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Dünyanın ilk organize ticaret merkezi 
olarak kabul edilen Kültepe’de başlayan 
ticaret geleneğini tarih boyunca devam 
ettiren Kayseri, ülkemizin en önemli sanayi 
kentlerinden biri konumunda. Özellikle 
savunma sektöründe gelişim göstermek 
isteyen kentin en önemli problemlerinin 
başında ise insan ve yük taşımacılığı 
hizmetleri geliyor.

KAYSERİ 
“ULAŞIM”DA
SORUNLARIN 
ÇÖZÜLMESİNİ 
İSTİYOR
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Bulunduğu coğrafyada 
sadece üretim değil; sağlık, turizm 

ve spor merkezi de olmayı başaran Kay-
seri, insan ve yük taşımacılığı ile ilgili sorunları 

aşmaya çalışıyor. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Meh-

met Büyüksimitci, “Kayseri’nin en önemli problemlerinin 
başında insan ve yük taşımacılığı hizmetleri gelmektedir” 

derken; Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
Gülsoy da “Bugün 170 civarında ülkeyle ticari bağlantısı olan 
şehrimizde en büyük sorun ulaşımdır” şeklinde konuşuyor.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep 
Bağlamış ise “Kayseri'de girişimciler tarıma yatırım yap-

malı. Bilinçli ve danışman gözetiminde yapılacak 
yatırımların başarılı olma şansı yüksek” 

diyerek, girişimcilere çağrıda 
bulunuyor.
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“ÖZELLİKLE SAVUNMA SANAYİİNDE 
SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZ”

T
OBB Yönetim Kurulu Üyesi ve 

Kayseri Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Büyük-

simitci, “Dört üniversitesi ile eği-

timde, Erciyes Dağı, diğer doğal ve tarihi 

güzellikleri ile turizmde, şehir hastanesi ve 

özel hastaneleri ile birlikte sağlıkta adından 

daha fazla bahsedilen bir Kayseri istiyoruz” 

diye konuştu. Mehmet Büyüksimitci soru-

larımızı şöyle yanıtladı:

Kayseri sanayisinin bölge ve Türkiye için 

önemini anlatır mısınız?

Yenilikçi, girişimci, çalışkan ve hayır-

sever insanı ile Kayseri, bir marka şehirdir.

Kayseri üç organize sanayi bölgesi ve 

üretim ağırlıklı serbest bölgesi ile birçok 

sektörde faaliyet gösteren, tabana yayılmış 

bir sanayiye sahiptir. 2018 sonu itibari ile 

TİM verilerine göre bin 277 ihracatçı firması 

bulunan ve etrafındaki 12-13 şehre katma 

değer sağlayan bir kentimizdir. 

Kayseri iller arası sıralamaya göre ta-

sarım tescilde ikinci sırada, ihracatta 10. 

sırada, marka tescilde 11. sırada, patent tes-

cilde 12. sırada ve faydalı model tescilinde 

12. sırada yer almaktadır. İSO ilk 1000 Büyük 

sanayi kuruluşu listesinde 2018 verilerine 

göre Kayseri’den 30 firma yer almaktadır.

2018 yılında Kayseri olarak bir önce-

ki yıla göre yüzde 27,1 oranında bir artış 

yakalayarak 2 milyar 87 milyon dolarlık 

ihracat gerçekleştirdik. Serbest bölgemiz-

den 2018 yılı itibarıyla 345 milyon dolarlık 

ihracatımız var. 

İhraç ettiğimiz ürünler arasında mo-

bilya başta olmak üzere, elektrikli ev alet-

leri ve tekstil ilk üç sırada yer almaktadır. 

Yine ihracat yaptığımız ülkeler arasında 

İhracat Destek Ofisi 
ile hiç ihracat yapmayan 

firmalara eğitim veriyoruz. 

TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Kayseri Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet 
Büyüksimitci, “Kayseri’nin 
özellikle savunma 
sanayiinde söz sahibi 
olan bir il olmasını 
istiyoruz” diye konuştu.
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ilk üç sırada Irak, Almanya ve İtalya gel-

mektedir. Serbest bölge ihracatımız ile 

birlikte bu seneki hedefimizi 2 milyar 600 

milyon dolar olarak belirledik. Geçtiğimiz 

ayların verisine bakacak olursak yılsonu 

itibari ile bu rakamı rahatlıkla yakalayabi-

leceğimizi düşünüyorum.

“İhracat fazlası veriyoruz”

2018 yılsonu itibari ile TÜİK verilerine 

göre 1 milyar 400 milyon dolar ithalat ger-

çekleştirdik. Kayseri ihracat fazlası veren bir 

il ve ülkemizde en çok ihracat fazlası veren 

iller arasında sekizinci sırada yer almaktadır. 

