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YÖNETİCİ ÖZETİ
1. ORAN Kalkınma Ajansı bölgesel kalkınma planları, KOSGEB verileri, TSO ve ESOB kayıtları,
İŞKUR istihdam istatistikleri, TÜİK Bölgesel Kalkınma ve Gelir Analizi İstatistikleri, TKDK
verileri vb. dokümanlar incelenerek, istihdam, yüksek katma değer, kırsal kalkınma ve
sürdürülebilirlik, teşvikler olmak üzere 4 sektör tercih kriteri tanımlanmış ve bu doğrultuda
stratejik açıdan önem arz eden sektörler, “tarım ve hayvancılık”, “gıda ve içecek”, “mobilya
imalatı”, “metal eşya” ve “tekstil ve giyim eşyası” olarak belirlenmiştir.
2. Proje kapsamında Yozgat ve ilçelerinde bulunan 28 adet kurum/kuruluş temsilcisiyle, mülakat
tekniği kullanılarak, her bir kurum/ kuruluşun kaynakları ve kapasitesi, temsilcinin projeye olan ilgisi,
projeye destek kapasitesi, beklentileri ve proje sonrası İŞGEM için oynayabilecekleri rolü tanımlayan paydaş
analizi yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında aynı zamanda, belirtilen kurum/kuruluşlara Sorgun İŞGEM
projesinin tanıtımı da yapılmıştır.


Görüşülen kurum/kuruluşların girişimcilik ve iş dünyasına yönelik faaliyetleri incelendiğinde,
genellikle çeşitli konularda danışmanlık ve eğitim hizmetleri, bilgilendirme çalışmaları, proje
destekleri, bazı hibe ve kredi destekleri verdikleri ortaya çıkmıştır.



Kurum/Kuruluşların faaliyetleri ve sahip oldukları kaynakların ağırlıklı olarak Danışmanlık
Hizmeti, Eğitim Hizmeti, Bilgilendirme Hizmeti ve Lobicilik başlıkları altında toplandığı tespit
edilmiştir. Özellikle danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin İŞGEM’de faaliyete başlayacak
işletmeler açısından faydalı olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca bazı kurumların laboratuvar
imkânı da sundukları ancak yeterli kapasiteye sahip olmadıklarını belirttikleri görülmüştür.



Kurum/Kuruluşların yerel kalkınmaya katkıları incelendiğinde, girişimcilik konusunda eğitim,
bilgilendirme, danışmanlık hizmetleri sundukları, ekonomik ve ticari alanlarda sorunların tespiti
ve çözüm önerileri geliştirme, çalışma alanlarına giren konularda çeşitli projeler yürütme,
lobicilik faaliyetleri yaptıkları ortaya çıkmıştır.



Görüşülen kurum/kuruşların üyelerinin/hedef kitlelerinin en sık karşılaştığı sorunlar ve
yardımlarını istedikleri konuların, özellikle işletme sermayesi desteği, nitelikli ve niteliksiz
personel bulmada yaşanan problemler, finansal kaynaklara ulaşım ve mevzuatın anlaşılamaması
gibi konularda yoğunlaştığı ortaya çıkmıştır.



Görüşmeler sonucunda, kurum/kuruluşların çoğunluğunun (%57,14) girişimciliği teşvik etmek
için uygulanan mevcut programların başarılı olduğunu düşündükleri, ancak geliştirilmesinin
gerektiğini de vurguladıkları tespit edilmiştir.



Görüşme yapılan kurum/kuruluş temsilcilerinden yeni girişimcilerin bir işe başlamaları için
gerekli olan faktörleri önem derecesine göre sıralamaları istendiğinde, en önemli olarak görülen
faktörün “iş fikirleri” olduğu görece en önemsiz olarak görülen faktörün ise “pazar araştırması”
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olduğu tespit edilmiştir. Önem sırasına göre diğer faktörler ise, “finansman”, “eğitim”, “iş büro
alanı ve ekipmanları”, “rehberlik ve danışmanlık” şeklinde sıralanmaktadır.


Kurum/kuruluş temsilcilerinin Yozgat’ta yeni kurulacak işletmelerin hangi sektörlerde olması
gerektiği konusundaki beklentileri incelendiğinde, temsilcilerin beklentilerinin ağırlıklı olarak
tarım ve hayvancılık, tarıma dayalı / tarımsal sanayi (et-süt işletme tesisleri, işleme ve
paketleme), jeotermal tarım, termal turizm, imalat sanayi (mobilya, metal eşya, tekstil) ve
madencilik sektörlerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir.



Kurum/kuruluşların birçoğunun bölgedeki potansiyel girişimcilerin sayısının İŞGEM gibi
kurumları kullanarak geliştirilebileceğini düşündükleri, ancak ORAN, KOSGEB İl Müdürlüğü
ve Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’nın aksini düşündüğü tespit edilmiştir. Buna gerekçe olarak
da İŞGEM’lerde faaliyette bulunacak işletmelerin piyasadaki mevcut işletmeler olacakları,
piyasanın zaten mevcut firmalarla doymuş olması ve kapasitenin düşük olması gösterilmiştir.



Kurum/kuruluşların İŞGEM’lerin yerel kalkınmaya katkıları hakkındaki düşünceleri
incelendiğinde, İŞGEM’lerin en çok “girişimciliği teşvik etme”, “iş imkânı sağlama”, “bazı
sektörlerin gelişimine veya oluşumuna destek olma”, “yeni ve kaliteli işletmeler yaratma”
konularında yerel kalkınmaya katkıda bulunduğunun düşünüldüğü gözlenmiştir.



Yapılan mülakatlar sonucunda kurum/kuruluşların Sorgun İŞGEM projesinden beklentileri
incelendiğinde, Sorgun İŞGEM’e dair en dikkat çeken beklentilerin, “profesyonel bir şekilde
yönetilmesi”, “sürdürülebilir bir yapısının olması” ve “özellikle bölgenin ihtiyaçları
doğrultusunda faaliyet gösterecek doğru işletmelerin seçimi ile tam bir kuluçka merkezi olarak
faaliyet gösterebileceği” konularında yoğunlaştığı gözlenmiştir.



Kurum/kuruluşların Sorgun İŞGEM’e destek verecekleri konular incelendiğinde, Sorgun
İŞGEM’de faaliyet gösterecek işletmelere kendi alanlarıyla ilgili konularda bilgilendirme,
eğitim ve danışmanlık hizmeti sunma, İŞGEM’deki işletmelerle çeşitli konularda işbirliği
yapma, mali destek programları kapsamında destek sunma, personel temini gibi konular öne
çıkmaktadır.



Kurum/kuruluş temsilcilerinin Sorgun İŞGEM projesine olan ilgileri değerlendirildiğinde büyük
çoğunluğunun projeye yüksek veya orta düzeyde ilgi gösterdikleri tespit edilmiştir.

İlçenin ekonomik çevresinin analizi, ilçenin demografik yapısı, istihdam, iktisadi sektörler, bölgede
yer alan önemli endüstriler ve işletmeler, bölgedeki girişimcilik düzeyi, yerelde iş hizmetleri sağlayan
kuruluşlar, yereldeki bankacılık ve benzer finansal kurumlar ve KOBİ’ler için var olan finansal ürünler ve
yeni iş kuranlar için bölgede var olan hizmetlerin analizi başlıkları altında incelenmiştir. Buna göre;


Sorgun ilçesinin toplam nüfusu 78.178 olup Nüfusun % 50,2’ sini erkekler, %49, 8’ini ise
kadınlar oluşturmaktadır. Nüfusun 50.549’ u İlçe Merkezi’nde, 27.629’ u Belde ve Köylerde
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yaşamaktadır. Toplam nüfusun % 17,09’unu 15-24 yaş grubundaki genç nüfus
oluşturmaktadır.


Sorgun ilçesinde belli başlı ekonomik uğraş; Tarım ve Hayvancılık, Nakliyecilik, Fabrika
ve Mevsimlik İnşaat işçiliği olup, özellikle yaz aylarında ilçe merkezi ve köylerinden inşaat
sektöründe çalışmak üzere büyük şehirlere yoğun işgücü göçü olmaktadır. Sürekli ve
dönemsel işsizlik ilçenin en büyük sorunu olarak görülmekte olup, Tarım ve Hayvancılıkta
verim arzu edilen ölçüde değildir.



İlçede tarım ve hayvancılık sektörü ön plandadır. İlçede, 4 tane kömür işletmesi vardır.



İlçede Şeker Fabrikası, Kömür İşletmeleri, Termal Kaplıcalar, TMO Ajans Müdürlüğü, 59
Kooperatif ve 1 Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ilçe ekonomisine katkı sağlayan unsurlar
olarak göze çarpmaktadır. İlçede 1 tane şeker fabrikası, 3 tane kömür işletmesi, 2 adet un
fabrikası, 6 tane tuğla fabrikası, 2 tane bakliyat ve paketleme tesisi, 1 tane orta ölçekli
mobilya imalatı, 1 bina dış cephe yalıtım imalat fabrikası ve 4 adet ekmek fabrikası
bulunmaktadır.



Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlarına göre, yeni kurulan işletme sayıları yıllar
itibariyle incelendiğinde 2014 yılında 64, 2015 yılında 59, 2016 yılında ise 72 yeni
işletmenin kurulduğu görülmektedir. Yozgat KOSGEB-İlçelere Göre Yeni Girişimci
Desteği Kapsamında Desteklenen İşletmeler tablosu incelendiğinde Sorgun ilçesinde 2014
yılında 10, 2015 yılında 8, 2016 yılında 17 ve 2017 (5 aylık) yılında 28 işletmenin
desteklendiği görülmektedir. Yozgat KOSGEB-İlçelere Göre UGE Katılım Sertifikası Alan
Girişimciler tablosu incelendiğinde, Sorgun ilçesinde 2014 yılında 50, 2015 yılında 81,
2016 yılında 336, 2017 (5 aylık) yılında ise 84 girişimcinin girişimcilik sertifikası aldığı
görülmektedir.



Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre, küçük ve orta ölçekli işletmelere
danışmanlık hizmeti sağlayan Yozgat il merkezinde 3 adet, Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası
verilerine göre de ilçede 1 adet danışmanlık hizmeti sağlayan işletme mevcuttur. Eğitim ve
iş hizmetleri konusunda zaman zaman alanında uzman olan Bozok Üniversitesi öğretim
elemanları tarafından destekler verilmektedir.



İlçe Merkezinde 9 tane banka (Ziraat Bankası, HalkBank, VakıfBank, İş Bankası, Akbank,
Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, TEB Bankası ve DenizBank) yer almaktadır.



Yozgat il genelinde ABİGEM bulunmamaktadır. Yeni iş kuranlar için iş fikirlerinin
değerlendirilmesi, piyasa analizlerinin yapılması hususlarında özellikle koçluk ve
mentorlük hizmeti veren firma bulunmamaktadır. Bu hizmetler için işletmeler daha çok
yeterli olmasa da yukarıda zikredilen danışmanlık firmalarından hizmet almaktadırlar. Son
zamanlarda Bozok Üniversitesi bünyesinde kurulan Teknopark ve Girişimcilik Merkezi ile
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koçluk ve mentorlük hizmetleri daha profesyonelce verilmeye başlanmıştır. Bölgenin
ekonomik gelişmesinde önemli bir eksiklik olarak görülen bu durumun zamanla iyileşeceği
düşünülmektedir.
3. Sorgun İŞGEM’e olan talebin değerlendirilmesi ve bu talebin kapsamı ve doğasını tespit etmek
amacıyla, KOSGEB, Yozgat TSO, Sorgun TSO, Yozgat ESOB ve Sorgun ESOB verileri incelenmiş ve
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:


KOSGEB verilerine göre;
 İşletme sayısı açısından destek programlarından faydalanan işletmelerin en fazla
“Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı”
sektöründe bulunan işletmeler olduğu ortaya çıkmıştır. İkinci sırada ise “İmalat”
sektöründe yer alan işletmeler bulunmaktadır. Destek tutarı açısından da ilk iki sırayı
yine yukarı bahsedilen iki sektörün sıralamada yer değiştirerek paylaştığı tespit
edilmiştir. Destek tutarı açısından ilk sırada “İmalat” sektörünün yer almasının nedeni
bu sektörde yer alan firmaların daha büyük ölçekli olmasından kaynaklanmaktadır. İki
sektör için bir önceki yıla göre desteklenen işletme sayısı açısından artış yüzdeleri
incelendiğinde “Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve
motosikletlerin onarımı” sektöründe desteklenen işletme sayısının 2015 yılında bir
önceki yıla göre %17,3, 2016 yılında ise %17 arttığı; “İmalat” sektöründe ise bu
rakamların sırasıyla %3,8 ve %14,8 olduğu tespit edilmiştir. Artış yüzdelerine göre her
iki sektörde de piyasada belirli bir doygunluğa ulaşıldığı söylenebilir. Bu iki sektör alt
sektörler açısından incelendiğinde “İmalat” sektörünün “Mobilya, Tekstil, KauçukPlastik ve diğer imalat” alt sektörlerinden; “Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara
taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı” sektörünün ise “Bakkal, market, manav,
pastane, telefon satış ve tamir dükkânları, hırdavatçı, kırtasiye, butik, oto tamircileri”
alt sektörlerinden oluştuğu ortaya çıkmaktadır.
 İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı”ndan faydalanan işletme sayısının çok az olduğu
ortaya çıkmıştır. Bu durum il genelinde ortak iş yapma kültürünün çok zayıf olduğunu
göstermektedir. “Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek
Programı”ndan faydalanan işletme sayılarında özellikle 2016 ve 2017 yıllarında artış
olduğu gözlenmiştir. Bunun nedeni, Bozok Teknopark’ın faaliyetleri ve üniversitesanayi işbirliği faaliyetlerindeki artış olabilir. Özellikle büyük bütçeli destek
kalemlerine (KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı gibi) yönelik başvuruların
2016 ve 2017 yıllarında sadece 1 adet olması, ildeki işletmelerin yüksek bütçeli büyüme
kapasitelerinin düşük olduğunu göstermektedir. Verilere göre, en fazla desteğin
“Girişimcilik Destek Programı” kapsamında verildiği görülmüştür. Bu destek kalemi
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daha çok küçük ölçekli işletmelere yönelik bir kalemdir. Bu durum ildeki işletmelerin
büyük

