de ekonomik ve sosyal gelişmenin bilinçli bir strateji içinde uyarõlmasõ 

gerekmektedir. Bu strateji büyümeyi ve yapõsal değişimi (yeniden yapõlanmayõ) 

hedeflemelidir. Belirlenecek strateji içinde, İlin ulaştõğõ gelişme düzeyinin sürekliliğinin 

sağlanmasõna çalõşõlmalõ, aramalõ ve yatõrõm malõ sanayilerini, ihracatõ ve KOBİ�leri teşvik 

edici bir büyüme yaklaşõmõ benimsenmelidir. Ayrõca, İl ekonomisinin bilgi ve teknoloji 

düzeyi yükseltilmeli, yerel yönetimlerin etkinliği artõrõlmalõ ve İlin ekonomik 

gelişmesinde inisiyatif kullanmalarõ sağlanmalõdõr.  

İl�de kentsel ve kõrsal kesimler arasõndaki gelişmişlik farklõlõklarõnõn çarpõcõ 

boyutlarda olmasõ da belirlenecek kalkõnma stratejisinde öncelikli sorunlar içerisinde yer 

almalõdõr. Kalkõnmayõ, çevre ilçelere ve kõrsal kesime yayacak politikalara öncelik 

verilmelidir. Rapor�da sõkça belirtildiği gibi, Kayseri�nin sanayi ve ticaret alanlarõnda 

gösterdiği başarõ ve gelişme ilçelerine yansõmamõştõr. İlçelerde ve kõrsal kesimde gelir 

düzeyi çok düşüktür. Bunun bir sonucu olarak son yõllarda kõrsal kesimde nüfus azalmasõ 

hõzlanmõştõr. Bu nedenle, yapõlacak olan İl Gelişme Planõ�nda �Kõrsal Kalkõnma� konusu 

bir strateji olarak ele alõnmalõ ve Kayseri kent merkezi ile ilçeler arasõndaki aşõrõ 

seviyedeki gelişmişlik farkõnõn ortadan kaldõrõlmasõ hedeflenmelidir. 

Bu tespitler õşõğõnda, sektörel bazda yapõlacak işler şöyle sõralanabilir: 

(1) Tarõm Sektörü

 Kõrsal kesimde, özellikle ekonomik potansiyeli tarõm ve hayvancõlõk olan ancak, şu 

anda sanayileşme kapasitesi olmayan Põnarbaşõ, Sarõz, Tomarza, Akkõşla, Felahiye 

ilçelerinin bulunduğu bölgede dõş kredi ile desteklenen bir �Kõrsal Kalkõnma Projesi�nin 

uygulanmasõ önem taşõmaktadõr. 

 Ayrõca, kalkõnmayõ dengeli bir hale getirmek ve sanayi yatõrõmlarõnõ ilçelere 

kaydõrmak için yapõlacak bir değerlendirme neticesinde tespit edilecek ilçelere 

�Kalkõnmada Öncelikli Yöreler� statüsü verilmesi de bu kapsamda dile getirilen diğer bir 

taleptir. 
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İl�de hayvancõlõk yaygõn olmakla beraber, geleneksel yöntemlerle, ekstansif, meraya 

dayalõ köy hayvancõlõğõ şeklindedir. Yöredeki meralarda ise bitki örtüsü zayõf olduğu için 

hayvanlar çok dolaşmak (5-10 kilometre/gün) zorunda kalmaktadõr. Girdi maliyetlerinin 

de yüksekliği nedeniyle, büyük ve küçük baş hayvan sayõlarõnda azalma yaşanmaktadõr.  

İl�de tarõm alanlarõnõn yaklaşõk yüzde 88�inde kuru tarõm yapõlmaktadõr ve nadas 

uygulamasõ çok yaygõndõr. Diğer yandan, DSİ 12. Bölge Müdürlüğü�nün tespitlerine göre; 

ildeki sulamaya elverişli arazi 241 bin hektar civarõndadõr. Bu alanõn yaklaşõk 150 bin 

hektarlõk bölümü de ekonomik olarak sulanabilir arazi niteliğindedir. Dolayõsõyla, tarõmsal 

verimi ve kõrsal kesimin gelir düzeyini yükseltmede sulama projelerinin önemi 

kendiliğinden ortaya çõkmaktadõr. Sulama imkanlarõ, tarõmsal verimi artõracağõ gibi yem 

ve sanayi bitkilerine geçişi kolaylaştõrarak, ürün çeşitliliğinin sağlanmasõnda da büyük 

öneme sahiptir. 

 Önemli bir hayvancõlõk girdisi olan yem bitkileri üretimindeki artõş yöre 

hayvancõlõğõnõn gelişmesine katkõ sağlayacaktõr. Yem ve sanayi bitkileri il sanayisinde 

önemli bir girdi oluşturarak hem kõrsal gelir artõşõnõ, hem de yöre sanayisinin gelişmesini 

sağlayacaktõr. Kayseri İli�nde tarõm ve hayvancõlõğõn geliştirilmesine yönelik olarak 

önerilen tedbirler maddeler halinde şunlardõr: 

• Devam etmekte olan Develi 2. Merhale, Bahçelik, Yamula ve Sarõoğlan Sulama

Projeleri yeterli ödenek sağlanarak kõsa sürede tamamlanmalõ ve yeni sulama

projeleri geliştirilerek yatõrõm programõna alõnmalõdõr.

• Yörede nadasõ azaltacak toprak işleme teknikleri ve nadasõ ikame edecek

ürünler yaygõnlaştõrõlmalõdõr. Ayrõca, yem bitkileri ekimi teşvik edilmelidir.

• Sulu tarõm yapõlan alanlarda dönüşümlü ekim araştõrmasõ yapõlmalõdõr.

• Pazarlama ve girdi temini için üreticiler örgütlenmelidir.

• Kayseri�ye özgü (örneğin Yahyalõ elmasõ, Gilaboru ve Yamula patlõcanõ gibi)

ürünler marka olarak pazarlanmalõdõr. Bu pazarlamayõ sağlayacak üretici

örgütleri ve şirketler kredilendirilmeli ve bu şirketlere faiz sübvansiyonu

sağlanmalõdõr.
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• Yörede bitkisel üretimi geliştirme projesi yaygõnlaştõrõlmalõdõr. Bu kapsamda;

kaliteli, verim gücü yüksek tohumluk dağõtõmõ, kaliteli meyve fidanõ ve gübre

dağõtõmõ çalõşmalarõ yaygõnlaştõrõlmalõdõr.

• Yöre hayvancõlõğõnõn geliştirilmesi kapsamõnda; ithal süt sõğõrcõlõğõnõ

geliştirme projesi, hayvan õslahõ (tabii ve suni tohumlama) çalõşmalarõ, civciv

dağõtõmõ yaygõnlaştõrõlmalõdõr.

• Yöre seracõlõğõnõ geliştirme kapsamõnda; sebze, süs bitkileri, çiçekçilik ve diğer

sera ürünleri üretimi yaygõnlaştõrõlmalõ ve kredi, eğitim programlarõ

uygulanmalõdõr.

• Yöre tatlõ su balõkçõlõğõnõ geliştirme kapsamõnda; balõk üretme istasyonlarõ

kurulmalõ, yem sanayi geliştirilmeli ve diğer teknik yardõmlar sağlanmalõdõr.

• Uzunyayla atçõlõğõnõn yeniden canlandõrõlmasõ için hazõrlanmõş bulunun Atçõlõğõ

Geliştirme Projesi, ilgili kurumlarca ve yeterli ödenekle desteklenerek

uygulamaya konulmalõdõr.

• �Çiftçi eğitimi ve tarõmsal yayõm çalõşmalarõ (deneme ve demonstrasyon, çiftçi

toplantõlarõ, kurslar, sergiler, teşvik müsabakalarõ, tarla günleri, hizmet içi

eğitim çalõşmalarõ, kitle iletişim araçlarõ) yaygõnlaştõrõlmalõdõr.

• Kõrsal halka basit ekipman, araç-gereç ve eğitim sağlanarak halkõn katkõlarõ ile

kõrsal altyapõ hizmetlerinin iyileştirilmesi sağlanmalõdõr.

• Tarõmsal ve hayvansal ürünleri işleyen endüstriler teşvik edilmelidir. Bu

kapsamda olmak üzere Põnarbaşõ, Sarõz ve Tomarza ilçelerinde varolan

hayvancõlõk potansiyelini geliştirmek amacõyla yörede �Hayvancilõk Ürünlerini

İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Kocasinan, Akkõşla, Felahiye, Sarõoğlan

ilçelerindeki bitkisel üretimi geliştirmek amacõyla Bitkisel Ürünler İhtisas

Organize Sanayi Bölgesi kurulmalõdõr.

• Sözleşmeli hayvancõlõk teşvik edilmelidir.

(2) Sanayi ve Ticaret Sektörü

••••   Sanayileşmenin İl�de daha dengeli dağõlõmõnõ sağlamak için devam etmekte

olan Organize Sanayi Bölgeleri projeleri (Mimar Sinan, Develi, İncesu,

Tomarza OSB�leri) gerekli kredi ve ödeneklerle desteklenerek biran önce
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tamamlanmalõ, organize sanayi bölgelerinin hem kendi içlerinde, hem de 

birbirleri arasõndaki rakiplik ve tamamlayõcõlõk ilişkileri dikkate alõnmalõdõr. 

••••   Kõrsal kesimdeki ekonomik potansiyeli canlandõrmak ve ekonomik gelişmeyi

sağlamak için yeni OSB�lerin ihtisas organize sanayi bölgeleri olarak çevre

ilçelere ve kasabalara kurulmasõ sağlanmalõdõr. Bu yolla, sanayinin il-içi

dağõlõmõnda denge sağlanacaktõr. OSB�lerin kurulacağõ yöreler birer sanayi

çekim merkezi olarak programlanmalõ ve buralarõn fiziki ve sosyal altyapõ

düzeyleri yükseltilmelidir.

••••   OSB uygulamalarõnda çeşitlilik sağlanmalõdõr. KSS�ler ve OSB�ler arasõnda

yeralacak ve orta ölçekli işletmelerin bulunacağõ Örnek Sanayi Siteleri

uygulamalarõ başlatõlmalõdõr.

••••   Ülkenin en büyük Serbest Bölgesi konumunda olan Kayseri Serbest Bölgesinin

hõzla yapõlaşmasõnõ sağlayacak tedbirler alõnmalõ, üretici ve ihracatçõ firmalar

teşvik edilmeli, bu kapsamda iç-dõş ticaret kurumlarõ bölgeye çekilmeli ve

tesisler genişletilmelidir. Kayseri Serbest Bölgesi�nin kurumsallaşmasõ ve

etkinleştirilmesi yönünde çalõşmalar hõzlandõrõlmalõdõr.

••••   Sanayi üretiminin ve dõş ticaretin her geçen yõl büyük boyutlarda artmasõ

nedeniyle ihtiyaç duyulan antrepolarõn kurulmasõ sağlanmalõdõr. Firma

düzeyinde veya ortak kullanõmlõ olarak kullanõlabilecek antrepo kurulmasõ

teşvik edilmelidir.

••••   Kayseri Serbest Bölgesi, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve Hacõlar Organize

Sanayi Bölgesindeki işletmelerin ihtiyaç duyduğu, hatta kõsa sürede

yapõlaşmasõ beklenen İncesu ve Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgelerinde

kurulacak işletmelerin de yararlanabileceği, 2002 Yõlõ Yatõrõm Programõna

girmiş bulunan Konteyner Kara Terminali Projesinin kõsa sürede

tamamlanarak hizmete sokulmasõ için gerekli tedbirler alõnmalõ ve girişimler

yapõlmalõdõr.

••••   Sanayide sektörel çeşitlenmeyi sağlayacak, yüksek teknoloji kullanan ve katma

değeri yüksek ürünler üretimine yönelik tedbirler geliştirilmelidir.

••••   İlde teknoloji yoğun üretim ve teknolojik ürün geliştirme alanlarõnda (bilişim,

mikro elektronik, telekomünikasyon, bio-teknoloji vb.) destek mekanizmalarõ

geliştirilmeli, katma değeri yüksek teknoloji yoğun mallarõn üretim teşvik

edilmelidir. Bölgede teknolojik öneme sahip yatõrõmlarõ planlayanlara, eğer bu
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proje yüksek bir endüstriyel risk taşõyorsa proje maliyetinin belli bir oranõnda 

destek sağlanmalõ, enerji maliyeti düşürülmelidir. 

••••   İhracata yönelik sektörleri destekleyen ve ihracatõ kolaylaştõran tedbirler ve

teşvikler geliştirilmelidir. Ayrõca, çevreye duyarlõ, yerel girdi kullanan ve AR-

GE faaliyetlerini destekleyen tedbirler alõnmalõ, Üniversite sanayi işbirliğini ve

AR-GE çalõşmalarõnõ artõrõcõ tedbirler geliştirilmelidir.

••••   KOBİ�ler için Sektörel Dõş Ticaret Şirketleri kurulmalõ ve

yaygõnlaştõrõlmalõdõr.

••••   Profesyonel yönetici istihdamõnõ sağlayõcõ ve kurumsallaşmayõ hõzlandõrõcõ

tedbirler geliştirilmelidir.

••••   İldeki işletmelerin modern girişimcilik yapõsõna dönüşümü için, işletme

tiplerinin şahõs ya da aile işletmelerinden anonim şirketlere dönüşümü teşvik

edilmelidir.

••••   Kalifiye işgücü arzõnõ artõran tedbirler geliştirilmelidir. Bu kapsamda, mesleki

eğitim faaliyetlerinin kapsamõ genişletilmeli ve eğitim kalitesi yükseltilmelidir.

Beceri kazandõrma ve işe yerleştirme merkezi gibi eğitim veren kuruluşlar ile

işveren dernekleri arasõnda bağlantõ sağlayarak kurs mezunlarõnõ işe yerleştiren

merkezler geliştirilmelidir.

••••   Birlikte iş yapmayõ özendirici tedbirler geliştirilmeli, ortaklõklar ve kurumsal

girişimler teşvik edilmelidir.

••••   Yerli ve yabancõ yatõrõmcõlar ile turist çekme amacõyla yerel tanõtõm faaliyetleri

geliştirilmelidir. Kentsel yaşam kalitesini artõrõcõ girişimler (lüks otel ve

lokantalar, kültürel etkinlikler) özendirilmelidir. Yerel kültürel endüstrilerin

(festivaller, fuarlar, şenlikler) geliştirilmesi için destek mekanizmalarõ

oluşturulmalõdõr.

••••   KOSGEB tarafõndan Erciyes Üniversitesi bünyesinde kurulan Teknoloji

Merkezi�ne ilde bulunan oda, borsa ve birliklerin desteği sağlanmalõ,

TEKMER�in faaliyetleri genişletilmeli, çeşitlendirilmeli ve etkinliği

artõrõlmalõdõr.

••••   Kayseri KOSGEB; KOBİ�lere pazarlama, danõşmanlõk, eğitim, teknoloji

geliştirme, proje geliştirme ile kredi ve teknik yardõm gibi konularda etkin bir

şekilde hizmet sunacak şekilde yeniden yapõlandõrõlmalõdõr. Bu kapsamda; İl

Özel İdareler ve Belediyeler gibi yerel idare kuruluşlarõ ile oda, borsa, birlik ve
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dernekler gibi meslek kuruluşlarõ, KOSGEB�in yeniden yapõlanmasõna destek 

sağlamalõdõr. 

••••   Kayseri sanayi ve ticaretini, kültürel değerlerini tanõtmak ve etkin pazarlama

ve tanõtõm yapabilmek amacõyla, önceleri faal olan Anadolu Fuarõ yeniden

canlandõrõlmalõ ve bir ihtisas fuarõna dönüştürülmelidir. Fuarcõlõkla ilgili olarak

yerel kurumlaşmaya gidilmelidir.

••••   Kayseri İli�nde savunma sanayi ile ilgili yeni yatõrõmlarõn yapõlmasõ

gerçekleştirilmelidir. Zira Kayseri, Savunma sanayi yatõrõmlarõ için önemli bir

potansiyele sahiptir. Kayserili işadamlarõ her türlü savunma sanayi

yatõrõmlarõna ortak olmayõ, ya da belirli garantiler verildiği takdirde, bu

yatõrõmlarõ doğrudan yapmayõ arzu etmektedirler. Örneğin, Kayseri�de

kurulacak bir Tank fabrikasõnõ destekleyecek her türlü yan sanayi ilde

bulunmaktadõr. Ayrõca, bu tür bir yatõrõmõn finansmanõ için gerekli sermaye de

mevcuttur. Kayseri�nin savunma sanayine girebilmesi yönünden sahip olduğu

avantajlarõn başlõcalarõ şunlardõr:

(a) Türkiye�nin stratejik açõdan en uygun yerlerinden biri olmasõ,

(b) Ulaşõm (karayolu, demiryolu, havayolu) kolaylõğõ,

(c) Savunma sanayinin oluşmasõnõ destekleyecek mevcut kamu kuruluşlarõnda

(özellikle genç emeklilerden oluşan) yetişmiş girişimci insan yapõsõ,

(d) Amaca yönelik eğitim veren kurumlarõn varlõğõ,

(e) İSO 9000 ve AQAP kalite seviyesi belgeli kuruluşlarõn varlõğõ ve bu belgeleri

almaya hazõrlanan diğer kuruluşlar,

(f) Hava İkmal Bakõm Merkezi�nin ve TSE�nin kalibrasyon ve laboratuar

olanaklarõ ile Üniversite, KOSGEB, TAKSAN ve özel sektöre ait kuruluşlarõn

imkanlarõ,

(g) Organize Sanayi Bölgesi ve mevcut sanayi sitelerinde çok sayõda imalatçõ

firmanõn varlõğõ, küçük sanayi işyerlerinde savunma sanayiini

destekleyebilecek sayõda ve yeterlikte tezgah, imalat makineleri ve araç-

gereçlerin bulunmasõ,

(h) Yerel halkõn savunma sanayiinin oluşmasõnõ şiddetle destekleyen girişimci

potansiyeli,
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(i) Hazõr ve yeterli bir sermaye yapõsõ,

••••   1976 yõlõnda kurulan, 1985 yõlõnda Doğu Alman ve Çekoslovak lisanslõ

konvansiyonel freze, delme ve taşlama makinalarõ üretimine başlayan ve 6

fabrikadan oluşan Taksan Takõm Tezgahlarõ Fabrikasõ, Taksan, 21.8.1998 tarih

ve 98/51 sayõlõ Özelleştirme Yüksek Kurulu kararõyla Özelleştirme Kapsam ve

Programõna alõnmõştõr. Bu entegre tesiste şu anda savunma sanayi faaliyetlerine

yönelik olarak 500 LB-2000 LB uçak bombalarõnõn madeni aksamlarõ, 25 LB

eğitim bombalarõ ve el bombalarõ yapõlmaktadõr. Bu tesisin savunma sanayi

üretiminin yapõlacağõ tesis haline dönüştürülmesi ve rantabl bir girişim olmasõ

önem taşõmaktadõr.

••••   Özelleştirilmesi sonrasõnda başarõlõ sonuç alõnamayan ve üretimi durmuş

bulunan ÇİNKUR fabrikasõnõn Kayseri sanayisine yeniden kazandõrõlmasõ

imkanlarõ araştõrõlmalõ, yeniden üretime kazandõrma tedbirleri geliştirilmelidir.

••••   Yerel Menkul Kõymetler Borsasõ kurulmalõdõr.

••••   Sektörel dõş ticaret şirketleri kurulmalõdõr.

••••   İlde uzun dönemli istihdam yaratõlmasõ için yeniden öğrenme ve beceri

kazandõrma doğrultusunda eğitim merkezleri açõlmalõdõr.

••••   Mali ve vergisel özendirmeyi içeren bölgesel teşvik politikasõ gözden

geçirilmeli, KOBİ�leri destekleyici, çevrenin korunmasõnõ, yerel girdi

kullanõmõnõ ve Ar-Ge�yi teşvik edici bir şekilde düzenlenmelidir.

(3) Turizm Sektörü

İlin turizm potansiyeli (tarih, dağ, kõş, foto safari, av, kaplõca, akarsu balõkçõlõğõ, 

inanç vb.) yüksektir. Ancak, turizm altyapõsõnõn yeterince gelişmemiş olmasõ nedeniyle, 

turizm potansiyelinden yeterince yararlanõlamamaktadõr. İl�de yeterli konaklama tesisi 

olmadõğõ için turistler günübirlik gelmekte ve konaklama için Kapadokya bölgesini tercih 

etmektedirler. 