Son yıllarda yapılan yatırımlarla Kayseri 

bulunduğu coğrafyanın sadece üretim 

larda üyelerimizden sıkça şikayet aldığımız 

konuların başında uçak bilet fiyatlarının 

yüksek olması ve seferlerin az olması ge-

liyor. Bu durumun Kayseri gibi potansi-

yeli olan bir sanayi şehrine yakışmadığını 

düşünüyoruz. İvedi bir şekilde uçak se-

ferlerinin artırılması ve bilet fiyatlarının 

düşürülmesi gerekiyor. 

Yalın İmalat Süreç 
Danışmanlığı projesi 

hazırlayarak, Verimlilik 
Destek Ofisi kuruyoruz.

merkezi değil, sağlık, turizm ve spor mer-

kezi de olmayı başarmıştır. 

Kayseri'nin öncelikli sorunlarını 

öğrenebilir miyiz?

Kayseri’nin en önemli problemlerinin 

başında insan ve yük taşımacılığı hizmetleri 

gelmektedir. İhracatı 2 milyar doları geçmiş 

bir il olan Kayseri’de gümrüklü hava kargo 

terminali bulunmamaktadır. E-ticaret ve 

ihracat için son derece önemli olduğuna 

inandığımız bu terminalin, mevcut imkan-

lar kullanılarak bir an önce kullanılabilir hale 

getirilmesini talep ediyoruz. 

Havalimanımızın kapasitesinin biran 

önce artırılmasının yanısıra, son zaman-
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Demiryolu yük taşımacılığında fiyat 

karayolu nakliyesi ile hemen hemen aynı 

seviyede. Demiryolu taşımacılığı ile ilgili 

fiyatların gözden geçirilmesi gerekiyor. 

Kayseri gibi liman şehri olmayan illere 

bir şekilde destek verilmesi ihracatı ve 

üretimi daha da artıracaktır. Bu da dolaylı 

olarak istihdam gibi sorunların çözülme-

sine katkı sağlayacaktır.  

Yüksek hızlı tren için çağrı

Yine yıllardır söylenen ve bir türlü 

hayata geçirilemeyen, üstelik ihalesi de 

yapılan yüksek hızlı trenin Kayserimize bi-

ran önce gelmesini arzu ediyoruz. Bunun 

yanı sıra Kayseri’nin otoban bağlantısının 

yapılması sürekli dile getirdiğimiz taleple-

rimiz arasında.

Uzun süredir yapımı devam eden Lo-

jistik Merkezi’nin günümüz ve gelecekteki 

ihtiyaçlara göre yeniden planlanarak proje-

nin güncellenmesi ve bir an önce yapımı-

nın tamamlanması taleplerimiz arasındadır. 

Kayseri olarak; ülkemizin Marmara 

üretim havzasına alternatif yeni üretim 

havzaları oluşturulması gerektiğini her 

platformda anlatmaya çalışıyoruz. Sanayi 

kültürü olan Konya, Aksaray ve Kayseri’nin 

ana omurgasını oluşturacağı ve Mersin 

üzerinden liman bağlantısının yapılacağı 

yeni üretim havzasının bu illerin etrafında 

bulunan en az 20 ilin gelişmesine ciddi 

katkısı olacağına inanmaktayız. Dolayı-

sıyla öncelikle bölgemizin daha sonra da 

ülkemizin kalkınma hamlesine katkıda 

bulunmuş olacağız. 

“Acil çözüm beklediğimiz 

sorunlar yer alıyor”

Reel sektörün üretim maliyetlerinde 

elektrik ve doğalgaz önemli bir yer tut-

maktadır. Özellikle üretim proseslerinde 

yüksek enerji kullanımı olan sektörler, son 

yıllarda doğalgaza ve elektriğe yapılan yüz-

de 110’lara varan zamlardan sonra hem 

finansal hem de yurt dışı rekabet açısından 

zor günler geçirmektedir. 

Enerji maliyetlerindeki fiyat artışları, 

fonlar, vergiler ve yüksek dağıtım pay-

ları firmaların üretim ve rekabet güçle-

rini olumsuz etkilemektedir. Sanayici-

lerin önünü görmesi için öngörülebilir 

bir elektrik ve doğalgaz fiyatlarına sahip 

olmak gerektiğini düşünüyor, bu konuda 

acil çözüm bekliyoruz. Tüm bunların dı-

şında, iş davalarında zaman aşımı süreleri, 

işverenlerin üzerindeki zorunlu istihdam 

yükleri, yeşil pasaport alabilme şartları 

gibi konular da acil çözüm beklediğimiz 

konular arasında yer almaktadır.

