Düsler Dagı

Demirkazık
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Niğde benim için çok farklı
bir yere sahiptir. Yöneticilik
mesleğine ilk adımı
Kaymakam adayı olarak bu
şehirde attım. Aradan 24 yıl
geçtikten sonra da Niğde'ye
Vali olarak atandım.
Niğde ilinde Haziran2017'den bu yana görev
yapıyorsunuz. Genel
olarak Niğde ilini nasıl
tanımlarsınız?
İdarecinin Sesi Dergisi’ne öncelikle Niğde adına teşekkür ederim.
Derginizin bu sayısına misafir ol-
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Niğde Valisi
Yılmaz ŞİMŞEK
maktan, sizin kanalınızla sesimizin
ülkenin her köşesine ulaşacak olmasından dolayı çok mutlu olduğumu
ifade etmek istiyorum.
Niğde benim için çok farklı bir yere
sahiptir. Yöneticilik mesleğine ilk adımı Kaymakam adayı olarak bu şehirde
attım. Aradan 24 yıl geçtikten sonra
da Niğde'ye Vali olarak atandım. Yani
Niğde hem mesleğe başladığım; hem

de ilk Vali olarak atandığım şehir. Kaderim Niğde ile hep kesişti.
Eşim ve çocuklarım da gördükleri
yakınlık ve samimiyetten dolayı Niğde'yi ve Niğdeli hemşerilerimizi çok
sevdiler. Ben ve eşim Anadolu insanıyız. Bu güzel şehirde Anadolu'ya
ait gelenek ve görenekleri canlı
yaşıyoruz. Bu da bize kendi memleketimizdeymişiz duygusunu ve haz-
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zını yaşatıyor. Ama benim için en
önemlisi Niğde'ye ve hemşerilerime
faydalı hizmetler üretilmesine katkı
sağlamak ve görev süremiz bittiğinde, bu şehrin taşında, toprağında
ve insanlarının yüreğinde "hoş bir
seda" bırakabilmektir.

Niğde tarihte önemli
bir yeri olan bir
ilimizdir. Bu bağlamda
Niğde’nin tarihsel
geçmişinde öne çıkan
dönüm noktalarından
bahsedebilir misiniz?
10.000 yıldan beri varlığı bilinen ve
tarihin akışı içerisinde pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan Niğde, bu
medeniyetlerin izlerini günümüze
kadar taşımış tarih, kültür ve sanat
şehridir. Niğde medeniyetlerin yaşadığı ve yaşatıldığı kadim kenttir.
Niğde’nin antik adı “NAHİTA”dır.
Kaletepe Obsidyen atölyelerinde
ele geçen buluntular MÖ 7500 yıl
öncesine dayanmaktadır. Kaletepe
Obsidyen atölyesi, Bahçeli- Köşk Höyük, Çiftlik- Tepecik Höyük, Pınarbaşı
Höyük ve Çamardı- Kestel’de ortaya çıkarılan Kalay Maden Ocağı ile
Madenci Köyü Göltepe’de yapılan
kazılar, Niğde’de yerleşik yaşamın
günümüzden 10 bin yıl öncesinde

Niğde’nin antik
adı “NAHİTA”dır.
Kaletepe Obsidyen
atölyelerinde ele
geçen buluntular MÖ
7500 yıl öncesine
dayanmaktadır.
başladığını ve bu yaşamın kesintisiz olarak sürdüğünü göstermektedir. Asur ve Hitit yazılı belgeleri ile
Porsuk Höyük’te yapılan kazı çalışmalarında bölgenin MÖ 1800’den
itibaren başlayarak 1000 yıl süreyle
Hititlerin hâkimiyetinde kaldığı anlaşılmaktadır. MÖ 710’ da Asurluların
Hitit egemenliğine son vermesiyle
bölge Asurlulara daha sonra da Friglere geçmiştir. MÖ 17 yılında Romalıların bölgeye gelişine kadar Medler,
Persler, İskender’in Helenistik Kapadokya Krallığı ve Bergama Krallığı
bölgede yaşamıştır. MS 395 yılında
Roma İmparatorluğu ikiye ayrılınca
Niğde, Doğu Roma (Bizans) toprakları içinde kalmıştır. Türklerin (1071)
Anadolu’ya gelişi ile başlayan Selçuklu Devleti egemenliği 1308 yılına dek
sürmüştür. 1470 yılından itibaren
Osmanlı İmparatorluğu’nun kesin
hâkimiyetine giren bölge Cumhuriyet dönemine kadar gelmiştir.