çoğunluğunun

küçük

veya

orta

ölçekli

işletmeler

olmasından

kaynaklanmaktadır.
 İşletme sayısı açısından, Sorgun ilçesinin 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Merkez
ilçenin ardından ikinci sırada, destek tutarları açısından ise, 2014 ve 2015 yıllarında ilk
sırada, 2016 ve 2017 yıllarında ise yine Merkez ilçenin ardından ikinci sırada yer aldığı
görülmüştür. 2014 ve 2015 yıllarında Sorgun ilçesinde desteklenen işletme sayısının
Merkez ilçeden az olmasına rağmen destek tutarlarının daha fazla olduğu tespit
edilmiştir. Bu durumun nedeni, Sorgun ilçesinde desteklenen işletmelerin daha büyük
ölçekli ve nitelikli işletmeler olması olabilir.
 Bu sonuçlara göre, Yozgat ilçeleri arasında KOSGEB desteklerinden en fazla
yararlanan ilçenin Sorgun ilçesi olduğu açığa çıkmaktadır. Bu durum ilçedeki ticari ve
ekonomik faaliyetlerin canlılığı ve girişimcilik kültür düzeyinin yüksek olduğu
hakkında fikir vermektedir.
 Sorgun ilçesinde yeni girişimci desteğinden faydalanan işletme sayısının özellikle 2016
ve 2017 yıllarında (2017 yılının sadece ilk yarı verisi olmasına rağmen) çok arttığı ve
ilçenin diğer ilçeler arasında Merkez ilçeden sonra ikinci sırada yer aldığı ve diğer
ilçelere nazaran bariz bir üstünlüğünün olduğu tespit edilmiştir. Bu durum ilçenin diğer
ilçelere nazaran yatırım yapılabilirlik kapasitesinin daha yüksek olduğu şeklinde
yorumlanabilir.
 İlçelere göre UGE katılım sertifikası alan girişimciler incelendiğinde, Sorgun ilçesinin
yine Merkez ilçeden sonra ikinci sırada yer aldığı ortaya çıkmıştır. Bu durum ilçedeki
girişimcilik kültür düzeyinin yüksek olduğu hakkında fikir vermektedir.


Yozgat TSO verilerine göre;
 Yeni kurulan işletme sayıları incelendiğinde, KOSGEB verilerine benzer şekilde, son 3
yılda yeni kurulan işletmelerin ağırlıklı olarak hizmet sektöründe olduğu görülmüştür.
Bu işletmeler KOSGEB destekleri ile kurulan işletmelerden daha büyük ölçekli
işletmelerdir. 2017 yılında kurulan hizmet işletmeleri şehirde yeni açılan AVM’de
bulunan işletmelerdir. Verilere göre tarım ve hayvancılık sektörlerinde yeni kurulan
işletme sayıları da nispeten yeterli seviyede olduğu tespit edilmiştir. Bu işletmelerin
çoğunluğu TKDK tarafından desteklenen projeler kapsamında kurulan işletmelerdir
(besi çiftlikleri, tavuk çiftlikleri vb.). İmalat sektöründe yeni kurulan işletmeler içinde,
tarım makinaları, tekstil, tuhafiye-konfeksiyon, mobilya alanında faaliyet gösteren
işletmeler ön plana çıkmaktadır. Bu sektörde yine TKDK tarafından sağlanan proje
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destekleri ile güneş enerji sistemleri alanında faaliyet gösteren işletmeler de kurulmaya
başlanmıştır.


Sorgun TSO verilerine göre;
 Yeni kurulan işletme sayıları incelendiğinde, “İnşaat malzemeleri, pvc, mobilya imalat
toptan, perakende satış yerleri ve konut yapı kooperatifleri” ve “Gıda ürünlerinin
üretimi-yetiştirilmesi ile gıda, içecek ve tütün ürünlerini toptan perakende ticareti”
sektörlerinin ön plana çıktığı görülmüştür. 2016 yılında “Eğitim, sağlık, finans ve
toplum hizmetleri, aracılık ve acentelik hizmetleri” sektöründeki artış dikkat
çekmektedir. Bu sektörde yer alan işletmelerin çoğunlukla sigorta acenteleri olduğu
tahmin edilmektedir.



Yozgat ESOB verilerine göre;
 Yozgat’ta en fazla taşımacılık ve bakkal ve marketçilik alanında esnaf bulunduğu ortaya
çıkmıştır. İmalata yönelik esnaf sayısı daha gerilerdedir. İmalat açısından tuhafiye,
mobilya ve unlu mamuller imalatı yapan esnafların ön plana çıktığı tespit edilmiştir.
 Yozgat’taki esnafların büyük çoğunluğunun erkek olduğu tespit edilmiştir. Kadın esnaf
sayısının artması için özellikle kadınlara yönelik girişimcilik programlarına önem
verilmelidir.
 Yozgat’ta hem yeni kayıt hem de terkin meslek gruplarında ilk sıralarda aynı meslek
gruplarının (bakkallık, bayilik, büfecilik, nakliyecilik, minibüsçülük gibi) olduğu tespit
edilmiştir. Bu durum şehir esnaf yapısının aynı meslek gruplarında yoğunlaştığını ve
yeni meslek gruplarına yönelik artan bir yönelim olmadığını göstermektedir.



Sorgun ESOB verilerine göre;
 Sorgun’da en fazla “Büfelerde, bakkallarda ve marketlerde yapılan ticaret”, “Oto bakım
servisçiliği” ve “Lokantacılık, yemek ve içecek sunumu faaliyetleri” alanlarında esnaf
bulunduğu tespit edilmiştir. İmalata yönelik esnaf sayısı daha gerilerdedir. İmalat
açısından mobilya, motorlu kara taşıtları karoser, kaporta imal ve onarımı ve unlu
mamuller imalatı yapan esnafların ön plana çıktığı görülmüştür.

4. Değer zinciri analizinde kullanmak amacıyla, işletmelerin üretim kapasitelerini, kalite
altyapısını, makine- ekipman ihtiyaçlarını, pazarlama ve üretim faaliyetlerini etkileyen unsurları, ürün
gruplarını ve işletmede geliştirilmesi gereken alanları tespit etmeye yönelik, 33 işletme üzerinde, yüz yüze
anket yöntemi kullanılarak, saha çalışması yapılmıştır.


Saha çalışması sonucu elde edilen veriler aşağıda özetlenmiştir:
 İşletmelerin hukuki yapı bakımından dağılımları incelendiğinde %39,4’ünün Anonim
Şirket, % 51,5’inin Limited Şirket ve % 9,1’inin de Şahıs Şirketi olduğu,
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 20 işletmenin 1-49 aralığında, 9 işletmenin 50-249 aralığında, 4 işletmenin ise 250 ve
üzeri personel istihdam ettiği,
 İşletmelerde çalışanların % 74,6 ‘sının erkek, % 25,4’ünün ise kadın olduğu,
çalışanların %78,5’inin orta öğretim düzeyinde, % 21,5’inin ise yüksek öğretim
düzeyinde olduğu,
 İşletmelerin %61,3’ünün tek vardiyada, %12,9’unun iki vardiyada, %25,8’inin ise üç
vardiyada faaliyetlerini yürüttüğü,
 İşletmelerin ortalama kapasite kullanım oranının % 60 olduğu,
 İşletmelerin, %18’inin e-ticaret ile satış yaptığı, % 82’sinin satışlarında e-ticareti
kullanmadığı, %9’unun tedariklerinde e-ticareti kullandıkları, %91’inin ise e-ticareti
kullanmadığı,
 İşletmelerin, % 55’inin TS-EN ISO 9001 ve % 52’sinin de TSE belgesine sahip olduğu,
 İşletmelerin, %55’inin TS-EN ISO 9001 belgesine sahip olmaları dolayısıyla, bu
işletmelerde yetki ve sorumlulukların yazılı olarak açıkça belirlendiği,
 İşletmelerin, % 70’inde tescilli marka, % 27’sinde patent, % 9’unda ise faydalı model
ve endüstriyel tasarım bulunduğu,
 İşletmelerin, % 76’sının ürün bazında maliyet kar analizi yaptığı, yine işletmelerin
büyük bir çoğunluğunun sistemli pazar araştırması ile talep tahmini yaptığı
görülmektedir. İşletmelerin tamamında kalite kontrolün yapıldığı, bu işletmelerin %
61’inde ise kalite kontrolün istatistiksel metotlarla yapıldığı görülmektedir. İşletmelerin
%42’sinin hiçbir Ar-Ge faaliyetinin olmadığı, olanların ise bağımsız bir Ar-Ge birimi
olmadan çok küçük bütçelerle bu faaliyetleri sürdürdükleri,
 33 işletmeden 16’sının ihracat yaptığı, fakat bu işletmelerin önemli bir kısmının ihracat
miktarlarının çok düşük düzeyde olduğu, 17 işletmenin ise ihracat yapmadığı,
 17 işletmenin ihracat yapmama nedenleri içerisinde yer alan en önemli nedenin iç
pazardan tatmin olma faktörü olduğu, diğer faktörler içerisinde ise ürünün ihracata
uygun olmaması ve lojistik maliyetlerinin yüksekliği olduğu,
 29 işletmenin ürünlerinin ortalama %83’ünü nihai ürün olarak, %13’ünü hammadde
olarak ve %4’ünü de yarı mamul olarak sattıkları,
 28 işletmeden 25’inin ürünlerini iç pazarda kendi markası ile, 3’ünün ise hem kendi
markası ile hem de başka işletmenin markasını etiketleyerek (fason) sattığı,
 İşletmelerin % 69,7’sinin kredi kullandığı ve bu kredileri özellikle yatırım ve işletme
kredisi olarak kullandıkları, düşük bir miktarının ise ihracat kredisi olarak kullanıldığı,
 30 işletmenin % 70’inin yeni yatırım yapmayı düşündüğü ve yatırım tutarının ortalama
6 milyon TL civarında olduğu,
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 İşletmelerin bir kısmının kendi laboratuvarının olduğu ve bu laboratuvarlarda
hammadde, yarı mamul ve nihai ürün testi yaptıkları, dış laboratuvarlarda ise genellikle
üretimde kullandıkları suyun analizini yaptırdıkları,
 İşletmelerin, hammadde fiyatlarının, maliyetlerinin, ödedikleri vergilerin arttığı, ürün
fiyatlarının yükseldiği,
 İşletmelerin, işletme dışından özellikle pazarlama ve tanıtım alanında hizmet satın
aldığı, birçok hizmeti ise kendi iç bünyelerinde karşıladıkları,
 İşletmelerin, maliyet düşürme, nitelikli çalışan ihtiyacı ve yatırım için ek finansa
kesinlikle

ihtiyaçları

olduğu,

kalitenin

iyileştirilmesi,

işletmelerin

yeniden

yapılandırılması ve yeni dağıtım kanalları oluşturmaya kısmen ihtiyaçları olduğu, yurt
içi ve yurt dışı ortaklık ile yeni bir sektöre girmeye ise hiç ihtiyaçlarının olmadığı,
 İşletmelerin %66,6’sının kuruluşları sırasında ihtiyaç duydukları makine ve ekipmanları
yurt içinde farklı bir şehirden, %33,4’ünün ise yurt dışından satın aldıkları, işletmelerin
%11’inin yedek parça ihtiyaçlarını aynı şehirden, %71’inin farklı şehirden, %18’inin
ise yurt dışından satın aldıkları, tarıma dayalı faaliyetlerde bulunan işletmelerin
birçoğunun hammadde ihtiyacını aynı şehirden temin ettikleri, diğer işletmelerin
hammadde ve yarı mamulü ağırlıklı olarak farklı şehirlerden ve yurt dışından temin
ettikleri,
 İşletmelerin tutundurma faaliyetlerine ayırdıkları bütçenin çok fazla olmadığı, bütçe
içerisinde en fazla payın reklam harcamaları için ayrıldığı, diğer tutundurma kalemleri
için yapılan harcamaların genelde yerel bazlı il genelinde yer alan işletmelerden tedarik
edildiği,
 İşletmelerin yönetici kademesinde yer alan personellerinin büyük bir kısmının yetkinlik
düzeylerinin yüksek, işçilerin ise orta düzeyde olduğu,
 İşletmelerin % 60,6 sının kendi sektörlerinde rekabet güçlerinin yüksek olduğunu
düşündükleri,
 Rekabet güçleri orta ve düşük düzeyde olan işletmelerin bu durumun özellikle, şehirden
kaynaklanan sorunlardan ileri geldiğini beyan ettikleri,

ayrıca kalifiye elaman

yetersizliği ve lojistik maliyetlerinin yüksek olmasının da rekabet gücüne olumsuz etki
yaptığı,
 Özellikle tarım ve hayvancılık alanında faaliyette bulunan işletmelerin, benzer ve alt
sektörlerin İŞGEM bünyesinde yer almasının çok önemli olduğunu düşündükleri,
toptan ve perakende, mobilya ve bilişim sektörlerinin nispeten önemli olduğunu
söyledikleri, genel bir kanı olarak ise Sorgun İŞGEM bünyesinde, ilin gelişiminde söz
sahibi olacak sektörlerden işletmelerin yer almasını ifade ettikleri,
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 İşletmelerin faaliyetleri sırasında karşılaştıkları en önemli sorunların genelde, nitelikli
veya niteliksiz elaman temini, bölgeden kaynaklanan bazı sorunlar, lojistik
maliyetlerinin yüksekliği ve bürokratik işlemlerin fazlalığı konularında yoğunlaştığı,
 İşletmelerin % 75’inin Sorgun İŞGEM bünyesinde yatırım yapmayı düşünmedikleri,
 İşletmelerin genellikle KOSGEB, TKDK, İŞKUR ve ORAN’dan destek aldıkları,
tespit edilmiştir.