Odanızın Kayseri’nin Marka Kent olması 

için yaptığı çalışmaları anlatır mısınız?

Biz bir taraftan yukarıda sıraladığımız 

sorunların çözümünü beklerken, bir ta-

raftan da şehrimizin, şirketlerimizin gele-

ceği adına bir takım çalışmalar yapıyoruz. 

Başta KOBİ'ler olmak üzere mevcuttaki 

işletmelerimizin yalın üretim tekniklerini 

2018 yılında 2 milyar 
87 milyon dolarlık ihracat 

gerçekleştirdik.



51EKONOMİK FORUM

Dünya ile rekabet 
edilebilmesine olanak 

sağlayacak 'Model Fabrika’ 
kurulması çalışmamız var.

kullanarak süreçlerini iyileştirmelerine 

ve Endüstri 4.0 teknolojilerine ulaşarak, 

dünya ile rekabet edebilmelerine olanak 

sağlayacak 'Model Fabrika’ kurulması ça-

lışmamız var. Ürün ve hizmetlere ilişkin 

değerlendirme çalışmalarımız sürüyor. 

Projemiz öngördüğümüz takvim çerçe-

vesinde devam ediyor. 

“Yüksek teknoloji içeren bir 

yatırıma imza atmak istiyoruz”

Savunma sanayinin ilimize kazandı-

rılması amacıyla Ticaret Odamızla birlik-

te yaklaşık altı aydır bir takım çalışmalar 

yürütüyoruz. Sanayi Odası ve Ticaret 

Odası üyelerini kapsayan geniş katılımlı 

bir ortaklık yapısı oluşturarak, Savunma 

Sanayi alanında faaliyet gösterecek yeni 

bir şirket kurmak için Meclisimizin onayını 

aldık. İnşallah en kısa sürede bu şirketi ku-

rarak savunma sanayi alanında tamamen 

ileri teknoloji içeren bir yatırıma imza 

atmak istiyoruz. 

Şehrimizdeki Ar-Ge merkezlerinin sa-

yısını artırmak adına üyelerimizle sürekli 

iletişim halindeyiz ve her türlü bilgilendir-

meyi yapıyoruz. Bu konuda ciddi devlet 

destekleri var. Hem bu desteklerin neler 

olduğu konusunda, hem de nasıl Ar-Ge 

ve tasarım merkezi olunacağı konusunda 

anlaştığımız bir danışmanlık firması ile 

birlikte sanayicilerimize kendi yerlerin-

de danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Bu 

merkezlerin sayısının artmasıyla kenti-

mizin marka değeri, üretimi ve katma 

değerli ürün sayısı hızla artacaktır. Bunun 

yanı sıra Oda olarak hem bu merkezlerin 

sayısını artırmak hem de mevcutlarımızın 

niteliğini artırmak adına Ar-Ge ve Tasarım 

Merkezleri Koordinasyon Ofisi kurduk. Bu 

ofisimiz aracılığı ile üyelerimize destek 

olmaya devam ediyoruz.    

ORAN Kalkınma Ajansı desteği ile 

mobilya, elektrikli ev aletleri, fabrikasyon 

metal ürünler ve makine imalat sektör-

lerinde “Yalın İmalat Süreç Danışmanlığı” 

projesi hazırlayarak, Odamızda Verimlilik 

Destek Ofisi kuruyoruz. Proje kapsamında 

50 firmaya beş ay süreyle danışmanlık 

verilecek. Bu proje ile her firma için yüzde 

25 verimlilik artışı hedefliyoruz. Firmaları-

mızın bu fırsatı çok iyi değerlendirmeleri 

gerektiğini düşünüyorum. 

Yine Odamızda kurduğumuz İhracat 

Destek Ofisi ile hiç ihracat yapmayan fir-

malara eğitim veriyoruz. Vakfımız aracılığı 

ile üniversite sanayi işbirliğinin geliştiril-

mesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. 

“100 Talep 100 Proje 

programını başlattık”

Bu kapsamda üniversite-sanayi iş-

birliğinin güçlendirilmesi, sanayicinin 

nitelikli problemlerinin tespit edilmesi, 

akademisyenlerin ürüne dönüşebilir hazır 

projelerinin gerçekleştirilmesi için “100 

Talep 100 Proje” programını başlattık. 

İnanıyorum ki tüm bu çalışmalar şehri-

mize Marka Kent olma yolunda çok ciddi 

kazanımlar sağlayacaktır. 

Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023 

tarihinde nasıl bir kent hayal 

ediyorsunuz?

Kayseri gerek ihracat rakamları açı-

sından gerekse gelişmişlik seviyesi bakı-

mından Türkiye ortalamasının üzerinde 

bir performans sergiliyor. Bunun artarak 

devam etmesi yönünde gayretlerimiz var. 

