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VİZYON PLANI
‘ARTI DEĞERİN YENİ GÖZDESİ’

1

“Yozgat Vizyon Planı” Kentsel Strateji tarafından
geliştirilen kapsam ve içerik çerçevesinde,
A. Faruk Göksu ve Sıla Akalp ‘ın Stüdyo 33’te
verdiği eğitimler sonucunda,
Gizem Kunt tarafından hazırlanmıştır.

‘Kentsel Vizyon ile
Kurgulanan Kentler’
NEF ve Kentsel Strateji tarafından kurulan
Kentsel Vizyon Platformu
kamu, sivil ve özel sektör işbirliği ile
- bölge
- kent
- mahalle
ölçeğinde çalışmalar yaparak, yeni planlama
yaklaşımı ve modellerini tartışmaya açmaktadır.

‘KENTSEL VİZ ON’ İLE

www.kentselvizyon.org
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“İş bu katalogda kullanılan materyaller, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kullanılmıştır. Ticari amaçla kullanılamaz.”
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ANALİTİK BAKIŞ
Stratejik Göstergeler
10 Temel Sorun ve Fırsat
BEK Analizi
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STRATEJİK GÖSTERGELER
Nüfus:

Ekonomik Değerler:

454.000 kişi

•
•
•
•
•

Tarım
Sanayi
Hayvancılık
Ormancılık
Termal Turizm

Doğal Değerler:
•
•
•
•

Çamlık Milli Parkı
Bozok Platosu
Kazankaya Kanyonu
Nehir; Kızılırmak,
Yeşilırmak
• Erciyes Dağı
• Yıldız Dağı

Tarihsel İzler:
• 5.000 yıllık geçmiş
• Medeniyetler: Hititler, Frigler,
Kimmerler, Lidya Krallığı,
Makedonlar, Kapadokya
Krallığı, Galatya Krallığı,
Roma İmparatorluğu, Osmanlı
İmparatorluğu
• İpek Yolu
• Sarıkaya Roma Kalıntıları
• Saat Kulesi
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Performans Kriterleri

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

23

ÇEVRE

52

Kaynak: Türkiye’nin Şehirleri Sürdürülebilirlik Araştırması, Boğaziçi Üniversitesi, 2011.

EKONOMİ

64

YAŞAM KALİTESİ
SOSYAL

60

51

Eğitim:
Bozok Üniversitesi
(9.700 öğrenci)

Sosyal Altyapı:
•
•
•
•

13 kütüphane
3 sinema
5 tiyatro salonu
2 kültür merkezi
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10 TEMEL FIRSAT

10 TEMEL SORUN
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bilinçsiz tarım uygulamaları
İşletmelerin kurumsallaşamaması
Jeotermal kaynakların değerlendirilememesi
Girişimci ve nitelikli eleman eksikliği
Hizmetlerde çevre illere bağımlılık
Düşük kentleşme oranı
Kamu yatırımı alınmaması
Tarımın yan gelir kaynağı olarak görülmesi
Üniversite-Sanayi işbirliği eksikliği
Turizm bilincinin eksikliği

Yeni yatırımlar merkezi
Bölgesel teşvik avantajı
Kalkınmada öncelikli teşvik bölgesi
Jeotermal kaynaklar
Termal turizm potansiyeli
Anadolu’nun merkezi konumu
Şekerpancarı
Madencilik
Türkiye’nin ilk milli parkını bulundurması
Ankara-Sivas demiryolu projesi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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BEK
Birikim

Bereket

Beceri

BEK
ANALİZİ

Bakış

Kaynak: Kentsel Strateji

Büyüme

Beklenti

Uygarlıkların İzleri
Festivaller
Kaplıcalar

Uygarlıkların İzleri
Festivaller
Kaplıcalar

Uygarlıkların İzleri
Festivaller
Kaplıcalar

Uygarlıkların İzleri
Festivaller
Kaplıcalar

Uygarlıkların İzleri
Festivaller
Kaplıcalar

Jeotermal enerjinin alternatif kullanımı
Tarım ve sanayi işbirliği
Katma değer artışı
Sektörel gelişimler

Ekoloji

Ekonomi
Eşitlik

Etkinleştirme
Edinim

Entegrasyon

Çamlık Milli Parkı
Orman varlığı
Bozok Platosu
Tarım toprakları

Tarım
Sanayi
İnşaat
Termal turizm

Bölgesel kalkınma
Kentsel gelişim
Kamu hizmetleri

Kaplıcalar
Şeker Pancarı
Jeotermal kaynaklar
Çamlık Milli Parkı

Enerji kullanımı
Verimli tarım
Pazarlama stratejileri
Girişimcilik
Tarım-Sanayi
Komşu Kentler
Üniversite-Sanayi
Yerel Halk-Yozgat