Yapılan değer zinciri analizi sonuçları ise aşağıdaki gibi özetlenebilir:


Temel Faaliyetler
1. Giriş Lojistiği: İşletmelerden bir kısmı bölgede sistemli bir lojistik ağının
bulunmaması nedeniyle giriş lojistiği niteliğindeki hammadde ve malzemeleri
önceden almak ve uzun süre stok maliyetine katlanmak zorunda olduklarını
belirtmişlerdir. İşletmelerin 10 tanesi hammadde stoklarında artış olduğunu ve 13
tanesi de stokların değişmediğini ifade etmiştir. Bu durum işletmelerin giriş lojistiği
açısından genelde stoklu çalıştıklarını ve dolayısıyla da giriş lojistiği maliyetlerinin
yüksek olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda, yine aynı nedenle gerekli
hammadde ve malzemeleri zamanında teslim alamadıkları için üretimde aksamalar
meydana geldiğini ifade etmişlerdir. İşletmeler, temin edilen hammadde ve
malzemeleri üretimde veya montaj hattında kullanıncaya kadar depolama ve
envanter çıkarma işlemlerinin ayrı bir satın alma birimi olmamasına rağmen,
yöneticiler tarafından yerine getirildiğini ifade etmişlerdir.
2. Üretim Operasyonları: İşletmelerin çoğunluğu üretim miktarlarının, kapasite
kullanım oranlarının, üretim verimliliğinin, makine parkının ve ürün çeşitliliğinin
giderek arttığını, üretimdeki fire ve kayıpların ise değişmediğini hatta azaldığını
belirtmişlerdir. İşletmeler kapasite kullanım oranlarının istenilen düzeyde
olmamasının nedenlerini, personel bulmada yaşadıkları zorluklar ve piyasada
yaşanan dalgalanmalar olarak belirtmişlerdir. İşletmeler test işlemlerini gerek kendi
laboratuarlarında gerekse dış laboratuarlarda yaptırmaktadırlar. İşletmeler kendi
laboratuarlarında hammadde, yarı mamul ve nihai ürün testi yaptıklarını, dış
laboratuarlarda ise genellikle üretimde kullandıkları suyun analizini yaptırdıklarını
ifade etmişlerdir. Üretim faaliyetleri, hammaddelerin ürüne dönüştürülme
sürecinde katma değer yaratmak zorundadırlar. İşletmelerin hammadde
maliyetlerinin artmasına rağmen, üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlarının da artması
ve bu ikisi arasındaki olumlu farkın oluşturduğu katma değerin yüksek bir şekilde
devam ettiğini göstermektedir.
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3. Çıkış Lojistiği: İşletmelerin çoğunluğu, sipariş üzerine üretim yapmaları nedeniyle
mamul stoklarının değişmediğini ve yeni bir dağıtım kanalı oluşturma
ihtiyaçlarının olmadığını ya da kısmen ihtiyaçları olduğunu belirtmişlerdir. Bu
durum, işletmelerin çoğunluğu açısından çıkış lojistiği konusunda çok büyük bir
problem olmadığını göstermektedir. Bazı işletmeler ise, bu süreçte yine giriş
lojistiğine benzer şekilde bölgede sistemli bir lojistik ağının bulunmaması
nedeniyle, lojistik maliyetlerinin yüksek olduğunu ve nihai ürün lojistiği
konusunda bazı sıkıntılar yaşadıklarını ifade etmişlerdir.
4. Pazarlama ve Satış: İşletmelerin birçoğu pazarlama birimlerinin bulunduğunu
belirtmiştir. İşletmelerin 20’si sistemli pazar araştırması,

21’i talep tahmini

yaptıklarını ifade etmiştir. Çok az işletme dışarıdan pazarlama, tanıtım, satış,
dağıtım konusunda danışmanlık veya eğitim hizmeti aldıklarını ifade etmişlerdir.
İşletmelerin çoğunluğunun markalaşma ihtiyaçlarının olduğu ortaya çıkmıştır.
İşletmelerin reklam, promosyon dağıtımı, broşür katalog harcamalarının çok
yüksek olmadığı, e-ticaretten yeterince faydalanmadıkları ve çok fazla satış
elemanı çalıştırmadıkları görülmektedir. İşletmelerin çoğunluğu, aynı zamanda
yeni bir dağıtım kanalı oluşturma ihtiyaçlarının olmadığını ya da kısmen ihtiyaçları
olduğunu belirtmişlerdir. Bu sonuçlar işletmelerin pazarlama konusuna yeterli
düzeyde önem vermediklerini ve birtakım eksikliklerinin olduğunu göstermektedir.
5. Satış Sonrası Hizmetler: İşletmeden 16’sının ihracat yaptığı, fakat bu işletmelerin
önemli bir kısmının ihracat miktarlarının çok düşük düzeyde olduğu tespit
edilmiştir. İşletmelerin 17’si ise ihracat yapmadığını
 Destek Faaliyetler
1. İşletmelerin Altyapısı:

İşletmelerin hukuki yapı

bakımından dağılımları

incelendiğinde %39,4’ünün Anonim Şirket, % 51,5’inin Limited Şirket ve % 9,1’inin
de Şahıs Şirketi olduğu görülmüştür. Örneklem kapsamında yer alan işletmelerin, %
55’inin TS-EN ISO 9001 ve % 52’sinin de TSE belgesine sahip olduğu görülmüştür.
Buna göre, işletmelerin genel olarak kalite altyapılarının iyi seviyede olduğu
söylenebilir. İşletmelerin çoğunluğunda muhasebe finansman, planlama birimlerinin
bulunduğu tespit edilmiştir. Tüm bu sonuçlara göre, genel olarak işletmelerin yeterli
düzeyde yönetimsel becerilere sahip oldukları söylenebilir.
2. İnsan Kaynakları Yönetimi: İşletmelerde çalışanların yaklaşık %75’i erkek, % 25’i
kadındır. Çalışanların % 78’i ortaöğretim, % 22’si yükseköğretim mezunudur.
İşletmelerin büyük çoğunluğu çalışanlarına yönelik eğitim geliştirme uygulamaları
ve çalışanlarının kayıtlı performans yönetimi takibini yaptıklarını belirtmişlerdir.
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İşletmelerin personel yetkinliklerine bakıldığında, yönetici kademesinde yer alan
personelin büyük bir kısmının yeterlilik düzeylerinin yüksek olduğu belirtilmiştir.
Yeterlilik düzeylerinin orta düzeyde olduğu söylenen işçilerin ise zamanla eğitimlere
tabi tutularak seviyelerinin artırılması sağlanmaya çalışılmaktadır. Özellikle
yükseköğrenim gören personelin (ki bunların çoğu mühendisler, teknik elamanlar ve
büro personellerinden oluşmaktadır) yeterlilik düzeylerinin işletme faaliyetlerine
cevap verecek düzeylerde olduğu belirtilmiştir. İşletmelerin büyük bir çoğunluğu
nitelikli personele kesinlikle ihtiyaçları olduğunu, yarıya yakını da mevcut
personellerinin kesinlikle işbaşı eğitim ihtiyaçları bulunduğunu belirtmişlerdir. Bu
sonuçlara göre, işletmeler için insan kaynakları yönetimi açısından en önemli
problemin nitelikli ve hatta niteliksiz eleman temini olduğu, çalışanların işten tatmin
olmaması nedeniyle personel devir oranının da yüksek olduğu söylenebilir.
3. Teknoloji: İşletmelerin tamamının bilgisayar sistemleri ve internet imkânlarının
bulunduğu tespit edilmiştir. İşletmelerin yarıdan fazlasının teknolojik araştırma
geliştirme yaptıkları tespit edilmiştir. İşletmelerin çoğunluğu, üretim sürecinde
kullandıkları makine ekipmanların teknolojik gelişmeye bağlı olarak iyileştirilme
ihtiyacının bulunduğunu ifade etmişlerdir. İşletmelerin birçoğunda üretimin
niteliğine bağlı olarak üretim teknolojilerinin orta seviyede olduğu söylenebilir.
4. Tedarik: Yapılan saha çalışması sonucunda elde edilen verilere göre, örneklem
kapsamında yer alan işletmelerden 3 tanesi ihtiyaç duydukları hammadde ve
malzemeleri aynı sanayi bölgesinden, 3 tanesi aynı şehirden, 18 tanesi farklı şehirden
ve 6 tanesi yurtdışından temin etmektedir. İşletmelerin çoğunluğu, hammadde ve
malzemeleri farklı şehirlerden temin ettiklerini, Yozgat’ta sadece karayolunu
kullanmak zorunda olduklarını ve sistemli bir lojistik ağının bulunmaması nedeniyle
yaşanan sıkıntılardan dolayı tedarik maliyetlerinin yüksek olduğunu ve hammadde
malzemelerin zamanında temin edilememesi nedeniyle üretimde aksamaların
olduğunu belirtmişlerdir. Bunun yanında bazı işletmeler, hammadde ve malzeme
tedarikinde yaşadığı sorunlar nedeniyle stoklu çalışmak zorunda olduğunu, bu
durumunda stoklama maliyetlerini artırdığını ifade etmişlerdir. Bu durum da firmalar
açısından rekabet dezavantajı yaratıp müşteri memnuniyetsizliği sonucunu
doğurmaktadır. İşletmelerin ihtiyaç duydukları bazı hammadde, üretim malzemeleri
ve yedek parçaların Yozgat’ta üretilmesinin, bu açıdan işletmelere faydalı olacağı
düşünülmektedir.
5. Sorgun İŞGEM için GZFT analizi yapılmış ve güçlü, zayıf yönler, fırsat ve tehditler aşağıdaki
gibi tespit edilmiştir.
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Güçlü Yönler
 İŞGEM’in kuruluş yerinin merkezi bir konumda olması
 İŞGEM’in gerek inşaat gerekse altyapı çalışmalarının kaliteli bir şekilde yapılmış
olması
 Sorgun Belediyesi’nin projeyi sahiplenme düzeyinin yüksek olması
 Proje çalışmalarının uzman bir ekip tarafından yürütülmesi ve projenin Bozok
Üniversitesi ile işbirliği içinde yürütülmesi
 Sorgun TSO’nun proje ile ilgili etkin lobicilik faaliyetlerinde bulunması
 İŞGEM’in yeni iş kuracak girişimciler için uygun imkânlar ve destekler sunması
 İŞGEM’in kontrolsüz kentleşmenin önüne geçebilmesi için mekân düzenleme aracı
olarak kullanılması
 Bozok OSB’de faaliyet gösterecek firmalar için kuluçka merkezi niteliğinde olması
 Projenin AB tarafından finanse ediliyor olması



Zayıf Yönler
 Projenin il genelinde yeterince tanıtımının yapılamaması nedeniyle girişimcilerin ilgi
düzeyinin düşük olması
 Projenin il genelinde yeterince tanıtımının yapılamaması nedeniyle işletmelerin projeye
olan ilgi düzeyinin düşük olması
 Girişimcilerin İŞGEM mevzuat ve işleyiş kurallarına uyum sağlamada zorluklar
yaşaması
 Farklı sektörlerin çalışma koşullarının birbirine uygun olmaması nedeniyle ortaya
çıkabilecek sorunların olması
 İŞGEM’de girişimcilere sunulacak işyerlerinin fiziksel yapısının bazı sektörler
açısından uygun olmaması



Fırsatlar
 Yakın zamanda faaliyete geçecek hızlı tren hattının Sorgun’dan geçecek olması
 Yatırımı planlanan havaalanının Sorgun’a çok yakın bir konumda olması
 Sorgun ilçesinin, doğu-batı ve kuzey-güney karayollarının kesişme noktasında
bulunması
 Karayolu taşımacılığı açısından gelişme potansiyelinin bulunması
 Sorgun ilçesinin, Ankara, Kayseri, Konya, Çorum gibi sanayi ve ticaretin gelişmiş
olduğu şehirlere yakın olması
 Kurulmakta olan Bozok OSB’ye çok yakın olması
 İlin ülke genelinde bürokrasi ve siyasi alanda güçlü temsilcilerinin bulunması
 Bozok Üniversitesi ve Bozok Teknopark’ın bulunması
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 Sorgun ilçesinde ticari faaliyetlerin ve girişimcilik kültürünün Yozgat’ın diğer ilçelerine
nazaran daha gelişmiş bir düzeyde olması
 İlçenin bulunduğu arazinin genişlemeye ve şehirleşmeye daha elverişli olması
 İlçenin zengin jeotermal kaynaklara sahip olması
 İlçenin tarım ve hayvancılık açısından uygun arazilere sahip olması
 Devlet tarafından verilen teşvik miktarlarının yüksek olması (ilin teşvikte 5. Bölgede
yer alması)