Niğde, tarihi ve kültürel
varlıkları, sanayi, ticaret,
tarım potansiyeli, doğal
kaynakları, turizmi,
yaşam tarzı ve gelenekleri
ile tanınan illerinden
biridir. Bu bağlamda
İl’in sahip olduğu
potansiyelin yeterince
değerlendirildiğini
düşünüyor musunuz?
Bu konuya yönelik
çalışmalardan söz edebilir
misiniz?
Niğde'ye Vali olarak atanınca yaşamımda farklı bir yere sahip olan bu
kadim kenti ileriye taşıyacak hangi
projeleri üretebiliriz diye hep düşündüm ve ekip arkadaşlarımla sürekli istişare ettim. Alternatif projeler üzerinde tartışırken önemle
üzerinde durduğum nokta da kentin
sadece bugününü değil, yarınını da
kurtarabilecek olan projelerin üretilmesiydi. Bu süreçte ortaya çıkan
projelerden birisi de Niğde'nin marka kimliğinin belirlenmesini ve kentimizin ulusal ve uluslararası alanda bilinirliğinin artırılmasına katkı
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sunacağını düşündüğümüz "Marka
Kent Niğde Projesi" dir.
Proje fikri olgunlaştıktan sonra, Ahiler
Kalkınma Ajansı ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile yaptığım görüşmeler sonucunda Kalkınma Ajansından, Niğde Belediyesi'nden ve İl Özel
İdaremizden mali destek, üniversitemiz öğretim üyelerinden de bilimsel
destek alarak yola çıktık. Bu süreçte
Milletvekillerimiz, Niğde Belediyesi, İl
Özel İdaresi ile Niğde Ticaret ve Sanayi Odası proje fikrimizi desteklediler
ve hep yanımızda oldular. Bu vesile ile
kendilerine teşekkür ediyorum.
Söz konusu proje ile Niğde'yi markalaştırarak bilinirliğini artırmayı, orta
vadede de turizm ve kültür kenti
olmayı hedefledik. Bunu yaparken
de tarihi ve kültürel değerlerimiz ile
doğayı ödün vermeksizin korumayı
hedefledik.
Projeye başlarken Niğde’de ve
Niğde dışında yaşayan hemşerilerimiz ile istişare ederek onların fikir deneyimlerinden yararlanmayı
düşündük. Buradan hareketle ikisi
Niğde’de olmak üzere Niğdeli hemşerilerimizin yoğun yaşadığı kentler
olan Mersin, Adana, İzmir, İstanbul
Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa
Yakası ve Ankara’da toplam 8 arama konferansı düzenledik. Ayrıca,
Niğde’de Valilik önünde yüz yüze ve
Niğde Valiliği internet sayfası üzerinden internet ortamında anketler
düzenledik. Elde edilen tüm sonuçları kitapçık haline getirerek tüm
paydaşların yararlanmasını amaçladık. Proje çıktılarından hareketle
yapılan önerileri tasnif ederek dokuz çalışma grubu oluşturduk. Hâlihazırda bu çalışma grupları ile proje
çıktıları üzerinden ilin potansiyelini
tam olarak ortaya çıkarmaya, somut
yatırımlar haline getirmeye, Niğde’yi markalaştırmaya çalışıyoruz.
Markalaşma uzun soluklu ve yoğun
emek isteyen bir süreçtir. Bu süreci
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geliştirmek, farkındalığı arttırmak ve
kentimizi önemli bir cazibe merkezi
haline getirebilmek için başlattığımız
çalışmaların süreklilik arz etmesi halinde, kadim kentimiz Niğde’nin hak ettiği öneme kavuşacağını ümit ediyoruz.