Yukarıda bahsettiğimiz tüm sorunlarını 

çözmüş, alt yapı yatırımlarını tamamla-

mış, refah seviyesi daha da yükselmiş bir 

Kayseri hepimizin ortak hayalidir. Dört 

üniversitesi ile eğitimde, Erciyes Dağı ve 

diğer doğal ve tarihi güzellikleri ile turizm-

de, şehir hastanesi ve özel hastaneleri ile 

birlikte sağlıkta adından daha fazla bah-

sedilen bir Kayseri istiyoruz. Kayseri’nin 

özellikle savunma sanayisinde söz sahibi 

olan bir il olmasını istiyoruz. 
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“KAYSERİ’Yİ İYİ TANITMALI 
YATIRIMCILARA KAPI AÇMALIYIZ”

Kayseri Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Gülsoy, “İçeride 
sağlanan aidiyetlik 
duygusunun yanı sıra 
Kayseri’yi dışarıya 
iyi tanıtmalı ve yeni 
yatırımcılara kapılar 
açmalı Kayseri’nin bir 
fırsat şehri olduğunu 
göstermeliyiz” 
diye konuştu.

K
ayseri Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 

Kayseri Ticaret Odası olarak 

tüm çalışmalara katkı sağlıyor, 

üyelerimizin rekabet edebilirliklerini ar-

tırmak, fark yaratmalarını kolaylaştırmak 

için marka olmaları adına çalışmalar yü-

rütüyoruz” diye konuştu. Ömer Gülsoy, 

sorularımızı şöyle yanıtladı:

Kayseri’deki ticari hayatı 

değerlendirebilir misiniz? Öncelikli 

sorunlarınızı ve çözüm önerilerinizi 

belirtir misiniz?

Hem coğrafi olarak, hem de ticaret ve 

sanayi sektörüyle Türkiye ve Anadolu’nun 

merkezinde olan Kayseri’nin ticari geçmi-

şi yaklaşık altı bin yıl öncesine dayanıyor. 

Coğrafi konumu dolayısıyla ticaret yollarını 

da içinde barındıran Kayseri, geçmişten 

günümüze her geçen gün daha da geli-

şerek adından ticaretin merkezi olarak söz 

ettirmeyi başarmıştır. 

Asur Krallığı döneminde Kaniş-Karum 

olarak isimlendirilen ören yerinde yapılan 

arkeolojik kazı çalışmaları sonucu, bugüne 

kadar çıkan tabletler, ticaretin temelleri-

nin atıldığı yerin Kayseri olduğunu işaret 

etmektedir. Kültepe kaniş-Karum’da çıkan 

tabletlerden edindiğimiz bilgilere göre 

Mezopotamya-Kayseri arasında önemli bir 

ticari köprü kurulmuş bulunmaktadır. 

Kayseri, yine bu kazılardan elde edilen 

verilere göre sadece ticaretin merkezi değil, 

insanların karşılıklı ilişkilerini de düzenleyen 

önemli merkezlerden biridir…

“Kayserili ticarette tedbirli

temkinli ve değişime açıktır”

Binlerce yıl önce bu topraklarda temeli 

atılan ‘ticari deha’ Anadolu’nun Türkleşme-

si ve Müslümanlaşması ile birlikte farklı bir 

boyutta kazanmıştır. Hem beylikler, hem 

de Selçuklular döneminde Kayseri 11-12. 

asırda Yabanlu Pazarı adı altında ulusla-

rarası bir fuara da ev sahipliği yapmıştır. 

Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan şehir, 

Asya’dan Avrupa’ya, kuzeyden güneye, 

doğudan batıya her türlü emtianın satıl-

dığı önemli bir ticaret merkezi olmuştur.

Kayseri’nin ticari dehası ve zekasın-

da, bundan 100 yıl öncesine kadar fark-

lı dinden olsalar da ‘kardeşçe’ yaşadığı 

azınlıkların payı da yadsınamaz. Özellikle 

uluslararası ticaretin gelişmesinde şeh-

rin emek-yoğun çalışan müteşebbisleri 

ecnebi komşularının bağlantılarından ve 

birikimlerinden de istifade etmiştir.