Tehditler
 İlin ve ilçenin gelişmişlik düzeyinin düşük olması
 İlin sürekli göç veren bir olması ve nüfusunun düşmesi
 İşgücüne katılım oranının düşük olması nedeniyle nitelikli ve niteliksiz personel
sayısının az olması
 Tarım arazilerinin dağınık ve parçalanmış olması nedeniyle verimli kullanılamaması
 Tarımda girdi maliyetlerinin yüksek olması
 Turizm potansiyelinin yeterince kullanılamaması
 İlde ve ilçede sosyal altyapının yetersiz olması
 İşletmeler açısından lojistik maliyetlerinin yüksek olması
 Bazı sektörlerde işletmeler açısından hammadde, yedek parça ve servis hizmetlerinin
şehir dışından temin edilme zorunluluğunun bulunması
 Yozgat

Merkez’de

bulunan

İŞGEM’in

faaliyetlerini

etkin

bir

şekilde

sürdürememesinden dolayı kapanması nedeniyle oluşan olumsuz algı
 İŞGEM’de faaliyet gösterecek işletmeler için ilde ve ilçede danışmanlık yapacak
firmaların sayısının çok az olması
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1. BÖLÜM
SORGUN İÇİN STRATEJİK AÇIDAN ÖNEMLİ SEKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
1.1. Sektör Tercih Kriterleri
ORAN Kalkınma Ajansı bölgesel kalkınma planları, KOSGEB verileri, TSO ve ESOB kayıtları,
İŞKUR istihdam istatistikleri, TÜİK Bölgesel Kalkınma ve Gelir Analizi İstatistikleri, TKDK verileri vb.
dokümanlar incelenerek 4 sektör tercih kriteri tanımlanmış ve bu doğrultuda stratejik açıdan önem arz eden
sektörler belirlenmiştir.
1. Kriter: İstihdam
Yozgat ili nüfusu büyüklük olarak Türkiye’de 44. Sırada yer almakla beraber, nüfusun il ve ilçe
merkezlerinde yaşayan kısmı, % 59,5’tir. Türkiye genelinde ise bu oran, % 91,3’tür. Bu durum, Yozgat’ın
il ve ilçe merkezleri olarak bir çekim merkezi olamadığını göstermektedir. Ayrıca, nüfus artış hızı da oldukça
düşüktür. Yozgat’ta nüfus artış hızı, % eksi (-) 0,21 olarak gerçekleşmekte ve ciddi bir göç sorunu
yaşanmaktadır [1].
TÜİK 2013 verilerine göre, % 8,6’lık oranla Yozgat, işsizlik oranı en yüksek 28’nci ildir. Aynı
dönemde Türkiye geneli işsizlik ortalaması ise, % 9,7 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı verilerine göre,
Yozgat ilinde iş gücüne katılım oranı % 51,5 iken, Türkiye ortalaması %50,8’dir. Fakat Yozgat ilinde sosyal
imkânların düşük olması ve ücretlerin düşüklüğü kentin göç vermesinde etkili olmaktadır [1].
İlde işsizlik olgusu nedeniyle nitelikli ve çalışma çağındaki işgücü görece olarak sanayileşmiş illere
göç etmektedir [2]. Bu bağlamda, özellikle genç nüfusa istihdam sağlayacak sektörlerin faaliyeti bölgede
önem kazanmaktadır. Kentte istihdam olanaklarının artırılması, göç sorununu azaltacak, kentin ekonomik ve
sosyal kalkınmasına olumlu yönde katkıda bulunacaktır.
Sektörlere göre dağılımda, Yozgat ilinde çalışanların önemli bir ağırlığı (%38,4) imalat sanayinde
istihdam edilmektedir [4]. İmalat sanayinde alt sektörler açısından dağılıma bakıldığında ise toplam çalışan
sayısına göre “Gıda Ürünleri, İçecek ve Tütün İmalatı Sektörü” (%18,2) ön plana çıkmaktadır [3]. Metal
Eşya, Tekstil, Giyim Eşyası, Gıda ve Mineral Ürünler sektörlerinde tecrübeli işgücüne sahip olması ve
teşvik sisteminde de 5. bölgede yer alması, Yozgat ilinin tarımın yanı sıra imalat sanayi alanında da
gelişme potansiyeli bulunduğunu göstermektedir [3].
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Bunlara ek olarak ORAN tarafından, bölgede nitelikli işgücü açısından potansiyel taşıyabileceği
düşünülen sektörler ise, Elektrikli Teçhizat İmalatı, Ana Metal Sanayi, Metal Eşya Sanayi, Başka Yerde
Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı, Mobilya İmalatı, Enerji Ekipmanları İmalatı,
Savunma ve Havacılık Sanayii ve Tıbbi Cihazlar sektörü olarak belirlenmiştir [2].
İŞKUR Yozgat 2016 İşgücü Piyasası Araştırma Raporu’na göre, Yozgat ilinde faaliyet gösteren 20
ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerinin sektörlere göre dağılımına bakıldığında 48 işyeri ile İmalat Sektörünün
ilk sırada yer aldığı görülmüştür. Toptan ve Perakende Ticaret Sektörü ise 46 işyeri ile imalat sektörüyle
oransal olarak yakınlık göstermektedir. Bu sektörü 33 firma ile İnşaat sektörü izlemektedir[4].
Ayrıca, Tablo 3.8’de görülen Yozgat Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği-2016 Yılı Mesleklere Göre
İşyeri Dağılımına bakıldığında Toptan ve Perakende Ticaret alanında kayıtlı işyeri sayısının ikinci sırada yer
aldığı görülmektedir.
İşyeri sayısı açısından Yozgat imalat sanayi işyerlerinin %4.4’üne sahip olan Giyim Eşyası sektörü,
istihdamın ise %16.5’ini temsil edebilmektedir. İlgili sektörün Türkiye geneli işyeri oranı Yozgat’ın üzerinde
(%8.7) iken, istihdamı ise Yozgat’ın gerisinde (%12 düzeyinde) gerçekleşmiştir. Türkiye imalat sanayinde
yoğunlaşma sağlamasına rağmen Yozgat’ta oldukça düşük düzeyde değerler alan önemli sektörlerden biri de
Tekstil sektörüdür. Bu sektör ilde, işyeri sayısının ancak %3.1’ini istihdamın da %4’ünü temsil etmesine
rağmen Türkiye’de işyerlerinin %12.7’sini, istihdamın da %14.1’ini oluşturmaktadır [3].
Bozok Teknopark girişimci profilleri incelendiğinde, teknoparkta 5 medikal, 1 kimya, 1 tarım, 1
yakıt tasarruf cihazı üreticisi olmak üzere 8 firmanın yer aldığı görülmektedir. Teknoparklarda genellikle
yüksek teknolojiye dönük firmaların faaliyet gösterdiği göz önüne alındığında, tarım sektöründe faaliyet
gösteren 1 adet firmanın Bozok Teknopark’ta bulunması ise dikkat çekicidir [11].
2. Kriter: Yüksek Katma Değer
Türkiye’de 2010 yılında her 100 birim katma değerin %64,1’i hizmetler sektöründe, %26,4’ü sanayi
ve %9,5’i de tarım sektöründe üretilmiştir. [1]. Hizmetler sektörünün toplam katma değer içindeki payı
Türkiye ortalaması için %64,1 oranında tespit edilirken, bu oran bölge için %56,1’dir [2].
TÜİK 2010 yılı verilerine göre, Türkiye tarım sektörü katma değeri 32.125 milyon ABD dolarına
yükselmiştir. 2007-2010 arasında dünya tarım sektörü katma değeri %8,7 oranında artarken, Türkiye tarım
sektörü katma değeri aynı dönemde %10,5 oranında artarak dünya ortalamasının üzerinde bir performans
ortaya koymuştur [5].
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TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) bölgesi cari fiyatlarla bölgesel gayrisafi katma değerinin sektörel
paylarına bakıldığında ise hizmetler (perakende) sektörü 2011 yılında %54,7 ile en büyük payı
oluşturmaktadır. Aynı yılda sanayi sektörü %30 ile ikinci sırada gelmektedir [12].
ORAN Kalkınma Ajansı TR72 Bölgesi 2014-2023 Mevcut Durum Analizi Raporunda, bölgede
yüksek katma değerli ve geliştirilmesi için uygun ortama sahip olduğu düşünülen sektörler,

Enerji

Ekipmanları İmalatı, Gıda Sanayi, Savunma Sanayi, Tıbbi Cihazlar Sektörü olarak belirlenmiştir. Gıda
sanayinde, gıda ve içecek sektörü, dünya ticaretinde öne çıkan en temel sektörlerden biri olup, artan dünya
nüfusu ve gelir düzeyine paralel olarak pazar büyüklüğü de hızla artmaktadır. Gıdaya olan ihtiyacın sürekli
olarak artması ise sektörün büyümesi ve stratejik bir konuma gelmesine sebep olmaktadır [2].
3. Kriter: Kırsal Kalkınma ve Sürdürülebilirlik
Türkiye, dünyanın 7. büyük tarım üreticisi olup, bitkisel üretimden hayvansal üretime kadar büyük
bir tarımsal ürün çeşitliliğine sahiptir [2]. Son 13 yılın 10’unda büyüme gösteren tarım sektörü 2015 yılının
ilk 9 ayında %8,9 büyüyerek ülke ekonomisine önemli katkı sağlamıştır [6]. 2015 yılı tarım ve gıda ürünleri
ihracatımız 16,8 milyar dolar, ithalatımız 11,2 milyar dolar, dış ticaret dengesi ise 5,6 milyar dolar olarak
gerçekleşmiştir. Tarımsal GSYH değeri 61,8 milyar ABD Doları’dır [1].
Dünyanın ve insanlığın geleceği açısından tarım ve gıda asla cazibesini kaybetmeyecek sektörlerdir.
Tarım sektörünün, ülke nüfusunun gıda maddeleri ihtiyacını karşılaması, sanayi sektörüne hammadde
sağlaması, sanayi ürünlerine talep yaratması, ulusal gelir ve dış satıma katkısı nedeniyle ulusal ekonomi
içinde büyük bir önemi vardır. Diğer taraftan, canlı hayvan sektörü, gelişmekte olan ülkelerde en hızlı
büyüyen tarımın alt sektörlerinden birisidir. Bu gelişme, canlı hayvan ürünleri için hızla artan talep, nüfus
artışıyla gelen talep, kentleşme ve gelişmekte olan ülkelerin gelirlerindeki artışla sürüklenmektedir [2].
Bölge tarımda istihdamın yoğun yaşandığı düzey 2 bölgeleri arasında yer aldığından bölge
ekonomisine tarım ve hayvancılık sektörü hâkim durumdadır. Hayvancılık için uygun iklim ve coğrafi
zemine sahip olan Yozgat ilinde kişi başına düşen hayvansal ürünler üretim değeri Türkiye ortalamasına
yakındır. Bu bağlamda Yozgat, Türkiye’nin ve bölgenin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olmaya aday
görülmektedir [10].
2013 Hayvansal üretim değeri açısından Yozgat Türkiye de 24. Sırada bulunmaktadır. Son yıllarda
özellikle kırmızı et alanında ülkede yaşanan et ihtiyacı düşünüldüğünde, coğrafi ve iklim şartları da
değerlendirildiğinde, hayvancılık sektörünün önemi ortaya çıkmaktadır. 2013 yılında bölgedeki canlı hayvan
değeri 889.912 milyon TL iken, hayvansal ürünler değeri ise 348.943 olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda
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tarım ve hayvansal ürünlerin işlenme ve paketlenmesi ile ilgili tesislerin kurulması hem istihdam hem de
katma değer açısından bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır [10].
4. Kriter: Teşvikler
Kalkınma Bakanlığı Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılım İstatistikleri (2017 Şubat) incelendiğinde
Türkiye genelinde en fazla teşvik belgesinin imalat sanayine (181), daha sonra ise sırasıyla enerji sektörüne
(162), hizmetler sektörüne (101), Tarım sektörüne (14) ve madencilik sektörüne (8) verildiği tespit edilmiştir
[7].
Kalkınma Bakanlığı Teşvik Belgelerinin Bölgesel Dağılımı incelendiğinde ise, Yozgat’ın içinde yer
aldığı 5. Bölgede verilen teşviklerin en fazla Enerji sektörüne (20), daha sonra ise sırasıyla İmalat (18),
Hizmet (13), Madencilik (2) ve Tarım sektörüne (2) verildiği tespit edilmiştir [8]. Yozgat aynı kategoride
yer alan illere göre yatırım teşviklerinden daha az pay almaktadır. Bunda, büyük kentlere yakınlık, göç
nedeniyle kalifiye eleman bulamama, yan sanayilerin yetersizliği, ulaşımın maliyetli olması gibi nedenler
sıralanmaktadır.
Kalkınma Bakanlığı teşviklerinin yanı sıra, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca
(TKDK) Kırsal Kalkınma Programı- IPARD I ve IPARD II kapsamında Avrupa Birliği ve ulusal katkı ile
birlikte Ülkemize 2,1 Milyar Avro hibe sağlanmıştır [6].
Yozgat, Kalkınma Bakanlığı’nın yatırım teşviklerinden çok fazla pay alamasa da, TKDK IPARD
programında desteklenen iller arasında yer almaktadır. TKDK tarafından Yozgat’ta ciddi sayıda ve
miktarlarda teşvik programları uygulanmaktadır. TKDK IPARD II 1. Başvuru Çağrı Dönemi Tarımsal
İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Tedbiri Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular
Listesinde Yozgat ilinden 17 işletme yer almaktadır. Benzer şekilde, TKDK IPARD II 1. Başvuru Çağrı
Dönemi Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi Ve İş Geliştirme Tedbiri Desteklenmek Üzere Seçilen
Başvurular Listesinde Yozgat ilinden 11 işletme ve kişi yer almaktadır [9].
Bu verilerden hareketle, Yozgat’ta tarım sektöründe ciddi anlamda teşvik uygulandığı
anlaşılmaktadır. Bu durum da Yozgat’ta tarım sektörünü ön plana çıkarmaktadır.
Büyüme, istihdam ve gelir sağlama potansiyeli olan sektörler belirlenirken, sektörlerin aşağıda
belirtilen özellikleri taşıması da dikkate alınmıştır [13]:


Orta ve uzun vadede, ihracatın gelişmesi için elverişli perspektifleri kapsaması



Nispeten, emek-yoğun, daha az sermaye ile istihdam yaratarak işsizliği azaltabilmesi
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Optimal üretim tesis ölçeğinin çok büyük olmaması, orta büyüklükteki kuruluşların karlı olması
ve yeni girişimler için kolaylık sağlaması



Bölgenin özellikleriyle uyuşan faaliyetler yürütüyor olması



Bu sektörlerin aynı zamanda, bölgedeki diğer sektörlerle girdi-çıktı ilişkisi içinde olması



Bu sektörlerin nispeten de olsa bölgede faaliyetine devam ediyor olması

Tüm bu anlatılanlar doğrultusunda, raporlarda öne çıkan sektörler 4 kritere göre değerlendirilmiş ve
aşağıdaki tabloda sunulmuştur:
Tablo 1.1. Sektörlerin Tercih Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi
Sektörler

İstihdam

Katma Değer

Sürdürülebilirlik

Teşvikler

Tarım ve Hayvancılık

√

√

√

√

Gıda ve İçecek

√

√

√

√

Metal Eşya

√

√

Madencilik ve Mineral Ürünler

√

Tekstil ve Giyim Eşyası

√

√

Mobilya İmalatı

√

√

Toptan ve Perakende Ticaret

√

Tablodaki sonuçlara göre Yozgat’ta stratejik öneme sahip ve büyüme, istihdam, gelir sağlama
potansiyeli olan sektörler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1. Tarım ve Hayvancılık
2. Gıda ve İçecek
3. Mobilya İmalatı
4. Metal Eşya
5. Tekstil ve Giyim Eşyası
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2. BÖLÜM
PAYDAŞ ANALİZİ
2.1. Kurum ve Kuruluşlar İle Yapılan Mülakat Sonuçları

Sorgun İŞGEM projesi kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen kurum ve kuruluşlarla,
mülakat tekniği kullanılarak, her bir kurum ve kuruluşun kaynakları ve kapasitesi, temsilcinin
projeye olan ilgisi, projeye destek kapasitesi, beklentileri ve proje sonrası İŞGEM için
oynayabilecekleri rolü tanımlayan paydaş analizi yapılmış ve sonuçlar aşağıda başlıklar halinde
sunulmuştur. Aynı zamanda, belirtilen kurum ve kuruluşlara Sorgun İŞGEM projesinin tanıtımı
da yapılmıştır.
Tablo 2. 1. Mülakat Yapılan Kurum/ Kuruluş Listesi
Kurum/ Kuruluşun Adı

Mülakat
Tarihi

Mülakat
Saati

Mülakat
Süresi

Temsilcinin Adı
Soyadı / Görevi
Suat Bulut / Birim
Koordinatörü
Serdar Açıkgöz /
Belediye Başkan
Yardımcısı
Timur Yıldız / İl
Koordinatörü

1

Yozgat Valiliği- AB ve Dış İlişkiler Bürosu

01.06.2017

14:45

40 dk

2

Yozgat Belediyesi

05.06.2017

10:35

20 dk

3

ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım
Destek Ofisi

01.06.2017

13:00

30 dk

4

KOSGEB Yozgat İl Müdürlüğü

02.06.2017

10:50

25 dk

5

TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü

05.06.2017

16:33

20 dk

6

Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü

02.06.2017

10:05

33 dk

7

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

01.06.2017

15:45

20 dk

8

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

05.06.2017

11:10

20 dk

9

Yozgat İŞKUR

02.06.2017

14:15

20 dk

10

Sorgun Belediyesi

15.06.2017

13:25

20 dk

11

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası

09.06.2017

09:50

40 dk

12

Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası

16.06.2017

11:14

30 dk

13

Yozgat OSB Müdürlüğü

16.06.2017

10:00

20 dk

14

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü

14.06.2017

11:20

30 dk

24

Mustafa Işık /
Müdür
Halil
İbrahim
Deniz / Proje
Başvuru Yönetim
Birim Amiri
Özgür Memiş /
Müdür Yardımcısı
Ziya Saydam /
Genel Sekreter
Mualla Taşkesen/
Müdür Vekili
Zarife Başer /
Müdür Vekili
Murat Gürbüz /
Başkan Vekili
Üzeyir Aslan /
Yönetim Kurulu
Başkanı
Mustafa
Çağrı
Kılıç/
Genel
Sekreter
Erdoğan
Öztürk/Müdür
Salih Karacabey/
Rektör

Çalışan
Personel
Sayısı
50

Üye
Sayısı

800

-

5

-

9

-

40

-

420

-

12

1500

18

-

28

-

-

-

5

850

5

931

7

81 firma
(46 faal)

-

15

B. Ü. Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi
İşbirliği Uyg. ve Arş. Merk.

20.06.2017

25 dk

Mehmet
Kara/
Merkez Müdürü

1

-

16

Yozgat Ziraat Odası

13.06.2017

13:15

25 dk

10

13000

09.06.2017

10:45

15 dk

7

15000

Yozgat Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Birliği

02.06.2017

15:20

15 dk

İsmail Açıkgöz /
Oda Başkanı
İsrafil Arslan /
Genel Sekreter
Tülin Turan Çiftçi
/ Genel Sekreter

17

Sorgun Ziraat Odası

18

6

12000

19

Sorgun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Birliği

15.06.2017

10:50

50 dk

Mehmet Aktaş /
Oda Başkanı

3

1697

20

TÜMSİAD Yozgat Şubesi

05.06.2017

13:55

16 dk

1

80

21

Bozok Teknopark

07.06.2017

11:45

25 dk

2

10

22

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-GE Birimi

05.06.2017

11:40

30 dk

2000

23

Yozgat Tarım Kredi Kooperatifi

09.06.2017

13:40

30 dk

24

Bozok Üniversitesi
Yüksekokulu

Sorgun Meslek

05.06.2017

15:00

28 dk

Fatih Yıldız / Şube
Sekreteri
Hikmet
Şelli
Aybar / Genel
Müdür
Mücahit Kılınç /
Şube Müdürü
Seyit Yılmaz /
Müdür
İsmail Akdeniz /
Müdür

25

Bozok Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu

Teknik

13.06.2017

13:52

40 dk

26

Yozgat VakıfBank Şubesi

02.06.2017

15:52

15 dk

27

Halkbank Sorgun Şubesi

09.06.2017

11:45

22 dk

28

Yerköy Ticaret Borsası

19.06.2017

12:25

15 dk

Bilimler

4

450

21

-

Zeki Mut / Müdür

55

-

Şener Özdemir /
Şube Müdürü
Canan
Sultan
Kayhan / Şube
Müdürü
Muttalip Salmanlı
/ Genel Sekreter

24

-

16

-

7

250

2.1.1. Kurum/Kuruluşların Girişimcilik ve İş Dünyasına Yönelik Faaliyetleri
Görüşülen kurum / kuruluşların girişimcilik ve iş dünyasına yönelik ne gibi faaliyetler
gerçekleştirdiklerine ilişkin soruya verilen yanıtlar aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Tablo 2.2. Görüşülen Kurum/Kuruluşların Girişimcilik ve İş Dünyasına Yönelik Faaliyetleri
1
2

Kurum/ Kuruluşun Adı
Yozgat Valiliği AB ve Dış İlişkiler
Bürosu
Yozgat Belediyesi

3

ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım
Destek Ofisi

4

KOSGEB Yozgat İl Müdürlüğü

5

TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü

6

Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü

7

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

Girişimcilik ve İş Dünyasına Yönelik Faaliyetler
Proje danışmanlık hizmetleri, proje uygulama aşamasında destekler, sosyal sorumluluk
projelerine katılım, eğitim, ilin gelişimine yönelik araştırma ve geliştirme
İldeki işyeri sıkıntılarına çözüm bulmak için imar faaliyetleri, eski pasajların rehabilite edilip
işyeri sayısını çoğaltıması, turizm ve ticari faaliyetleri canlandırma, esnafı il dışına
bilgilendirme gezileri, fuar destekleri, girişimcilik eğitimleri
Girişimcilik eğitimi, mali destek programları, B2B, yatırım ortamı sunumları, danışmanlık,
mentörlük, raporlama çalışmaları, lobicilik faaliyetleri
11 program başlığında destek verilmesi, (genel destek, Ar-Ge inovasyon, yeni girişimci
destekleri vb.), girişimcilik eğitimlerine destek verilmesi
Proje hibe destekleri, tarımsal alanlarda yapılan faaliyetlere destek, tarımsal ürünlerin
işlenmesi, kırsal turizm, el sanatları vs alanlarda destekler, proje takiplerinin yapılması
Tarıma dayalı sanayinin desteklenmesi (mali), genç çiftçi projesine (hibe) desteği, tarım
danışmanlık hizmetine destek, eğitimi destekleme, ahır yapımı hibe desteği, tarımsal
üretime mali destek (130 trilyon)
Eğitimler, teknik destekler, projeler, fuar ve geziler, danışmanlık, bilgilendirme, yayınlar,
çalıştay ve toplantılar

25

8

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğü

Kamu-Üniversite işbirliği, firma bilgilendirme, bakanlık destekleri

9

Yozgat İŞKUR

10

Sorgun Belediyesi

11

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası

12

Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası

13

Yozgat OSB Müdürlüğü

14

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü

15

B. Ü. Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi
İşbirliği Uyg. ve Arş. Merk.

16

Yozgat Ziraat Odası

17

Sorgun Ziraat Odası

18

Yozgat Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Birliği

İş ve işçi bulmaya aracılık yapmak, danışmanlık faaliyetleri, mesleki eğitim kursları, işsizlik
sigortası, ücret garanti fonu, kısa çalışma ödeneği, girişimcilik eğitimi, iş başı eğitim
programları, işsizlik TYÇP programları
Yozgat ve çevre illerde yaşayan işadamlarının katılımıyla bilgilendirme toplantısı, yatırım
altyapısına yönelik çalışmalar, koordinasyon ve eğitim çalışmaları
Yaklaşık 500 kişiye girişimcilik eğitimi, iş dünyasının bütün sorunlarına yönelik çözümler
geliştirmek, yatırım alanları konusunda bilgilendirme yapmak, üyelerin ekonomik ve ticari
gelişimlerine yönelik programlar yapmak.
Yatırım destek ofisi imkânı sağlamak, KOSGEB temsilciği KOBİ’lere destek sunmak, İŞKUR
hizmet noktası bilgilendirme yapmak, DEİK temsilciliği ile bilgilendirme yapmak,
ihracatçılara ücretsiz tercüme hizmeti sunmak, girişimcilik eğitimleri, toplantılar
düzenlemek
İş dünyasına yönelik bilgilendirme toplantıları yapmak, danışmanlık yapmak, fuar
katılımlarına destek olmak
Üniversite bünyesinde kurulan girişimcilik merkezi ile bu alandaki bütün faaliyetleri
desteklemek, kamu-sanayi işbirliği ile ortak çalışma yapmak, her türlü bilimsel danışmanlık
ve destek vermek
Girişimcilik eğitimleri düzenlemek, kamu, iş dünyası ve üniversite işbirliği ile projeleri
hayata geçirmek, ortak araştırmalar yapmak, danışmanlık yapmak, finans, pazarlama
konularında iş dünyasına yönelik eğitimler vermek
Eğitim faaliyetleri ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek, yönlendirme faaliyetleri
yapmak, arazide birebir çiftçi ile deneme yapmak, AB hayat boyu eğitim projesi yapmak
Eğitim seminerleri düzenlemek, danışmanlık sürecinde ziraat mühendisi desteği vermek,
aspir, mantar üretimi eğitimleri yapmak, tarıma yönelik faaliyetler, şube vasıtası ile makine,
gübre satışı, yem temini
Girişimcilik faaliyetleri bulunulmamaktadır. Küçük esnafa mali destekler sağlamak.

19

Sorgun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Birliği

20

TÜMSİAD Yozgat Şubesi

21

Bozok Teknopark

22

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

23

Yozgat Tarım Kredi Kooperatifi

24

Bozok Üniversitesi Sorgun MYO

25

Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler
MYO

Esnafın ihtiyaçlarının karşılanması ve kendi işlerini geliştirmesi için çeşitli sosyal sorumluluk
projelerini yürütmek (esnafın sorunlarını çözmek, nöbet sistemi geliştirme, “yerel esnafına
sahip çık” projesi)
Kamu kurumlarının ziyaret edilip, TÜMSİAD hakkında bilgilendirme, üyelerin
yönlendirilmesi, eğitim seminerleri düzenlemek, girişimcilik kursu düzenlemek, aylık
danışma toplantıları düzenlemek, üyeler arasında koordinasyonu sağlamak, iş dünyası ile
bürokratların bir araya getirilmesini sağlamak
Şirketlere ofis temini (tam teşekküllü), şirketlere danışman bulma konusunda aracılık
etmek, organizasyon, eğitim hizmeti
Halk eğitim merkezi aracılığıyla girişimcilik eğitimi düzenlemek, mesleki eğitimler yapmak,
mesleki ve teknik liseler aracılığıyla ara eleman yetiştirmek, inşaat sektöründe çalışanlara
kurs bitirme belgesi vermek
Çiftçi ürünlerini değerlendirmek, uygun fiyata girdi temin etmek, tarımsal danışmanlık
yapmak, eğitim faaliyetleri yapmak
Kamu-Sanayi işbirliği kapsamında firmalara yönelik eğitim seminerleri düzenlemek,
öğrencilere yönelik mesleki seminerler düzenlemek
İş dünyasına atılacak gençlere mesleki eğitimler vermek, ev hanımlarına yönelik el
sanatları, girişimcilik kursları vermek, ara eleman yetiştirmek

26

Yozgat Vakıfbank Şubesi

Bankacılık ve sigortacılık hizmetleri sunmak

27

Halkbank Sorgun Şubesi

Bankacılık ve sigortacılık hizmetleri sunmak, esnaf ve küçük işletmelere destekler vermek.