Koruma

Kapasite

Kalkınma
Kimlik

Katılım
Kurgu

Kırsal alan
Tarihsel İzler
Çamlık Milli Parkı
Tarım arazileri

Enerji
Yeraltı kaynakları
Yatırım teşvik bölgesi
Tarım alanı

Termal turizm
Kültür izleri
Tarım ve sanayi
Organize sera bölgesi
Kaplıcalar
Jeotermal Enerji
Arabaşı

Sosyal hayat
Üniversite-Kent
Turist
Öğrenci

Akıllı büyüme modeli
Yaşam kalitesi
Kentsel ve mekânsal gelişim
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STRATEJİK BAKIŞ
Bölgesel İşbirliği
Kent Kurgusu
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BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ
Kızılırmak Yayı

LOJİ
S

Jİ

Hızlı Tren Hattı

SİVAS
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KIRIKKALE

Yozgat’ın bölgesel geleceği, Kapadokya ve Nevşehir ile kurgulanacak olan
paylaşım ve işbirliği temalarına göre kurgulanmalıdır. Yozgat’ın termal
turizm kapasitesi ve avantajları, evrensel düzeyde önemli bir turizm çekim
merkezi olan Kapadokya ile bütünlüklü ve destekleyici olarak kullanılmalıdır.
Lojistik ve depolama açısından avantajlı konumdaki Nevşehir ile üretim
bölgesi olan Yozgat’taki tarımsal ürünlerin depo ve lojistik ihtiyacının
karşılanmasına yönelik işbirlikleri ile Nevşehir ve Yozgat’ın karşılıklı
ekonomik faaliyetleri desteklenebilecektir.

TİK

D
E
P
O

16 ANKARA

ENE
R

ÇORUM

KAYSERİ

KIRŞEHİR

NEVŞEHİR

YOZGAT, BÖLGE İÇİNDE HANGİ
STRATEJİK ROLÜ ÜSTLENECEK?

Yozgat’a yapılacak olan Ankara- Sivas Hızlı Tren Projesi ve konumu itibariyle
Yozgat Doğu-Batı ve Kuzey-Güney arasında çapraz köprü görevini üstlenen,
işlenen tarım ürünleriyle, yapı malzemeleri sektörünü pazarlayacak bir
lojistik merkez konumunda olacaktır. Konumuyla ve sektör çeşitliliğiyle öne
çıkacak olan Yozgat, alternatif ekonomilerle genç nüfusu çeken dayanıklı ve
enerjik bir kente dönüşecektir.
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KENT KURGUSU
MAVİÇEMBER

BARAJLAR

İ KENT
YEN

ESKİ
K
E
NT

MERKEZ

YENİ KENT KURGUSU NE OLACAK?
SİVAS

İki Tepe, İki Çember; Mavi ve Yeşil
Tepe, yamaç, vadi, su ve yeşil coğrafyaların bir arada yer aldığı Yozgat kentinin mekânsal kurgusu, iki tepe
üzerinde konumlanan iki çember ile tanımlanabilir. Kentin gelişim senaryosu ve gelecek stratejileri ‘mavi ve
yeşil çember’ arasındaki kentin, çemberlerle etkileşimi üzerine kurgulanmalıdır.
Mavi Çember: Kentin kuzeyindeki Nohutlu Tepesi, Vadi Coğrafyası ve iki gölden oluşan su çemberi, kentin su
odaklı ve tematik olarak kurgulanması gereken ‘ Mavi’ Çemberidir.
Yeşil Çember: Kentin güneyinde, Tepe, Milli Park ve göletten oluşan coğrafik özellikleri ile ön plana çıkan,
kentin nefes almasını sağlayan ‘Yeşil Çemberdir’.

GELİŞİM ODAĞI

İki çember arasında, yamaçlarda yer alan kentin her iki çemberle olan bağlantıları yeniden kurgulanmalıdır.

KIRIKKALE
ÜNİVERSİTE

R

GELİŞİM ODAĞI

YEŞİL ÇEMB
E

MİLLİ PARK

İki Odak; Bilim ve Üretim
Odaklar: Kentin üretim ve bilim odakları olan üniversite ve sanayi alanları, kentin dışında konumlanmıştır.
Üniversite, sanayi sektörlerinin canlanması ve kent ekonomisine katkı sağlaması amacıyla kent ile
entegrasyonu sağlanmalıdır.
Tematik Odaklar: Sektörler arası bütünleşme sağlanması amacıyla, bilim – üretim, turizm – termal, mavi –
yeşil işbirliklerinin sağlanacağı tematik odaklar öngörülmektedir.
Üniversitenin kentle ve yerel halkla doğrudan etkileşimi, Yozgat’ta ekonominin gelişmesiyle birlikte yaşam
kalitesini artıracaktır. Aynı zamanda termal turizme yönelik turistik bilgi merkezlerinin Yozgat’ta yer
edinmesi ile merkeze uğrayacak olan turistler Yozgat Saat Kulesi, konakları gibi kültürel miras varlıklarının
ve yemek kültürünün de tanıtılması ve korunmasında önemli rol oynayacaktır. Var olan potansiyellerin
değerlendirilmesiyle gelişecek sektörler, Yozgat’ın göç almasını sağlayarak canlandıracak ve kurulan güçlü
bölgesel işbirlikleriyle birlikte Yozgat kent merkezi de büyüyerek gelişecektir.
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BÖLGESEL VİZYON
20