••••   İl�in turizm potansiyeli Kapadokya�daki bütün illeri kapsayacak bir entegre

turizm planlamasõ çerçevesinde ele alõnmalõdõr.

••••   Turizm alt ve üst yapõlarõnõn geliştirilmesi önem taşõmaktadõr.
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••••   Pazarlama ve tanõtõm faaliyetleri yapõlmalõdõr. Bu kapsamda; Kayseri Turizm

ürünleri (dağ, kültür, sağlõk vb.) geliştirilerek tanõtõlmalõdõr.

••••   Kõrsal turizmin geliştirilmesi aynõ zamanda kõrsal kesimin refah düzeyini de

artõracağõndan ayrõca önem taşõmaktadõr. Bu kapsamda; Soğanlõ bebeği, halõ ve

kilimcilik ve diğer geleneksel el sanatlarõ ürünleri gibi yerel, kültürel ürünler

geliştirilmeli ve tanõtõmõ yapõlmalõdõr.

••••   Kayseri İl merkezine 25 km. uzaklõktaki Erciyes Kayak Merkezi, 19 Nisan

1989 tarih ve 20144 sayõlõ Resmi Gazete�de yayõmlanan 23 Mart 1989 tarih ve

89/13900 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile �Erciyes Kõş Sporlarõ Turizm

Merkezi� olarak ilan edilmiştir. Erciyes Kõş Sporlarõ Merkezinin sağlõklõ bir

şekilde geliştirilmesi amacõyla altyapõ ve üstyapõ eksikliklerinin giderilmesi

gerekmektedir.

 Uluslararasõ standartlarda kayak yapõlabilir konuma getirilen Erciyes kayak 

merkezinde; 

(a) Erciyes Kõş Sporlarõ Turizm Merkezi imar planõnda öngörülen 3 gelişme

bölgesi, revizyona gidilerek yeniden ele alõnmalõ ve yeni kurulacak turistik

tesisler yerine Kayseri-Develi karayolunun solunda yer alan kamu tesislerinin

hõzla özelleştirilmesine ve bu tesislerin turizme kazandõrõlmasõna

çalõşõlmalõdõr. Böylece, kayak pistinin daralmasõ ve çarpõk yapõlaşma önlenmiş

olacaktõr.

(b) Kanalizasyon projesi tamamlanmõş olan Erciyes�te Arõtma tesisi inşaatõ biran

önce tamamlanmalõ, yeni altyapõ çalõşmalarõ çerçevesinde bölgenin

atõksularõnõn doğrudan Kayseri atõksu ana kolektörüne deşarjõ sağlanmalõdõr.

(c) Kayak pistinin gece aydõnlatmasõ çalõşmalarõ tamamlanmalõdõr.

(d) Erciyes Dağõ�nda çöp toplama ve imha tesisleri kurulmalõdõr.

(e) Erciyes Kayak Merkezinde yeterli tõbbi teçhizata ve personele sahip bir sağlõk

merkezi kurulmalõdõr.

(f) Alternatif spor dallarõ (çim kayağõ, buz pateni, dağ sporlarõ vb.) geliştirilmeli,

bu sporlarõn yapõlmasõna imkan sağlayacak tesisler kurulmalõdõr.
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(g) Merkezde bir dönem durdurulan ve sonrasõnda yeniden başlayan kamu eğitim

ve dinlenme tesisleri için yer tahsis edilmemeli, mevcut kamu tesisleri süratle

özelleştirilmelidir.

(h) Yeni konaklama tesisleri yerine, Hisarcõk kasabasõnda yalnõzca yaz

mevsiminde kullanõlan bağ evleri ve villalarõn pansiyon evler olarak turizme

kazandõrõlmasõ imkanlarõ araştõrõlmalõ ve teşvik edilmelidir.

(i) Kayseri merkezinde ve Hisarcõk kasabasõnda 5 yõldõzlõ turistik konaklama

tesislerinin kurulmasõ sağlanmalõdõr.

(j) Kayak Merkezine olan ulaşõm olanaklarõnõn artõrõlmasõ ve toplu taşõma

imkanlarõnõn geliştirilmesi, uzun dönemde de teleferik sisteminin kurulmasõ

sağlanmalõdõr.

(k) Merkeze ulaşõmõ sağlayan yol boyunca belirli aralõklarla kõş mevsiminde

yoğun kar ve tipiden korunmak üzere kõş koşullarõna uygun sõğõnma odalarõnõn

yapõlmasõ sağlanmalõdõr.

(l) Kayak sporu süresinin artõrõlmasõ için (özellikle kõsa süren ve yetersiz kar

yağõşõ olduğu yõllarda) kayak pistinde suni kar sistemi kurulmalõdõr.

(m) Erciyes Kayak merkezinin yönetimi için yerel kurumsal yapõlanmaya

gidilmelidir.

••••   Sultan Sazlõğõ Tabiatõ Koruma Alanõ, Kayseri İli Yeşilhisar, Develi ve Yahyalõ

ilçesi üçgeninde bulunmakta olup, tamamen düz kapalõ bir havzadõr. Sultan

Sazlõğõ, Ülkemizin sahip olduğu 7 önemli sulak alandan biridir. Civar

beldelerin atõksularõnõn doğrudan göle bõrakõlmasõ Sultan Sazlõğõ Tabiatõ

Koruma Alanõnõn geleceğini tehdit etmektedir. Bu kapsamda, Yahyalõ ve

Sindelhöyük Arõtma tesislerinin biran önce yapõlmasõ Sultan Sazlõğõ Tabiatõ

Koruma Alanõnõn devamlõlõğõnõn sağlanmasõ bakõmõndan önemli

görülmektedir. Ayrõca bölgedeki pomza üretimi de, hem Sultan Sazlõğõnõ hem

de DSİ Develi Projesini olumsuz yönde etkilemektedir.

••••   Bakanlar Kurulunun  06.09.1995 tarihli kararõ ile Kayseri, Niğde ve Adana

illeri sõnõrlarõ dahilindeki 54.524 hektarlõk alanõn �Aladağlar Milli Parkõ�

olarak kabul edilmesi sonrasõnda, Orman Bakanlõğõ�nca Master Plan ve

Uygulama Planlamasõnõn yapõlmasõ kaçõnõlmaz olmuştur. Ayrõca Master plan
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ve uygulama planlamasõ çalõşmalarõ kapsamõnda yörenin yapõsõna uygun 

konaklama yerleri, otopark, duş ve tuvalet yerleri, yol, içmesuyu, aydõnlatma 

vb. tesisleri içeren bir projenin hazõrlanmasõ önem kazanmõştõr. Orman 

Bakanlõğõnõn bu çalõşmayõ yürütmesi ve uygulama projesinin biran önce 

sonuçlandõrmasõ için tedbirler geliştirilmeli ve gerekli girişimler 

gerçekleştirilmelidir.  

••••   Kapuzbaşõ yolunun turistik karayolu ağõna alõnmasõ ve yol standardõnõn

yükseltilmesi amacõyla Turizm Bakanlõğõ ve Karayollarõ Genel Müdürlüğü�nün

parasal desteğinin sağlanmasõ gerekmektedir.

••••   3.500 metre yükseklikteki irili ufaklõ yedi adet buzul gölün bulunduğu Yedi

Göller mevkii, yabancõ turistler için, Demirkazõk�tan Aladağlar Milli Parkõ�na

giriş yapõlarak sõrasõyla Yedigöller, Hacer Ormanõ ve Kapuzbaşõ Şelalelerine

kadar olan mesafede doğa yürüyüşü (tracking) alanõdõr. Hacer Ormanõ

bölgesinde ise Soğukpõnar mevkiinin, kamp ve mola için uygun bulunmasõ

nedeniyle turistler burada kamp kurmaktadõr. Bu nedenle bu bölgeler turizme

kazandõrõlmalõdõr.

••••   Yörenin iç ve dõş turizme kazandõrõlmasõ ve etkin bir şekilde tanõtõmõnõn

yapõlmasõ bakõmõndan Turizm Bakanlõğõ�nõn, Orman Bakanlõğõ�nca

hazõrlanacak projeye destek ve katkõsõnõn sağlanmasõ gerekmektedir.

••••   Aladağlar Milli Parkõ içerisinde hem ağaçlandõrma çalõşmalarõ yapõlmalõ hem

de mevcut orman ve ağaçlarõ koruma ve iyileştirme çalõşmalarõ

hõzlandõrõlmalõdõr.

••••   Av turizminin yörede yaygõnlaştõrõlmasõ sağlanmalõdõr. Bu amaçla bir av

hayvanlarõ üretme istasyonu kurulabilir ve Aladağlar av turizmine açõlabilir.

••••   Kapuzbaşõ Şelaleleri bölgesinde yörenin yapõsõna uygun; konaklama yerleri,

otopark, duş ve tuvalet yerleri, yol, içmesuyu, aydõnlatma vb. tesisleri içeren bir

projenin hazõrlanmasõ için Orman Bakanlõğõ Milli Parklar Av ve Yaban Hayatõ

Genel Müdürlüğü�nce yapõlan çalõşmalarõn hõzlandõrõlmasõ ve uygulama

projesinin biran önce sonuçlandõrõlmasõ gerekmektedir.

••••   Kapuzbaşõ şelalelerinin bulunduğu yerin aydõnlatmasõnõ sağlamak üzere bir

projenin hazõrlanmasõ konusunda TEDAŞ Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli

girişimler yapõlmõştõr. Bu projenin biran önce hazõrlanarak Kayseri ve Civarõ

Elektrik T.A.Ş. ile ortaklaşa yatõrõma başlanmasõ önem taşõmaktadõr.
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••••   Kayseri�nin önemli turizm merkezleri olan Sultansazlõğõ, Erciyes, Kapuzbaşõ

Şelaleleri, Kültepe ve Soğanlõ Örenyeri arasõnda tur organizasyonlarõ

planlanmalõ ve bu turlar Kapadokya turlarõyla birleştirilmelidir.

(4) Ulaştõrma Sektörü

 Kayseri İli, ülkemizin kara, hava ve demiryollarõ ulaşõmlarõ açõsõndan ulaşõlabilirlik 

endeksi itibariyle en avantajlõ illerinden biridir. Bununla birlikte, ulaşõm sektörü 

kapsamõnda halen devam eden projelerin tamamlanmasõ, ilin ulaşõm altyapõsõnõn 

gelişmesine katkõ sağlayacaktõr. 

••••   Kayseri Kuzey Çevre Yolu, Boğazköprü-Ürgüp Yolu, Boğazköprü-

Himmetdede-Avanos Ayrõmõ Yolu ile Hacõlar Erciyes Yolu projelerinin bitiş

sürelerinin öne alõnmasõ ve yeteli ödenekler sağlanarak bitirilmesine

çalõşõlmalõ, bunun için gerekli girişimler yapõlmalõdõr.

••••   Demiryollarõnõn iyileştirilmesi sağlanmalõ, Kayseri-Ankara ve Kayseri-İstanbul

hõzlõ tren seferleri imkanlarõ araştõrõlmalõdõr. Yük taşõmacõlõğõnda

demiryollarõnõn kullanõmõnõ cazip hale getirecek tedbirler geliştirilmelidir.

••••   Uluslararasõ Havaalanõ konumuna getirilen Erkilet Havaalanõ, hem askeri, hem

de sivil hava trafiğine hizmet etmektedir. Kayseri�nin ekonomik, ticari, sosyal,

kültürel ve turizm potansiyelinin gerektirdiği hava ulaşõmõ trafiği, Kayseri  ve

Kapadokya bölgesine cevap verebilecek yeni bir sivil havaalanõnõ gerekli

kõlmaktadõr. Uzun dönemde, yeni sivil havaalanõ imkanlarõ araştõrõlmalõ ve bu

yönde gerekli çalõşmalara başlanõlmalõdõr.

••••   Karayolu ulaşõmõnda uzun dönemde, mevcut Kayseri-Ankara ve Kayseri-

Mersin Karayollarõnõn çiftyol (otoban) yapõlmasõ için çalõşmalara

başlanmalõdõr.

••••   Kayseri İl merkezi ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Serbest

Bölgesi, TAKSAN ve İncesu Organize Sanayi Bölgesi arasõnda toplu taşõma

kolaylõğõnõ sağlayacak bir banliyö hattõnõn kurulmasõ imkanlarõ araştõrõlmalõdõr.

••••   Kayseri il merkezinde toplu taşõma sistemlerinin oluşturulmasõna önem

verilmeli, etüt çalõşmalarõ tamamlanan Kayseri Raylõ Ulaşõm Projesi yatõrõmõna

başlanmalõdõr.
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(5) Sağlõk Sektörü

••••   Çevre il ve ilçelerden çok sayõda hastanõn geldiği ve bir bölge hastanesi

konumundaki 310 yatak kapasiteli mevcut SSK hastanesine ilave olarak yeni

bir SSK hastanesine ihtiyaç duyulmaktadõr.

• Yer tesbiti yapõlan, ancak yeterli finansman sağlanamadõğõndan inşaatõna

başlanamayan Bağkur Hastanesi için kamunun desteği sağlanmalõ ve bu

hastanenin inşaatõ bitirilerek sağlõk hizmetlerine kazandõrõlmalõdõr. Sağlõk

sektöründeki fiziki yapõlaşmada (hastane, sağlõkocağõ, sağlõkevi yapõmõ)

Kayserili hayõrseverlerin katkõsõ bu hastane için de sağlanmalõdõr.

• Eksikliği duyulan çocuk hastanesi 2002 yõlõ Yatõrõm Programõna alõnmõştõr.

101 milyar lira ödenek ayrõlan hastanenin yapõmõnõn hõzlandõrõlmasõ ve kõsa

sürede tamamlanmasõ önem taşõmaktadõr.

• Hastalarõn ilk müracaat yeri olarak belirlenen sağlõk kuruluşlarõnõn (sağlõkevi,

sağlõk ocağõ, sağlõk dispanseri vb.) iyileştirilmesi, etkinleştirilmesi ve yeterli

sağlõk personeli ve tõbbi alet ve cihazlarla desteklenmesi gerekmektedir.

(6) Eğitim Sektörü

• Türkiye ve İç Anadolu ortalamasõnõn üzerinde olan okul ve öğretmen başõna

öğrenci sayõsõnõ aşağõya çekmek için ihtiyaç duyulan okul yapõmõ ve öğretmen

açõklarõnõn giderilmesi önem taşõmaktadõr.

• Yüksek öğretimdeki okullaşma oranõnõ yükseltecek tedbirlerin alõnmasõ

gerekmektedir. İkinci bir üniversiteye ihtiyaç duyulmaktadõr.

• Taşõmalõ eğitim nedeniyle kapalõ bulunan binalar atõl durumdan

kurtarõlmalõdõr. İlçe yönetimlerince bu binalara, köylerin ekonomik ve sosyal

kalkõnmasõna yönelik işlev kazandõrõlmalõdõr. (Kütüphane, halõ-kilim atölyesi,

kooperatif binasõ vb.)
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• Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yüksek öğrenim öğrencilerinin sanayi

kuruluşlarõnda staj görmeleri özendirilmeli, araştõrma ve tez çalõşmalarõnda ilin

sosyal, kültürel, ekonomik konularõna ağõrlõk verilmelidir.

(7) Kültür Sektörü

••••   İl�de sosyo-kültürel hayat sönüktür. Bu nedenle, kütüphane, tiyatro, sinema

sayõsõ artõrõlmalõdõr.

••••   Kayseri�deki sosyal ve kültürel yaşamõ geliştirmek için öncelik arzeden ve

1990 yõlõnda ihalesi yapõlan Kültür Merkezi�ne, 2002 Yõlõ Yatõrõm

Programõnda 2 trilyon lira ödenek ayrõlmõştõr. Proje, yõlõ içerisinde

tamamlanmalõ ve hizmete açõlmalõdõr.

••••   İl merkezi ve ilçelerde bulunan halk kütüphanelerine ek olarak yerel

yönetimlerin kütüphane yapõmõna destek vermesi gerekmektedir. Mevcut ve

yeni yapõlacak kütüphanelerde kitap, döküman vb. kaynaklarõn artõrõlmasõna

önem verilmeli, okur sayõsõnõn artõrõlmasõ için gerekli önlemler alõnmalõdõr.

••••   Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyeleri �her mahalleye bir

kütüphane� anlayõşõ içerisinde programlarõnda kütüphane yatõrõmlarõna yer

vermelidir.

••••   Kültür ve Tabiat Varlõklarõnõ Koruma Kurulu�nca koruma altõna alõnan yapõ ve

eserlerin bakõm ve onarõmlarõna, restorasyon çalõşmalarõna önem verilmeli ve

yeterli ödenekler sağlanmalõdõr. Yerel bütçeli kuruluşlarõn işbirliği ile

kurumlaşma çerçevesinde bu yapõlara sahip çõkõlmalõdõr.

••••   Özel kutlama günlerine halkõn katõlõmõ, bu günlerin organizasyonu ve

tanõtõmõna desteğin sağlanmasõ, yörelerin sosyal ve kültürel yaşamõna canlõlõk

getirmektedir. Bu kapsamda, yerel kültürel endüstrilerin (festivaller, fuarlar,

şenlikler) geliştirilmesi için destek mekanizmalarõ oluşturulmalõdõr.

••••   Yöresel el sanatlarõ içerisinde özel bir yeri olan Sarõz ve Yahyalõ kilimi,

Yahyalõ el halõsõ, Soğanlõ bebeği gibi ürünlerin üretiminin birlik ya da

kooperatifleşme yoluyla kalite, standart, pazarlama sorunlarõna çözüm getiren

çalõşmalar yapõlmalõ, bu ürünlerin yaygõnlaştõrõlmasõ sağlanmalõdõr.

••••   Müze ve ören yerlerinin ziyaret edilmesi, turizmin gelişmesi, insanlarõn bilgi

ve görgüsünün artmasõ, boş zamanlarõn değerlendirilmesi, gözlem ve araştõrma
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çalõşmalarõna kaynak olma, tarih ve kültür bilincinin artmasõ yönünden önemli 

yararlar sağlamaktadõr. Özellikle öğrencilerin ve araştõrmacõlarõn bu yerleri 

ziyaret etmeleri özendirilmeli, tanõtõm ve yayõn çalõşmalarõ yapõlmalõ ve yerli 

ziyaretçi sayõsõ artõrõlmalõdõr. 

(8) Enerji

••••   Ülkemizin ve Kayseri İli�nin artan enerji tüketimini karşõlamak amacõyla,

Kõzõlõrmak üzerindeki YİD Modeliyle gerçekleştirilmekte olan Yamula Barajõ

ve HES ile Bayramhacõlõ Barajõ ve HES projelerinin tamamlanmasõ önem

taşõmaktadõr.

••••   Yüksek enerji kullanan firmalarõn otoprodüktör yoluyla kendi elektrik

enerjilerini üretmeleri teşvik edilmelidir.

(9) Orman

••••   Kayseri orman yönünden zengin değildir. İl yüzölçümünün ancak yüzde 4�lük

küçük bir oranõ orman alanõdõr. Bunun büyük bir bölümü ise bozuk orman

alanõdõr. Kayseri ve Yahyalõ Orman İşletme Müdürlüğü�nün sorumluluğu

altõnda toplam 105.313,5 hektar orman alanõ mevcuttur. Bu alanlardan büyük

bir bölümü bozuk orman alanlarõdõr. Diğer yandan, Kayseri�de ağaçlandõrma

ve erozyon kontrolu yapõlacak 150.000 hektarlõk alan mevcuttur.

••••   Ormancõlõğõn geliştirilmesi ve orman alanlarõ miktarõnõn artõrõlmasõ için

öncelikle orman teşkilat yapõsõnõn reorganize edilmesi gerekmektedir.

(10) Kentsel Altyapõ

• Tüm Büyükşehir Belediyeleri için genel bir sorun olarak gündemde olan

UKOME ve AYKOME�lerin yeniden yapõlandõrõlmasõ, yeni hukuki ve yasal

çerçevesinin kurulmasõ ve bu birimlerin etkinleştirilmesi gerekmektedir. Bu

konunun çözümü yönünde Kayseri Büyükşehir pilot il olarak ele alõnabilir,

UKOME ve AYKOME içerisinde yer alan kamu kuruluşlarõnõn yatõrõm ve
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bütçe katõlõmlarõ sağlanabilir. Böylece kentiçi ulaşõm ve altyapõ yatõrõm 

uygulamalarõnda  gerekli işbirliği ve eşgüdüm çalõşmalarõ sonuçlandõrõlabilir. 