28

Yerköy Ticaret Borsası

Akredite oda borsa olup, ilçenin tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerine destek olmak,
bilgilendirme, toplantılar, seminerler yapmak.

2.1.2.Kurum/Kuruluşların Faaliyetleri ve Sahip Olduğu Kaynaklar
Kurum/kuruluşların faaliyetleri ve sahip olduğu kaynakların türü ve toplam içindeki payları
aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Tablo 2.3. Kurum/Kuruluşların Faaliyetleri ve Sahip Olduğu Kaynaklar

26

Faaliyet / Kaynak

Frekans

Yüzde

Kredi Verebilme

4

2,7

Laboratuar İmkânı

7

4,7

Danışmanlık

25

16,8

Eğitim Hizmeti

23

15,4

Vergisel Avantaj/Teşvik

8

5,4

Bilgilendirme

28

18,8

Lobicilik

22

14,8

Tesis Sağlama

12

8,1

Diğer Finansal Destekler

9

6

Diğer (Hazine Katkılı Kredi, Şirket Vasıtası ile

11

7,3

149

100

Çiftçilere Girdi Desteği, Nefes Kredisi, Vergi
Muafiyeti, Cephe Yenileme, DFO, TD, MDP,
İşsizlik Sigortası Fonu)
Toplam

Tablo incelendiğinde, Kurum/ Kuruluşların faaliyetleri ve sahip oldukları kaynakların ağırlıklı
olarak Danışmanlık Hizmeti, Eğitim Hizmeti, Bilgilendirme Hizmeti ve Lobicilik başlıkları altında
toplandığı görülmektedir. Özellikle danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin İŞGEM’de faaliyete başlayacak
işletmeler açısından faydalı olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca bazı kurumların laboratuar imkânı da
sundukları ancak yeterli kapasiteye sahip olmadıklarını belirttikleri görülmüştür.
2.1.3.Kurum/Kuruluşların Yerel Kalkınmaya Katkıları
Görüşülen kurum / kuruluşların temsilcileri yerel kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla daha önce
yaptıkları ya da devam eden projelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Tablo 2.4. Kurum/Kuruluşların Yerel Kalkınmaya Katkıları
1

Kurum/Kuruluşun Adı
Yozgat Valiliği- AB Dış İlişkiler Bürosu

Yerel Kalkınmaya Katkıları
Kentsel ve sosyal altyapıya yönelik projeleri desteklemek, ilin gelişim vizyonu kapsamında
koordinasyon görevini üstlenmek

2

Yozgat Belediyesi

3

ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım
Destek Ofisi

Kadın girişimcilere yönelik çalışmalar yapmak, şehir imajı oluşturma amacıyla iş yerlerinin
yoğun olduğu caddeleri yenilemek
Tesis kurulumu hibe destekleri vermek, 2014-2023 Bölge planı kalkınma çalıştayları
düzenlemek, sektörlere ön fizibilite raporları hazırlamak, iş adamları zirvesi organizasyonu,
iyi uygulama örneklerine ziyaret, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği konusunda
demonstrasyon çalışmaları yapmak (Akdağmağdeni ilçesinde sahlep, Çayıralan ilçesinde
lavanta)

4

KOSGEB Yozgat İl Müdürlüğü

Proje bazlı destekler vermek, destek programları konusunda girişimcilere yönelik
bilgilendirme çalışmaları yapmak, il genelinde toplantılar düzenlemek

5

TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü

Tarım ve hayvancılık, enerji ve kırsal turizm projelerine hibe desteği vermek

6

Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü

Kırsal kalkınma kapsamında jeotermal seracılığa mali destek vermek, Yozgat Kabalı köyü
meyvecilik projesini yürütmek

27

7

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

İlin ekonomik sorunlarına yönelik çözüm önerileri hazırlamak ve raporlamak, ilgili
Bakanlıklar iletmek, il ekonomik durum raporunu hazırlamak, yerelde işgücü piyasa
analizlerine katkı yapmak, il istihdam kurulunda meslek dallarının belirlenmesine katkı
yapmak, il ekonomisi ile ilgili konularda kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon
sağlamak, ticari konularda raporlar hazırlamak

8

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

Personel yetersizliğinden dolayı herhangi bir proje bulunmamaktadır. İşletmelere yönelik
İl Müdürlüğünün doğrudan katkısı olmamaklar beraber bakanlığın yerelde faaliyetleri ile
destek sağlanmaktadır.

9

Yozgat İŞKUR

İl genelinde meslek edinme kursları ve girişimcilik eğitimleri yapmak, istihdamın çoğalması
adına danışmanlık faaliyetleri yapmak

10

Sorgun Belediyesi

11

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası

12

Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası

13

Yozgat OSB Müdürlüğü

14

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü

15

B. Ü. Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi
İşbirliği Uyg. ve Arş. Merk.

Sorgun İŞGEM projesi, güneş paneli yatırımı, inşaat sektöründe iş yeri ve konutlarda kat
karşılığı inşaat yapımı
TKDK, Kalkınma ajansı ve diğer kuruluşlar ile ortak hareket edilerek yerel kalkınmaya katkı
sağlamak, termal turizmin gelişmesi için lobicilik yapmak, ticari olarak girişimcilere
bilgilendirme ve koordinasyon faaliyetleri sağlamak
Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi (Yozgat TSO Ortak), Kalkınma Ajansı İle Sürekli Eğitim,
KOSGEB ile İşbirliği, Firma Bilgilendirmeleri. Kurumlar İle İşbirliği faaliyetlerini
gerçekleştirmek
48 firmanın faaliyetlerini sorunsuzca gerçekleştirebilmesi için mevzuata uygun destekleri
sağlamak, İş dünyasının Yozgat’a yatırım yapması konusunda lobicilik çalışmaları yapmak
ve önerilerde bulunmak
Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve diğer STK’lar, TSO ve Ticaret Borsaları ile ortak projeler
yürütmek
Oluşturulacak kuluçka merkezi ile yeni iş fikirlerini hayata geçirip, işletme sayısını artırmak,
bölgesel kalkınma çalıştayları ile sorun tespitleri ve çözümler geliştirmek

16

Yozgat Ziraat Odası

17

Sorgun Ziraat Odası

Bölgede tarımsal gelişmeyi sağlamak için AB projesi yapmak, TANAP eleme tesisi projesi
hazırlamak, çiftçiye eğitim, bilgilendirme, danışmanlık hizmeti vermek, bölgeye uygun
ürünlerin üretilmesi için üretime destek vermek; Gübre, tohum, zirai ilaç, alet vb.
alımlarında destek sağlamak
Sertifikalı tohum üretimi gerçekleştirmek amacıyla Hububat Eleme Tesisi kurma projesi

18

Yozgat Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Birliği

Küçük esnafın karşılaştıkları sorunların çözümünde destek olmak, birbirleri arasında
koordinasyonu sağlamak ve bilgilendirme yapmak

19

Sorgun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Birliği

20

TÜMSİAD Yozgat Şubesi

21

Bozok Teknopark

Esnafın gelişmesini sağlamak, ekonomik faaliyetlerin yerelde sürdürülebilmesi amacıyla
sabah duası, askıda paylaşmak, yerel esnafına sahip çık, esnafta nöbet sistemi, siftah
senden kampanyası gibi ahilik kutlamaları şeklinde esnaf ile halkın kaynaşmasına yönelik
çalışmalar yapmak
İş dünyasına yönelik projelerde hükümet nezdinde girişimlerde bulunmak, hükümetin
başlattığı istihdamı artırma projesinde üyelere destek vermek
Girişimcilik konusunda bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetleri yürütmek

22

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

23

Yozgat Tarım Kredi Kooperatifi

24

Bozok Üniversitesi Sorgun M.Y.O

25

Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler
M.Y.O

26

Yozgat VakıfBank Şubesi

27

Halkbank Sorgun Şubesi

28

Yerköy Ticaret Borsası

Özellikle eğitim alanında proje çağrılarına proje sunmak, bu kapsamda il genelinde
finansman sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak, eğitim altyapısının geliştirilmesi için
çalışmalar, projeler hazırlamak
Çiftçinin bütün problemlerinin çözümüne katkı sağlamak, tarım ve hayvancılık üretiminin
artması için çiftçilerin her konuda desteklenmesine katkıda bulunmak
Bazı sektörlerin ihtiyacı olan ara elemanları yetiştirmek (özellikle otomotiv teknolojisi
programından mezun olacakların otomotiv sanayine katkısı)
Bölgenin ihtiyacı olan elektrik, mobilya, makina gibi alanlarda ara elemanları yetiştirmek,
otomotiv bölümü ile Yozgat sanayisine katkı sağlamak, tohumculuk alanında üniversiteMEB ve YÖK arasında yapılan bir proje ile tohum ıslahını sağlamak
KOBİ’leri finansal açıdan sürekli desteklemek
Bankanın genel politikaları çerçevesinde talep gelmesi halinde özellikle yerli üretim ve
enerji alanında destekler vermek
Tarım ve hayvancılık konularında bilgilendirme yapmak, koordinasyon sağlamak

2.1.4. Kurum/Kuruluşların Üyelerinin/ Hedef Kitlelerinin En Sık Karşılaştığı Sorunlar
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Görüşülen kurum ve kuruşların üyelerinin / hedef kitlelerinin en sık karşılaştığı sorunlar ve
yardımlarını istedikleri konular aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Tablo incelendiğinde, üyelerin/hedef
kitlelerin özellikle işletme sermayesi desteği, nitelikli ve niteliksiz personel bulmada yaşanan
problemler, finansal kaynaklara ulaşım ve mevzuatın anlaşılamaması gibi konularda sıkıntı yaşadığı
anlaşılmaktadır.
Tablo 2.5. Üyelerin / Hedef Kitlenin En Sık Karşılaştığı Sorunlar ve Yardım İstedikleri Konular
1

Kurum/ Kuruluşun Adı
Yozgat Valiliği- AB Dış İlişkiler Bürosu

Üyelerin / Hedef kitlenin en sık karşılaştığı sorunlar ve yardım istenen konular
Proje yazmada karşılaşılan sorunlar, il genelinde danışmanlık, bilgilendirme konularında
yeterli merkezin olmaması. Formata uygun proje yazmada konusunda yardım istenmesi

2

Yozgat Belediyesi

3

ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat
Yatırım Destek Ofisi

Ulaşımda yaşanan problemler, finansman sağlamada yaşanan sorunlar, mevzuat ile ilgili
sorunlar
İşletme sermayesi desteği sorunu; KOSGEB Küçük işletmelere, ORAN ise büyük
işletmelere destek veriyor. Ara kuruluşlara destek için mevzuat düzenlenmesi
gerekmektedir.