BÖLÜM

03

VİZYON
Bölgesel Vizyon
Kentsel Vizyon

ORTA ANADOLU’NUN DAYANIKLI VE
ENERJİK KENTİ

KENTSEL VİZYON
2 ÇEMBER 2 ODAK; MAVİ-YEŞİL
BÜTÜNLEŞMESİ
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BÖLÜM
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VİZYON ve EYLEM
ÇERÇEVESİ
Vizyon Çerçevesi
Eylem Çerçevesi
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EYLEM ÇERÇEVESİ

1FARKLILIK 2 TEMA 3STRATEJİ

1 SEKTÖR 2PROGRAM 3 PROJE

1

Enerji:

1

Jeotermal

Akıllı Büyüme:
Yerkürenin
Enerjisi

Erişilebilir:
Ortanın Ortası

Maden:
Yeraltı

Dönüşüm:
Sektörel
Bilinçlendirme

Odak:
Dış Göçü
Engellemek

3

3

3

Kalkınma:
Orta Anadolu
Yatırım Sahası

2

2

2

1

Eğitim:
Sektörel
İşbirliği

Bütünleşme:
Bölgesel Ağları
Canlandırmak

YOZGAT’IN GELECEĞİ
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VİZYON ÇERÇEVESİ
1

Tarım:
Sanayi İle
Pazarlanan
Potansiyel

2

1

Enerji:
Alternatif
Üretim

2
Yapı Malzemeleri :
Alternatif Sektör

3

Üretim:
Katma Değer
Artışı

2
Büyüme:
Akıllı Büyüme
Modeli

3
Termal Turizm:
Kaynakların
Potansiyele
Dönüşümü

1

25

Turizm:

3
Toplum:
Tarımsal
Üretimde
Bilinçlenme

Üniversite:
İşbirliği

3 FARKLILIK

1

2

Türkiye, Dünya jeotermal
kaynaklarının dağılımında ilk
5’e girmekte ve Avrupa’da
ilk sırada yer almaktadır.
Yozgat, Türkiye’de jeotermal
kaynakların bulunduğu en
verimli odaklardan biridir.
İlin, Sorgun, Sarıkaya,
Saraykent, Yerköy, Yenifakılı,
Boğazlıyan, Akdağmadeni,
Merkez-Çatakboğazı gibi
birçok ilçesinde jeotermal su
potansiyeline sahip alanlar
bulunmaktadır. Jeotermal
kaynak potansiyeli ekonomiye
girdi sağlayacak birçok alanda
kullanılabilmektedir.

Orta Anadolu’nun orta
noktasındaki kent, karayolu ve
demiryolu sistemleri ile ulaşımını
sağlamaktadır. Ankara-Kayseri ve
Doğu Anadolu’ya ulaşan mevcut
demiryolu hattına ek olarak,
Ankara-Yozgat-Sivas hızlı tren
çalışmalarının sonuçlanması ile
doğu ile batı arasındaki demir
bağlantısının önemli bir durak
noktası olacaktır.

Enerji

VİZYON
ÇERÇEVESİ
3 FARKLILIK
26

3 TEMA

Jeotermal

3 STRATEJİ

Enerji

Bereket

Kalkınma

Erişilebilir

Odak

Dönüşüm

Eğitim

Bütünleşme

Maden

3

Erişilebilir

Maden

Ortanın Ortası

Yeraltı

Yozgat’ta madencilik
sektöründe öne çıkan kuvarsit,
tuğla-kiremit hammaddeleri,
bazalt, çimento hammaddesi
marn ve grafit, ildeki önemli
endüstriyel hammaddelerdir.
Metal dışı ürünler kapsamında
değerlendirilen; tuğla, çimento
gibi inşaat sektöründe
kullanılan ürünler maliyet
açısından hammadde
merkezlerinde üretilmek
durumundadır. Yozgat, bu
sektörle rekabet üstünlüğü
olan iller arasındadır. Aynı
zamanda nükleer santrallerin
hammaddesi olan uranyumun;
Sorgun ilçesindeki rezervinin
Türkiye rezervinin yarısı kadar
olduğu tahmin edilmekte ve
çalışmaları sürmektedir.
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3 TEMA