• Kayseri il merkezinde toplu taşõma sistemlerinin oluşturulmasõna önem

verilmeli, etüt çalõşmalarõ tamamlanan Kayseri Raylõ Ulaşõm Projesi yapõmõna

başlanmalõdõr.

• Su ve toprak kirliliğine neden olan atõksularõn deşarjõ ile ilgili olarak KASKİ

Genel Müdürlüğünce tamamlanan atõksu ana dolaşõm borularõ yanõsõra Kentiçi

diğer yan dolaşõm ve boşaltõm hatlarõ bir an önce tamamlanmalõ ve deşarj

edilecek atõksuyun arõtõlmasõ yönünde uygulamaya konulan Kayseri Atõksu

Arõtma Tesisi Projesi en kõsa süre içerisinde bitirilmelidir.

• Doğalgaz Projesi kapsamõnda, İran�dan satõn alõnacak doğalgazõn Kayseri�yi

de içerisine alan güzergahõnõn tamamlanmasõyla birlikte hattõn geçeceği

yerleşim birimlerine, belediyeler tarafõndan altyapõ tesislerinin yapõlmasõ

halinde doğalgaz verilecektir. Kayseri�de bu amaçla kurulan KAYGAZ A.Ş.,

Kayseri İl merkezinde dağõtõm şebekesi yatõrõmõna başlamalõdõr.

(11) Kurumsal Yapõ

••••   Kayseri Kent Konseyi oluşumu hõzlandõrõlmalõ ve etkinleştirilmelidir.

••••   İl düzeyinde ekonomik gelişmeyi uyarõcõ politikalarõn oluşturulmasõnda yöre

halkõnõn katõlõmõ sağlanmalõdõr. Yöre halkõ, il bazõnda gelişme stratejisinin

oluşturulmasõ, politika araçlarõnõn seçilmesi ve uygulanmasõna; Ziraat, Sanayi

ve Ticaret Odalarõ, Belediye Meclisi veya İl Kalkõnma Komisyonu gibi

geleneksel ya da yeni kuruluşlar aracõlõğõ ile bizzat katõlabileceği gibi,

yetkililerin seçiminde söz sahibi olarak dolaylõ olarak da katõlmalarõ

sağlanmalõdõr. Bu kapsamda �Kayseri Gelişme Vakfõ� kurulmalõ ve

etkinleştirilmelidir.

••••   Yerel yönetimlerin ortak ihtiyaç ve yatõrõmlarõnõ destekleyecek �Kayseri Yerel

Yönetimler Hizmet Birliği� kurulmalõdõr.
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Ek Tablo 1: Kayseri İli 2002 Yõlõ Yatõrõmlarõ 
(Milyar TL.) 

PROJE NO PROJE ADI YER 
(İl ve İlçesi) 

İŞİN BAŞL. 
BİTİŞ TAR. 

TOPLAM 
PROJE 
TUTARI 

2001 SONUNA 
KADAR TAH. 
HARCAMA 

2002 YILI 
YATIRIMI 

DSİ GN. MD. 
1986A010260 

Tarõm Sektörü 
Sarõmsaklõ Yenileme Kayseri 1986-2003 10105 7467 350 

DSİ GN. MD. 
1990A010360 

Tarõm Sektörü 
Sarõoğlan Projesi Kayseri 1990-2005 66987 17407 1100 

DSİ GN. MD. 
1990A010370 

Tarõm Sektörü  
Develi II. Merhale Kayseri 1990-2007 140194 17456 1400 

DSİ GN. MD. 
1995A010440 

Tarõm Sektörü 
Bahçelik Projesi Kayseri 1995-2007 185956 9784 450 

T. K. İŞ. BAK. 
2002A020010 

Tarõm Sektörü 
Muhtelif Etüdler (Sorunlu Tarõm 
Alan. Tesbiti)  

Tüm İller 2002-2002 
* 

300 - 
* 

300 

T. K. İŞ. BAK. 
1997A020030 

Tarõm Sektörü 
Ekolojik Tarõmõn Yay. ve Kont. Prj. Tüm İller 1997-2002 

* 
1294 

* 
294 

* 
1000 

T. K .İŞ. BAK.
2000A020050

Tarõm Sektörü 
İl Tarõmsal ve Kõrsal Kal. Master 
Plan. Haz. Destek Projesi Tüm İller 

2000-2002 * 
337 

* 
287 

* 
50 

T. K. İŞ. BAK. 
1979A020010 

Tarõm Sektörü 
Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi 

Tüm İller,  
31 Müessese 1979-2003 

* 
25744 

* 
15456 

* 
3200 

T. K. İŞ. BAK. 
1985A040220 

Tarõm Sektörü 
Su Ürünleri Üretimini Geliştirme 
Prj. 

Tüm İller,  
6 Müessese 1985-2004 

* 
14060 

* 
11355 

* 
1750 

T. K. İŞ. BAK. 
1991A020030 

Tarõm Sektörü 
Çayõr Mera Yem Bit. Geliştirme Prj. Tüm İller,  1991-2005 

* 
18891 

* 
9156 

* 
650 

T. K. İŞ. BAK. 
2001A020060 

Tarõm Sektörü 
Tohumculuğun Gel. Prj. 

Tüm İller, 
8 Müessese 2001-2003 

* 
1416 

* 
565 

* 
450 

T. K .İŞ.BAK.
2002A020030

Tarõm Sektörü  
Bitki Hast. Ve Zarar. İle Mücadele 
Prj.  

Tüm İller ve 
Enstitüler 2002-2002 

* 
1755 - 

* 
1755 
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(Milyar TL.) 

PROJE NO PROJE ADI YER 
(İl ve İlçesi) 

İŞİN BAŞL. 
BİTİŞ TAR. 

TOPLAM 
PROJE 
TUTARI 

2001 SONUNA 
KADAR TAH. 
HARCAMA 

2002 YILI 
YATIRIMI 

T. K. İŞ. BAK. 
2002A030010 

Tarõm Sektörü 
Hayvan Hast. Ve Zarar. İle Müc.  Prj.  

Tüm İller, Enst., İl 
Kont. Lab,, Tahaf. Ve 
Güm. Vet. Müd. 

2002-2002 
* 

10725 -
*

10725

T. K. İŞ. BAK. 
1998A020240 

Tarõm Sektörü  
Tarõmda İstihdam, İstatistik ve Ulusal 
Hesaplar Alanõnda DİE Kapasite 
Güçlendirme ve Tarõmsal İşletme 
Yapõsal Analizi Prj.  

Tüm İller  1998-2002 
* 

211 
*

151
*

60

T.K. İŞ .BAK. 
1998A020250 

Tarõm Sektörü  
Uzaktan Algõlama İle Tarõm Alan. Tes. 
Amacõyla Arazi Örtüsü Belirleme Prj.  

Tüm İller  1998-2002 
* 

683 
*

433
*

250

T. K .İŞ. BAK.
1999A030030

Tarõm Sektörü  
Hayvansal Verim Katsayõlarõnõn Yen. Tüm İller  1999-2002 

* 
184 

*
79

*
105

HAZİNE MÜS. 
2001A020580 

Tarõm Sektörü  
Tarõm Reformu Uygulama Prj.  Tüm İller  2001-2005 

* 
226772 

*
10253

*
44315

TAKSAN 
GN.MD. 
2002C220020 

İmalat Sektörü 
İdame Yenileme ve Tamamlama Kayseri - İncesu 2002-2002 400 - 400

TCK.GN. MD. 
1997E040710 

Ulaştõrma Sektörü 
Boğazköprü-Himmetdede-Avanos Ayr. Kayseri 1997-2003 46438 6269 1500

TCK GN. MD. 
2000E040140 

Ulaştõrma Sektörü 
Kayseri Kuzey Çevre Yolu Kayseri 2000-2005 14200 2142 700

TCDD GN. MD. 
1997E010140 

Ulaştõrma Sektörü 
Konteyner Kara Terminalleri 7 İl (Kayseri) 1997-2005 

* 
27599 

*
4747

*
1400

TCDD GN. MD. 
1997E010150 

Ulaştõrma Sektörü 
Boğazköprü-Ulukõşla-Yenice 

Kayseri, Niğde, 
Adana 1997-2005 

* 
413330 

*
-

*
1

ANT.BŞK. 
2002E050090 

Ulaştõrma Sektörü  
Hizmet Binasõ Yapõmõ 

Kayseri, Erhaç, 
Diyarbakõr 2002-2002 

* 
91 

*
-

*
 91

TCK GN. MD. 
1994F000190 

Turizm Sektörü 
Ürgüp-Boğazköprü Yolu Kayseri, Nevşehir 1994-2003 9601 4890 800

TCK GN. MD. 
1998F000070 

Turizm Sektörü 
Kayseri-Hacõlar-Erciyes Yolu Kayseri 1998-2003 3107 44 100
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 (Milyar TL.) 

PROJE NO PROJE ADI YER 
(İl ve İlçesi) 

İŞİN BAŞL. 
BİTİŞ TAR. 

TOPLAM 
PROJE 
TUTARI 

2001 SONUNA 
KADAR TAH. 
HARCAMA 

2002 YILI 
YATIRIMI 

MET.İŞ.GN.MD 
1994F000370 

Turizm Sektörü 
Met.İst.Binasõ ve Çev.Tahdidi İnş. Kayseri/Erciyes 2000-2003 150 - 1

İÇİŞLERİ BAK. 
1991G000080 

Konut Sektörü 
Kaymakamevi (Melikgazi) Muhtelif  (49 İlçe) 1991-2002 

* 
5400 

* 
3400 

*
2000

MEB 
1998H010040 

Eğitim Sektörü 
İlköğr. Ok. + Ek Derslik + Devam 
Eden İşl. İkmal. 

81 İl 1998-2002 
* 

390000 
* 

240000 
*

150000

MEB 
2000H010070 

Eğitim Sektörü 
İlköğr. Ok. Mrk. Devam Eden İşl. 
İkmal.  

81 İl 2000-2002 
* 

350000 
* 

200000 
*

150000

MEB 
2002H010150 

Eğitim Sektörü 
İlköğretim Okullarõ 81 İl 2002-2003 

* 
300000 - 

*
110000

MEB 
2001H010230 

Eğitim Sektörü 
B. Toraman Lisesi İkmal İnş. Kayseri- Felahiye 2001-2002 400 300 100

MEB. 
2002H020560 

Eğitim Sektörü 
Kõz Meslek Lisesi Ek Bina Kayseri-Kocasinan 2002-2003 1500 - 250

MEB. 
1995H020150 

Eğitim Sektörü 
Anadolu O.T.M.L. İkmali  Kayseri 1993-2003 2100 1600  300

MEB. 
1997H021140 

Eğitim Sektörü 
Halk Eğitim Merkezi Kayseri-Yeşilhisar 1997-2002 480 280 200

MEB. 
1996H020240 

Eğitim Sektörü 
Öğretmenevi Kayseri-Põnarbaşõ 1996-2002 265 255 10

İŞ-KUR GN. MD. 
2001H020710 

Eğitim Sektörü 
Özelleştirme Sosyal Destek Prj.  Tüm İller 2001-2004 

* 
36220 

* 
5431 

*
6864

ERCİYES ÜN. 
2002h030630 

Eğitim Sektörü 
Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi Kayseri 2002-2002 137 - 137

ERCİYES ÜN. 
1984H030050 

Eğitim Sektörü 
İkt. ve İda. Bilim. Fak. (26000 m2) Kayseri 1984-2003 6200 5682 250

ERCİYES ÜN. 
1994H031130 

Eğitim Sektörü 
Merkezi Kütüphane ve Bilgi İşl. Mrk. Kayseri 1994-2003 3250 2877 100
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(Milyar TL.) 

PROJE NO PROJE ADI YER 
(İl ve İlçesi) 

İŞİN BAŞL. 
BİTİŞ TAR. 

TOPLAM 
PROJE 
TUTARI 

2001 SONUNA 
KADAR TAH. 
HARCAMA 

2002 YILI 
YATIRIMI 

ERCİYES ÜN. 
1982H030040 

Eğitim Sektörü 
Kampüs Altyapõ Tevsii Kayseri 1982-2003 13500 11129 2150

ERCİYES ÜN. 
1993H032080 

Eğitim Sektörü 
Rektörlük Binasõ ve Mediko Sosyal Kayseri 1993-2003 3500 2274 1000

ERCİYES ÜN. 
1994H033390 

Eğitim Sektörü 
Güzel Sanatlar Fakültesi Kayseri 1994-2003 3300 2547 600

ERCİYES ÜN. 
1994H033380 

Eğitim Sektörü 
Mimarlõk Fakültesi Kayseri 1994-2003 3000 2044 450

ERCİYES ÜN. 
1990H031160 

Eğitim Sektörü 
Mühendislik Fakültesi Kayseri 1990-2004 6500 5910 320

ERCİYES ÜN. 
2002H030640 

Eğitim Sektörü 
Büyük Onarõm  

Kayseri, Nevşehir, 
Yozgat 2002-2002 

*
1720 -

*
1720

ERCİYES ÜN. 
2002H030650 

Eğitim Sektörü 
Makine ve Teçhizat Alõmõ  

Kayseri, Nevşehir, 
Yozgat 2002-2002 

*
1445 -

*
     1445

ERCİYES ÜN. 
2002H030660 

Eğitim Sektörü 
Bilgi Teknolojileri  

Kayseri, Nevşehir, 
Yozgat 2002-2002 

*
500 -

*
            500

KÜLTÜR BAK. 
1976H040130 

Eğitim Sektörü 
İl Kültür Merkezi Kayseri 1976-2003 4717 1265 2000

GENÇ.VE 
SPOR 
1989H050100 

Eğitim-Beden Eğt. ve Spor 
Sektörü 
Antreman Spor Salonu  

Kayseri-Yahyalõ 1997-2002 946 180    766

ERCİYES ÜN. 
1998H050160 

Eğitim-Beden Eğt. ve Spor Sektörü
Açõk ve Kapalõ Spor Tesisleri Muhtelif 1998-2003 

*
1400

*
244

*
230

SAĞLIK BAK. 
1991I000040 

Sağlõk Sektörü 
Devlet Hastanesi Kayseri-Sarõz 1991-2003 2860 1570 100

SAĞLIK BAK. 
1995I000110 

Sağlõk Sektörü 
Hekimevi Kayseri 1995-2003 704 314 100

SAĞLIK BAK. 
1998I000440 

Sağlõk Sektörü 
Devlet Hastanesi Kayseri-Özvatan 1998-2003 297 80 10
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(Milyar TL.) 

PROJE NO PROJE ADI YER 
(İl ve İlçesi) 

İŞİN BAŞL. 
BİTİŞ TAR. 

TOPLAM 
PROJE 
TUTARI 

2001 SONUNA 
KADAR TAH. 
HARCAMA 

2002 YILI 
YATIRIMI 

SAĞLIK BAK. 
2001I000090 

Sağlõk Sektörü 
Çocuk Hastanesi  Kayseri 2001-2003 2030 - 101 

ERCİYES ÜN. 
1994I000680 

Sağlõk Sektörü 
Üni.Arş.ve Uyg.Hast. Mak.ve Teç. Al.  Kayseri 1994-2003 36400 28000 4180 

ERCİYES ÜN. 
2002I000510 

Sağlõk Sektörü 
Bilgisayar Otomasyon Prj. Kayseri 2002-2002 260 - 260 

ERCİYES ÜN. 
2002I000520 

Sağlõk Sektörü 
Üni.Arş. ve Uyg.Hast. Büyük Onarõm  Kayseri 2002-2002 2000 - 2000 

ERCİYES ÜN. 
2002I000530 

Sağlõk Sektörü 
Üni.Arş. ve Uyg.Hast. Taşõt Alõmõ  Kayseri 2002-2002 60 - 60 

SSK BŞK. 
2001I001490 

Sağlõk Sektörü 
Dispanser İnş. 

Kayseri-
Develi 2001-2004 1400 - 2 

BAY. İSK. BAK. 
1994K010720 

DKH Sektörü 
Kapalõ Çarşõ Onarõmõ Kayseri 1994-2003 1565 120 200 

DSİ GN. MD. 
1995K050150 

DKH Sektörü 
Kayseri (Bahçelik) İçmesuyu Prj.  Kayseri 1995-2008 76080 19021 6500 

İLLER BANK. 
1985K060140 

DKH Sektörü 
Develi Kanalizasyon Projesi 

Kayseri-
Develi 1985-2002 2354 1814 540 

İLLER BANK. 
1987K060100 

DKH Sektörü 
Kayseri Kanalizasyon Projesi  Kayseri 1987-2004 43765 36088 2610 

KASKİ GN. MD. 
1993K060570 

DKH Sektörü 
Kayseri Kanalizasyon Projesi (Arõtma) Kayseri 1993-2003 67177 47546 10986 

KÖY HİZM.  
2002K070060 

DKH Sektörü 
Yamula Barajõ İskanõ Kayseri 2002-2003 1500 - 150 

KÖY HİZM. 
1991K070320 

DKH Sektörü 
Köy İçmesuyu Yapõmõ Kayseri 1991-2004 1600 - 150 

SAN.TİC.BAK. 
1998K090010 

DKH Sektörü 
Organize San. Bölgesi (Başakpõnar) Kayseri-

Talas 
1998-2003 

**
2 - 

** 
1 
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(Milyar TL.) 

PROJE NO PROJE ADI YER 
(İl ve İlçesi) 

İŞİN BAŞL. 
BİTİŞ TAR. 

TOPLAM 
PROJE 
TUTARI 

2001 
SONUNA 

KADAR TAH. 
HARCAMA 

2002 YILI 
YATIRIMI 

SAN.TİC.BAK. 
1998K090340 

DKH Sektörü 
2. Organize Sanayi Bölgesi 
(Mimarsinan)

Kayseri 1998-2004 
**
2 - 

** 
1 

SAN.TİC.BAK. 
1999K090420 

DKH Sektörü 
Organize Sanayi Bölgesi Kayseri-Develi 1999-2006 

**
2 - 

** 
1 

SAN.TİC.BAK. 
1998K090360 

DKH Sektörü 
Organize Sanayi Bölgesi Kayseri-

Hacõlar 
1998-2006 

**
2 - 

** 
1 

SAN.TİC.BAK. 
1998K090370 

DKH Sektörü 
Organize Sanayi Bölgesi Kayseri-

İncesu 
1998-2006 15000 788 540 

SAN.TİC.BAK. 
1997K110020 

DKH Sektörü 
Küçük Sanayi Sitesi Kayseri-

Tomarza 
1997-2004 1390 66 100 

ERCİYES ÜN. 
2002K120230 

DKH Sektörü 
Sultansazlõğõ Milli Parkõ ve Çev. Sucul. 
Ekosistem Ağõr Metal Kirliliği İnc. 

Kayseri 2002-2002 80 - 80 

SYDTF 
GEN.SEK. 
2002K130100 

DKH Sektörü 
Sosyal Riskin Azaltõlmasõ Prj.  Tüm İller 2002-2005 

*
65700 - 

* 
3000 

T  O  P  L  A  M 783455 237209 44103 

NOT: (*)   Muhtelif illeri kapsadõğõndan toplama dahil edilmemiştir. 
           (**) Kamulaştõrma ve yatõrõm için gereken harcamalarõn tamamõ Müteşebbis Heyet tarafõndan karşõlanacaktõr. 
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Ek Tablo 2: Kayseri İli Maden ve Enerji Kaynaklarõ 

ASBEST (Asb) 

 Bünyan-Akkõşla zuhuru 
Kalite: Lif uzunluğu 4-5 cm. 

 Rezerv: Zuhur 

 BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO  (Cu-Pb-Zn) 
 Zamantõ Karbonatlõ Pb-ZnYatağõ 
 Tenor:35 Zn-Pb 

Rezerv:Geçmiş yõllarda 400 ton üretim yapõlmõştõr. 

 Yahyalõ-Kozoluk yatağõ: 
Tenor:25 Zn  Rezerv: Geçmiş yõllarda 500 ton üretim yapõlmõştõr. 

 Yahyalõ-Ağicaşar Yatağõ: 
Tenor :  % 3 Pb.- %  22 Zn 
Rezerv : 10.000 ton görünür, 5.000 ton mümkün 

 Yahyalõ-Sucat Yatağõn : 
Tenor: % 1 Pb- % 25 Zn 
Rezerv : 5.000 ton görünür, 5.000 ton muhtemel, 5.000 mükün 
            Geçmiş yõllarda 7.000 ton üretim yapõlmõştõr. 