4

KOSGEB Yozgat İl Müdürlüğü

Finansal sorunlar, mevzuat ile ilgili sorunlar

5

TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü

6

Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü

Finansman (kaynak yetersizliği) sorunu, üreticiler kredi kullanmakta ve yatırım sonrası
hayvan alımları ağır mali yükler getirmektedir. Zaman zaman mevzuat sorunları
yaşanması
Finansal sorunların çözümünün tamamının devletten beklenmesi, çiftçinin yeniliğe karşı
olması, bilinç düzeyinin düşük olması

7

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

8

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğü

9

Yozgat İŞKUR

Nitelikli- niteliksiz personel temininde yaşanan sorunlar, işçilerin bazı işletmelerdeki
çalışma koşullarını beğenmemesi

10

Sorgun Belediyesi

Bürokratik işlemlerin fazlalığı, nitelikli personel sıkıntısı, sosyal imkânların yetersizliği

11

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası

Finansmana erişim, Bürokrasi çok yoğun, Faiz oranlarının yüksekliği

12

Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası

Finansmana erişim, bürokrasinin çok yoğun olması, ağır mevzuat

13

Yozgat OSB Müdürlüğü

Bürokrasi fazlalığı, kalifiye elaman yetersizliği

14

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü

15

B. Ü. Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi
İşbirliği Uyg. ve Arş. Merk.

Kurumsallaşmanın yeterince sağlanamamış olması, kurumsallaşmayla birlikte şikayetlerin
azalması
İş fikri üretme konusundaki yetersizlikler, nitelikli personel bulmada zorluk çekme,
yönetim kademesinin vizyon darlığı

16

Yozgat Ziraat Odası

17

Sorgun Ziraat Odası

18

Yozgat Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Birliği

19

Sorgun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Birliği

20

TÜMSİAD Yozgat Şubesi

Pazar araştırması, nitelikli eleman, finansal kaynaklara ulaşım, ihracat mevzuatı (korkma),
mevzuat karmaşası yaşanması
Nitelikli personel yetersizliği, mevzuat çok yoğun olması, yan sanayi ürünlerinin temin
problemleri

Çiftçinin kullandığı girdilerin pahalı (gübre-tohum-ilaç ve ekipmanlar) olması, kurumların
ana kanunları yerelde paylaşmaması ve kanunların anlaşılmasının zorluğu nedeniyle
uygulamada zorluk çekilmesi
Finansal problemler, girdi maliyetlerinin yüksek olması, üretilen ürünlerinin piyasa
değerini bulamaması, borsa yetersizliği
Kalifiye Eleman yetersizliği, Finansman sorunu, Mevzuatta sorun olmamasına rağmen
yeniliğe kapalı esnafın karışıkmış gibi algılaması
Ulusal büyük çaplı market ve mağazalara karşı rekabet edememe, finansmana erişim
sorunu, personel sorunu, belli faaliyet alanlarında aşırı yoğunlaşma varken bazılarında hiç
olmaması, faaliyet alanlarında planlama olmaması, faaliyetlerin sadece ana caddede
yoğunlaşmasından kiralar aşırı yüksek olması
Mevzuat, gereksiz prosedürler, nitelikli personel yetersizliği
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21

Bozok Teknopark

Bilgi eksikliği (iş fikrini hayata geçirecek bilgi konusunda eksiklik), finansman eksikliği

23

Yozgat Tarım Kredi Kooperatifi

Finansal (faiz oranlarının yüksekliği), kredi yetersizliği

24

Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler
M.Y.O

Bazı ürünlerde (mobilya) personel yetersizliği nedeniyle talebi karşılayamamak

25

Yozgat VakıfBank Şubesi

Finansman sorunu

26

Halkbank Sorgun Şubesi

27

Yerköy Ticaret Borsası

Kredi de teminatlandırma sorunları, bilgi eksikliği, muhasebe kayıtlarının doğru
tutulamaması (bilgi yetersizliği)
Nitelikli personel, ürün pazarlama

2.1.5. Mevcut Girişimcilik Teşvik Programların Değerlendirilmesi
Kurum / kuruluşların temsilcilerinin girişimciliği teşvik etmek için uygulanan mevcut programların
başarısı hakkındaki düşünceleri Tablo 2.5.’te gösterilmiştir. Görüşmeler sonucunda, kurum/kuruluşların
çoğunluğunun (%57,14) girişimciliği teşvik etmek için uygulanan mevcut programların başarılı olduğunu
düşündükleri, ancak geliştirilmesinin gerektiğini de vurguladıkları tespit edilmiştir.
Tablo. 2.6. Mevcut Girişimcilik Teşvik Programlarının Değerlendirilmesi
Girişimciliği teşvik etmek için uygulanan mevcut programların başarılı olduğunu düşünüyor
musunuz?
Evet

Frekans

Yüzde

16

57,14

Hayır

7

25

Kısmen

5

17,86

2.1.6.

Yeni

Girişimcilerin

Bir

İşe

Başlamaları

İçin

Önemli

Olan

Faktörlerin

Değerlendirilmesi
Görüşme yapılan kurum ve kuruluş temsilcilerinden yeni girişimcilerin bir işe başlamaları için
gerekli olan faktörleri önem derecesine göre sıralamaları istendiğinde, en önemli olarak görülen faktörün iş
fikirleri olduğu görece en önemsiz olarak görülen faktörün ise pazar araştırması olduğu tespit edilmiştir.
Önem sırasına göre diğer faktörler ise, finansman, eğitim, iş büro alanı ve ekipmanları, rehberlik ve
danışmanlık şeklinde sıralanmaktadır.
Tablo 2.7. Girişimcilerin Yeni İş Kurmaları İçin Önemli Olan Faktörler
Faktörler

Puan

İş fikri

123

Finansman

107

Eğitim

82

İş / Büro alanı ve ekipmanları

73

Rehberlik ve danışmanlık

35

Diğer (Pazar araştırması)

6
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2.1.7. Yozgat’ta Yeni Kurulacak İşletmelerin Faaliyet Göstermesi Beklenen
Sektörler
Kurum / kuruluşların temsilcilerinin Yozgat’ta yeni kurulacak işletmelerin hangi sektörlerde olması
gerektiği konusundaki beklentilerine ilişkin tablo aşağıda sunulmuştur. Tablo incelendiğinde, kurum/kuruluş
temsilcilerinin beklentisinin ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılık, tarıma dayalı / tarımsal sanayi (et-süt
işletme tesisleri, işleme ve paketleme), jeotermal tarım, termal turizm, imalat sanayi (mobilya, metal
eşya, tekstil) ve madencilik sektörlerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir.
Tablo 2.8. Yeni kurulacak işletmelerin faaliyet göstermesi beklenen sektörler
1

Kurum/ Kuruluşun Adı
Yozgat Valiliği- AB Dış İlişkiler Bürosu

Yozgat’ta yeni kurulacak işletmelerin faaliyet göstermesi beklenen sektörler
Tarım ve Hayvancılık (Et-Süt), Tarıma Dayalı Sanayi, Termal Turizm Sektörü

2

Yozgat Belediyesi

Turizm ve Termal Turizm, Eğitim Sektörü (Üniversite), Tarım ve Hayvancılık, Madencilik,
İmalat sanayi (Mobilya), Ulaşım sorunu çözülürse Lojistik Merkezi

3

ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım
Destek Ofisi

Tarım ve hayvancılık (endüstrileşmesi, et-süt işletme tesisleri), Termal turizm, Termal
seracılık, imalat sanayi

4

KOSGEB Yozgat İl Müdürlüğü

Tarımsal sanayi, gıda sektörü, hayvancılık ürünlerinin işlenmesi

5

TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü

Süt işleme tesisleri, kesimhaneler (hayvancılık), tarım (işleme ve paketleme)

6

Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü

Tarım ve hayvancılık, tarıma dayalı sanayi (iklimsel sorunlar), bağcılık, tarla bitkileri, baklagil
(strateji belirlenirken iyi analiz yapılmalıdır)

7

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

Tarım ve Hayvancılık, Tarıma Dayalı sanayi, Hayvancılığa dayalı sanayi, Termal Kaynaklar,
Tıbbi Aromatik Bitkiler

8

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğü

Eğitim Sektörü (temel problemleri çözer). Tarıma dayalı sanayi geliştirilmelidir. Yan sanayi
geliştirilmelidir. Termal turizm geliştirilmelidir (Atıl kullanım var)

9

Yozgat İŞKUR

10

Sorgun Belediyesi

Tarım sektörü ön planda. Hayvancılık sektörü desteklenmelidir. Maden sektörü- Taş işleme
sektörü. Termal turizm
Termal turizm, hayvancılık ve tarım

11

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası

Tarımsal sanayi, Termal turizm, Madencilik

12

Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası

Tarım ve Hayvancılık. Termal Turizm, Sağlık Turizmi. Bakliyat Üretimi

13

Yozgat OSB Müdürlüğü

Tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi, teknolojik yatırımlar (yan sanayiye yönelik)

14

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü

Tarım ve Hayvancılık, Tarım Makinaları, Turizm, Eğitim, Gıda, Mobilya, Tekstil

15

B. Ü. Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi
İşbirliği Uyg. ve Arş. Merk.

Tarım ve Hayvancılık (Bütünleştirilmiş alanlarda katma değeri yüksek ürünlerin üretimi;
Endüstriyel ürünler ve bakliyat; Et ve Et Ürünleri İşleme ve Paketleme), Termal Turizm,
Sağlık Turizmi, Yan Sanayiye Yönelik İmalat İşletmelerinin oluşturduğu küme, tekstil imalatı,
mobilya imalatı

16

Yozgat Ziraat Odası

17

Sorgun Ziraat Odası

Devlet Bağlantılı Sözleşmeli hayvancılık modeli (Aile boyu hayvancılık modeli); Tarıma
Dayalı Sanayi (Kâğıt fabrikası, anız girdisi ile; Paketleme tesisleri (tarımsal-hayvansal);
Tarıma dayalı tohumculuk, sözleşmeli tohumculuk
Tarım sektörü (ilaç üretimi). Hayvancılık sektörü

18

Yozgat Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Birliği

İmalat sanayi çok zayıf… Tarımsal sanayi desteklenmelidir. Tekstil sektörü
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19

Sorgun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Birliği

Hayvancılık, hayvansal ürünlerin işlenmesine yönelik firmaların tarımsal ürünlerin
işlenmesine yönelik işletmeler. Tarıma yönelik sanayi işletmeleri

20

TÜMSİAD Yozgat Şubesi

TKDK’nın desteklediği Tarım ve hayvancılığa yönelik sektörler, tarıma dayalı sanayiler, jeotermal tarım, termal turizm

21

Bozok Teknopark

Tarıma dayalı sanayi, tarım ürünleri işleme (paketleme)

22

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Tarım ve hayvancılığa yönelik faaliyetler, tarıma dayalı sanayi, modern tarım yapılmalıdır.
Tarım aletleri sanayi

23

Yozgat Tarım Kredi Kooperatifi

Tarımsal Sanayi, Tarımsal Ürünlerin Değerlendirilmesi (İşleme- Paketleme), Hayvancılık
(Süt-Yoğurt vs. üretimi), Tarıma Girdi Sağlayan Ürünlerin Üretilmesi

24

Bozok Üniversitesi Sorgun M.Y.O

Tarım (meyvecilik) sektörü, hayvancılık, jeo-termal kaynakları kullanan termal turizm,
maden (mermer), seracılık, soğuk hava depoları (depoculuk), lojistik merkezi, yenilenebilir
enerji (rüzgar, güneş), pil (akü) üretimi, tekstil

25

Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler
M.Y.O

Tarıma dayalı sanayi, bulgur, un fabrikaları, Tarım makinaları, Tarıma dayalı termal turizm
geliştirilebilir, tarım turizmi, yan sanayi geliştirilebilir (fason üretim), imalat sanayinde
madeni (doğal) taş işlemeciliği, mobilya

26

Yozgat VakıfBank Şubesi

Hizmetler sektöründe faaliyet gösterecek firma yetersiz. Coğrafi konum açısından birçok
sektör başarısız olabilir. Turizm sektörü desteklenmelidir

27

Halkbank Sorgun Şubesi

Jeo-termal kaynaklarının kullanılması, seracılık, termal turizm, tarımsal üretim

28

Yerköy Ticaret Borsası

Tarım ve Hayvancılık, Termal Turizm ve Makine ve Ekipman İmalatı (Tarım Makinaları)

2.1.8. İŞGEM’lerin Potansiyel Girişimci Sayısı Üzerindeki Etkisi
Görüşme yapılan kurum ve kuruluşların birçoğunun bölgedeki potansiyel girişimcilerin sayısının
İŞGEM gibi kurumları kullanarak geliştirilebileceğini düşündükleri, ancak ORAN, KOSGEB İl Müdürlüğü
ve Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’nın aksini düşündüğü tespit edilmiştir. Buna gerekçe olarak da
İŞGEM’lerde faaliyette bulunacak işletmelerin piyasadaki mevcut işletmeler olacakları, piyasanın zaten
mevcut firmalarla doymuş olması ve kapasitenin düşük olması gösterilmiştir.
Tablo. 2.9. İŞGEM’lerin Potansiyel Girişimci Sayısı Üzerindeki Etkisi
Bölgedeki

Frekans

Yüzde

Evet

23

82,14

Hayır

3

10,71

Kısmen

2

7,14

sayısının

potansiyel
İŞGEM

gibi

girişimcilerin
kurumları

kullanarak geliştirilebileceğini düşünüyor
musunuz?
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2.1.9.

Kurum/Kuruluşların

İŞGEM’lerin

Yerel

Kalkınmaya

Katkıları

Hakkındaki

Düşünceleri
Görüşülen kurum ve kuruluşların yerel kalkınmaya katkıları hakkındaki düşüncelerine ilişkin tablo
aşağıda sunulmuştur. Tablo incelendiğinde, İŞGEM’in en çok girişimciliği teşvik etme, iş imkânı sağlama,
bazı sektörlerin gelişimine veya oluşumuna destek olmak yeni ve kaliteli işletmeler yaratma konularında
yerel kalkınmaya katkıda bulunduğunun düşünüldüğü gözlenmiştir.
Tablo. 2.10. Kurum/Kuruluşların İŞGEM’lerin Yerel Kalkınmaya Katkıları Hakkındaki
Düşünceleri
Yerel Kalkınmaya Katkı

Frekans

Yüzde

Girişimciliği teşvik etme

28

100

İş imkânı sağlama

28

100

Bazı sektörlerin gelişimine veya oluşumuna destek

27

96,4

Yeni ve kaliteli işletmeler yaratmak

25

89,2

AR-GE’yi teşvik etmek

25

89,2

Yenilikçi ürün üretimini teşvik etme

24

85,7

Mülk (gayrimenkul) değerlerinin artırılması

19

67,86

Eski binaların yenilenmesi

15

53,6

2.1.10. Kurum/Kuruluşların Sorgun İŞGEM’den Beklentileri
Yapılan mülakatlar sonucunda kurum ve kuruluşların Sorgun İŞGEM projesinden aşağıdaki tabloda
yer alan konularda beklentilerinin olduğu tespit edilmiştir. Tablo incelendiğinde, Sorgun İŞGEM’e dair en
dikkat çeken beklentilerin, profesyonel bir şekilde yönetilmesi ve sürdürülebilir bir yapısının olması
konusunda yoğunlaştığı gözlenmiştir. Kurum kuruluşlar tarafından Sorgun İŞGEM’in özellikle bölgenin
ihtiyaçları doğrultusunda faaliyet gösterecek doğru işletmelerin seçimi ile tam bir kuluçka merkezi olarak
faaliyet göstermesi beklenmektedir.
Tablo 2.11. Kurum/Kuruluşların Sorgun İŞGEM’den Beklentileri
1
2