28

3 STRATEJİ

1

2

Kalkınmada Birinci Derecede
Öncelikli Yöreler kapsamındaki
kent, 1988 yılında çıkarılan
4325 sayılı Kalkınmada Öncelikli
İllerde İstihdam Yaratılması ve
Yatırımların Teşvikine Yönelik
Kanun ile sanayi gelişiminde
canlılık kazanmış ve OSB’de
doluluk yaşanmıştır. 2001
yılında yaşanan ekonomik krizle
birlikte OSB’de faaliyet gösteren
firma sayısında ciddi bir düşüş
yaşanmış, Yozgat’a olan yatırımcı
ilgisi başka illere kaymıştır ve o
zamandan itibaren il göç vermeye
devam etmiştir. Yozgat’ta
potansiyel bulunduran sektörlerin
tanıtımının yapılması ve teşvik
sağlanarak tekrar yatırımcı
çekilmesi ile Yozgat’ın Orta
Anadolu’nun önemli bir yatırım
sahası olması sağlanacaktır.

Yozgat’ta bulunan birçok
potansiyel sektörün aktif
olabilmesi ve kenti bölgesel
ölçekte de ekonomik olarak
güçlendirebilmesi için
öncelikle bu sektörlerde
aktif rol oynayacak halkın
bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
Halkın gelişecek sektörler
konusunda bilinçlenmesi ve
yönlendirilmesiyle birlikte,
gelişmesi öngörülen alanlarda
doğru yatırımların yapılması,
Yozgat’ı hem kırsal hem de
kentsel anlamda güçlendirecek
ve çevre illerle etkileşimini
sağlayarak, erişilebilirlik
avantajıyla birlikte odak noktası
haline getirecektir.

Bereket

1

Odak

Kalkınma

Yerkürenin Enerjisi

2

Eğitim

Dış Göçü Engellemek

Sektörel İşbirliği

Yenilenebilir, yerli ve
sürdürülebilir olmasıyla enerji
sektöründe başrol oyuncusu olan,
Türkiye’yi dışa bağımlılıktan
kurtaracak toprağın altında
yatan enerjinin en önemli
odaklarından biri olan Yozgat
jeotermal enerji kaynağı,
kaplıca turizminde ve sera
ısıtılmasında da kullanmak üzere
uygundur. Jeotermal enerji
kullanımı, kullanıldığı alandaki
maliyetleri büyük miktarda aşağı
çekeceğinden karlı bir yatırıma
dönüşerek Yozgat ekonomisini
canlandıracaktır.

Sektörlerdeki kalkınmanın
yatırımlarla desteklenmesi
sonucu mevcut durumdaki
potansiyeller verime dönüşecek
ve dış pazara doğru gelişecek
sektörlerle birlikte oluşacak
olan ekonomik canlanma, kente
artı değer kazandırarak yaşam
kalitesini yükseltecektir.
Ekonomik canlanma sonucu
oluşacak yeni iş imkânları ve
sosyal hayattaki canlanma göçü
engelleyerek Yozgat’ı Orta
Anadolu’nun önemli bir odağı
haline getirecektir.

Üniversite işbirlikleriyle
sağlanacak olan eğitim
mekanizması ile kent ve
insan etkileşimi en önemli
gelişmelerden biri olacaktır.
Kentten uzak kalmış üniversite
kampüsü sektörlerle
etkileşim içinde olarak kentle
bütünleşecek ve bu Yozgat’a
sosyal ve ekonomik gelişmelerle
birlikte kültürel ve ekolojik
gelişim de sağlayacaktır.

Orta Anadolu Yatırım
Sahası

3

3

Dönüşüm

Bütünleşme

Sektörel Bilinçlendirme

Bölgesel Ağları
Canlandırmak
Yozgat’ta mevcutta bulunan ve
geliştirilmesi beklenen sektörler
Yozgat’ın altyapısıyla ve bölgesel
konum avantajıyla gelişecektir.
Çevre illerde bulunan
potansiyellerle gelişerek daha
güçlü bir sistem kurgulanacak ve
yapılacak Ankara- Sivas Hızlı Tren
Hattı’nın Yozgat içinden geçmesi
de bölgesel ağların kavuşmasında
büyük rol oynayarak bölge
ekonomisini canlandıracaktır.
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3 SEKTÖR

1

2

Yozgat’ta tarıma elverişli
araziler oldukça fazladır fakat
bilinçsiz tarım yapılmasından
dolayı bu potansiyel
değerlendirilememektedir.
Tarıma dayalı sanayi
geliştirilerek tarımsal ürünlerin
katma değerinin yükseltilmesi
ve işlenmiş gıda olarak dış
pazara sunulmasıyla tarım
ve buna bağlı olarak sanayi
gelişecektir. Yozgat’ta bulunan
hammaddeler işlendiğinde
katma değeri oldukça artacaktır.
Bu da Yozgat’ın rekabetçilik
payını artırarak öne çıkmasını
sağlayacak önemli bir adım
olacaktır.