 Yahyalõ-Sazak Yatağõ : 
Tenor : %3,5 Pb, %9 Zn, % 15-40 Fe 
Rezerv : 22.000 ton mümkün 

Yahyalõ-Mezargedik, Karagediği Yataklarõ : 
 Tenor :- 

Rezerv : 7.000 ton mümkün rezerv belirlenmiş, geçmiş yõllarda 6.700 ton üretim yapõlmõştõr. 

Yahyalõ-Milas-Alagol Yatağõ : 
Tenor :-  
Rezerv : Geçmiş yõllrda 10.000 ton üretim yapõlmõştõr. 

Günümüzde 5.000 ton rezerv vardõr. 

 Yahyalõ-Dereköy, Karligin Yataklarõ : 
Tenor : % 2-10 Pb,  % 20-25  Zn,  
Rezerv : 25.000 ton görünür, 21.000 muhtemel, 23.000 ton mümkün  

Rezerv vardõr. Geçmiş yõllarda 150.000 ton üretim yapõlmõştõr. 

 Develi-Köprüüstü,Kaleköy,Çakõlpõnar Köyleri : 
Tenor : % 1-15 Pb,   %12.9-37 Zn, %  

Rezerv : 212.000 ton görünür, 18.000 ton görünür-muhtemel, 116.000 ton muhtemel, 1.076.000 
ton cevher üretilmiştir.120.000 ton mümkün rezerv vardõr. Bu yataklardan 

DEMİR  ( Fe) 

Bünyan-Tacin Yatağõ : 
Tenor : %52 Fe 
Rezerv : 500.000 ton görünür+muhtemel rezerv hesaplanmõştõr. 

Şimdiye kadar 400.000 ton üretim yapõlmõştõr. 

Põnarbaşõ � Karahalka Yatağõ : 
Tenor :  % 46 - 54  Fe 
Rezerv : 1.000.000 ton görünür+muhtemel rezerv hesaplanmõştõr. 

Bu güne kadar yataktan 350.000 ton üretim yapõlmõştõr. 
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Karamadazi Grubu : Kovalõköy, Sayburnu, Nevruz7.,Kurbağapõnarõ, 
Çadõrkaya, İsmailkaya, yataklarõ : 

Tenor :  % 40 � 55 Fe 
Rezerv : 7.500.000 ton görünür + muhtemel. Yatak halen işletilmektedir. 

Develi � Zile Yatağõ : 
Tenor :  % 35 - 55  Fe 
Rezerv : 600.000 ton görünür+muhtemel  Geçmişte bir miktar üretim  

yapõlmõş olup şu anda üretim yoktur. 

Yahyalõ � Kuzuluk Yatağõ : 
Tenor :  % 51  Fe 
Rezerv : 60. 000 ton görünür+muhtemel. Geçmiş yõllarda yatakta üretim  
             yapõlmõştõr. 

Karaköy � Magarabeli Yataklarõ : 
Tenor :  % 50 - 55  Fe 
Rezerv : 2.200.000 ton görünür+muhtemel. Ancak Mağarabeli yatağõnda  
             daha sonradan yapõlan sondajlarla 2.500.000 ton ilave rezerv  
             belirlenmiştir. Cevherin tamamõ işletilmiştir.  

Karaköy Grubu : Kõzõ, Menteş, Kartalkaya, Uyuzpõnarõ, Elmadağbeli  
Yataklarõ : 
Tenor :  % 40 � 60   Fe 
Rezerv : 5.000. 000 ton görünür+muhtemel. Karaca Tepe�de özel sektör 

Tarafõndan yeni rezervler bulunmuştur. Yataklar işletilmiştir. 

DİYATOMİT  ( Diy ) 

Merkez � Hõrka Köyü Yatağõ : 
Kalite :  Orta 
Rezerv : 6.300.000 ton görünür,  12.750.000 ton muhtemel.  

FLOURİT  ( F ) 

Felahiye � Hayriye Sahasõ : 15 adet zuhur vardõr. 
Tenor : Flourit, pirit, galenit ve demir 
Rezerv : 

FOSFAT  ( P ) 

Yahyalõ � Cürükler, Kazanlõ Yataklarõ : 
Tenor : % 5 p 205   
Rezerv : 671.000 ton görünür. 

JEOTERMAL SAHALAR  ( Jtm) 

Himmetdede alanõ � Bayramhacõ alanõ : 

JIPS  ( Jips ) 

Bünyan Yatağõ : 8 km. batõsõnda  
Tenor : - 
Rezerv : 1 � 1.5 milyon ton 
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KAOLEN  ( Kao ) 

Felahiye � Badanalõk Yatağõ : 
Tenor : % 23 � 34 Al203 
Rezerv : 445.800 ton görünür+muhtemel. Yatak seramik sanayi,  

Hammaddesi olarak işletilmektedir. 

KROM  ( Cr ) 

Põnarbaşõ ve Tomarza Zuhur ve Yataklarõ : Genel Müdürlüğümüzün 1989 
yõlõnda yaptõğõ çalõşmalarda 135 adet krom mostra, zuhur ve yatak 
belirlenmiştir. Bunlardan 50 si ocak şekline dönüştürülmüş, 85�i ise yarma olarak 

kalmõştõr. 
Tenor : % 11.8 � 50.6 Cr203 
Rezerv : 56.435 ton görünür, 1.012.745 ton muhtemel ve 374.270 ton mümkün 

Çalõşan ocaklardaki krom cevherinde herhangi bir teknolojik problem 
Bulunmamaktadõr. 

KUM � ÇAKIL  (  KCM ) 

Talas � Delice Sahasõ : 
Kalite : Orta 
Rezerv : 1.00.000 m3 muhtemel 

Sarõmsaklõ � Zirve Köyü : 
Kalite : Orta 
Rezerv : 3.590.000 m3  muhtemel. Modern işletmeler yapõlmaktadõr. 

Merkez - Yemliha, Beydeğirmeni Yataklarõ : 
Kalite : Sõva ve inşaatlarda kullanõlmaktadõr. 
Rezerv : - 

Merkez � Yõlanlõdağ � Sesli Tepe Yataklarõ : 
Kalite : Stabilize malzeme 
Rezerv : 60.000 m3 muhtemel 

MANGANEZ  ( Mn ) 

Develi (Söğütlü, Hacõpaşa, Satõkök), Põnarbaşõ (Çerkez, Karaboğaz) 
            Zuhurlarõ : 
Tenor : %18 � 47 Mn02 
Rezerv : 700 ton muhtemel, 500 ton mümkün 

MANYEZİT  ( Mag ) 

Develi � Yahyalõ (Karaköy) zuhuru : 
Tenor :- 
Rezerv : Zuhur 

MERMER  ( Mr ) 

Develi � Saraycõk, Tufanbeyli, Kurtkarapõnar Köyleri � TOROS SİYAHI 
Kalite : Kalsit kristallerinden oluşan karbonat matriks içinde makro 
             Ve mikro fosil kavkileri ile çok az dolamit ve mikro kuvars  

İçermektedir. Çatlaklar kalsit ve limonit dolguludur. Sertliği 3 � 4, 
              Yoğunluğu 2.73 g/cm3,  porozitesi % 0.2 
Rezerv : 300.000 m3 jeolojik FİRUZE YEŞİLİ 

Bilinen diğer mermerlerdendir. 



Kayseri İl Gelişme Raporu 

 .      242

TORYUM  ( Th ) 

Felahiye � Hayriye Zuhuru : 
Tenor :- 
Rezerv : Zuhur 

TUĞLA � KİREMİT  ( TğKi ) 

Develi � Bağlar � Ayvazhacõ, Çomaklõ ve Yeşilhisar Yataklarõ : 
Tenor : Orta � İyi 
Rezerv : 18.000.000 tonluk jeolojik 

TURBA  ( Turb ) 

Ambar Yatağõ : 
Tenor : Orijinal tozda AID=1453 Kcal/kg dõr. 
Rezerv : 104.926.000 ton görünür 

URANYUM  ( U ) 

Felahiye Zuhuru: 
Tenor : Aktif uranyum anomalileri vardõr. 
Rezerv : - 
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POMZA  ( Pom ) 

REZERV (m3) YATAĞIN 
BULUNDUĞU 

YER 
Görünür Muhtemel Mum 

KALİTE YATAĞIN 
DURUMU 

AÇIKLAMALAR 

Kayseri-Merkez-
Cebir Köyü 31.771.000 63.442.000 İyi İşletiliyor 

Kõsmen   yõkama 
gerekmektedir 

Kayseri-Merkez-
Köprüköyü 6.302.865 12.606.730 İyi İşletiliyor 

Yõkama işleme 
gereklidir. 

Kayseri-Talas-
Başakpõnar 22.539.217 62.309.750 Kõsmen iyi İşletiliyor 

Kõsmen yõkama işlemi 
gerekmektedir. 

Kayseri-Merkez-
Talas 776.000 2.330.000 Orta İşletiliyor 

Yõkama işleme 
gereklidir. 

Kayseri-Merkez-
Gürpõnar Köyü 6.390.000 13.620.000 Kõsmen iyi İşletiliyor 

Kõsmen yõkama 
gerekmektedir 

Kayseri-Merkez-
Mimarsinan 700.000 1.400.000 İyi İşletiliyor 

Kõsmen yõkama 
gerekmektedir 

Kayseri-Talas-
Sakaltutan Köyü 18.217.000 36.434.000 Kõsmen iyi İşletiliyor 

Kayseri-
Tomarza-Ekinli 

Köyü 
35.566.666 71.134.000 Orta İşletiliyor 

Yõkama İşlemi 
gereklidir. 

Kayseri-Talas-
Çömlekçi Köyü 9.038.500 27.118.500 Orta İşletiliyor 

Yõkama İşlemi 
gereklidir. 

Kayseri-Talas-
Yazõlõ Köyü 56.334.000 112.667.000 Orta İşletiliyor 

Yõkama işlemi 
gereklidir. 

Kayseri-Talas-
Kepez  Bel. 20.228.300 60.675.000 Orta İşletiliyor 

Yõkama işleme 
gereklidir. 

Kayseri-Talas-
Yazyurdu Köyü 38.800.000 116.400.000 Orta İşletiliyor 

Yõkama işleme 
gereklidir. 

Kayseri-Talas-
Örencik Köyü 13.888.000 27.776.000 Orta İşletiliyor 

Yõkama İşlemi 
gereklidir. 

Kayseri-
Tomarza-

Karaklõk Tepe 
Mevkii 

4.029.400 80.058.800 İyi 
.

TOPLAM 300.580.948 687.970.780 

LİNYİT  ( Lin ) 

KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ( % ) REZERV (1000 ton) YATAĞIN 
BULUNDUĞU 

YER 
SU KÜL KÜKÜRT AID K 

kal/kg. 
GÖR. MUH. MUM JEO 

AÇIKLAMA 

Sarõz-Kapalõ-
Karapõnar 15.00 12.00 - 4.200 - 481 - - Açõk ve 

İşletme 
Põnarbaşõ-Malik 
Boğazõ İşletme 18.00 17.00 - 4.000 - 500 - - Kapalõ. 

Yeşilhisat 
Hacõbeli 20.00 15.00 - 4.100 - 240 - - Kapalõ. 

Põnarbaşõ 
Kõrkgeçit - - - 3.000 15 350 - - 
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Ek Tablo 3: Yerel Kurumlar Anket/ Bilgi Formu Sonuçlarõ Değerlendirme Tablosu 

KURUMUN ADI 

1-Size göre 
Kayseri İli�nin (il
merkezi ve ilçeler)
bugüne kadar ki
göstermiş olduğu
gelişme
başarõsõnõn
arkasõndaki temel
etkenler ve
potansiyeller
nelerdir?

2-Size göre Kayseri İli�nin
bundan sonraki gelişme
sürecinin hõzlandõrõlmasõnda,
değerlendirilmesinde fayda 
gördüğünüz öncelikli kaynaklar
(potansiyeller) nelerdir? 
Gelişme sürecini hõzlandõrma
için neler yapmak gerekir?

3-Çalõşma alanõnõzla/
sektörünüzle ilgili 
Kayseri İli�ndeki başlõca
sorunlar nelerdir? 
Maddeler halinde 
belirtiniz. 

4-Üçüncü maddedeki sorunlara
yönelik olarak çözüm önerileriniz
nelerdir?

5-Kayseri İli�nin
ekonomik ve sosyal
gelişmesiyle ilgili diğer
düşünceler:

1-Büyükşehir
Belediye Bşk.

a)İnsanõnõn girişimci
bir yapõya sahip 
olmasõ 
b) Halkõn
içerisinden olan 
mahlli yöneticilerin
toplumun  önünü
açacak çalõşmalar
yapmasõ

a) İl merkezine göre geri 
durumdaki ilçelerin 
geliştirilebilmesi için illerin idari
yapõlarõnda yeniden düzenleme
yapõlarak yerinden yönetim 
kuruluşlarõna yetki ve kaynak
aktarõmõna gidilmelidir.
b)Şehrin çevre illerle kara ve hava
ulaşõmõnõnõ geliştirlmesi, ihtisas
fuarlarõ ve tanõtõm faaliyetlerine
ağõrlõk verilmelidir.

SEKTÖRÜ : D.K.H. 
a)Kaynak sorunu
b)Yetki sorunu
c)Kalifiye personel 
eksikliği
d) İldeki diğer kamu
kuruluşlarõnõn bedelsiz 
yoğun hizmet talepleri 

a)Belediyelerin Kendi kaynaklarõnõ
yaratmalarõna imkan sağlanmalõdõr
b) Belediyeler aktarõlan ödeneklerin
daha rasyonel kõstaslara göre 
belirlenmesi 
c)Mahalli idareler yasasõ en kõsa
zamanda çõkarõlmalõdõr. 
d)Diğer kamu kuruluşlarõnda atõl
vaziyette bekleyen teknik
elemanlarõn Belediyelerde istihdamõ
sağlanmalõdõr.

- 

KASKİ Genel 
Müdürlüğü 

a)Şehirlerarasõ yol 
güzergahõnõn
üzerinde bulunmasõ

a)Mevcut turizm alanlarõnõn 
korunmasõ ve bu alanlara 
yenilerinin eklenmesi 
b)Tarõm, arõcõlõk ve seracõlõk gibi 
mesleki gruplarõn desteklenmesi

SEKTÖRÜ : D.K.H. 
a)Şehrin imarsõz 
kõsõmlarõnõn imar 
planlarõnõn yapõlmasõ 
b)Şehir imar planõnda
yapõlan değişiklikler ile
yeni oluşan yerleşim 
yerleri hakkõnda 
KASKİ�nin görüşünün 
alõnmamasõ 
c) Kayseri�nin içmesuyu
deposu olan Sarõmsaklõ
havzasõnõn yeraltõ
sularõnõn sulama suyu
olarak kullanõlmasõ

a)Gecekondu mahallelerinin imarlõ
yapõlaşmaya dönüştürülerek su ve
kanalizasyon şebekesinden
yararlanmasõnõn sağlanmasõ
b) İskana açõlacak yerlerin altyapõ
ihtiyaçlarõnõn KASKİ�ye önceden
iletilmesi
c)Sarmõsaklõ havazasõnõn korunmasõ
konusunda tedbir alõnmasõ

a)Mevcut olan ve az
bilinen turizm yerlerinin
günün şartlarõna uygun
olarak dizayn edilerek
turist sayõsõnda artõş
sağlanabilir.
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3-Köy Hizmetleri
İl Müdürlüğü

a) Devletine 
bağlõlõğõ ve güven
duymasõ
b)Çalõşkanlõğõ ve 
ticari zekasõ

a)Altyapõya yeterli seviyede 
kaynak ayrõlmasõ
b)Teknolojideki değişimin  
yakõndan takibi ve işgücünün buna 
uygun yetiştirilmesi 

SEKTÖRÜ : TARIM 
a)Ödenek yetersizliği
b)Yatõrõmlara
Vatandaşkatkõsõnõn
sağlanamamasõ

Bütçeden Kayseri�ye ayrõlacak payõn 
arttõrõlmasõ için  daha fazla gayret 
gösterilmelidir. 

a)Kayserinin Köyleri ve
ilçeleriyle birlikte altyapõ
sorunlarõnõn
çözümlenmesi
gelişmesini daha da
artõracaktõr.
b)Böylece Turizm 
sektörü de hak ettiği 
yere gelecektir.   
C)Yerel Yönetimlere 
daha fazla yetki ve 
kaynak sağlanmalõdõr. 

4-DSİ 12.Bölge
Müdürlüğü

a)Doğu ve 
Güneydoğuyu
batõya bağlayan 
yollarõn üzerinde 
kurulmuş olmasõ 
b)Cumhuriyetin ilk
yõllarõnda kurulan 
fabrikalarda yetişen
kalifiye elemanlarõn
özel girişimciliğe
yönelmesi
c)Halkõnõn teşebbüs
gücü ve doğal
kaynaklarõ

a)Sulanabilir tarõm arazilerinin 
biran önce sulu tarõma açõlmasõ
b)Hidroelektirik potansiyel 
değerlendirilmelidir. 
c)Hayvancõlõk geliştirilmelidir.
D)Halkõn teşebbüs gücünün teşvik
edilerek lokomotif sanayi 
kuruluşlarõnõn ilimize getirilmesi
e)Turizm potansiyelinin 
geliştirilmesi
f)Hava ve kara ulaşõmõnõn
geliştirilmesi

SEKTÖRÜ : TARIM 
a) Yatõrõm projelerine
yeterli ödeneğin
verilememesi
b)Teknik personelin ücret
yetersizliği nedeniyle 
çalõşma şevkinin 
kalmamasõ 
c)Yeni projelerin 
programa girmemesi 
d)Bütçe Kanunundaki bir
işin ihale edilebilmesi için
keşif bedelinin %10�u
kadar ödeneği 
bulunmalõdõr kuralõ 
projelerin ihale edilmesini 
geciktirmektedir.  

a)Bitmek üzere olan projelere
gerçekçi bir şekilde öncelik 
verilmelidir.
b)Personelin insanca yaşamasõnõ
sağlayacak bir ücret sistemi 
getirilmelidir
c)İhalelerde şart koşulan %10
ödenek şartõnõn enerji ve sulama
projelerinden kaldõrõlmasõ

a)İlde yabancõ dilde
eğitim yapacak bir
Teknik Üniversite
kurulmalõ
b)Çiftçiler eğitime tabi
tutulmalõ 
c)E.Ü. bünyesinde Ziraat
Fakültesi açõlmalõ
d)Kapatõlan Şehir fuarõ
yeniden açõlmalõ 
e)Enerji projeleri yap-
işlet-devam et modeli ile
hõzlandõrõlmalõ
f)Doğalgaz en kõsa
zamanda gelmeli
g)Hava kirliliğini önleyici
etkin tedbirler alõnmalõ
h)El sanatlarõ teşvik
edilmeli

5-Karayollarõ
6.Bölge
Müdürlüğü

a)Kurum amiri 
olarak işlerin yakõn 
takibi ve süratli 
sonuçlandõrõlmasõ  

a)Güney Çevreyolunun progarma
aldõrõlmasõ
b)Devam eden yatõrõm projelerinin
ödeneklerinin yeterli düzeye 
çõkarõlmasõ ve zamanõnda 
gönderilmesi 

SEKTÖRÜ : ULAŞTIRMA 

Bölge ödeneklerinin 
artõrõlmasõ 

İl Koordinasyon Kurulunda sunulan 
yatõrõmlarõn gerçekleştirilebilmesi için 
yakõn takip ve hõzlandõrõlmasõ 

Karayollarõ mevcut yol 
ağõnõn korunmasõ ve 
Bakõm ödeneklerinin 
artõrõlmasõ 
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6-Vakõflar Bölge
Müdürlüğü

a)Kayserilinin iline
ve değerlerine
sahip çõkmasõ
b)Kayserinin yer altõ
zenginlikleri ile 
Kültür ve tabiat 
varlõklarõnõn 
değerlendirilmesi 
c)Esnaf ve 
sanatkarlõk
hizmetlerinin  önde 
tutulmasõ 

a)Havaalanõnõn ve Erciyes Kayak
Merkezinin Uluslararasõ düzeye
getirilmesi
b)Metro ve tramvay ulaşõmõna
başlanmasõ 
c)Kültepe kazõ çalõşmalarõna hõz
verilmesi, tanõtõmõnõn etkin 
yapõlmasõ 
d)Yabanlu pazarõnõn yeniden
canlandõrõlarak uluslararasõ
düzeye getirilmesi
e)Kayseri Serbest Bölgesinin
canlandõrõlmasõ

SEKTÖRÜ : D.K.H. 
a)Tarihi vakõf eserlerinin
bakõm, onarõm ve çevre
düzenlemelerinin
yaptõrõlmasõ ve turizme
kazandõrõlmasõ

a)Tarihi vakõf eserlerin öncelik 
sõrasõna konarak yõllar itibariyle 
hepsinin bakõm onarõmõ
gerçekleştirilmelidir.
B)Bu konuda belediye-Gönüllü 
kuruluşlar, Vilayet-Özel İdare-
Birliklerin imkanlarõndan
yararlanõlabileceği gibi Yap-İşlet-
Devret modeline göre ihale edilebilir.
C)Devlet Bakanlõğõ nezdinde girişm
yapõlmalõdõr. 
D)Yerel yöneticler vakõf arsalarõna
imar çalõşmalarõnda azami titizlik
göstermelidir.