İlin sanayi, ticaret,
ulaştırma, tarım,
kültür-turizm ve
istihdam potansiyelini
değerlendirerek
Niğde’nin farklı
alanlarda sahip olduğu
potansiyelin ülkemize
ve ülke ekonomisine
katkıları konusundaki
düşüncelerinizi bizimle
paylaşır mısınız?
Niğde ili; sanayi, ticaret, tarım, hayvancılık ve madencilikte önemli yatırımlara, doğal kaynaklara ve altyapıya sahiptir. Özellikle tekstil (iplik, halı
vb.), meyve suyu, otomotiv parçaları, deri tabaklanması ve işlenmesi,
madencilik (kalsit vb.) gibi alanlarda
faaliyet gösteren büyük ölçekli işletmeler bulunmaktadır. Tekstilde
kalitesi ile sembolleşmiş ulusal bir

Kalsit

markaya (Koyunlu) sahiptir. İl ihracatının çok büyük bir kısmını tekstil ve
gıda sanayi ürünleri oluşturmaktadır.
Niğde ili, ürettiği kaliteli iplik ile anılmaktadır. Niğde ilindeki tekstil işletmeleri, dünyanın önemli markalarına hammadde sağlamaktadır.
Yine Niğde ili, otomotiv parçaları üretim alanında Türkiye’nin en önemli
firmalarından biri olan DİTAŞ A.Ş.’ye
sahiptir. DİTAŞ Doğan Yedek Parça A.Ş.
otomotiv sektöründe rot ve rot başı
üretmekte olup ilimizde en çok ihracat yapan fabrikalardan biri olmuştur.
Ayrıca, Niğde ilinde önemli meyve
suyu ve gazoz üretim fabrikaları yer
almaktadır. Bunlar da üretimlerinin
önemli bir kısmını yurt dışına ihraç
etmektedirler. Bu anlamda Niğde Gazozu ülke genelinde ve yurt dışında
marka olmuştur. 1993 yılında kurulan
Göknur Gıda A.Ş. ve Kızıklı Gıda firmaları, ilde meyve suyu konsantresi
ve pulpu üretimi yapmaktadır. Bunlar
da üretimlerinin önemli bir kısmını
yurt dışına ihraç etmektedirler. Niğde
ili aynı zamanda, tarihsel olarak ham
deri işletmeciliği ile de bilinmektedir.
Türkiye ham deri üretiminin %10’u
Bor ilçesinde işlenmektedir. Deri sektörü, Niğde ili Bor ilçesinde geleneksel bir sektördür. Bor ilçesinde OSB,
Dericilik İhtisas OSB’si olarak kurul-
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Dericilik

muştur. Ancak bugün, sadece dericilik
değil diğer sektörler de Bor OSB’de faaliyette bulunmaktadır. Niğde ilinden
ağırlıklı olarak meyve suyu, meyve
konsantresi, makine halısı, çeşitli tipte pamuk iplik, mensucat, otomotiv
yedek parçası (rot, rotbaşı, rotil kolu),
makine yedek parçaları, mikronize
kalsit ve deri ihraç edilmektedir.

yum karbonat) yatakları açısından
çok zengin bir ildir. Türkiye’deki en
beyaz kalsit oluşumları Niğde’dedir.
Türkiye'deki mevcut kalsit yatakları arasında gerek karbonat düzeyi,
gerek beyazlık, gerekse de rezerv
büyüklüğü ile Niğde lider konumda
olup, yapılan üretimin önemli bir
kısmı da ihraç edilmektedir.