Dışa bağımlılığımızın oldukça
düşük olduğu cam ve seramik
kaplama malzemeleri, duvar
kâğıdı katma değeri yüksek ve
bölgedeki birikimlerin aktif
olarak kullanılabileceği bir
potansiyel olarak görülmektedir.
Yozgat maden envanterine göre;
Feldspat; cam sektörünün
vazgeçilmezi, alternatif
ve ekonomik boya katlı
malzemesi,
Tuğla-kiremit; şömine
tuğlası, kiremit, duvar
elemanı,
Çimento hammaddeleri;
beton, hazır sıva,
Kuvarsit; cam, seramik
alanında kullanılmaktadır.
Özellikle alçı ve alçı ürünleri,
seramik-cam kaplama ve
prefabrik yapı malzemeleri
Yozgat’ta sahip olduğu maden
rezervleriyle birlikte yapı
malzemeleri sektörü bölgenin
büyümesi için önemli bir
fırsattır.

Tarım

EYLEM
ÇERÇEVESİ

Sanayi İle Pazarlanan
Potansiyel

3 SEKTÖR

3 PROGRAM

3 PROJE

Tarım

Enerji

Üretim

Yapı
Malzemeleri
Termal Turizm

Büyüme
Toplum

Turizm
Üniversite

3

Yapı Malzemeleri

Termal Turizm

Alternatif Sektör

Kaynakların Potansiyele
Dönüşümü
Yozgat’ta 23 tesis, 492 oda
bulunmaktadır; fakat ortalama
kalış süresinin 1 gün olması
bu potansiyelin yeterince
değerlendirilemediğini
göstermektedir. Böyle bir
potansiyelin daha etkin
kullanılmasına yönelik kaplıca
turizmi konusunda reklam ve
tanıtımlar yapılmalı, üniversite
desteğiyle birlikte kaplıca
turizminin geliştirilmesine
ve kalitesinin artırılmasına
yönelik geliştirme politikaları
uygulanmalıdır. Ayrıca Yozgat’ta
bulunan diğer turizme yönelik
potansiyeller değerlendirilmeli;
Çamlık Milli Parkı, Kazankaya
kanyonu, kültürel yapılar ve
geleneksel yaşam kültürünü
de dâhil edecek şekilde tur
programları organize edilmeli
böylece hem yerel halkın aktif
olması sağlanarak yerel ekonomi
canlandırılmalı hem de turist
kalış süresi uzatılmalıdır.
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3 PROGRAM

1

2

Yozgat’ın en önemli potansiyel
kaynağı olan jeotermal enerjiyle,
oldukça düşük maliyetli organize
sera bölgeleri oluşturarak örtü
altı meyve üretimi yapmak,
tarımın kollarını genişletecek
ve ekonomiye katkı sağlayacak
bir alternatif üretim modeli
olacaktır. Ayrıca, jeotermal
enerji potansiyeli kaplıca
turizminde de kullanılmakta,
Yozgat’ta ise mevcut termal
turizm geliştirilerek tesislerin
kalitesinin arttırılmasıyla birlikte
enerjinin turizm açısından
potansiyeli de kullanılabilecektir.

Yozgat’ta birçok potansiyel
sektör bulunmasına rağmen,
bu sektörlerde yeterince
gelişme sağlanamamış, nüfus iş
imkânlarının yetersizliğinden
ve düşük yaşam kalitesinden
dolayı çevre illere göç vermeye
başlamıştır. Aile şirketlerinden
yoğun olması ve mevzuata
hâkim olmayan üreticilerin
varlığı, ihracatta ve üstün
standartta ürün pazarlamada
sorun oluşturmaktadır. Bu
nedenle, Yozgat’ın bilgi üretme
ve yenilikçilik kapasitesi
üniversiteler ile canlandırılmalı,
eğitim ve konferanslar
düzenlenerek gelişen alanlarda
ve yatırım konusunda halk
bilinçlendirilerek ve de iş
imkânları yaratılarak akıllı
büyüme modeli oluşturulmalıdır.

Enerji

Alternatif Üretim
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3 PROJE

3

1

Büyüme

Toplum

Üretim

Akıllı Büyüme Modeli

Tarımsal Üretimde
Bilinçlenme

Katma Değer Artışı

Yozgat’ta sulanabilir alanlar,
toplam tarım alanının %91,02’sini
oluşturmakta; ancak sadece
%12,51’i sulanmaktadır.
Modern sulama tekniklerinin
kullanılmasıyla bölgenin en
büyük tarım sorunlarından biri
olan vahşi sulama sorununa
çözüm getirilmesi ve bölgede
sulanan alanların artırılması
gerekmektedir. Gübreleme,
sulama ve yetiştiricilik
konusunda çiftçilerin
bilinçlendirilerek uygun
tarım deseniyle bölgenin
tarım potansiyelinin verimli
kullanılması sağlanmalıdır.