Küçük esnaf ve 
sanatkarlarõn 
sorunlarõna eğilerek 
bunlara maddi kaynak 
sağlanmalõdõr. 

7-İller Bankasõ
9.Bölge
Müdürlüğü

a)Yetkili kurum ve 
kuruluşlar ile 
kişilerin özenli 
gayretli, verimli, 
planlõ ve koordineli 
çalõşmalarõ 
b)Vatandaşlarõn
müteşebbis ve
çalõşkan  ruha sahip
olmalarõ

Mevcut turizm potansiyeli 
gözönünde bulundurularak 
turizmin geliştirilmesi 

SEKTÖRÜ : D.K.H. 
a)Kanalizasyon
tesislerindeki ödenek 
ihtiyaçlarõ,
b)Personel ihtiyacõ

Ödenek artõrõlmasõ ve personel 
temini yönündeki gayretlerin 
sürdürülmesi 

a)Gerekli ödeneklerin
sağlanmasõ
b)E.Ü.ne ilave olarak
yeni bir üniversite
kurulmasõ

8-PTT
Başmüdürlüğü

SEKTÖRÜ : 
HABERLEŞME 
a)Mevcut PTT binasõ
yetersiz durumdadõr.
B)İş hanõ ve 
apartmanlarda posta 
kutusu bulunmamasõ 
haberleşme işlemlerini 
aksatmaktadõr.  

a)Cumhuriyet meydanõnda bulunan
PTT Binasõnõn çevre düzenleme
çalõşmalarõ kapsamõnda biran önce
boşaltõlmasõ gerekmektedir. Bu
amaçla Telekom Müdürlüğü ile
ortaklaşa yaptõrõlacak yeni PTT
Binasõ inşaatõna başlanmasõ
gerekmektedir.
B) İş hanõ ve apartmanlarda posta
kutusu yaptõrõlmasõ zorunlu hale
getirilmelidir.

9-İl Telekom 
Müdürlüğü

a) İlin ticari 
geçmişinin çok eski
olmasõ
b) Devlet eliyle
kurulan fabrikalar
okul görevi
yapmõştõr.

A)Serbest Bölgenin faal hale 
getirilmesi

SEKTÖRÜ : 
HABERLEŞME 
 Eski evlerin bina 
ankastrelerinin yetersiz 
olmasõ veya hiç 
olmamasõ telefon
arõzalarõna sebebiyet 
vermekte 

Eski bina sahiperine çirkin görüntü 
nedeniyle Çevre Müdürlüğünce uyarõ 
yapõlmalõdõr. 



Kayseri İl Gelişme Raporu 

 .      247

10-TMO Bölge
Müdürlüğü

a)Halkõn girişimci 
olmasõ

Çiftçinin gelirinin artõrõlmasõ 
amacõyla verimliliği artõrõcõ tedbirler 
geliştirilmelidir. Çiftçi eğitimi 
yapõlmalõdõr. 

SEKTÖRÜ : TARIM 
a) Sermayesi sõnõrlõ
olan TMO nakit 
sõkõntõsõ içerisindedir,
üreticilere olan borçlar
zamanõnda
ödenenmemektedir.

a)Üreticinin ürününü TMO dõşõnda
satabilmesi için hububat tüccarõ ile un
fabrikasõ sahiplerinin alõm satõm
faaliyetlerine katõlmalarõ sağlanmalõdõr.
b) TMO�nun fonksiyonunu yapabilmesi
için; Çiftçi nüfusunun tespiti, sağlõklõ
kayõt tutulmasõ, üretim-tüketim
dengesinin kurulmasõ, çiftçi birliklerinin
oluşturulmasõ, hububatõn  borsalarda
aktif olarak işlem görmesi
sağlanmalõdõr.

11-Tapu ve 
Kadastro Bölge 
Müdürlüğü 

a)Eğitim ve kültür
seviyesi geçmişe
nispetle yükselmiştir
b)Kayseri coğrafi
olarak merkezi bir
konumdadõr
c)Devletin kurduğu
fabrikalar özel 
sektörün kalifiye 
eleman ihtiyacõnõ 
karşõlamõştõr. 

A)Kültür ve okuma seviyesi daha
da yükseltilmelidir
b)Güzel sanatlarõn geliştirilmesi
için Kültür Sarayõnõn acilen
tamamlanmasõ
c)Üniversite-Sanayi işbirliğinin 
geliştirilmesi, sanayicilerin dõş 
pazarlarda ortak hareket etmesinin 
sağlanmasõ 
d)İhracat imkanlarõ bakõmõndan
Büyükelçilikler ve 
konsolosluklarõmõzdaki ticari 
ateşelerle irtibat sağlayacak bir 
birim oluşturulmalõdõr. 

SEKTÖRÜ : D.K.H. 
A)Personel yetersizliği
b)Otomasyona
geçilememesi
c)Hizmet binalarõnõn
yetersizliği 
d)Bilirkişi seçiminde 
zorluklar ve halkõn 
ilgisizliği 
e)Teknik personel 
yetersizliği
f)Arazide çalõşan 
görevlilere verilen 
harcõrahõn yetersizliği 
g)Araç-gereç
noksanlõğõ
h)Kayseri merkezde 
1950-60 arasõnda
kadastro yapõlmasõ ve
gecekondu sebebiyle
pafta yada parsellerin
teknik veya hukuki
güncelliğini
kaybetmesi

a)Tapu Sicil müdürlüklerindeki 
personel yetersizliğinin giderilmesi 
b)Bütün Tapu dairelerinin otomasyona
geçmesi
c)Personelin mesleki ve halkla ilişkiler
yönünden hizmet içi eğitime tabi 
tutulmasõ 
d)Köy ve mahalle muhtarlarõnõn Mülki
amirlerce uyarõlarak kadastro 
çalõşmalarõnda daha etkin 
yararlanõlmasõ 
e)Kadastro teknik personel ihtiyacõnõn
karşõlanmasõ
f)Arazide çalõşanlara verilecek 
harcõrahõn artõrõlmasõ 
g)Hizmet için gereken araç 
gereçlerinin sağlanmasõ 

a)Verimli ve sulu alanlara
sanayi tesisleri veya konut
yapõlmamalõdõr.
B)Demiryolu taşõmacõlõğõ
geliştirilmelidir.
C)Kayseri�de üretilen 
mallarõn iç pazarlara ve 
limanlara ulaştõrõlmasõ için 
hõzlõ tren imkanõ 
sağlanmalõdõr 
d)Ekilebilir arazilerde 
bölünmenin önlenmesi  
e)Tüm sektörlerde gelişme
bir bütün olarak
düşünülmelidir.
F)Kamu ve özel sektörün
işbirliğiyle Ar-Ge Merkezi
kurulmaldõr.

12-TEAŞ
Şeb.Tesis
3.Grup
Müdürlüğü

a)Özel sektör 
zihniyetinin önceden 
gelişmiş olmasõ 
b)Ticaretten
korkmayan ve neye
yatõrõm yapacağõnõ
bilen bir yapõya sahip
olamsõ

a)Turizme önem verilmelidir.
B)Çevre yolu ve şehir içi park 
ihtiyacõ giderilmelidir.

SEKTÖRÜ : ENERJİ 
Sektörel sorun 
bulunmamaktadõr 

- a)Enerji üretiminde yöresel
kaynaklardan
faydalanõlmalõdõr
b)İşletmelerin enerji
ihtiyaçlarõnõ kendilerinin 
karşõlamasõ teşvik 
edilmelidir. 
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13-TEAŞ
Erciyes
Şeb.İşlt.Grp.Md.

a)Coğrafi konum 
itibariyle ülkenin 
ortasõnda bulunmasõ, 
ulaşõm imkanlarõnõn 
elverişli olmasõ 
b)insanõnõn girişimci
ruha sahip olamsõ, 
yeniliklere açõk olmasõ 
c)Gelişmişlik
açõsõndan çevre iller
arasõnda bir cazibe
merkezi oluşturmasõ

a)İl merkezinde planlanan 
OSB�lerin biran önce faaliyete 
geçmelerinin sağlanmasõ 
b)Serbest Bölgeye işlerlik 
kazandõrõlmasõ 
c)Üniversite-Sanayi işbirliğinin 
artõrõlmasõ 
d)Kõş turizmine önem verilmesi,
Kapadokya ile turistik bağlarõn
artõrõlmasõ
e)Sanayicinin kalifiye işgücü
sağlanmasõ ve istihdamõ
konusunda teşvik edilmesi

SEKTÖRÜ : ENERJİ 
Sektörel sorun 
bulunmamaktadõr 

- a)Kayseri�nin tanõtõmõ için
çeşitli etkinlikler yapõlmasõ
b)Yatõrõmcõyõ cezbedecek
altyapõlarõn oluşturulmasõ 
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14-Kayseri ve 
Civarõ Elektrik 
T.A.Ş.

a)Tarihsel süreçte 
zengin medeniyetleri
bünyesinde toplamasõ
b)Anadolunun
ortasõnda ve önemli
karayolu
bağlantõlarõnõn
üzerinde bulunmasõ
c)1926 yõlõnda Atatürk
tarafõndan ilk kez
Kayseri ve Civarõ 
Elektrik Şirketi 
özelleştirlmiştir. Bu 
ildeki özel sektör 
ruhunun harekete 
geçmesine yol 
açmõştõr 
d)Kayseri�li girişmci
ruha sahiptir.

A)Parlamenterlerin devlet 
yatõrõmlarõnõn ilimize kaydõrõlmasõ
konusunda girişimde bulunup 
mücadele vermesi gerekir.
B)Özel sektör girişimcisinin  
sesine ciddi olarak kulak 
verilmelidir. 
C)Kayseri�nin gelişmesine etki
edecek en önemli faktörlerden biri
Turizmdir. Ciddi tanõtõmlar
yapõlmalõ , önemli turistik 
merkezlerdeki acentelerle sõkõ
koordine ve işbirliği yapõlmalõdõr.
D)İlçelerde tarõm ve hayvancõlõğa
ağõrlõk verilmeli, geri kalmõş ilçeler 
KÖY kapsamõna alõnmalõdõr. 

SEKTÖRÜ : ENERJİ 
a)Şehir merkezinde 
yapõlacak  trafo binalarõna 
belediyelerce yer tahsis 
edilmemesi 
b)Enerji naki hatlarõ
güzergahõnda istimlak ve
irtifa haklarõ konusunda
zorluklar çõkmaktadõr.
C)Belediye imar 
çalõşmalarõnõn zamanõnda 
bildirilmemesi ve bildirilen 
imar çalõşmalarõnõn da 
sonradan tadilat edilmesi 
d)Yapõ Kullanma ,izin 
blegesi olmayan yerleşim
birimlerine elektirik 
bağlanmasõ istenmektedir.
E)Enenrji nakil hatlarõ
gğüzergahõnda bulunan
ağaçlarõn kesiminde sorun
çõkmakta
f)Merkeze uzak yerlerde
ihtiyaç duyulan İş 
makinalarõ zamanõnda 
temin edilememekte 
g)Şehir merkezinin eski
mahallelerinde elektrik 
şebekesi eski ve 
yetersizdir. 
H)TEAŞ�a ait hatlardaki
sorunlarõn giderilmesi
konusunda yeterli çalõşma
yapõlmamaktadõr.
I)Kamu kurum ve 
kuruluşlarõ ile
belediyelerin elektrik 
borçlarõnõn tahsilinde 
sorunlar yaşanmaktadõr. 
İ)Anõz yakõlmasõ nedeniyle 
ağaç direkli elektrik hatlarõ 
zarar görmekte 

a)Belediye Meclisince  trafo bina 
yerlerinin istimlak edilmesi,
b)Kamu kuruluşlarõnõn bürokratik 
işlemlerinin hõzlandõrõlmasõ
c) Belediyelerin imar çalõşmalarõnõ ve
değişiklikleri zamanõnda Kuruma 
bildirmeleri.
D)Belediyelerin ruhsatsõz yapõlaşmaya
engel olmalarõ
e)Enerji nakil hatlarõ güzergahõndaki
ağaçlarõn kesiminde güvenlik tedbiri 
alõnmalõdõr 
f)Kamu kuruluşlarõnõn iş 
makinalarõndan yararlanma imkanõ 
sağlanmalõdõr 
g)Eski yerleşim birimlerinin yeni imara
uygun çalõşmalarõn belediyelerce 
tamamlanarak Kuruma bildirilmesi
halinde burdaki hatlarõn yenilenmesi
yapõlabilecektir.
H)TEAŞ�õn enerji nakil hatlarõna
normal enerji vermesi sağlanmalõdõr
õ)Anõz yakõlmamasõ konusunda köy
muhtarlarõnõn ve mülki amirlerin gerekli
tedbirlerin alõnmasõ

a)Kent Konseyinin 
toplantõlarõnõ aralõksõz 
sürdürmesi, alõnan 
kararlarõn il bazõnda 
çözümü mümkün 
olanlarõn il bazõnda, 
hükümet bazõnda 
çözüleceklerin 
parlamenterler 
kanalõyla 
çözümlenmesi 
b) Eğitime önem
verilmelidir.Eğitimde
çağa ayak
uydurabilrsek tarõmda,
ticarette, sanayide
sağlõkta da başarõlõ
olmamõz mümkündür.
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15-TCDD
Kayseri Gar 
Müdürlüğü

a)Tüm yönlerdeki 
ticaret yollarõnõn 
Kayseri�de birleşmesi 
b)Cumhuriyetin ilk 
yõllarõnda
demiryolunun İl�e 
gemesi

a)OSB ve Serbest Bölgeye 
Boğazköprü Gar�dan demiryolu 
bağlantõ hattõnõn yapõlmasõ
b)Kara konteyner Terminalinin 
kurularak Demiryolu 
taşõmacõlõğõnõn geliştirilmesi
c)Kayseri-Ankara demiryolu 
hattõnõn çift hat haline getirilmesi 
d)Kayseri-İstanbul arasõnda hõzlõ
tren seferlerinin konulmasõ

SEKTÖRÜ:ULAŞTIRMA 
a)Gar�da modern 
yükleme-boşaltma tesisi 
olmamasõ 
b)Hemzemin geçitlerde 
sürekli trafik kazasõ olmasõ
c) Kayseri-İstanbul
arasõnda hõzlõ tren seferi 
olmamasõ

a)Yeterli ödenek ayrõlmalõdõr
b)Hemzemin geçitlerde diğer 
kuruluşlarca gerekli tedbirler 
alõnmalõdõr.
C)Hammade, mamul maddelerin
taşõnmasõnda demiryoluna yönelmek 
suretiyle imalat sektöründe daha 
ekonomik üretim sağlanabilir. 

16-Ziraat
Bankasõ Bölge 
Müdürlüğü

a)Tarihte önemli 
medeniyetlere beşik 
görevi yapmõştõr 
b)Stratejik konumu  
ve müteşebbis insan 
gücü

a)Yabancõ sermaye teşvik edilerek
tarõmsal sanayi yatõrõmlarõna
ağõrlõk verilmesi,
b)İlde biriken tasarruflarõn yatõrõma
yöneltilmesi için il düzeyinde 
yatõrõm organizasyonlarõ 
oluşturulmasõ 
c)Savunma sanayii yatõrõmlarõna
ağõrlõk verilmelidir.

SEKTÖRÜ: BANKACILIK 
a) İldeki Yatõrõm Bankasõ
sayõsõ az ve yetersizdir.

Yatõrõm Bankacõlõğõ teşvik edilerek 
kaynaklar yatõrõma yönlendirilmelidir.  

A)Hayvancõlõk
geliştirilmelidir.
B)Hammaddesi
ilimizden sağlanan
Tarõma dayalõ sanayi
yatõrõmlarõna ağõrlõk
verilmelidir.
C)Hububat Borsasõ
kurulmalõdõr
d)Savunma Sanayi
yatõrõmlarõ konusunda
birikim sahibi iş
adamlarõnõn bir araya
getirilmesi gerekir.

17-İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

a)İnsanõnõn ticari 
yatkõnlõğõ ve ilin 
bulunduğu konum ve 
ulaşõm kolaylõğõ. 

A)Sanayi, tarõm ve hayvancõlõk
sektörlerinde bilimsel boyutlu 
çalõşmalara ağõrlõk verilmesi
b)İç ve dõş turizm çekim merkezi
olmasõ
c)Şehirleşmede altyapõ 
çalõşmalarõna ağõrlõk verilmesi 
d)Hava kirliliği ve görüntü-gürültü
kirliliğini giderecek çalõşmalar 
yapõlmasõ 

SEKTÖRÜ:EĞİTİM 
a)Bazõ branşlardaki 
öğretmen açõğõ vardõr 
b)Anasõnõfõ düzeyinde 
okullaşma ornaõnõn 
artõrõlmasõ için gayret 
gösterilmelidir 
c)Yaygõn Eğitim 
kurumlarõnõn daha aktif 
hale getirilmesi 
d)Eğitimin kalitesi
artõrõlmalõdõr 

a)Eğitimde Toplam Kalite Yönetimine
geçilmelidir.
B)Vatandaşlarõn maddi-manevi 
desteklerinin sağlanmasõ 
c)Eğitimin rutin giderlerinin velilerden
karşõlanmasõ
d)Eğitim sisteminde çağa uygun
düzenlemeler yapõlmalõdõr 

a)Sosyal ve kültürel
faaliyetlere katõlõm
artõrõlmalõdõr.
b)Erciyes Üniversitesi
sosyal ve kültürel
alanda yeterli
faalyetlerde
bulunmaldõr.
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18-İl Sağlõk
Müdürlüğü

a)Tarihi ipek yolu üzerinde
bulunmasõ
b)Önemli bir bilim ve kültür
merkezi olmasõ 

a)İlçelerde tarõm ve hayvancõlõğõn 
geliştirilmesi
b)Sulama projelerine öncelik verilmelidir.
C)Üniversitenein ilçelerde yüksekokul ve 
fakülte açmasõ
d)İlçelerde planlanan OSB�ler faaliyete
geçirilmelidir. 
E)İl merkezine yakon OSB�lerde emisyona
neden olmayan sanayi tesisler teşvik 
edilmelidir. 
F)Serbest Bölge olşturma çalõşmalarõ
sonuçlandõrõlmaldõr
g)Turizm alanõnda çalõşmalara ağõrlõk
verilmelidir. 
H)Özel üniversite teşvik edilmelidir.
I)Teknik Üniversite kurulmaldõr
i)Devlet-Millet işbirliği artõrõlmalõdõr

SEKTÖRÜ:SAĞLIK 
a)Sağlõk yatõrõmlarõ için il
merkezinde yeterli arsa 
bulunamamakta 
b)KÖY olmadõğõ için yeteri
kadar açõktan personel
atamasõ olmamakta
c)Ödenekler zamanõnda ve
yeterince gelmemektedir. 
D)Yardõmcõ hizmetler 
sõnõfõndaki açõk çalõşmalarõ 
aksatmakta 
e)İldeki sağlõk kuruluşlarõnõn
yetersizlikleri belirlenmelidir.
F)Mevcut Devlet hastanesi
ve SSK Hastanesi yetersiz
kalmaktadõr

a)Bazõ ilçelerin KÖY kapsamõna
alõnmasõ sağlanmalõdõr
b)Arsa temini konusunda 
Belediyeler destek olmalõdõr 
c)Yardõmcõ sağlõk hizmetleri 
personeli bakanlõktan
sağlanmaldõr
d)Rantabl olmayan sağlõk 
kuruluşlarõ kapatõlmaldõr. 
E)Mobil sağlõk hizmeti yeterli ve
yaygõnlaştõrõlmaldõr.
F)Mevcut Devlet ve SSK 
hastanelerinin kapasiteleri 
artõrõlmaldõr.
G)İhtisas hastaneleri 
planlanmaldõr.