Niğde, birçok ürünün ana hammaddelerinden birisi olan kalsit (kalsi-

Tarihin binlerce yıllık sürecine tanıklık eden ve yerleşik yaşamı günü-

müzden on bin yıl öncesine kadar
uzanan Niğde ili; tarihi değerleri,
doğal güzellikleri, termal kaynakları
ile ülkemizin Kapadokya bölgesinde
bulunan önemli bir turizm merkezidir. Camiler, Medreseler, Bedestenler, Türbeler ve diğer tarihi eserler
bu kentin dokusuna adeta bir nakış
gibi işlenmiştir. Aladağlar Milli Parkı'nın bir bölümü Niğde il sınırları
içerisinde yer almakta olup önemli
dağ ve yürüyüş rotalarına sahip bulunmaktadır. Türk dağcılığının mabedi sayılan Demirkazık Bölgesi, dağcılık faaliyetleri açısından Dünya’da
ve Türkiye’de tanınan bir bölgedir.
Bu bölge, dağcılık sporları açısından
son derece önemli olup, çok sayıda
yerli ve yabancı dağcı tırmanış ve
trekking için Demirkazık Bölgesi’ni
tercih etmektedir. Bu bölge özellikle
son zamanlarda film yapımcılarının
da gözdesi haline gelmiştir. Son 2
yılda bu bölgeyi içine alacak şekilde
İlimizde film ve dizi çekimi gerçekleşmiştir. Ayrıca geçtiğimiz günlerde ilimize gelerek incelemelerde bulunan
Dünyaca ünlü Aktör Aamir KHAN da
2021 bahar mevsiminde film çekimlerine başlayacaktır.

Organize Sanayi Bölgesi
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İlimiz tarihsel ve kültürel dokusunun
yanında doğal güzellikleri ve kaplıcaları ile önemli bir turizm potansiyeline sahip bulunmaktadır Çiftehan
ve Narlıgöl termal turizm merkezi,
Niğde’nin termal turizminde gelişebilirliğini ortaya koymaktadır.
Dünyada Meryem Ana’nın gülerek
tasvir edildiği tek figürün yer aldığı
Gümüşler Manastırı, Tyana Su Kemerleri ve olimpik ölçülere sahip
olan Roma Havuzu, ışık oyunlarıyla
günün belirli saatlerinde giriş portelinde bir genç kız figürü beliren ve
konuyla ilgili romantik bir söylenceye sahip Alâeddin Camii (belki de
insan figürünün yer aldığı tek İslam
mabedi) bu farkındalığı yaratabilecek önemli zenginliklerdir.
İlimiz nüfusunun yarısına yakın bir
kısmı kırsal alanda yaşamaktadır
ve bu oran ülke ortalamasının iki
katıdır. Yani ilimizde bitkisel ve hayvansal üretim ile iştigal eden nüfusumuzun oranı çok yüksektir. Bunun

birçok nedeni vardır: İlimiz ekolojisi
ve topoğrafyasının bitkisel ve hayvansal üretime uygunluğu, patates, elma, kiraz, lahana, büyükbaş
ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
gibi yoğun tarım yapma alışkanlığı,
üreticilerimizin girişimci bir yapıya
sahip olması bunların başında gelmektedir.
Tarım kenti olan Niğde ilimiz TÜİK
2019 yılı verilerine göre kişi başına
tarımsal üretim değeri bakımından
(18.323 TL) 4. sırada yer almaktadır. İlimizde tarım yapılan alanların
% 44,99 ’unda sulu tarım yapılmaktadır. Ekonomisinin %48’ini tarım
ve tarımsal üretimin oluşturduğu