Üniversite, kamu kurumları,
özel sektör ve halk ile yapılacak
katılımcı çalışmalarla uygun üretim
deseni tespit edilerek, çiftçi
gelirlerinin ve bitkisel üretimin
ekonomik değerinin artması ile
tarımın ana gelir kaynağı olarak
görülmesi amaçlanmaktadır.
Tarımsal işletmelerin alanında
uzmanlaşması, örgütlenmenin
güçlendirilmesi ve göç eden nüfus
için yeni ekonomik faaliyetler
geliştirilmesi için teşvikler
sağlanmalıdır.
Yozgat tarımında; endüstriyel
bitkilerden şeker pancarı,
tahıllardan arpa, buğday, çavdar,
baklagillerden yeşil mercimek,
nohut, fasulye ön plandadır.
Yozgat şeker pancarı üretiminde
Türkiye ihtiyacının büyük

bir kısmını karşılamaktadır,
ancak bu potansiyel
değerlendirilememektedir.
Yozgat’ta hammaddesi mevcut
olan öğütülmüş tarım ürünleri,
hayvan yemi ve şekerlemenin
rekabet gücü yüksek ürünler
olduğu tespit edilmiştir. Bu
alternatif değerlendirme metotları
açısından Yozgat’ta bulunan
şeker fabrikasına ve üreticilere
teknik destek sağlanmasıyla
hammaddelerin katma değeri
yükselerek dış pazara açılması
sağlanmış olacaktır.
Yozgat’ta örtü altı meyve üretimi
yapılmamaktadır, ancak jeotermal
enerjinin bölgede bulunması
ve diğer enerji üretimi yapılan
illerde yapılan organize seracılık
faaliyetleri alternatif bir üretim

modeli olarak görülmekte ve
tarım sektörünü geliştirecek ve
farklılık sağlayacak ek bir sektör
olarak görülmektedir. Ayrıca,
tarımsal ürünlerin iç ve dış pazara
sunumunda Yozgat’a konum
itibarıyla yakın olan Nevşehir’deki
soğuk hava depoları kullanılarak
bölgesel işbirliği kurulabilecektir.
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3 PROJE

3 PROJE

Turizm

2

Üniversite

Turizmin Teşviki

İşbirliği

Yeni teşvik sistemine göre
Yozgat, yatırım teşvik bölgeleme
sisteminde öncelikli olan 5. Bölge
illerinden biri olarak belirlenmiştir.
Bu durum, Yozgat’a önemli
bir miktarda yatırım olanağı
sunmaktadır.
Yozgat’ta bulunan bu potansiyelin
değerlendirilebilmesi için, bölge de
bulunan mevcut tesislerin kalitesi
artırılmalı, turizm konusunda
üniversite ile işbirliği içerisinde
olarak turizme katkı sağlayacak
bölümler açılmalı ve nitelikli
eleman yetiştirilerek genç nüfus
oranı arttırılmalıdır. Ayrıca,
tesislerdeki doluluk oranını ve
gelen turist sayısını artırabilmek
için tur güzergâhları kurgulanarak,
yurt içi ve yurt dışı tanıtımlara
önem verilmelidir. Yozgat’taki

3

termal turizm, sağlık turizmi
kapsamına girdiğinden insan
yaşamı için eğlence amacından
ziyade sağlık için gerekli olduğu
düşünülerek, talep edilmektedir.
Ayrıca, Türkiye termal turizm
alanında Avrupa’da birinci tercih
noktası olarak görülmektedir.
Yozgat’ın bu avantajı da
değerlendirilerek tanıtım ve
destekle birlikte Türkiye’nin ve
Avrupa’nın termal turizm odağı
olması sağlanmalıdır.
Ayrıca Yozgat’ta Türkiye’nin ilk
milli parkı olan Çamlık Milli Parkı
bulunmaktadır. Doğa turizmi
açısından da Yozgat Kazankaya
Kanyonu, doğal güzelliklerin
yanı sıra Helenistik döneme ait
kalıntılarıyla önemli bir turizm
merkezi olarak öne çıkmaktadır.

Yozgat’ta aile şirketlerinin yoğun
olması ve kurumsallaşamama
problemi en büyük problemlerden
biri olmakla birlikte kentin
gelişimini de büyük ölçüde
sınırlandırmaktadır. Şirketlerin
kurumsallaşamamasındaki en
büyük nedenler; yönetici kadro
bulunamaması, göç sonrası oluşan
nitelikli çalışan sıkıntısı, aile
şirketlerinin yasa ve mevzuata
hâkim olmamasından dolayı
ihracatta sorun yaşamaları ve
üreticilerin hammadde sağlayıcısı
ile irtibata geçememe problemleri
olmaktadır.
Üniversite işbirliğiyle aile
şirketlerinde yönetici geliştirme
ve sürdürülebilir yönetim
eğitimleri verilerek aile şirketleri
için yenilikçilik sağlanabilir.