A)Festivaller gibi
çeşitli sosyal
faaliyetler
organize
edilmelidir
b)Tiyatro ve 
konserlere ağõrlõk 
verilmelidir. 
C)Kültür sitesi 
tamamlanmaldõr 
d)Üniversite halk
ve sanayi ile
bütünleşmelidir,
Sosyal etkinliklere
öncü olmalõ
e)Spor teşvik 
edilmelidir

19-İl Özel 
İdare
Müdürlüğü

a)Kayseri halkõnõn 
müteşebbis ve ticari 
zihniyeti 
b)Coğrafi konumunun iyi
bir yerde olmasõ

Yerel Yönetimler(Özel İdare) yasasõnõn biran 
önce çõkartõlmasõ 

SEKTÖRÜ: D.K.H. 
a)Finansman kaynaklarõ 
yetersiz 
b)Personel ve teşkilat yapõsõ
yetersiz
c)Seçimle gelenlerin yeterli
bilgiye sahip olmayõşõ
d)Halkõn ilgisizliği
e)Yeterli derecede
demokratik kurallara uygun
yapõda olmayõşõ
f)Vesayet denetiminin 
fazlalõğõ 

a)Sorunlarõn çözümü yeterli
derecede kaynağõn sağlanmasõna
bağlõdõr
b)Personel ve teşkilat yapõsõ
yeniden düzenlenmelidir
c)İl Özel idareleri öncelikle
köylere yönelik hizmetleri
sürdürmelidir.

20-Kayseri
Orman
İşletme
Müdürlüğü

a)İlin düz ve geniş bir ova 
üzerinde kurulmasõ, 
yollarõn kesiştiği yerde 
bulunmasõ 
b)Ekolojik durumu tarõma
elverişli olmadõğõndan
insanlarõn sanayi ve 
ticarete yönelmesi 
b)Yeterli sermaya, işgücü
ve girişimin bulunmasõ 

a)Yapõmõ devam eden yatõrõmlarõn
hõzlandõrõlmasõ
b)Küçük ve Orta ölçekli sanayinin
geliştirilmesi 
c)Yerinden yönetimin güçlendirilmesi
d)Sivil Toplum Örgütlerinin etkinliklerinin
artõrõlmasõ
e)Sermaye,İşgücü ve beyin gücünün iyi
organize edilmesi
f)Zengin kültür ve turizm kaynaklarõnõn
tanõtõmlarõnõn  yapõlmasõ
g)Yeraltõ ve yerüstü kaynaklardan en üst
seviyede yararlanõlmasõ 

SEKTÖRÜ:ORMANCILIK 
a)İklim şartlarõ nedeniyle
orman varlõğõnõn azlõğõ
b)Eğitimsizlik

a)Ekonomik amaçlõ orman cõlõk
yerine insan sağlõğõ ve çevreyi ön
planda tutan fonksiyonel
ormancõlõk yapõlmalõdõr
b)Ormanlarõn korunmasõ ve
geliştirilmesinde halkõn eğitilip,
bilinçlendirilmesinde STÖ �nin
gücünden yararlanõlmasõ
c)Kadastro çalõşmalarõnõn 
tamamlanmasõ
d)Ormancõlõkla ilgili farklõ 
kuruluşlarõn İl Müdürlüğü 
bünyesinde toplanmasõ 
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21-Yahyalõ
Orman
İşletme
Müdürlüğü

a)Vatandaşlarda
girişimcilik ruhunun 
bulunmasõ

a)Madenlerin işletilmesi ve gerek yurt dõşõna
pazarlanmasõ ve gerekse yurtiçinde bu
madenlerin değerlendirilmesine yönelik
tesislerin artõrõlmasõ
b)Tarõm alanlarõnõn sulanabilir hale 
getirilmesi, tarõm üretiminin teknik yollarla
artõrõlmasõ
c)Su kaynaklarõnõn daha verimli kullanõlmasõ
d)Yatõrõmlarõn teşvik ve yönlendirilmesi

SEKTÖRÜ: ORMANCILIK 
a)Yahyalõ mülki sõnõrlarõ
içinde bulunan bazõ
ormanlõk alanlarõn komşu
işletmeler dahilinde kalmasõ
vatandaşlar ve kurumumuz 
açõsõndan sõkõntõ yaratmakta
b)Vatandaşlarõn
ağaçlandõrma konusunda 
Kurumu görevli görmesi
sõkõntõ yaratmaktadõr

a)Ağaçlandõrma ve ormancõlõk
faaliyetlerinin il düzeyinde 
planlanmasõ
b)Ormanlara zarar verici 
hayvancõlõk yapan köylerin 
mümkünse nakillerinin değilse 
hayvancõlõk türünün ormana zarar 
vermeyecek şekilde değiştirilmesi
c)Orman köylülerinin alternatif 
yakacak türlerine yönlendirilmesi
sağlanmalõdõr

Yerinde 
kalkõndõrõlmasõ 
mümkün olmayan 
orman köylerinin 
nekledilmesi 
konusunda 
araştõrma ve 
planlama 
çalõşmasõ 
yapõlmalõdõr 

22-Gençlik
ve Spor 
Müdürlüğü 

a)Mülki amirlerin halkla
bütünleşmesi
b)Halkõn girişimciliği

a)Krediler artõrõlmalõ SEKTÖRÜ: D.K.H. 
a)Atatürk stadõ tribün 
büyütme projesi 
tamamlanmalõ 
b)Sümer Stadõnõn  
mülkiyetinin  Gençlik Spor 
Müdürlüğüne devredilmesi 
c)Erciyes�teki tesislerin bir 
bölümü yõlõn tamamõnda
kullanõlamakata
d)Erciyesin Hacõlar ilçesi
yönü kõş turizme açõlmalõdõr
e)Personel yetersizliği

a)Atatürk Stadõ için ödenek
konulmalõdõr
b)Atatürk stadõnõn tribün  altlarõnõn
alõş-veriş merkezi olarak 
değerlendirilmesi kuruma büyük
gelir sağlayacaktõr
c)Hacõlar ilçesinde yap-işlet-
devret modeliyle kõş turizmi 
tesisleri yapõlmalõ 
d)emekli olan personelin yerine
yen kadro ihdas edilmesi

a)Hertürlü sosyal
etkinlikler devlet
tarafõndan
desteklenmelidir
b)Enerji ve sulama
projelerinin
ivedilikle
bitirilmesi,
c)Seracõlõk ve kõş
turizmi teşvik
edilmeli

23-İl Sanayi
ve Ticaret 
Müdürlüğü

a)Halkõn ileri görüşlülüğü
ve ticari zekasõ
b)Yerleşim alanõnõn düz bir
arazide olmasõ
c)Eğitime öenm verilmesi
d)Zengin maden 
yataklarõnõn işletilmesi 
e)Savunma sanayi
tesislerinin kurulmuş 
olmasõ 

a)Elektrik santralleri projeleri hayata 
geçirilmelidir
b)Hayvancõlõk teşvik edilmelidir
c)OSB�ler ilçelere kaydõrõlarak gelişmeleri ve
merkezdeki nüfus yoğunluğu azaltõlmalõdõr
d)Yetişmiş insan gücüne kurslarla nitelik
kazandõrõlmaldõr.

SEKTÖRÜ: SANAYİ 
Sorunu bulunmamaktadõr 

a)Ara insan gücü
yetiştirilmesine
önem verilmelidir.
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24-İl Turizm
Müdürlüğü

a)Turizm bilincinin 
yaygõnlaşmasõ ardõndan
yatõrõmlarõn artmasõ

Turistik potansiyelin 
değerlendirilmesi 

SEKTÖRÜ:TURİZM 
a)Koanklama tesisleri yetersiz
b)Ürgüp-Boğazköprü yolu bitirilemedi
c)Erciyes Arõtma Tesisi sorunu
d)İstanbul-Kayseri uçak seferleri
yetersiz, İzmir-Kayseri seferlerine talep
vardõr
e)Akdenizdeki turizm merkezlerinden
İlimize çartõr seferleri bulunmamakta
f)Tanõtõm konusunda maddi kaynak
sõkõntõsõ bulunmakta

Kaynak sorunu halledilmelidir 

25-İl Çevre 
Müdürlüğü

İnsanlarõn Girişimci, 
çalõşkan ve yaratõcõ 
kişiliklerinin bulunmasõ 

a)Üretici ve tüketicilerin 
bilinçlendirilmesi
b)Küçük sermayelerin bir 
organizasyon ile birleştirilmesi 

SEKTÖRÜ: D.K.H. 
a)Hava kirliliği
b)Su kirliliği
c)Doğal hayatõn tahribatõ
d)Gürültü kirliliği
e)Katõ ve sõvõ atõklarõn gelişgüzel
toplanmasõ ve düzensiz depolanmasõ
f)Görüntü kirliliği
g)Ormanlõk alanlarõn azlõğõ
h)Çevreye olan ilgisizlik
õ)Çevre denetim mekanizmasõnõn tam
olarak çalõşamamsõ

a)Isõnmada Kaliteli yakõt ve
özellikle doğalgaz kullanõlmalõdõr
b)Halkõn toplu taşõmacõlõğa teşvik
edilmesi
c)Araçlarda kurşunsuz yakõt
kullanõlmasõ
d)Sanayi tesislerinde arõtma tesisi
kurulmasõ
e)Fosseptik kullanõmõnõn 
engellenmesi
f)Halkõn çevre duyarlõlõğõnõn
artõrõlmasõ çevre korumada 
katõlõmõnõn sağlanmasõ
g)Yerel Yönetimlerce katõ 
atõklarõn değerlendirilmesi 
konusunda tedbirler alõnamasõ 
h)Şehir kanalizasyonunun Arõtma
tesisi ile arõtõmõnõn sağlanmasõ
õ)Halkõn , sanayici ve öğrencilerin
çevre konusunda Valilik
koordinesinde bilgilendirilmesi
j)Çevre denetimine yeterli eleman
ve araç teçhizatõnõn sağlanmasõ

a)İlin doğal
kaynaklarõnõn
doğru
kullanõlmasõ
b)İldeki tarihi
ve kültürel
etkinlikleri,
şenlikleri
ulusal ya da
uluslararasõ
platforma
taşõmak

26-AGM
Başmühendi
sliği

a)Doğu-Batõ ve Kuzey-
Güney kara ve dimiryollarõ
üzerinde bulunmasõ
b)Yerleşim alanõnõn geniş
ve düz oluşu
c)Halkõnõn ticaret ve
girişimcilik özelliğinin
yüksek olmasõ

a)Kalkõnma gelişme stratejisi ilçe
merkezli düşünlmelidir.

SEKTÖRÜ:ORMANCILIK 
a)Ağaçlandõrma çalõşmalarõnda işçi
postasõ sõkõntõsõ bulunmakta
b)Mülkiyeti kamuya ait olmayan yerlerde
ağaçlandõrma çalõşmasõ yapõlamamakta
c)Personel aaraç -gereç sõkõntõsõ

Valiliğin sõkõntõlarõ Orman 
Bakanlõğõna iletmesi 
gerekmektedir. 

Çevre 
Koruma 
Vakfõnõn 
ağaçlandõrm
a 
çalõşmalarõna 
maddi 
desteği 
artõrõlmaldõr. 



Kayseri İl Gelişme Raporu 

 .      254

27-İl Kültür 
Müdürlüğü

a)Devlet desteğinin 
yetersizliği halkõn 
müteşbbis gücünü canlõ 
tutmuştur. 
Kara ve demiryolllarõnõn 
kavaşk noktasõnda 
bulunmasõ ve İklim 
şartlarõnõn uygun olmasõ 

a)ekonomik ve teknolojik bilginin
güncelleştirilmesi
b)Mesleki ve ihtisas 
kütüphanelerinin geliştirilmesi 
c)Sanaycinin yurtdõşõ pazar 
imkanlarõ geliştirilmelidir. 
D)Üniversite-Sanayi işbirliği ile 
yeni istihdam alanlarõ
oluşturulmaldõr

SEKTÖRÜ:D.K.H. 
a)Kültür Merkezinin 
tamamlanamamasõ 
b)Müze binalarõnõn ve
personelinin yetersizliği
d)Bütçeden yeterli 
ödenek ayrõlmamasõ 
e)Görsel santlar için
atölye ve sergi salonu
bulunmamasõ
f)Bazõ ilçelerde 
kütüphane bulunmamasõ 

a)Kültür Merkezine yeterli ödenek
ayrõlmasõ ya da sponsor bulunarak
tamamlanmasõ
b)Personel yetersizliğinin 
giderilmesi
c)Kültür ve sanata gerekli ödeneğin
sağlanmasõ
d)Tarihi yapõlarõn kamulaştõrma ve
tahsis edilerek restorasyonlarõnõn
yapõlmasõ
e)yerel yöenetimler, STÖ ve bazõ
kamu kurumlarõnõn hizmet karşõlõğõ
aldõklarõ ücretlerden kültür ve 
sanata katkõ payõ ayrõlmasõ

a)Ekonomik gelişmeye
katkõ sağlayacak kaybolan
sanat eserlerinin
ticaretinin yapõlmasõnõn
sağlanmasõ
b)Halkõn kültür ve sanat
konsunda
bilinçlendirilmesi
c)Ulusal veya uluslararasõ
kültür ve sanat
faaliyetlerinin geliştirilmesi
d)Basõn ve yayõn 
kuruluşlarõnõn kültürel 
konularda hassas
olmalarõn sağlanmasõ 
e)Turizme açõlmamaõş 
yerlerin hizmete
sunulmasõ 

28-Kayseri
OSB
Müdürlüğü

a)Coğrafi yapõ
b)Müteşşbis ruhu
c)Sanayicinin özsermaye
ile yatõrõm  yapmasõ

a)Hükümetlerin Kamu  
yatõrõmlarõnõ  yapõlmasõnda 
hakkaniyet ölçüsünde ve 
zamanõda yapmasõ 
b)Özelleştirma kapsamõndaki 
kuruluşlarõn tam kapasiteyle 
çalõşmasõnõn sağlanmasõ 
c)Sanayicye sağlanan kredi ve
teşviklerin daha gerçekçi
sunulmasõ

SEKTÖRÜ: D.K.H. 
a)Ucuz arsa
b)Yatõrõm konusunda 
isabetsizlik
c)Kredi ve teşviklerden
yeterince yararlanamama
d)Ürettiği malõ 
pazarlayamamak

a)Hükmetlerin OSB�lerde arsa 
istimlaki ve alt yapõ için uzun vade
düşük faizli kredi vermesi
b)Yatõrõm Konusunun tesbitinde 
devletin ilgili  kuruluşlarõnõn yörelere
göre yatõrõm konularõnõn belirlemesi
sağlanmalõ
c)Teşvik sistemi açõk, gerçekçi ve
geri dönüşü mümkün olmalõdõr 
d)Hükümetin ilgili birimlerince yeni
pazarlar araştõrõlmalõ,
e)Sanayiciye düşük faizli ihracat
kredisi verilmeli

a)Küçük esnaf ve 
sanayicinin her yönden 
desteklenmesi ve vergi 
yükünün hafifletilmesi 
b)Tarõm ve hayvancõlõk
desteklenmelidir

29- 
Mimarsinan 
OSB 
Müdürlüğü 

a)Yaz mevsiminin 
kõsalõğõ ve zirai 
faaliyetlerin rantõnõn 
düşük olmasõ
b)Kara ve Demir 
Yollarõnõn düğüm 
noktasõnda olmasõ 
c)Kamu yatõrõmlarõnõn
Okul rolü üstlenmesi

a)Turizm
b)Ticaret
c)Sanayi
d)Ziraat,Orman ve Hayvancõlõk

SEKTÖRÜ : D.K.H 
a) OSB Kanununa dayalõ
olarak yönetmeliklerin 
çõkmamasõ
b)OSB�lere yeterli kredi
verilememesi

a)Her beldeye OSB yerine,en 
uygun bölgeye OSB kurulmasõ
b)OSB�lere her türlü kredi desteği
ve teşviki verilmelidir.

A)Kayseri İli İlçeler 
bazõnda değerlendirilmeli 
ve teşvik edilmelidir. 
B)İlçe ve Kasabalarda
uygun düşecek el 
sanatlarõ,orta ölçekli 
Sanayi Kuruluşlarõ teşvik 
edilmeli 
C)Turizme gerekli önem
verilmeli
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30-Kayseri
Sanayi
Odasõ

a)Anadolu
Medeniyetlerine beşiklik
etmesi
b)Doğu-Batõ,Güney-
Kuzey Ticaret ytollarõnõn
kesişim noktasõnda
bulunmasõ
c)İklim ve toprağõn
tarõma elverişli olmamasõ
d)Şehri terketmiş olan
Kayserililerin
kazanõmlarõnõ şehre
aktarmalarõ

a)Merkeze göre geri kalmõş
İlçelerin ayrõ ele alõnõp
değerlendirilmesi
b)OSB�ler ayõrõm yapmaksõzõn
teşvik kapsamõna alõnmalõdõr.
C)Tekstil ve Makina,techizat 
ihtisas gümrüğüne açõlmalõ
d)Özel sektörün Turizme yatõrõm
yapmasõnõn teşvik edilmesi
e)Kayseri�yi Nevşehir-Ürğüp ve 
Ankara-Pozantõ Oto Yoluna 
bağlayacak Saraycõk-Avanos ve 
Himmetdede-Kalaba bölünmüş 
Yollarõ tamamlanmalõ 
f)Kayseri Ulusal va Uluslararasõ
bir fuar ve Kongre merkezine
dönüştürülmeli
g)Kuzey çevre yolu ve Bahçelik
Barajõ kõsa zamanda bitirilmeli 
h)Põnarbaşõ OSB hayata 
geçirilmeli 
õ)İkinci bir Üniversitenin yanõ sõra 
E.Ü.nün merkez dõşõnda da 
bölümler açmasõ
gerçekleştirilmeli
i)TAKSAN Savunma Sanayine
Tahsis edilmeli

SEKTÖRÜ : D.K.H 
a)Firmalarõn değişen iç
ve dõş şartlara uyum
sağlayamamasõ
b)Bürokrasinin Kayõt 
altõna girmeyenleri hedef 
almasõ 
c)Ekonomik ihtilaflarõn
çözümü için
Ombudsmanlõk yada 
Arabuluculuk yasal hale 
getirilmeli 
d)Ticari davalarda Usul
Hukuku yeniden
düzenlenmeli
e)Ekonomik suçun cezasõ
yine Ekonomik olmalõ
f)Esnek çalõşma 
modellerine geçilmeli iş 
güvencesi gibi
terkedilmeye başlanan 
katõ çalõşma modellerine 
itibar edilmemeli 
g)Çalõşanlarõn İşverene
yüklediği taşõnamaz
yükleri azaltõlmalõ
h)Yemliha Barajõnõn
yapõmõ yaşanan son
Banka olaylarõ nedeniyle
durmamalõ yada
yavaaşlamamalõ
õ)Kamu alõmlarõnda yerli
ürünler tercih edilmeli
i)Kamu yönetimi
İşverenleri hasõm gibi 
görmemeli  

-
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31-Esnaf ve
Sanatkarlar
Odalarõ
Birliği

a)İpek Yolunun 
Kayseri�den geçmesi
b)Kamu Yatõrõmlarõ
c)Özel teşebbüsün 
girişimcilik ruhu

a)Gelişme sürecinde özel 
sektöre öncelik verilmelidir.
B)Yetişmiş insangücü himaye ve
teşvik görmelidir. 