Niğde, patates, çavdar ve lahana
üretiminde birinci, kuru fasulye
üretiminde ikinci elma üretiminde
üçüncü, nektarin üretiminde sekizinci ve kiraz üretiminde dokuzuncu
sırada yer almaktadır. 3 milyar 863
milyon TL bitkisel üretim değeri,
2 milyar 785 milyon TL hayvansal
üretim değerine ulaşan Niğde kişi
başına tarımsal üretim değeri bakımından (18.323 TL) Türkiye’de 4.
sırada yer alarak tarımda marka bir
şehir olduğunu ispatlamıştır.
Yine Kırsal Kalkınma Yatırımlarını
Destekleme Programı kapsamında
2019 yılında Tarım ve Orman Bakanlığına gönderilen 160 Projenin tamamı onaylanmış olup 57.908.629 TL
hibe tutarı ile Niğde en yüksek hibe
almaya hak kazanan il olmuştur. Bu
durum yerelde çiftçilerimizin çalışkanlığı, kamu kurumlarımızla ve özel
sektörün uyumlu çalışmasının bir
göstergesi olmasının yanı sıra Devletimizin Niğde’ye ve Niğde Tarımına
bakışının önemli bir yansımasıdır.
İlimiz işgücü ağırlıklı olarak madencilik, tarım, tekstil ve hizmet sektöründe karşılanmaktadır. Mevcut
ve hızlı gelişen iki organize sanayi
bölgesi ve yeni kurulacak organize
sanayi bölgeleri ile istihdama büyük
katkı sunacaktır.
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Ulaşım sektörü açısından da şunları söyleyebilirim. Niğde bulunduğu
konum açısından hem doğu-batı
aksında, hem kuzey-güney aksında
ülkemiz için önemli bir bölgedir.
İlimiz İç Anadolu ile Kuzey ve Batı
Anadolu’yu güney ve doğuya bağlayan önemli demiryolu ve karayollarının kavşak noktasıdır. Marmara,
Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve
Güneydoğu Anadolu Bölgelerini
birbirine bağlayan uluslararası öneme sahip olan ve “Türkiye’nin en
akıllı otoyolu” olarak adlandırılan

Ankara-Niğde Otoyolu’ ilimizden
geçmektedir. Edirne'den otoyolu
kullanmaya başlayan bir araç, Niğde
üzerinden Şanlıurfa'ya kadar gidebilecektir. Dolayısıyla Niğde; yurdun
dört bir yanına ve hem doğu hem
batı yönünden yurt dışı ana güzergâhlara bağlanmakta; bu ulaşım
ağının tam göbeğinde konuşlanmaktadır. Aynı zamanda Ülkemizin
önemli demiryolu projelerinden
olan Ankara-Kayseri-Niğde-Adana
Yüksek Hızlı Tren güzergahı da Ulukışla İlçemizden geçmektedir.

Niğde ili eğitim alanında da önemli
bir potansiyele sahiptir. Ülkemizin
gelecek vaat eden önemli üniversitesine ev sahipliği yapmaktadır.
1992 yılında kurulan Niğde Ömer
Halisdemir Üniversitesi genç ve dinamik bir üniversite olup bir çok
tarafsız kurum ve otorite tarafından
farklı kriterlere göre yapılan değerlendirmelerde Türkiye'deki üniversiteler arasında ön sıralarda yer
almaktadır. 2019 yılında da "yenilenebilir enerji" konusunda üniversite-sanayi işbirliği alanında üstün başarı ödülüne sahip bulunmaktadır.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
bünyesinde yer alan Teknopark'ta
da ulusal ve uluslararası markalara
sahip olan farklı firmalar faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bir hususu daha ifade etmeden bitirmeyelim: İlimiz tarihte Darül- Pehlivaniye olarak da anılmıştır. 15 Temmuz
hain darbe girişiminde canını vatan
savunması için kahpe kurşunlara siper
eden Darul Pehlivaniyye'nin yiğit evladı Şehit Ömer Halisdemir'i rahmetle, minnetle anıyorum.
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Niğde ilinin ileriye
dönük vizyonu nedir?
Cumhuriyet’in 100.
Yılı’nda Niğde’yi nerede
görmek istersiniz?
Bununla ilgili bir yol
haritanız var mı?
Vizyonu (uzgörüyü) ufuk çizgimiz
olarak düşünürsek Niğde’nin ufkunu, ‘Tarihi ve kültürel mirasını koruyarak tanıtan; ekonomik ve sosyal
gelişimde Dünyanın örnek aldığı
bir merkez’ olarak ifade edebiliriz.
Ancak bu ifade iddialı görünse de
etkili ve yeterli değildir. Kanaatimizce Niğde’nin vizyonunu açıklayan
ifade ‘Dünyadaki bütün insanların
ilk fırsatta görmek ve gelenlerin
yaşamak istedikleri bir merkez olmak’ olmalıdır.
Bu vizyon anlayışından hareketle
Niğde’nin kısa, orta ve uzun vadede
vizyonu “Marka Kent Niğde” projesinde oluşturulmuş ve uygulanmaya
başlanmıştır. Bu projeleri uygulamaya geçirirken öncelik sırasını turizme verdik. İlimizin ülke çapında ve
uluslararası boyutta tanınırlığı bağlamında Niğde Valiliğimizde Proje