Kentteki girişimciliği arttırmaya
yönelik üniversitede verilecek
konferanslara, daha önce Türkiye’de
başarılı olmuş girişimcilerin
katılımlarının sağlanması ile
bölgede girişimci katılımına öncülük
sağlanacaktır. Ayrıca üniversite de
düzenlenecek çeşitli girişimcilik
yarışmaları da öğrenciler tarafından
farklı projelerin kente sunulmasıyla
girişimcilik potansiyelini
arttıracaktır.
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YOZGAT’IN GELECEĞİ İÇİN
10 TEMEL İLKE
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BÖLÜM

05

YOZGAT’IN GELECEĞİ İÇİN
10 TEMEL İLKE

1. KORUMA: Tabiat Varlığı
2. KÜLTÜR: 5000 Yıllık Geçmiş
3. KAPLICALAR: Yeni Gözde
4. KARŞILAŞMA: Festivaller
5. KAYNAK: Su Ürünleri
6. KATILIM: Üniversite
7. KONUM: Artı Değer
8. KENTSEL ALTYAPI: Sosyal Alan
9. KALICI: Yöre Mutfağı
10.KATMA DEĞER: Üretim ve Bilim
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KORUMA:
TABİAT VARLIĞI
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Türkiye’nin ilk milli parkı olan Çamlık
Milli Parkı, halkın rekreasyon ihtiyacını
karşılamakla birlikte, içinde yer alan oteller,
kır gazinosu ile konaklama ve eğlenme,
piknik üniteleriyle ve oyun gruplarıyla
piknik yapma, yürüyüş parkı ve 10 adet
köprüsü ile sportif amaçlı kullanıma, kuş
gözlemi, seyir, dinlenme amaçlı gözleme
kulesiyle kent için alternatif bir alan
sunmaktadır. Üçtepeler, Davulbaztepe,
Kadıpınarı tabiat parkları ve Yozgat
Ulukavak tabiat anıtı ilin korunması gereken
önemli değerleridir.
Yaklaşık 10km uzunluğa sahip Kazankaya
Vadisi, sahip olduğu birçok özellikle doğa
turizmi için uygun bir alandır. Şefaatli
ilçesi ile Yerköy ilçesi arasında bulunan
Karanlık Dere Vadisi, bisiklet parkuru
olarak kullanılmaktadır. Turizm amaçlı
olarak da kullanılan Gelingüllü Barajı;
sportif olta balıkçılığı, su sporları ve piknik
için uygun bir alandır. Bu doğal varlıklar
korunmakla birlikte aynı zamanda turizme
de kazandırılarak sürekliliği sağlanmalıdır.

KÜLTÜR:
5000 YILLIK GEÇMİŞ

01
02

Doğal güzellikleriyle beraber yöresel
özellikler ve tarihi yapılarıyla Hititlerden
Osmanlı’ya uzanan kültürel çeşitliliğe
sahip Yozgat kenti 5000 yıllık geçmişe
sahiptir. Bölge, Hititlerden sonraki çağlar
boyunca Frig ve Kimmer devletlerinin,
Pers, Büyük İskender, Roma ve Bizans
imparatorluklarının hâkimiyetinde kalmıştır.
Etnografya müzesi, Alişar Höyük, Pteria
Antik Kenti, Büyüknefes Köyü, Sarıkaya
Roma Kalıntıları ve Çeşka Yeraltı Şehri M.Ö.
3000 yılından günümüze kadar aktarılan
önemli kültürel ve tarihi miras arasında
sayılabilir.
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KAPLICALAR:
YENİ GÖZDE

KARŞILAŞMA:
FESTİVALLER

Yozgat’ta ki kaplıcaların birçok hastalığa ve rahatsızlıklara
tıbbi destek sağlayarak, hastaların iyileşme sürecini olumlu
etkilediği bilinmektedir. Kaplıcalar şehri olarak anılan Sarıkaya,
turizm merkezi ilan edilen Boğazlıyan Kaplıcası, Sorgun ve
Yerköy kaplıcaları da Yozgat’ta yer almaktadır. Termal turizmde
Avrupa’nın odağı olan Türkiye, Anadolu’nun tam ortasında yer
alan Yozgat’taki mevcut tesislerin de geliştirilmesiyle termal
turizm sektörünün odağı haline gelecektir.