SEKTÖRÜ: D.K.H. 
a)Kõt sermaye ile açõlan
işyerleri yüksek vergi, fon
ve diğer ödemeler altõnda
ekonimik ömrünü  devam
ettirememekte
b)OSB�ler yeterli değildir.
C)Arsalar çok pahalõdõr
d)Birlikte iş yapma 
eksikliği var
e)Profesyonel yönetici ve
vasõflõ ara işgücü eksikliği
var
f)Ürtimde kullanõlan 
elektrik pahalõdõr 

a)Mevcut OSB�ye ilave olarak
2.,3.,4. OSB�ler kurulmaldõr.
B)Endüstriyel amaçlõ ucuz arsa
üretilmelidir. 
C)Serbest Bölge acilen faaliyete
geçirilmeldir.
D)Konteyner terminali faaliyete
geçirilmelidir.
E)Havaalanõ yeni ihtiyaçlara göre
dizayn edilmeli, Bakanlar Kurulu
kararõyla uluslararasõ statüye
kavuşturulmaldõr.
F)İleri teknoloji gerektiren ve Katma
değeri yüksek endüstriler teşvik 
edilmelidir. 
G)Valilik öncülüğünde ortak 
girişimler artõrõlmaldõr 
h)Üniversite-Sanayi işbirliği ve AR-
GE faalyetlerine ağõrlõk verilmeli
õ)Profesyonel yönetici kullanma
sağlanmalõ

a)Yüksek teknoloji
kullanan kamu
kuruluşlarõyla özel
sektörün birliktelikleri 
artõrõlmalõdõr
b)İhracata yönelmelidir

32-Milli
Parklar Av 
Yaban 
Hayatõ 
Başmühendi
sliği 

a)gelişmeye açõk 
müteşebbis olmalarõ
b)Piyasa şartlarõna 
uygun üretim ve adam 
istihdam etmeleri 
c)Üniversite ve Askeri
Fabrikalarõn bulunmasõ 
d)Ulusal ve uluslararasõ
yollarõn kesişme
noktasõnda bulunmasõ

a)Genç nüfusun sağladõğõ
işgücünün uygun ve doğru
alanlarda kullanõlmasõ
b)Üretimi yapõlan  madenlerin 
daha verimli üretim ve 
pazarlanmasõ
c)Turizm potansiyeli harekete
geçirilmeli
d)Yeraltõ zenginliklerin üretim ve
işletilmesi aşamasõnda üreticiye
destek verilmesi
e)Yatõrõmcõlarõn kredi taleperine
karşõlõk verilmesi
f)Uydukentlerin her yönüyle
kendine yeterli hale getirilmesi

SEKTÖRÜ: D.K.H 
a)Sultansazlõğõnõn 
ekosistemi tarõmdan 
dönen su ile beslendiği 
için kimyasla ilaç karõşõmõ 
nedneiyle bozulmuştur. 

a)Develi 2.Merhale projesinin
tamamlanarak Sultansazlõğõnõn su
ihtiyacõ Zamantõ tünelinden
sağlanabilecektir.
B)Sosyal etkinlkler artõrõlmalõ
c)Uluslararasõ saniy fuarlarõ 
gerçekleştirilmelidir. 
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33-
Meteoroloji 
Bölge 
Müdürlüğü 

a)Hava İkmal Bakõm
Merkezi lokomotif
b)Anatamir fabrikasõ
c)Bölge ve İl 
Müdürlüklerinin 
Kayseride toplanmasõ 

a)Tarõmsal alanda bilhassa 
hayvancõlõk verim ve karlõlõğõ
artõrõcõ önlemler alõnmalõdõr
b)Sanyi ürünlerinin kalitesi 
artõrõlmalõ, maliyetler düşürülmeli
ve dõş pazar bulunmalõ

SEKTÖRÜ: D.K.H. 
A)Topografik yönden çok
engebeli bir arazi 
yapõsõna sahip, bu durum
aynõ anda farklõ hava 
şartlarõna sebep 
olmaktadõr 
b)Rüzgar ve güneş
enerjisinden yararlanmak
amacõyla ölçüm 
istasyonu saysõ 
artõrõlmalõdõr 

a)Kayseri�yi diğer merkezlere 
bağlayan anayollarõn üzerinde 
saatlik rasat yapan istasyonlar
kurulmalõdõr
b)Özel amaçlarla ölçüm yapacak
donanõm temin edilmelidir
c)Erciyeste Meteoroloji istasyonu
kurulacaktõr
d)Doğal enerji kaynaklarõnõn 
kullanõmõ tercih edilmelidir 
e)Yol ve binalar daha fazla güneş
alacak şekilde yapõlmaldõr
f)Hava sirkülasyonu olan yamaç ve
yüksek araziler yerleşime
açõlmaldõr.

A)Şehrin gelişme 
yönlerinde imar
çalõşmalarõ yapõlmalõ
b)Tüketici
bilinçlendirilmeli, kalitesiz
ürün ve hizmet verenlerle
her düzeyde mücadele
edilmeli
c)Özel okullar
yaygõnlaştõrõlmalõ 

34-Fazilet
Partisi İl 
Başk.

A)Başarõlõ belediye 
hizmetleri ve planlõ 
şehirleşme 
b)Ulaşõm imkanlarõnõn
kolaylõğõ
c)Girişimcilik,
d)İpek yolu üzerinde 
bulunmasõ
e)Firmalar büyüse de
faaliyetlerine kayseri�de
devam etmeleri
f)Tüketicilikten çok 
üreticiliğin yapõlmasõ 
g)Üniversitenin olmasõ

a)Beşer yõllõk gelişme 
programlarõ yapõlmalõ
b)İstihdam artõrõlmalõ
c)Raylõ sistem projesi biran önce
hayata geçirilmeli
d)Atõksu Arõtma Projesi 
tamamlanmalõ 
e)Doğalgaz projesi devreye
girmeli
f)2.Üniversite kurulmalõ
g)Üniversite ilçelerde meslek
yüksekokullarõ açmalõ
h)Havaalanõnõn uluslararasõ 
statüye kavuşturulmasõ 
õ)Serbest Bölge geliştirilmeli 
i)Yeni OSB�ler gelişmemiş
ilçelerde açõlmalõ

SEKTÖRÜ: D.K.H. 
a)İşsizlik
b)Ekonomik durgunluk
c)Gelir dağõlõmõndaki 
dengesizlik
d)Vatandaşõn siyasete 
soğuk bakmasõ

a)Yeni iş alanlarõnõn kurulmasõ
b)Vergilerin yerinde harcanmasõ
c)Yatõrõmlarõn kontrol edilmesi
d)İdarecilerin devletin menfaatlerini
kendi menfaatlerinden üstün 
tutumasõ
e)Vatandaşa siyaseti sevdirmek
f)Vatandaşõn Kayseri haberlerine
duyarlõ hale getirilmesi

a)Daha çok tiyatro ve
konserler düzenlenmeli
b)Sosyal faaliyetlere 
destek çõkõlmalõ 
c)yeni yatõrõmlarõn teşvik
edilmesi
d)İlçelere destek çõkõlmasõ
e)Çiftçiye destek çõkõlmalõ
f)Yamula Barajõnõn biran
önce bitirilip faaliyete
geçmesi

35-Türk
Standartlarõ
Enstitüsü

a)Özel sektörün aktif rol
almasõ
b)Kollektif şuurun 
gelişmiş olmasõ

a)Sanayi ve ticaretin uluslarasõ
rekabet gücünün artõrõlmasõ
b)Yeni teknolojilerin yakõn takibi
ve personelin yetiştirilmesi
c)iharacata yönelik sanayileşme
d)Savunma sanayinde yerli 
imalatõn özendirilmesi

SEKTÖRÜ: D.K.H 
a)Satandartlaşma ve 
kalitenin sadece pazar 
aracõ olarak görülmesi 
b)Üretim ve hizmet 
sektöründe kaliteye önem
verilmemesi
c)TSE belgesi olamdan
da üretim yapõlabilmesi 
d)Teknik eleman 
çalõştõrma isteksizliği 

a)Sürekli eğitim, motivasyon ve 
uzun vadeli ve kararlõ yönetim 
modeli
b)Standartlara uygun üretim
c)Mecburi standart kapsamõndaki
ürünlerin belge almadan 
üretilmesinin önlenmesi
d)Kamu kurum ve kuruluşlarõnõn
satõnalmalarda TSE belgesi şartõna 
uymalarõ 

a)Ticarette ahlaki
prensiplerin önemini 
vurgulayacak toplantõlarõn 
yapõlmasõ 
b)Kaliteli mal
üretmeyenler ticaretten 
men edilmeli 
c)Turizm sektörü
desteklenmeli
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36-
YURTKUR 
Kayseri 
Böl.Müd 

a)Halkõnõn yatõrõmcõ ruhu
b)İpek Yolu
c)Tarihi ve doğal
güzelliklerinin bulunmasõ

a)Kalkõnmanõn gerektirdiği nitelik ve
nicelikte insan gücünü yetiştirmek
b)Fertlerin kalkõnmaya uyum 
göstermeleri ve olumlu katkõ 
yapmalarõnõn sağlanmasõ 
c)Sosyal adalet ve fõrsat eşitliğini
sağlamak 
d)Tarõm ve hayvancõlõkta 
modernleşme

SEKTÖRÜ: D.K.H. 
a)İhtiycõ olan bütün 
öğrencilere burs
verilmesinin sağlanmasõ
b)Çevre koruma ve hava
kirliliğini önleyici tedbirler
alõnmasõ

a)Hava kirliliğine karşõ tedbirlerin 
alõnmasõ

a)Teknik Üniversite 
açõlmasõ ve özel üniversite 
kurulmasõnõn teşvik 
edilmesi 
b)Doğalgazõn en kõsa
zamanda kullanõma
sunulmasõ
c)Ticaret Odasõ ve bağlõ
kurumlarõn enflasyona
karşõ ortak girişimlere
teşvik edilmesi
d)Türk Lirasõnõn tercih
edilmesinin sağlanmasõ
e)Kaliteli üretimin
desteklenmesi 
f)Turizme öenm verilmesi

37-Bölge
Çalõşma
Müdürlüğü

a)Eski ticaret merkezi
oluşu
b)Etnik nüfus yapõsõ
c)Kamu  yatõrõmlarõnõn
öncülük etmesi

a)Çevrenin önemi gözardõ 
edilmemeli
b)Özelleştirme hõzlandõrõlmaldõr
c)Özelleştirilen ve atõl hale gelmiş
olan kuruluşlarõn faaliyete 
geçirilmesi için İcra ve İflas
yasalarõnda düzenleme yapõlmasõ
d)Marka ve patent sahibi ülke olmak
gerekmektedir.
E)İşletmelerin profesyonel yönetici-
girişimci eliyle yönetilmesinin teşviki
f)AR-GE Kayseri kurulmalõ
g)Teknolojik gelişmeler takip 
edilmeli
h)Yetişmiş işgücü ihtiyacõ 
karşõlanmaldõr 
õ)Tarõm ve hayvancõlõkta entegre 
tesisler kurulmalõ 
i)Turizm potansiyeli
değerlendirilmeli 
j)Yabancõ ortaklõklar teşvik edilmeli

SEKTÖRÜ:D.K.H 
Sakat ve eski hükümlü 
çalõştõrma  
yükümlülüğüne 
uyulmamasõ 

Sakat ve eski hükümlü çalõştõrma 
yükümlülüğünü  yerine getirmeyen 
işyerlerine çalõştõrmadõğõ kişi 
adedince her ay bürüt asgari ücret 
tutarõnda fon kesintisi yapõlmasõ  

38-İl
Müftülüğü

Fabrikalarda çalõşma ilişklerinin 
geliştirilmesi konusunda Müftülükçe 
dini konferans ve seminerler 
verilmeli 

SEKTÖRÜ:D.K.H. 
Kadro ve personel açõğõ 
giderilmeli 
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39-İl
Defterdarlõğõ

a)Sümerbankõn ve 
Anatmir Fabrikasõnõn 
okul görevi yapmasõ  
b)insanõnõn ticarete 
yatkõn ve becerikli 
olmasõ 

a)ÇİNKUR�un çalõştõrõlmasõ
b)TAKSAN�õ çalõştõrabilecek 
kuruluşa devretmek
c)Bimiz veya homza madeninin
işletilmesi 
d)Erciyeste turizm tesislerinin
artõrõlmasõ
e)Serbest Bölge çalõştõrmaya
başlanmaldõr
f)yamula ve diğer barj inşaatlarõnõn
tamamlanmasõ
g)Hayvancõlõk için çaba gösterilmeli
h)Turizm tanõtõmõna ağõrlõk verilmeli
õ)Vakõf Üniversitesi kurulmalõ
i)İlçelerin zengin kaynaklarõ 
değerlendirilmeli 
j)İncesu�daki çüven otu sanayinin
emrine sunulmalõ

SEKTÖRÜ:D.K.H. a)Devlet Tiyatrosunun
şubesinin açõlmasõ
b)Konferanslar yapõlmasõ
c)Spor faaliyetlerinin 
desteklenmesi

40-SSK
Sigorta
Müdürlüğü

a)Çevre iller arasõnda
çekim merkezi olmasõ
b)Üretimde iharcata 
önem verilmesi 
c)Arazilerin tarõm ve
hayvancõlõğa elverişli
olmasõ

a)Yemliha Barajõnõn bitirilmesi
b)Sulama projelerinin hayata 
geçirilmesi
c)Metro sisteminin faaliyete 
geçirilmesi
d)Turistik değerlere  önemin 
verilmesi 
e)Hayvancõlõğa önem verilmeli
f)Uluslararasõ fuar

SEKTÖRÜ:D.K.H. 
a)Sigortalõ sayõsõnõn çõkluğu
sağlõk tedavilerinin 
karşõlanmasõnda zorluk çõkarõyor
b)SSK Hastanesi ihtiyaca cevap
veremiyor 
c)Müdürlük binasõ ihtiyaca cevap
vermemekte

a)Yeni hastane ve Müdürlük
binasõ yapõlmasõ
b)Bilgisayar donanõmõ 
sağlanmalõ 

a)Yeni OSB�ler kurulmalõ
b)Meslek okullarõ ve
kurslarõnõn açõlmasõ

41-İş
Kurumu İl
Müdürlüğü

a)Kamu Yatõrõmlarõnõn
nitelikli eleman  
sağlamasõ
b)Küçük Sanayi 
Sitelerinin kurulmasõ 
c)Yol bağlantõlarõ 
üzerinde olmasõ 
d)Sanat ve Çõrak 
okullarõnõn açõlmasõ 
e)Civar illerden göç
almasõ
f)İnsanlarõnõn girişimciliği

a)İlçerdeki madenlerin açõğa 
çõkarõlarak işlenmesi 
b)Kõş turizmine önem verilmeli
c)Gõda ve hayvancõlõk sektörüne
destek sağlanmasõ

SEKTÖRÜ:D.K.H. 
a)Kalifiye eleman sorunu
b)İşsizlik sigortasõ olmamasõ
c)İşgüvencesi yasasõnõn 
çõkmamasõ
d)Özürlü ve eski hükümlülerin
üretime katõlmalarõnõn
sağlanmasõ
e)İş Kanununun
güncelleştirilmesi
f)Kaçak ve sigortasõz işçi
çalõştõrõlmasõ

a)İş hayatõndaki kanun ve 
yönetmeliklerin günün 
koşullarõna uygun hale 
getirilmesi 
b)Sorunlar cezalarla değil
teşvik ve özendirmeyle
çözülebilir

a)Sosyal gelişmeyi 
sağlayõcõ aktivitelerin 
artõrõlmasõ

42-Ticaret
Borsasõ

a)Kamu Yatõrõmlarõnõn
etkisi

a)İlçelerde Küçük Sanayi sitelerinin
kurulmasõ
b)Hayvancõlõğa önem verilemsi

SEKTÖRÜ:D.K.H. 
a)KÖY Statüsünün sağlanmasõ
b)Teşvik mevzuatõnõn yeniden
düzenlenmesi

Turizm sektörüne öenm 
verilmelidir. 

A)Ankara-Kayseri yolunun
çift yola dönştürülmesi
b)Birkaç ilçenin
faydalanacağõ OSB�ler 
kurulmasõ 
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43-Kayseri
Tabib Odasõ

a)Halkõn ticari zihniyeti
b)Devlet kuruluşlarõnõn
teknik eleman 
yetişmesine katkõsõ
c)İlerigörüşlü Belediye
Başkanlarõnõn seçilmiş
olmasõ
d)Kendi iline yatõrõm
yapma isteği

a)Turizm potansiyelinin artõrõlmasõ
b)Savunma sanayine yönelme
c)Havaalanõnõn genişeltilip, 
sivilleştirilmesi
d)Festivaller yapõlmasõ

SEKTÖRÜ: SAĞLIK 
a)1000 yataklõ SSK hastanesi 
yapõlmasõ
b)Sağlõk tesisleri için yeni 
yerleşimlerde arsa tahsis 
edilmesi
c)sağlõk yatõrõmlarõna kolaylõk

a)1000 yataklõ SSK 
hastanesi yapõlmasõ 
b)Sağlõk tesisleri için yeni
yerleşimlerde arsa tahsis 
edilmesi 
c)sağlõk yatõrõmlarõna kolaylõk

a)Doğalgazõn devreye 
sokulmasõ
b)Kayseri-Ankara çiftyol
yapõlmasõ 
c)Sosyal ve kültürel site
yapõlmasõ
d)Ambar-Kumarlõ arasõ
raylõ sistem yapõlamsõ

44-TEKSİF
Sendikasõ
Kays.Şb.

a)Belediyelerin iyi 
çalõşmasõ

a)İstihdama yönelik sanayileşme
b)Halka açõk kuruluşlarõn 
oluşturulmasõ

SEKTÖRÜ: SANAYİ 
a)Elektriğin pahalõ oluşu
b)İç pazarda talep azlõğõ
c)ileriyi görememe

a)Ülke ekonomisi iyi 
yönlendirilemiyor. 

A)Kõsa vadede köşe
dönme zihniyetinden
uzaklaşõlmalõ
b)Küçük tasarrufu
özendirici yatõrõmlara 
yönelme 
c)Tüketimde israfõn 
önlenmesi 
d)Güven bunalõmõnõ 
önleme 

45-Dünya
Gazetesi

a)İpek yolu,
b)OSB ve teşvikler
c)Yöre insanõnõn 
başarõsõ,girşimciliği 

a)OSB�lerin cazip hale getirilmesi
b)Serbest Bölgenin öneminin
anlatõlmasõ
c)Sanayicinin sorunlarõ, talepleri
Ankara�ya aktarõlmalõ

SEKTÖRÜ: HABERLEŞME a)İlin ortak sesi olacak ulusal
bir TV istasyonunun 
kurulmasõ
b)Medya kuruluşlarõnõn ortak
bir gazete çõkarmasõ

a)OSB�nin demiryoluna
bağlanmasõ
b)Kuzey Çevreyolunun
tamamlanmasõ
c)Sanaycilerin
bürokrasiden kurtarõlmasõ
d)OSB Arsa Fiyatlarõnõn
uygun olmasõ
e)Sanayiciye ucuz enerji
f)Doğalgaz altyapõsõnõn
hazõrlanmasõ
g)Erciyes�te turizm 
projelerine önem verilmesi 
h)Kamu kuruluşlarõnda
güvenlik tedbirleri
artõrõlmalõ
õ)Savunma Sanayi
haylinden vazgeçilmeli
i)Özelleştirilen kuruluşlar
yeniden yapõlandõrõlmalõ
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46-TEMA
Vakfõ
Temsilciliği

a)Devlet destekli sanayi
yatõrõmlarõ
b)Küçük sanayilerin 
merkezde toplanmasõ 
c)OSB�nin kurulmasõ
d)Teşebbüs gücünün 
bulunmasõ

a)Turizm Master Planõnõn hayata 
geçirilmesi
b)Tarõmda ürün çeşitlenmesi
c)Hayvancõlõk canlandõrõlmalõ
d)Baraj inşaatlarõ tamamlanmalõ
e)İlçelere Yüksekokul açõlmalõ
f)İlçeler özel proje uygulanmalõ

SEKTÖRÜ: ORMANCILIK 
a)Erozyon ve sonuçlarõ 
konusunda bilgilendirme 
b)Yeşil Kuşak projesine katõlõmõ
artõrma
c)Ali Dağõnõn korunmasõ
d)Doğal güzelliklerin 
değerlendirilmesi
e)Su toplama havzalarõndaki
erozyon önleme tedbirleri
alõnmasõ

a)İlçe ve beldelerde meşe
koruluğu oluşturulmasõ
b)Yayla ve kõş turizminin 
geliştirilmesi
c)Doğal varlõklarõn 
korunmasõ
d)Tarõm ve hayvancõlõk
alanõnda verimin artõrõlmasõ 

a)Arõtma tesisleri hayata
geçirilmeli
b)Pastõrma vesucuk 
dünyaya tanõtõlmalõ 
c)Erciyes Kõş turizmi
canlandõrõlmalõ
d)Vakõf Üniversitesi 
kurulmalõ 
e)Özelleştirme çalõşmalarõ
tamamlanmalõ 
f)Kayseri-Ankara çift yolu
g)Sivil havaalanõ

47-Kayseri
Baro Bşk.