Marka Kent
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Ofisi oluşturarak çok sayıda proje
geliştirip uygulamayı hedefliyoruz.
Anadolu’nun şirin kenti Niğde’nin gün
yüzüne çıkmamış doğal güzelliklerini,
tarihi geçmişini ve eşsiz lezzetlerini
turizmin hizmetine sunarak yerli ve
yabancı ziyaretçileri ilimizde ağırlamayı hedeflemekteyiz. 12 ay turizme
fırsat veren ilimiz Niğde, İl Özel İdaremiz bütçesi ile yüzde 60’ı tamamlanan Ketençimen Kayak Tesisi ile kısa
bir süre sonra kayak turizminde de
adından söz ettirir bir hale gelecektir.
Buna paralel olarak ilimizin gelişmesinde büyük katkısı olacak sanayinin de geliştirilmesi gayretlerimiz

arasında yer almaktadır. Bu nedenle
hali hazırda iki olan Organize Sanayi
Bölgemizin sayısını üçe çıkarmak için
çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Kısaca toparlamak
gerekirse; Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 2023, 2053 ve 2071
vizyon projelerine inanmış ve ilk
günden itibaren bu hedefe yönelmiş
Niğde, bu hedefte emin adımlarla
yoluna devam etmektedir. Tüm dinamikleriyle birlikte ahenk içerisinde
çalışarak geleceğe güvenle, kararlı
bir şekilde yoluna devam eden Niğde’nin, refah düzeyi yüksek, işsizliğin
olmadığı, bölgesinin öncüsü bir kent
olması mümkündür.
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Niğde ilinde başlamış
olan ve vizyon açısından
özellikle önem verdiğiniz
proje ya da projeler var
mı? Bahsedebilir misiniz?
İlimizin vizyonu açısından; sektör
hareketliliğinin turizm alanında en
önemli hedeflerimizden birisi, 12
aya çıkarılarak ilimizi ziyaret eden
turist sayısının artırılması, özellikle
inanç, tarih, kültür ve dağ turizminin türlerinin nicel ve nitel olarak
geliştirilmesidir.
Dünya dağcılığının en önemli merkezlerinden birisi olan Aladağlar ve
Demirkazık Zirvesi, jeomorfolojik ya-

pısının özgünlüğü, endemik bitki ve
hayvan türleri ile ilimizin gelecek vaat
eden en önemli turizm ve spor potansiyellerinden birini teşkil etmektedir.
Bolkar Dağı ve Karagöl ise kış ve doğa
sporları potansiyeli olan, yöreye özgü
bitki ve hayvan çeşitliliği ile oldukça
önemli bir potansiyeli haizdir. Örneğin
dünyanın tek ötmeyen kurbağa türü
olan Toros Kurbağası (Rana Holtzi) bu
bölgede yaşamaktadır.
Niğde’nin ulusal ve bölgesel ölçekte değerlendirilebilecek bu zenginliklerinin yanında yerel açıdan iç
turizmi destekleyebilecek zenginliklerinden de bahsetmek isterim.
Bunlardan en önemlisi ilimiz sınırları içerisinde bulunan 2300 met-