Kayserililerin ticari dehasında ‘ataerkil’ 

geleneğe sahip olmasının önemi de göz-

den kaçmamalıdır. Kayserili tüccar ticareti 

ulusal ve uluslararası normların yanı sıra 

geleneklerine göre de yapar. Bu hiçbir 

zaman Kayserili ticaret erbabının statü-

kocu olduğu anlamını taşımaz. Kayserili 

ticarette tedbirli, temkinli, değişime açık, 

israftan uzak, hırslı olmayan, şükreden ve 

en önemlisi de helal ve haram ölçüsünü 

işletmesinde ve hayatında şiar edinmiş bir 

anlayışla hareket etmektedir,

Ticari zekâsı yadsınamaz bir nüfusa 

sahip olan kentimiz, sahip olunan tüm 

avantajlar değerlendirilerek, ticaret ve 

sanayisiyle önde gelen şehirler arasında 

yer almaktadır. Son açıklanan ihracat ra-

kamlarına göre 12. sırada yer alan Kayseri, 

bu sırayı daha da üst sıralara taşıyacak 

potansiyele sahiptir. 

Üyelerimize yeni 
değerler kazandırmak için 
projeler üretmeye devam 

edeceğiz.
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Bugün 170 civarında ülkeyle ticari bağ-

lantısı olan şehrimizde en büyük sorun ula-

şımdır. Gelişmişliğin en önemli etkeni olan 

ulaşım konusunda Kayseri için hava, kara 

ve demiryolu ulaşımı noktasında bekleyen 

projeleri var. Ulaşımda sağlanacak kolaylık 

gerekli alt yapının tesisi, şehrimizde ticaret, 

sanayi ve turizmin canlanmasına ciddi ma-

nada katkı sağlayacaktır.

Bugün dünyanın önemli ticaret mer-

kezleri, ya o ülkelerin metropolleri ya da 

liman şehirleridir.  Kayseri bir liman şehri 

değildir. Nüfus yoğunluğu itibariyle de ge-

nel kriterler açısından metropol sayılmaz. 

Rekabetin çarklarının acımasızca döndüğü 

böyle bir ortamda Kayserili ticarette başa-

rılıysa bunu  ‘kadim kent’ olmanın, altı bin 

yıllık ticari dehasının birikimine borçludur.

Kayseri, havaalanını genişletirse, uçak 

sefer sayılarını artırırsa, yüksek hızlı trenle 

başkent dahil önemli ticaret merkezlerine 

bağlanırsa, en yakın liman olan Mersin’le 

demiryolu bağlantısını daha da teknolojik 

hale getirirse, kara taşımacılığında özellikle 

batı illeri odaklı otoban bağlantısını ve 

lojistik köyü kurabilirse ticari birikim ve 

bilgisine şüphesiz kat ve kat artıracaktır. 

Şehrin her meslek gurubu bu neviden 

alt yapı yatırımlarının bir an önce hayata 

geçmesini beklemektedir.

Daima üreten ve ürettiğini yatırıma 

çeviren Kayseri, mazisinden aldığı ilham 

ve müteşebbis kabiliyetini birleştirerek im-

kanların da artmasıyla 2023 yılı için koydu-

ğu hedeflere emin adımlarla ilerlemekte, 

‘Güçlü Türkiye’de ‘Güçlü Kayseri’ olmak için 

var gücüyle çalışmaktadır.

Kayseri’nin ‘Marka Kent’ olması için 

hangi çalışmaları yürütüyorsunuz?

Günümüzün rekabet ortamında firma-

lar, şehirler, ülkeler daima en iyisi olmak 

için sürekli yarış halindeler. En iyi olmak, en 

cazip olmakla mümkün. Cazip olabilmek, 

değer kazanmak içinse “marka” olabilmek 

gerekiyor. Başkalarından farklıysan, ken-

dine özgü farkındalık yarattıysan marka 

oluyorsun ve böylece hizmetini, ürününü 

ispat etmiş sayılıyor, güven duygusunu 

perçinliyorsun. Dolayısıyla marka olanın 

yükselişi daha hızlı ve sağlam oluyor.

Günümüzde artık ülkelerin marka şe-

hirleri yoksa yeterince ilgi görmüyor. İlgi 

çekmeyen, tercih edilmeyen kentler ise 

gerilemeye mahkûm oluyor. Bugün Kayseri, 

sahip olduğu konum, mimari, tarih, alt yapı, 

güvenlik, ticaret, kültür ve müteşebbis in-

san yapısı vb. özellikleri ile marka kent özel-

liği taşımaktadır. Şüphesiz bir kenti ‘marka’ 

yapan o şehrin ürettiği ulusal ve uluslararası 

markalardır. 

"Kısa ve uzun vadeli planlar yapılmalı"

Bu özelliğini daha da geliştirmek için 

yerel yönetimleri ve tüm kurum kuruluş 

temsilcileri koordineli bir şekilde uyum 

içinde çalışmakta, şehrin hak ettiği değere 

ulaşması için çaba göstermektedir.  