Yozgat ve ilçelerinde her yıl, Haziran-Eylül ayları
arasında halk konserleri, halk oyunları çeşitli yöresel
yarışmalar ve yemekleri içeren birçok festival
düzenlenmektedir. Bu festivallerden en önemlisi Yozgat
ilini de temsil eden Sürmeli Festivalidir. Yozgat Sanayi ve
Ticaret Fuarını da içeren festival, ulusal ve uluslararası
birçok firmaya ev sahipliği yapmakta ve bölge ekonomisi
açısından büyük bir tanıtım ve pazarlama olanağı
sağlamaktadır.
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04

KAYNAK:
SU ÜRÜNLERİ
Yozgat ve çevre illeri kültür balıkçılığı
konusunda önemli potansiyele sahip olup,
zengin su kaynaklarıyla özellikle alabalık
yetiştiriciliğinde Türkiye’de önemli üretim
merkezleri arasında sayılmaktadır. Türkiye’de
üretilen alabalığın %10,6’sı Kayseri, Sivas ve
Yozgat bölgesinde üretilmektedir.
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Yozgat il merkezi ve ilçelerinde su sıkıntısı
olmadığından, tatlı su ürünleri üretim
çiftlikleri için potansiyeller mevcuttur. Su
ürünleri yetiştiriciliği açısından Yozgat’ta
bulunan Sakarya Nehri ve Porsuk Çayı önemli
su kaynaklarıdır. Yozgat’ta bulunan mevcut
tesislerin iyileştirilerek yeni tesislerin
kurulması, aynalı sazan, alabalık gibi balıkların
yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ile taze
balık ihtiyacı karşılanırken aynı zamanda yem
sanayine girdi de oluşturmuş olacaktır.
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KATILIM:
ÜNİVERSİTE
Yozgat’ta bulunan Bozok Üniversitesi
bünyesinde yaklaşık 9700 öğrenci
bulunmaktadır; fakat üniversite
kampüsünün kent merkezinden çok uzakta
olması kent ile üniversitenin etkileşimini
zorlaştırmaktadır. Aktif nüfusun kent
merkezinden uzak olması üniversiteye olan
talebi ve buna bağlı olarak kentin gelişimini
sınırlandırmaktadır. Sektörel gelişim
alanında üniversiteyle kurulacak olan
etkileşimler sonucu oluşacak yeni projeler,
sektörlerin doğrudan gelişimini sağlayarak
kente istihdam artışı ile birlikte yaşam
kalitesinde yükselmeyi de beraberinde
getirecektir.
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KONUM:
ARTI DEĞER

KENTSEL ALTYAPI:
SOSYAL ALAN

Bölge kuzey-güney ve batı-doğu ulaşım
akslarının kesiştiği bir konuma sahip
olup, ulaşım kara yolu ve demiryolu
ile sağlanmaktadır. Hızlı tren projesi
kapsamında öncelikle Yozgat ve Sivas daha
sonra da Kayseri, Ankara’ya bağlanacaktır.
Böylece Yozgat’ın ticaret ve turizm başta
olmak üzere birçok sektörde gereken yatırım
fırsatına kavuşması beklenmektedir.

Yozgat’ta kültürel ve sosyal faaliyetlerin gelişmişliği çevresindeki
illere göre oldukça düşüktür. Yozgat’ta ihtiyacını karşılayamayan
halkın çoğunluğu Kayseri’ye giderek ihtiyacını karşılamakta ve
kamu hizmetlerinin yetersiz olmasından dolayı oluşan düşük yaşam
kalitesi Yozgat’ta istihdam edilenlerin başka illerde yaşamasına
neden olmaktadır. Ayrıca Bozok üniversitesi tıp fakültesi
eğitim öğretimi Hacettepe Üniversitesi’nde verilmekte, fakülte
öğrencileri ilde hizmet görmedikleri için hastanede kadro sıkıntısı
yaşanmaktadır.
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KALICI:
YÖRE MUTFAĞI

KATMA DEĞER:
ÜRETİM VE BİLİM

Yozgat’ın ikliminin sert ve yarı kurak olmasından
dolayı iklime uygun tahıl ve baklagiller
yetiştirilmesinin yanı sıra bolca yetiştirilen şeker
pancarı, soğan, patates ve ayçiçeği sırayı takip
eder. Tarımıyla birlikte gelişen Yozgat mutfağı
yemekleri; arabaşı, testi kebabı, yoğurtlu madımak
yöresel yemeklerdendir ve Yozgat’ın kimliğini
oluştururlar. Yozgat mutfağının tanıtılması, kaplıca
turizmi ile organize edilecek tur güzergâhları
sonucunda geliştirilecek ve yereli ön plana çıkaracak
gelişmelerden olacaktır.

Kentteki tarım, sanayi, madencilik ve bilgi üreten
üniversite sektörleri arasında bilgi ve deneyim
paylaşımına dayalı işbirlikleri kurularak yeni bir
üretim altyapısı kurgulanmalıdır. Yeni üretim
altyapısında, tarımsal sanayi, yaratıcı teknoloji,
yenilikçi madencilik, mavi ve yeşil ekonomiler
gibi yeni sektörlerin ortaya çıkması ve ürünlerden
elde edilen katma değerin artırılması temel amaç
olmalıdır.
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