re rakımlı Ketençimen bölgesine
tamamen Özel İdaremiz bütçesi ile
kayak merkezi yapımı ihale edilmiş
ve çalışmalar başlatılmıştır. Bir diğer
çalışmamız ise Niğde merkeze yalnızca 6 km uzaklıkta tarihi dokusu
ve bozulmamış doğasıyla köy yaşamının en güzel örneklerinden biri
sayılabilecek Yeşilburç köyümüzün
bir Turizm köyü haline getirilmesidir.
Bunun için de çalışmalarımız başlamış durumdadır. Köyün içerisindeki
Uzandı Vadisi’nin 4 km’lik bölümüne özel idaremizin çalışmaları ile
doğal yürüyüş parkurları oluşturulmuştur. Önümüzdeki dönemde bu
4 km’lik kısmı 10 km’ye çıkarmayı
planlıyoruz. Ayrıca vadiyi yukarıdan
gören bir seyir terası ile bir köprü
yapılması planlarımız içerisinde yer
almaktadır. Köy sakinlerinin yaşamlarını devam ettirdiği tarihi konutların ve yapıların restorasyonu için de
çalışmalarımız devam etmektedir.
Devam eden turizm projelerimize ek
olarak, sağlık turizmi açısından yadsınamayacak kadar büyük bir öneme
sahip Çiftehan ve Nar kaplıcaları Niğde’nin öne çıkan zenginliklerinden
bir tanesidir. Bunların yanı sıra Tyana
Antik Kenti, Su Kemerleri görülmeye
değer tarihi yerlerdir. Ayrıca dünyada başka hiçbir yerde olmayan Gülen
Meryem Ana freski de Niğde’deki
Gümüşler Manastırındadır.
İlimizin sanayi sektöründe de vizyonu açıktır. Hâlihazırda 2 adet organize sanayi bölgemiz olup üçüncüsü-
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nün de kurulum çalışmaları devam
etmektedir. 3. Organize Sanayi bölgesinin ilimiz ekonomisine önemli
bir ivme kazandıracağını, bununla
birlikte önemli istihdam ve üretim
alanlarının da oluşacağını beklemekteyiz.
Yine Niğde-Bor Tarıma Dayalı İhtisas
(Besi) Organize Sanayi Bölgesi'nin
kuruluşuna yönelik çalışmalarımız
da son aşamasına gelmiş durumdadır. Bu konuda T.C. Tarım ve Orman Bakanlığına müracaatımızı
yaptık, onay süreci devam ediyor.
İyi tarım ve hayvancılık prensipleri
dâhilinde planlama çalışmalarını
tamamladığımız bölgede toplam
20.000 büyükbaş kapasitesini hayata geçireceğiz. Bölge içerisinde yer
alacak biyogaz tesisi, yem tesisleri,
modern ve entegre et işleme tesisleri ile daha verimli, daha düşük girdi maliyetli ve daha sağlıklı kırmızı
et üretimi ile ülkemiz ekonomisine
önemli katkılar sunmayı öngörüyoruz. Bu da bölgedeki çiftçimizin
üreticimizin ekonomik seviyesini
yükseltecek önemli bir projedir.
Niğde ilimiz Türkiye’nin en verimli güneş sahaları, geniş düzlükleri,
uzun güneşlenme süreleri, düşük
nem oranı ve uygun arazi maliyetleri ile güneş enerjisi yatırımları
açısından oldukça elverişlidir. Bu
potansiyelden hareketle başlatmış
olduğumuz toplam 1.500 MW fotovoltaik güneş enerjisi kurulum
kapasitesindeki Niğde-Bor Enerji
İhtisas Endüstri Bölgesi Projesi konusunda da olumlu gelişmeler var
ve önümüzdeki dönemde T.C. Enerji
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ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek Yenilenebilir
Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalesi
ile projenin hayata geçirilerek ülke
ekonomimize çevreci, yenilikçi ve
modern bir yaklaşımla büyük faydalar sağlayacağını ifade etmek isterim.
İnanıyorum ki Valiliğimiz öncülüğünde ve koordinasyonunda yapılan bu çalışmalar kısa sürede meyvelerini vermeye başlayacak, ilimiz
Niğde tarımın yanında yenilenebilir
enerji, sanayi ve turizm alanlarında
da adından çokça söz ettirir bir şehir
haline gelecektir.