Bu doğrultuda şehirde yaşayanlar için 

şehri daha cazip kılabilmek adına ulaşım, 

alt yapı, sağlık etkenlerinin yanı sıra kül-

tür, sanat, spor alanında da yoğun şekilde 

çalışmalar yapılmalı, yapılıyor… Özellikle 

yatırımların cazibe merkezi olabilmesi için 

kısa ve uzun vadeli planlar yapılarak şehrin 

marka değerinin kalıcılığı hedefleniyor. 

Kayseri Ticaret Odası olarak biz de tüm 

bu çalışmalara katkı sağlıyor, öncelikle üye-

lerimizin rekabet edebilirliklerini artırmak, 

fark yaratmalarını kolaylaştırmak için marka 

olmaları adına çalışmalar yürütüyoruz.

2019 yılının başında Oran Kalkınma 

Ajansı’nın desteği ile yürüttüğümüz proje 

ile üyelerimize kurumsallaşma, markalaş-

ma doğrultusunda eğitimler düzenledik. 

Oldukça verimli geçtiğine inandığımız bu 

eğitimlerin yenilerini düzenleyerek, marka 

olma gerekliliğini tüm üyelerimize akta-

racak; kalıcı olmanın yolunun kurumsal 

olmaktan, marka değeri kazanmaktan 

geçtiği bilinciyle yatırımcının da güven 

beklentisiyle, üyelerimize yeni değerler 

kazandırmak için yeni projeler üretmeye 

devam edeceğiz. 

Marka Kent olma yolunda Kayseri’nin 

önceliği ne olmalı?

Marka olabilmek, bir çok şartı içinde 

barındırmaktadır. Biraz önce bahsetti-

ğim üzere kentin marka olmasından söz 

edeceksek önce o şehirde yaşayanların 

kente olan aidiyetlik duygusunu artırmalı, 

bunun için genciyle yaşlısıyla tüm nüfusu 

saracak planlar yapmalı, şehrin değerine 

değer katmalıyız. İçeride sağlanan aidi-

yetlik duygusunun yanı sıra Kayseri’yi dı-

şarıya da iyi tanıtmalı ve yeni yatırımcılara 

kapılar açmalı, Kayseri’nin bir fırsat şehri 

olduğunu göstermeliyiz.

Bunun en iyi yolu da şüphesiz tanıtım-

dır. İnsanlar bu şehri neden tanısın, neden 

ziyaret etsin, neden burada yatırım yapsın 

sorularına cevap bulmak için, şehri doğru 

zamanda doğru şekilde tanıtabilmeliyiz. 

Bu kapsamda özellikle bu zamana kadar 

turizmden yeterince pay alamayan şeh-

rimizde son yıllarda yapılan çalışmalarla 

hizmet sektörü ciddi manada gelişmiş, 

turizm bilinci ve kültürü yükselmiştir. Ka-

padokya’nın başkenti olan Kayseri, he-

men yanı başındaki komşumuz Nevşe-

hir’e gelen turistleri mutlaka belli oranda 

çekmek zorundadır.  Kaldı ki Nevşehir’e 

havayoluyla gelen turistlerin neredeyse 

yarıdan fazlası, Kayseri havaalanı bağlan-

tılı olarak bölgeye ulaşmaktadır. Kayseri, 

tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı 

sıra, gastronomi dediğimiz yeme ve içme 

kültürü ile de turistlerin ilgi göstereceği 

önemli bir merkezdir. Şehre çekeceğimiz 

her bir turist sayısı, şehrimizin mutfağın-

dan tutun da sağlıktan eğitime birçok 

imkânlarını görecek ve kalıcı yatırımlar için 

ön ayak olacaktır. Dolaysıyla saydığım tüm 

bu etkenleri değerlendirerek, Kayseri’nin 

diğer şehirler arasındaki farkını ortaya 

koyup Kayseri’nin kültür, sanat, öğrenci, 

turizm en önemlisi ticaret ve sanayi şehri 

olduğunu ve   “Marka Kent” değeri taşıdığı-

nı tüm Türkiye ve dünyaya göstermeliyiz. 

‘Güçlü Türkiye’de ‘Güçlü 
Kayseri’ olmak için var 
gücümüzle çalışıyoruz.
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MARKA KENT

“KAYSERİ'DE GİRİŞİMCİLER TARIMA 
DAHA FAZLA YATIRIM YAPMALI”

Kayseri Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Recep Bağlamış, 
“Kayseri'de girişimciler 
tarıma yatırım yapmalı. 
Bilinçli ve danışman 
gözetiminde yapılacak 
yatırımların başarılı olma 
şansı yüksek” dedi.