A)Tarihten beri 
bölgesinin ticaret 
merkezi olmasõ
b)İpek yolu
c)Kendi yağõ ile 
kavrulmasõnõ bilmesi 
d)Çok renkli mozaik
yapõsõ

a)Devlet koordinasyon görevi 
üstlenmeli
b)Mesleki eğitime ağõrlõk verilmeli
c)İş adamlarõna seminer, konferans
verilmesi
d)Turizm
e)Hayvancõlõk ve tarõm
f)İkinci bir üniversite kurulmalõ
g)Kent Konseyi kurulmalõ

SEKTÖRÜ:D.K.H. 
a)İş adamlarõ hukuki konularda
bilgisiz
b)Adliye binasõ yetersiz
c)Baronun maddi imkanlarõ
yetersiz

a)Hukuk müşavirinden  
yararlanma alõşkanlõğõ 
kazandõrõlmaldõr
b)İş takipçileri yerine 
avukatlardan yararlanõlmalõ 
c)Yeni Adliye binasõ 
yapõlmalõ 
d)Baronun maddi kaynalarõ
artõrõlmalõ
e)Baroya yeni bina temin
edilmeli

48-GESİAD a)Jeopolitik konumu
b)Devlet yatõrõmlarõnõn
teknik birikim ve yetişkin
işgücü sağlamasõ

a)Yoğun göçlerle gelenlerin talepleri
tespit edilmeli, buna uygun planlar
hazõrlanmalõ
b)Nitelikli işgücü sağlanmasõ
c)Teknik bir üniversite kurulmasõ
d)yerel yönetimlerin etkin çalõşmasõ
e)Kentlilik bilinci geliştirilmeli
f)Kent Konseyi etkin kõlõnmalõ
g)Dõşardaki Kayserili müteşebbisleri
yatõrõma teşvik etmek
h)Kayserinin potansiyel sektörleri
belirlenmeli uluslararasõ düzeyde
adõ duyurulmalõ

SEKTÖRÜ: SANAYİ 
a)Nitelikli işgücü
b)Finansman ihtiyacõ 
karşõlanmalõ

a)KOBİ Danõşman şirketleri
oluşturulmsõ
b)Enerji temininde uzun
vadeli çözümler üretilmesi
c)kurumsallaşma sağlanmalõ
d)Finansman ihtiyacõ 
karşõlanmalõ
e)Teşvik ve vergi 
mevzuatõnõn
güncelleştirilmesi
f)Devletin ekonomiden elini
çekerek sadece denetleme
görevi üstlenmesi



Kayseri İl Gelişme Raporu 

 .      262

49-Erciyes
Üniversitesi
Öğr.Üyel.De
rneği

a)Kayseri�nin
herhangi bir gelişme
başarõsõ yoktur

a)İnsan kaynaklarõnõn iyi 
değerlendirilmeli
b)Doğal Kaynaklarõn değerlendirilmesi
c)İl arazisinin iyi planlanmasõ
d)Vakõf ve derneklerin teşvik edilmesi
e)Gençlere önem verilmesi
f)İyi bir idari yapõ halkõn arasõna
girebilen yöneticiler(Sivil-asker),
(seçilmiş-atanmõş)
g)AR-GE merkezi kurulmasõ
h)Üniversite-Sanayi işbirliği

SEKTÖRÜ:EĞİTİM 
a)Hukuki
b)Ekonomik
c)Eğitim imkanlarõnõn yetersizliği
d)Öğretim elemanõ yetersizliği
e)İdari yapõlanmada kalitesizlik
f)Eğitim kalitesinin düşüklüğü

a)Mahkeme kararlarõna 
uymayan yöneticilerin 
cezalandõrõlmasõ
b)Eğitim sisteminin
yenilenmesi
c)Üniversiteye ayrõlan 
ödenkler global olarak 
verilmeli, Dağõrõmõnõ 
Üniversite kararlaştõrmalõ 
d)İdari yapõda özerkliğe
gidilmeli,
e)Bazõ üniteler özelleştirilmeli
f)Üniversiteye girişte daha iyi
bir seçme yapõlmalõ
g)Rektörden çok kurullara
yetki verilmeli

Kamu yöneticileri ele 
ele vermelidir 

50-Akkõşla
Kaymakamlõ
ğõ

a)Kara ve Demiryolu
taşõmacõlõğõnõn
kesiştiği yerdedir
b)Müteşebbis gücü
c)Üniversite
d)Planlõ yerleşme
e)Kapadokyaya
yakõnlõk

a)Hayvancõlõğõn ilçe ve küçük 
yerleşimlerde canlandõrõlmasõ
b)Erciyes kayak merkezinin uluslararasõ
standartlara uygun hale getirilmesi
c)Su kaynaklarõnõn daha verimli 
kullanõlmasõ
d)Eğitimin kalitesinin artõrõlmasõ
e)Özel sektör yatõrõmlarõnõn ilçelere
yönlendirilmesi

SEKTÖRÜ:D.K.H. 
a)İstihdama yönelik yatõrõm ihtiyacõ
b)Göç
c)Hayvancõlõğa dayalõ tesisler 
kurulmasõ

a)Hayvancõlõğõn teşviki
b)Hayvancõlõğa dayalõ 
tesislerin kurulmasõ
c)Sanayi bitkisi üretiminin 
teşviki
d)El sanatlarõnõn
özendirilmesi
Göçün önlenmesi için sanayi
tesisi kurulmasõ

Ekonomik ve sosyal 
faaliyetlerin en küçük 
yerleşim birimlerine 
kadar götürülmesi 

51-Develi
Kaymakamlõ
ğõ

a)Kendi potansiyel 
gücü
b)Yerli yatõrõmcõlar

a)Öncelikli Yöre statüsüne alõnmalõ
b)Serbest Bölge ve Gümrük birarada 
olmalõ
c)KOBİ�lere teknik kredi desteği
d)KOSGEB sanayiciye tanõtõlmalõ
e)İldeki özelleştirmelere biran önce
başlanmalõ
f)İl merkezindeki sanayi ve nüfus
yõğõlmasõ engellenmeli
g)Develi 2.Merhale projesinin bitirilmesi
h)Develi OSB�nin hayta geçirilmesi
õ)Develi-Adana karayolunun 
iyileştirilmesi 
i)Kuş Cennetinin turizm amaçlõ
değerlendirilmesi
j)Erciyeste kõş turizminin geliştirilmesi
k)Hayvancõlõğõn meyve ve sebze
üretiminini desteklenmesi
l)Develiye yüksekokul ve fakülte
kurulmasõ

SEKTÖRÜ:D.K.H. 
A)Develi kalkõnmõşlõkta geri 
kalmõştõr 
b)Varolan potansiyel 
değerlendirilememekte
c)Maddi imkansõzlõklar
d)Devlet desteği ve teşvikin
olmamasõ
e)İlçelerden il merkezine sürekli
göç olmakta,
f)Tarõm ve hayvancõlõğõa yeterli
teşvik ve destek yok 
g)OSB olmadõğõndan sanayi
gelişememiştir.
H)Develi 2.Merhale bitmedi
õ)Develi-Adana Karayolu düşük
standartlõ
i)Turizm sektöründe atõlõm yok
j)Eğitim arzu edilen düzeyde değil

a)Devlet desteği ile 
yatõrõmlara başlanmalõ
b)Mevcut yatõrõm projelerinin
ödenekleri yeterli olmalõ 
c)kaynaklarõn rasyonel 
değerlendirilmesi
d)Eğitim ve sağlõkta 
modernizasyon 

a)İl ve ilçeler arasõnda
sektörler arasõ dağõlõm
dengeli olmalõ
b)Kamu ve özel yeni
yatõrõmlar yapõlmasõ 
c)STÖ desteklenmeli
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52-İncesu
Kaymakamlõ
ğõ

a)insan unsuru
b)zeki olmasõ
c)eğitimli olmasõ
d)devletle barõşõk 
olmasõ

a)Turizm potansiyelinin 
değerlendirilmesi
b)TAKSAN ve ÇİNKUR�un tam 
kapasiteyle çalõştõrõlmasõ 
c)Kredi ve iş imkanlarõnõn yaratõlmasõ
d)Kooperatifçilik bilincinin sağlanmasõ
e)Tarõmsal sulamaya önem verilmesi
f)Hayvancõlõğõn desteklenmesi
g)İlçeye yüksekokul açõlmasõ

SEKTÖRÜ:D.K.H. 
a)OSB�nin gecikmesi
b)Tarõm ürünlerinin yeterince 
değerlendirilememesi
c)Hayvancõlõğõn modernize 
edilememesi
d)işsizlik
e)Birlikte hareket edememe
f)Toplam kalite kültürünün 
anlaşõlamamasõ

a)Toplam kalite kültürünün
geliştirilmesi
b)İlçe Tarõm Müdürlüğünün
tarõm ve hayvancõlõğõ 
geliştirilmesinde etkin rol 
almasõnõn sağlanmasõ 
c)İnsanlarõn bilgilenmesi için
Seminer ve panel
düzenlenmesi
d)OSB�nin gecikmeden 
devreye sokulmasõ 

a)Silah Sanayinin bu
bölgede kurulmasõ

53- İl merkezinde 
gelişmeden söz 
etmek mümkün 
değildir 

a)Devlet yatõrõmõnõn artmasõ
b)KÖY statüsünün biran önce 
başlatõlmasõ

SEKTÖRÜ: 
Hava kirliliği 

Doğlagaza dönüşüm a)Devlet imkanlarõnõn
fazlalaşmasõyla
b)Yönetimin çalõşmasõ
durumunda

54-Felahiye
Belediyesi

a)Pratik zeka, 
girişmci ruh, ilerici
görüşü
b)Gelişmiş batõ ve 
gelişmekte olan doğu
illeri arasõnda köprü
olmasõ

a)KÖY statüsüne geçilmesi
b)Uluslararasõ trafiğe açõk sivil havalanõ
c)Erciyesin turistik potansiyelinin 
değerlendirilmesi 
d)Pstõrma ve sucuk imalatõnõn
modernize edilmesi
e)Doğal güzelliklerin turizme 
kazandõrõlmasõ 
f)İnanç turizmi tanõtõmõ yapõlmalõ

SEKTÖRÜ:D.K.H. 
A)İller Bankasõ ödenekleri yetersiz
b)Personel ve ekipman eksik
c)Personelin bilgi ve beceri
noksanlõğõ
d)Belediye yasasõnõn güncellenme
sorunu 

a)Ödeneğin belediyenin 
gelişmişliğine ,imar 
durumuna göre gönderilmesi 
b)Personel ve ekipman
desteği sağlanmsõ
c)Mahalli İdareler Yasa
tasarõsõnõn kanunlaştõrõlmasõ 
d)Personelin hizmetiçi eğitimi

Sosyal gelişme için 
imkan sağlanmasõ 

55-
Kocasinan 
Kaymakamlõ
ğõ 

Doğu ve Güneydoğu 
Anadolunun merkezi 
durumunda 
bulunmasõ 

a)Toplu ulaşõm için raylõ sistemin 
kurulmasõ
b)Havakirliliğini önlemek için doğalgazõn
getirilmesi

SEKTÖRÜ:D.K.H. 
a)Belde ve köylerde gelişme
sağlanamamõştõr
b)Göç nedeniyel gecekondulaşma
artmakta

Köy ve beldelerde 
hayvancõlõk ve tarõm 
projelerinin geliştirilmesi 
Köy ve beldlerin altyapõsõnõn 
tamamlanmasõ 
Yeşilkuşak projesinin süratle 
uygulanmasõ 

56-
Kocasinan 
Belediyesi 

a)Şehir imar planõna
uyulmasõ
b)Düzenli ve başarõlõ
çalõşma

a)Sosyal alanlarõn gelişmesi
b)Eğitim ve yüksekokullarõn çoğalmasõ
c)Organize sanayi alanlarõnõn gelişmesi
d)Turizme önem verilmesi
e)Ucuz konut üretilmesi

SEKTÖRÜ:D.K.H. 
A)Kentte kaçak yapõ bulunmamasõ
b)Altyapõya önem verilmesi

a)Ucuz konut üretilmeli
b)altyapõya önem verilmeli
c)Şehir planõna uyulmalõ
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57-Melikgazi
Kaymakamlõ
ğõ

İpek yolu a)Kõsa-orta ve uzun dönemi kapsayan
bir sanayi teşvik programõ hazõrlamak
b)maden kaynaklarõnõn rasyonel olarak
kullanõlmasõ 
c)Pastõrma ve sucuk üretiminin 
modernizasyonu
d)kõş turizmine yatõrõm yapõlmalõ

SEKTÖRÜ:D.K.H. 
a)Altyapõ
b)Ulaşõm
c)Çarpõk yapõlaşma
d)Hava kirliliği
e)İşsizlik
f)Yurizm

a)Belediyeler altyapõ 
yatõrmlarõ yapmalõ
b)Devlet karayolunun çiftyol
ve otoban statüsne geçmesi
c)Gecekondulaşma teşvik
edilmemeli
d)Doğalgaz dağõtõmõ 
sağlanmalõ 
e)Tur organizasyonlarõ 
düzenlenmeli 
f)Relam ve tanõtõma önem
verilmeli
g)Dõş tanõtõm ve 
pazarlamada devlet desteği 
olmalõ  

a)Kõrsalda iş imkanlarõ
oluşturulmalõ
b)istihdam yaratõcõ 
sektörlere öncelik 
verilmeli
c)Kamunun altyapõ
yatõrõmlarõ 
hõzlandõrõlmalõ 
d)Kamunun kaynak
desteği sağlanmalõ

58-
Põnarbaşõ 
Kaymakamlõ
ğõ 

a)Kayseri ili Kõrsal Kalkõnma projesi 
geliştirilip, ekonomisi tarõm-hayvancõlõğa
dayalõ ilçeler desteklenmeli
b)Hayvancõlõk teşvik edilmeli

SEKTÖRÜ: D.K.H. 
a)põnarbaşõ göç vermekte
b)İstihdam alanlarõ yetersiz
c)Eğitim olanaklarõ iyi değil
d)İklim tarõmõ olumsuz etkiliyor

İklime uygun yem bitkileri 
üretimi yaygõnlaştõrõlmalõ 

59-
Sarõoğlan 
Kaymakamlõ
ğõ 

a)Girişimci ruh
b)Köyden kente göç

a)esnaflara kredi olanağõ
b)sanayinin ilçelere yayõlmasõ
c)Baraj ve sulama kanallarõnõn
yapõlmasõ
d)Çiftçilerin eğitilmesi

SEKTÖRÜ: D.K.H. 
a)Seyyar süt toplayõcõlarõnõn 
engellenmesi 
b)Özel sektör ilçeye yatõrõm
yapmamakta
c)Spor faaliyetleri 
desteklenmemekte 

a)Süt toplayacõlarõnõ 
engelleyici tedbir alõnmalõ 
b)Özel sektör ve devlet
yatõrõmlarõnõn ilçeye 
yapõlmasõnõn sağlanmasõ
c)Kapalõ spor salonu 
yapõlmasõ

a)İşsizlere iş sahasõ
yaratmak
b)Turistik yerlerin 
korunmasõ 
c)Hava kirliliğinin  
önlenmesi 

60-Sarõz
Kaymakamlõ
ğõ

a)İpek ve baharat
yolu
b)Şeker ve 
Sümerbank Bez 
Fabrikasõ
c)Üniversite

a)İlçelerden İl�e olan göçün 
durdurulmasõ
b)İlçelere yatõrõmõn özendirilmesi
c)Su ve maden kaynaklarõnõn
değerlendirilmesi

SEKTÖRÜ:D.K.H. 
a)Ulaşõm zorluğu
b)Öğretmen eksikliği
c)Konut sõkõntõsõ
d)Devlet Hastanesinin bitirilmemesi
e)Aşiretcilik anlayõşõnõn olmsuz
etkileri
f)İklim koşullarõnõn olomsuzluğu
g)İşsizlik

a)Karayollarõ ve Köy 
Hizmetleri Müdürlükleri 
önlem almalõ
b)İl Milli Eğitim Müdürlüğü
hassasiyet göstermeli
c)Devlet Hastanesine yeterli
kaynak gönderilmeli
d)Feodal yapõyõ kõrõcõ çaba
sarfedilmeli

a)İhracata yönelik 
üretimin
desteklenmesi
b)Havaalanõnõn
uluslararasõ uçuşlara
açõlmasõ
c)Ağaçlandõrma
yapõlmalõ
d)Turizm geliştirilmeli

61-Sarõz
Belediyesi

a)Sanayi
b)Göç almasõ

a)Sanayi ve ticaretin desteklenmesi
b)Hayvancõlõk desteklenmeli
c)Kõş turizmi canlandõrõlmalõ

SEKTÖRÜ:D.K.H. 
a)İşsizlik nedeniyle göç vermekte
b)Tarõm ve hayvancõlõk devletçe
desteklenmemekte
c)Üretilen halõ ve kilimler ekonomik
olarak değerlendirilememekte

a)Bölge yatõlõ okulu açõlmalõ
b)Çok amaçlõ Lise
c)Bir Fabrika kurulmalõ
d)Askeri birlik yerleştirilmeli
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62-Talas
Belediyesi

a)Ticaret ve sanayi potansiyeli 
desteklenmeli

SEKTÖRÜ:D.K.H. 
a)Hava kirliliği
b)iklim değişikliği ve yumuşatma
c)içmesuyu
d) İlçenin tanõtõmõ
e)Ali dağõna teleferik

a)Hava kirliliği doğalgazla
çözülmeli
b)İklim yumuşatma ve 
içmesuyu ihtiyacõ için baraj 
yapõmõ
c) Ali dağõna teleferik
yapõlmasõ

a) Vergilerin ağõrlõğõ
ve adaletsizliği
giderilmeli
b)ticaret erbabõ 
krediyle desteklenmeli

63-Tomarza
Kaymakamlõ
ğõ

a)Tarihi
b)Demografik
c)Coğrafi konum

a)Kültür ve turizm faaliyetlerinin 
altyapõsõ oluşturulmalõ
b)Tarõmsal faaliyetler önplana 
çõkarõlmalõ
c)Sulama projeleri faaliyete geçirilmeli

SEKTÖRÜ: D.K.H. 
Nitelikli eleman ihtiyacõ 

a)Belediyeler desteklenmeli
b)Köylere Hizmet Götürme 
Birliğine kaynak aktarõlmasõ
c)SYDV�na kaynak 
sağlanmasõ
d)Kurslar açõlarak nitelikli
eleman yetiştirilmesi

a)Tüm yatõrõmlarõn 
desteklenmesi 
b)Teknik yönden bilgi
aktarõlmasõ

64-Yahyalõ
Kaymakamlõ
ğõ

a)İpek yolu
b)Düz arazide 
kurulmasõ
c)İmar planlarõnõn 
düzenli uygulanmasõ 

a)Erciyes Kayak Merkezine önem 
verilmeli
b)OSB�lerin sayõsõ artõrõlmalõ
c)Serbest Bölge oluşturulmalõ
d)KOBİ�ler desteklenmeli
e)Turizm alanlarõnõn master palnlarõ
bitirilmeli

SEKTÖRÜ:D.K.H. 
a)Adana-Kayseri karayolu trafiğe
açõlmalõ
b)Halõcõlõk ve Madencilik alanõnda
yüksekokul açõlmalõ
c)Madencilik sektörü desteklenmeli
d)Zamantõlõ tüneli bitirilmeli
e)Sağlõk ihtiyaçlarõ karşõlanmalõ

65-
Yeşilhisar 
Belediyesi 

Sanayici ve 
işadamlarõnõn 
yatõrõmlarõnõ il 
merkezine toplamasõ 

Develi 2.Merhale Projesinin 
tamamlanmasõ için tüm kesimlerin 
gayret göstermesi gerekmekte 

SEKTÖRÜ:D.K.H. 
a)İlçenin coğrafi konumunun 
olumsuzluğu
b)Sultansazlõğõ dolayõsõyla ilçe 
civarõna sanayi tesisi 
yapõlamamasõ
c)İşsizlik nedeniyle göç vermesi

a)Develi 2.Merhale biran
önce tamamlanmalõ
b)Mera arazilerinin
ekonomiye kazandõrõlmasõ 
c)Tarõm ve hayvancõlõk kredi
desteği sağlanmalõ
d)Sanayi tesisi yapõmõ teşvik
edilmeli
İçmecenin turizme
kazandõrõlmasõ
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