Son olarak Dergimizin bu
sayısında kapak konusu
olarak yer verilecek
olan, “Mülki İdare ve
Yönetişim” konusu ile
ilgili düşüncelerinizi
öğrenebilir miyiz?
Yönetişim; kamu yönetimini, özel
sektör ve sivil toplum kuruluşlarını
ve bunların karşılıklı etkileşimlerini
içine alan, iletişime dayalı, müşterek
bir yönetim sürecini ifade etmektedir. Bu açıdan bakıldığında yönetim
süreçlerinin verimliliği açısından
yönetişim önemli bir kavram olarak
görülmektedir. Ayrıca 1992 yılında
gerçekleştirilen ve Rio Konferansı
olarak da bilinen BM Dünya Çevre ve Kalkınma Konferansı sonrası
‘Gündem 21 Küresel Eylem Planı’
ile ‘sürdürülebilir kalkınma’ kavramı
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‘yönetişim’ anlayışıyla temellendirilmiştir. Geleneksel anlayışının yerine çok aktörlü yönetim olarak ifade
edilebilecek olan yönetişim modeli
öngörülmüştür. Dünyada olduğu
gibi Türkiye’de de etkisini gösteren
bu model, özellikle mahalli idarelerde daha fazla uygulama alanı
bulmuş ve ‘Yerel Gündem 21’ uygulamasının bir sonucu olarak Kent
Konseyleri gibi uygulamalar hayata
geçirilmiştir.
Bütün bu gelişmelere rağmen yönetişim anlayışı; görev ve sorumlulukların net olmaması, yönetimin
uluslararası etkilere açık olması,
yönetimde sermayenin gücünün
artması gibi birtakım belirsizlikleri
nedeniyle de eleştirilmektedir.
Türk Kamu Yönetiminin genel özelliklerine bakıldığında, merkezi yönetimin daha etkin olduğu söylenebilir. Güçlü bir merkezi yönetim
geleneğinin varlığına karşın yerel
yönetimlerin henüz gelişme aşamasında olduğu yaygın olarak ifade
edilmektedir. Buna rağmen Türkiye,
özellikle 2002 ve sonrasında yerel
özerkliği arttırmaya yönelik birçok
reformu hayata geçirmiştir. Bu durum yerel yönetimlerimizi yönetişim modeline daha uygun bir hale
getirmiştir.
Çağımız teknoloji, bilgi ve iletişim
çağıdır. Bu bağlamda çok aktörlü bir
yönetim yapısı ve yönetimde bütün
paydaşların söz hakkının bulunması
önemli ve gereklidir. Bir ilin yönetiminde bütün aktörler aynı vizyonu
paylaşarak aynı inançla çalışırlarsa, amaçlara ulaşmak o denli kolay
ve sonuç odaklı çalışmak o derece
keyifli olacaktır. Ancak yönetişimin
muhtemel zaaflarını da göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bu
durumda paydaşların yönetimde
etkin rol oynadığı bir yönetim yapısının il için müspet katkılar yapacağı
muhakkaktır.