K
ayseri Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 

“Kayseri farklı alanlarda marka 

olmak için yeterli birikim ve alt 

yapıya sahiptir. Bunun önceliklerini doğru 

belirlemek gerekiyor. İlimiz tarımda, hay-

vancılıkta, et ve et ürünleri olan sucuk ve 

pastırmada, mobilyada, tekstilde, kış turiz-

minde ve birçok alanda hali hazırda marka 

kenttir” dedi. Recep Bağlamış, sorularımızı 

şöyle yanıtladı:

Kayseri’nin tarım ve hayvancılık 

potansiyelini değerlendirir misiniz?

Kayseri ticaret ve sanayide olduğu gibi 

tarım ve hayvancılıkta, bölgenin merkezi 

konumundadır. İllerin tarım arazisi büyük-

lüğü bakımından incelendiğinde TR 72 

bölgesi içerisinde yer alan Sivas dördüncü 

sırada, Yozgat beşinci sırada yer alırken 

Kayseri ise altıncı sırada yer almaktadır. İlin 

tarım arazisi incelendiğinde, nadasa bıra-

kılan alan yüzdesi Türkiye ortalamasının 

iki katına denk gelmektedir. Tarım sektörü 

tüm dünyada yeniden yükselen bir değer 

haline geliyor. Yeterli ve dengeli beslenme-

yi sağlamak için tüm ülkeler kaynaklarını 

daha verimli kullanmaya yöneliyor. Tarımsal 

kaynakların bolluğu ve coğrafi yapıdaki 

farklılıklar Kayseri'ye de tarımsal açıdan 

büyük bir potansiyel sundu.

“Ambalajlama ve pazarlama 

ile ilgili sıkıntılar var”

Tipik bir orta Anadolu kenti olarak tahıl 

ve şeker pancarı ağırlıklı bir tarla bitkileri 

üretiminin olduğu Kayseri'de çerezlik kabak 

ve ayçiçeği üretimi, yonca ve fiğ ağırlıklı yem 

bitkisi üretimi de söz konusu. Sebze üretimi 

ise kentteki iç tüketimine yöneliktir. Kayseri 

meyvecilikte de ilçeleriyle birlikte özellikle 

elma, kayısı, ceviz ve badem üretimi açısın-

dan büyük potansiyele sahip. Ancak ürün 

depolama, işleme, ambalajlama ve pazar-

lama ile ilgili sıkıntılar var. Yeşilhisar ilçesin-

de kurulan modern kurutma tesisi yörede 

örnek teşkil edecek ve özellikle meyvelerin 

değerlendirilmesinde katkı sağlayacaktır. 

Pınarbaşı civarında hayvancılığın daha da 

gelişme şansı bulunuyor. İlçelerdeki irili ufak-

lı hayvancılık tesisleri de umut vaat ediyor.

Develi ilçesinde bulunan hayvancılık 

tesisleri ve Kayseri Şeker Fabrikası'nın yeni 

tesis ettiği hayvancılık işletmesi yörede ör-

nek teşkil edecek. Zamantı Irmağı'ndan 

gelen su ile Develi Ovası ve Sultan Sazlığı 

hayat bulacak. Şeker fabrikasının varlığı 

tarımsal anlamda büyük bir destek sağlıyor. 

Kayseri hayvancılığının gelişimine 

önemli katkı sağlayacak, Büyükşehir Beledi-

yesi öncülüğünde yürütülen Beydeğirmeni 

Besi Bölgesi projesini oldukça önemsiyoruz. 

Bölgede yaklaşık 800 adet besi parseli oluş-

turulacak. Böylece, bölgenin şehrimize yılda 

1 milyar TL’lik katkı sağlamasını bekliyoruz. 

Beydeğirmeni besi bölgesi tamamlandığın-

da ülkemizin önemli hayvancılık merkezle-

rinden biri haline gelecektir.

Marka Kent olma yolunda Kayseri’nin 

önceliği ne olmalı?

Kayseri'nin bir kısmı Kızılırmak havzasın-

da yer alıyor. Havza bazlı tarımsal planlama 

ve çalışmalarla tarımsal kalkınma hızlana-

bilir. Kayseri Orta Anadolu'da özellikle ti-

carette bölgesel bir rol üstlenmiş. Ancak, 

tarımda bu bölgesel potansiyelini tam ola-

rak değerlendirdiği söylenemez. Kayseri'de 

girişimciler tarıma yatırım yapmalıdır. Bilinçli 

ve danışman gözetiminde yapılacak yatı-

rımların başarılı olma şansı yüksek. Tarımı 

yalnızca tarlada, bahçede, ahırda, ağılda ve 

kümeste yapılan bir faaliyet gibi görmek 

yanlış olur. Tarım alet, makine, gübre, ilaç, 

tohum, sulama ekipmanları gibi girdilerin 

üretim ve dağıtımını da  içine alan, tarım-

sal ürünlere katma değer kazandıran et, 

Beydeğirmeni besi 
bölgesi tamamlandığında 

ülkemizin önemli hayvancılık 
merkezlerinden biri haline 

gelecek.
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süt, meyve suyu, dericilik, tekstil gibi ürün 

işleme sektörleriyle güçlenen ve ürünlerin 

depolanması, paketlenmesi, ambalajlanma-

sı, nakliyesi, pazarlanması gibi faaliyetlerle 

canlanan oldukça geniş bir uğraş alanı.  Bir 

ilin tarımsal kalkınmayı sağlayabilmesi için 

tüm bu faaliyet alanlarının birbirini destek-

leyerek gelişmesi gerekiyor.  

"Hayvancılıkla ilgili ticari faaliyetleri 

ilimizde kolaylaştıracağız" 

Kayseri'de biz tarımsal ürünleri sanayi 

ürününe çevirerek nihai ürün noktasında 

ülkeye markalar katacağımız yeni ürünle-

rimizden bir kaçını geliştirmeye çalışıyoruz. 

Ayrıca şehrimize kazandıracağımız yeni 

projelerden bahsetmek istiyorum; Kayseri 

Ticaret Borsası olarak Kayseri’ye ilk ruhsatlı 

canlı hayvan borsasını kazandırmak için 

çalışmalarımızı tamamladık projemizi bi-

tirdik. İnşallah yeni yılla birlikte Kayserimi-

zin bir hayvan borsası ve pazarı olacak ve 

hayvancılıkla ilgili ticari faaliyetleri ilimizde 

kolaylaştıracağız. 

Yine son teknoloji hububat ve çekirdek 

ticaretin de Kayseri’yi marka kent haline 

getirecek teknolojik bir hubat çekirdek 

merkezi kuracağız. Bu kurduğumuz mer-

kez sayesinde ülkemizin çerezlik kabak ve 

ay çekirdeği yanında hububat ürünleri de 

ülkemize yayılacak ve böylece kayserinin 

marka kent olması noktasında ilimiz eksik-

lerini gidermiş olacağız.

Fuarların çiftçilerin yeni teknolojilerle 

buluşması ve tarımın gelişmesinde fayda-

lı olduğunu Kayseri Tarım, Hayvancılık ve 

Fuarlar herkesin bildiği gibi ülkemizde ta-

rımın gelişmesinde, teknolojilerin bir adım 

Kentimize ilk ruhsatlı canlı 
hayvan borsasını kazandırmak 

için çalışmalarımızı 
tamamladık.

ileriye götürülmesinde, çiftçilerimizin yeni 

tekniklerle ve yeni teknolojilerle tanışması 

anlamında bir araya gelmenin ana unsur-

larından bir tanesidir. 

Kayseri'de tarım sadece buğday ve şe-

ker pancarıyla bitmiyor. Kayseri'de tarım 

aspirinden tutun kimyonuna, elmacılığa ka-

dar var. Kayseri unutulmaması gereken Tür-

kiye'deki önemli potansiyeli olan illerden bir 

tanesidir. Kayseri doğudan batıya, kuzeyden 

güneye inen hattın tam ortasında Türki-

ye'nin merkezinde yer alan hayvancılığıyla 

söz sahibi olan tarımsal üretimlerde elmada 

yüzde 5'e tekabül eden bir üretimi olan 

Türkiye'deki mevcut çilek fidesi üretiminin 

yüzde 60'ına sahip olan arpanın en az yüzde 

4'ünü, buğdayın yüzde 2'sini, şeker panca-

rının yüzde 5'ini üreten bir ilimizdir. Bu ilin 

asıl hedefi yüzde 2'lerde olan ürünlerimizi 

mevcut arazilerimizi büyütemediğimize 

göre olması gereken buradaki enstitülerin 

bize kattığı değerler ile beraber verim artı-

şını sağlamak olacaktır. 

Kayseri Ticaret Borsası olarak tüm per-

sonellerimiz ile beraber Kayseri çiftçisinin 

gelişmesi anlamında elimizden gelen 

tüm çabayı sarf ettiğimizi de belirtmek is-

tiyoruz. Biz sadece ham madde üreten bir 

şehir olmak istemiyoruz. Kayseri önemli 

sanayi şehri ve marka bir şehirdir. Bilin-

mesi gereken en önemli hususlardan bir 

tanesi Kayseri'de biz tarımsal ürünleri sanayi 

ürününe çevirerek nihai ürün noktasında 

ülkeye markalar katacağımız yeni ürünle-

rimizden bir kaçını geliştirmeye çalışıyoruz. 