Kurum/ Kuruluşun Adı
Yozgat Valiliği AB ve Dış İlişkiler
Bürosu
Yozgat Belediyesi

3

ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım
Destek Ofisi

4

KOSGEB Yozgat İl Müdürlüğü

Sorgun İŞGEM projesinden beklentiler
Kümelenmiş alt sektörlerde yoğunlaşma olması, yeni kurulan Bozok OSB için kuluçka
merkezi işlevi görmesi
Üniversite ile işbirliği kurulması, yerel kaynakları kullanacak firmaların yer alması, Yozgat’a
ait yerel ürünlerin özellikle gıda alanında üretildiği işletmeler olması, kümelenme
olabilecek işletmelerin bir araya getirilmesi
İşletmelerin doğru seçimi (Uzun vadeli doğru danışmanlık yapılacak, kurumsal kapasitesi
yüksek, girişimcilik kültürü olan işletmeler)
Sürdürülebilir bir yapısının olması, işletmelerin imalatçı tarzda olması ve kümelenmeye
gidilmesi, işletmelerin tüm Yozgat genelinden seçilmesi, İŞGEM’lerin profesyonel
yönetilmesi
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5

TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü

Tarımsal sanayiye yönelik firmaların ve tarım ve hayvancılık alanında danışmanlık
yapabilecek firmaların İŞGEM bünyesinde yer alması
Proje hazırlama danışmanlığına yönelik firmalar, sera üretimine yönelik firmalar, tarım
makineleri firmalarının yer alması

6

Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü

7

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

8

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğü

9

Yozgat İŞKUR

10

Sorgun Belediyesi

11

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası

12

Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası

13

Yozgat OSB Müdürlüğü

14

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü

15

B. Ü. Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi
İşbirliği Uyg. ve Arş. Merk.

16

Yozgat Ziraat Odası

17

Sorgun Ziraat Odası

18

Yozgat Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Birliği

19

Sorgun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Birliği

20

TÜMSİAD Yozgat Şubesi

İnsan kaynaklarının liyakat sahibi insanlardan oluşması, çalışacakların İŞGEM hakkında
yeterli bilgiye sahip olması, bölgenin ihtiyaçlarına yönelik işletmelerin açılması, bilinçli,
bilgili ve vizyon sahibi işletme sahiplerinin yer alması
Profesyonelce yönetilmesi, sürdürülebilir işletmelerin kurulması

21

Bozok Teknopark

Tam anlamıyla bir kuluçka merkezi olması

22

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

23

Yozgat Tarım Kredi Kooperatifi

Tanıtımının çok iyi yapılması, mezun olacak öğrencilere İŞGEM’in tanıtılması ve anlatılması,
mesleki eğitim merkezleri ile koordineli çalışılması
Tarım ve tarımsal faaliyetleri destekleyen işletmelerin yer alması

24

Bozok Üniversitesi Sorgun MYO

25

Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler
MYO

26

Yozgat Vakıfbank Şubesi

27

Halkbank Sorgun Şubesi

Karşılıklı ilişki içerisinde ticari hayata katılacak firmaların desteklenmesi, endüstri meslek
liseleri ve MYO’lar ile işbirliği kurulması
Girişimcilik ruhu kazandıracak çalışmalar yapılması, girişimcinin cesaretlendirilmesi

28

Yerköy Ticaret Borsası

Yozgat İŞGEM’den ders alınması, girişimcilik kültürü gelişmiş sağlıklı işletmelerin seçilmesi

Küçük çaplı imalatçıların cesaretlendirilmesi, üretici ve pazarda payı olan firmaların,
gelişime açık olan firmaların değerlendirilmesi
Danışmanlık, Bilgilendirme, Lobicilik
Firmaların ayakta durabilmesine kamunun destek olması, firmaların Sorgun’a gidebilmesi
noktasında cezbedici olunması, sürdürülebilir sektörlerin tercih edilmesi
Nitelikli işyerlerinin açılması, bilgilendirme faaliyetlerinin sağlıklı yapılması
Türkiye’deki İŞGEM örnekleri incelenmesi ve kıyas yapılması, başarılı olmak için mücadele
edilmesi, alt yapısının iyi olması, işletme seçimlerinin doğru yapılması
Bir an önce açılıp faaliyete geçmesi, unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ve zanaatlarda
özellikle hediyelik eşya üretimine yönelik işletmelerin açılması, marka olunması
Bölgenin ihtiyaçlarını dikkate alacak işletmelerin kurulması, sürdürülebilir bir proje olması
Üniversite olarak her türlü eğitim, bilgilendirme ve danışmanlık desteklerinin verilmesi,
kurumsal bir yapı oluşturulup, profesyonel yönetim anlayışının getirilmesi
Profesyonel yönetim, işletmelerin doğru seçimi, faaliyetlerin sürekli izlenmesi, diğer
İŞGEM’ler ile ortak projelerin yürütülmesi, Belli süreler belirlenip büyüme eğilimi olan
işletmelerin OSB’lere taşınması kararlılığı
Yakın bir yer olan Bozok OSB’ye yapılması, profesyonel bir yönetimin olması
Sıvı gübre dolum tesisinin kurulması, zirai ilaç üretimi ile ilgili firmaların kuruluşunun
desteklenmesi, bakliyat paketleme tesislerinin kurulması
Organik ürünlerin işlenmesi ile alakalı birimlerin desteklenmesi, kadın girişimcilerin
desteklenmesi

Bölgesel ürünleri işleyecek işletmeler kurulması, gereksiz bürokrasiyi azaltması, girişimciye
rehberlik etmesi, yol göstermesi
İşletmelerin kesinlikle il bazından olması, yöneticilerinin profesyonel (işten anlayan)
olması, bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek yan sanayi işletmelerin olması

2.1.11. Kurum/ Kuruluşların Sorgun İŞGEM’e Destek Verecekleri Konular
Sorgun İŞGEM projesinin devamlılığı açısından üzerinde durulması gereken bir diğer önemli husus
da paydaşlarla sürdürülebilir ilişkilerin geliştirilebilmesidir. Bu bağlamda mülakat yapılan kurum ve
kuruluşlara Sorgun İŞGEM kurulduktan sonra projeye ne gibi konularda destek verecekleri sorulmuş ve
aşağıdaki tabloda sunulan yanıtlar alınmıştır.
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Tablo 2.12. Sorgun İŞGEM’e Destek Verilecek Konular
Kurum/ Kuruluşun Adı
Yozgat Valiliği AB ve Dış İlişkiler
Bürosu
Yozgat Belediyesi

İŞGEM’e destek verilecek konular
Kümelenme konusunda danışmanlık desteği, koordinasyon olarak destek vermek

3

ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat
Yatırım Destek Ofisi

Danışmanlık, Mentörlük, Eğitim, Mali Destekler, Data Temini

4

KOSGEB Yozgat İl Müdürlüğü

Bilgilendirme faaliyetleri, tüm mali destek programları kapsamında destek

5

TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü

6

Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü

Ortak yatırım programları düzenleme, başvuru sözleşmesi yapmış firmaları İŞGEM’e
yönlendirme
İlgili (tarım ve hayvancılık) sektörlerle talep doğrultusunda her türlü destek ve işbirliği

7

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

Eğitim desteği, firmalara pazar araştırması konusunda destek, danışmanlık

8

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğü

Firma ziyaretleri ile bilgilendirmeler, Birimler arası Koordinasyon

9

Yozgat İŞKUR

İşbaşı eğitim projeleri, Mesleki eğitim kursları, İstihdam konusunda danışmanlık desteği

10

Sorgun Belediyesi

11

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası

Belediye hizmetleri ile ilgili firmalardan hizmet satın alınabilir, altyapı ve çevre düzenleme
çalışmaları desteklenebilir
Eğitim ve Danışmanlık, İşyerleri bilgilendirme, Ticari faaliyetlere destekler

12

Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası

Girişimci bulma

13

Yozgat OSB Müdürlüğü

OSB firmaları ile İŞGEM’de faaliyet gösterecek firmalar arasında koordinasyon

14
15

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü
B. Ü. Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi
İşbirliği Uyg. ve Arş. Merk.

Eğitim, Bilgilendirme, Danışmanlık
Bilgilendirme, Danışmanlık, Eğitim, Organizasyon

16

Yozgat Ziraat Odası

Tarıma dayalı, tarımsal sanayi konularında, eğitim işbirliği

17

Sorgun Ziraat Odası

Tarım Firmalarına Eğitim, Danışmanlık hizmeti

18

Yozgat Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Birliği

Talepler doğrultusunda bağlı olan odalar aracılığı ile eğitim desteği verilmesi,
danışmanlık yapılması

19

Sorgun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Birliği

Üyelere sunulan hizmetlerin İŞGEM’de kurulacak işletmelere de sunulması

20

TÜMSİAD Yozgat Şubesi

21

Bozok Teknopark

Nitelikli personel temininde yardımcı olma, işyerlerine bilgilendirme, eğitim danışmanlık
hizmetleri
Bilgilendirme konusunda destek, Danışman temini konusunda yardım ve eğitim desteği

22
23
24

İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Yozgat Tarım Kredi Kooperatifi
Bozok Üniversitesi Sorgun MYO

25

Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler
MYO

26

Yozgat VakıfBank Şubesi

Finansal destek verme, kredi, sigorta

27

Halkbank Sorgun Şubesi

Danışmanlık hizmeti, finansman konularında danışmanlık, kredi destekleri

28

Yerköy Ticaret Borsası

İşbirliği ve bilgilendirme faaliyetleri

1
2

Her türlü destek verilebilir. Firmalara alıcı olunabilir.

Nitelikli personel sağlamada (çıraklık, meslek liseleri) yardımcı olma, eğitim desteği verme
Personel ve eleman temini hususunda destekler, Bilgilendirme konusunda destek
Danışmanlık hizmeti, eğitim hizmeti, işletmelerin karşılaştığı sorunlarla ilgili bilgilendirme
ve değerlendirme çalışmaları, laboratuar hizmeti
Tohumculuk laboratuvarı işletmelere hizmet verebilir. Mobilya, otomotiv, elektrikelektronik, el sanatları alanında eğitim, danışmanlık hizmeti verilebilir, bu alanlarda ara
elemanı temini sağlanabilir.
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2.1.12. Kurum Kuruluş Temsilcilerinin Sorgun İŞGEM Projesine Olan İlgilerinin
Değerlendirilmesi
Kurum ve kuruluş temsilcilerinin Sorgun İŞGEM projesine olan ilgileri mülakat yapan uzmanların
edindiği izlenimlere göre aşağıdaki tablodaki gibi değerlendirilmiştir.
Tablo. 2.13. Kurum Kuruluş Temsilcilerinin Sorgun İŞGEM Projesine Olan İlgilerinin
Değerlendirilmesi
1

Kurum/ Kuruluşun Adı
Yozgat Valiliği- AB ve Dış İlişkiler Bürosu

Yüksek
√

Orta

2

Yozgat Belediyesi

3

ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi

√

4

KOSGEB Yozgat İl Müdürlüğü

√

5

TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü

6

Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

7

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

√

8

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

√

9

Yozgat İŞKUR

√

10

Sorgun Belediyesi

√

11

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası

√

12

Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası

13

Yozgat OSB Müdürlüğü

√

14

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü

√

15

B. Ü. Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Uyg. ve Arş. Merk.

√

16

Yozgat Ziraat Odası

√

17

Sorgun Ziraat Odası

√

18

Yozgat Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği

19

Sorgun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği

20

TÜMSİAD Yozgat Şubesi

√

21

Bozok Teknopark

√

22

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-GE Birimi

√

23

Yozgat Tarım Kredi Kooperatifi

√

24

Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu

25

Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

√

26

Yozgat VakıfBank Şubesi

√

27

Halkbank Sorgun Şubesi

√

28

Yerköy Ticaret Borsası

√

Düşük

√

√
√

√

√
√
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√

2.2. İlçenin Ekonomik Çevresinin Analizi
2.2.1. İlçenin Demografik Yapısı
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2016 yılı verilerine göre, Yozgat ilinin toplam nüfusu 421.041
olup, bunun 268.324’ü il ve ilçe merkezlerinde, 152.717’si ise belde ve köylerde yaşamaktadır. Yozgat il
merkezinin nüfusu ise 85.679 kişidir [2].
Toplam nüfusun yoğunlaştığı ilk üç ilçe Merkez, Sorgun ve Akdağmadeni’dir. 31.12.2015 tarihi
itibariyle Sorgun ilçesinin toplam nüfusu 78.178 olup Nüfusun % 50,2’ sini erkekler, %49, 8’ini ise kadınlar
oluşturmaktadır. Nüfusun 50.549’ u İlçe Merkezi’nde, 27.629’ u Belde ve Köylerde yaşamaktadır. Toplam
nüfusun % 17,09’unu 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturmaktadır. Yaş ortalaması 32.93’tür [4].
İlçenin nüfusun önemli bir kısmının okur-yazardır [4]. İlçe genelinde 4 tane anaokulu, 34 tane
ilkokul, 27 tane ortaokul, 15 tane imam hatip ortaokulu, 16 lise ve 1 tane meslek yüksekokulu bulunmaktadır.
İlçe genelindeki öğrenci sayıları ise 1050 öğrenci okul öncesi, 5226 öğrenci ilkokul, 4648 öğrenci ortaokul,
879 öğrenci imam hatip ortaokulu, 4645 öğrenci liselerde ve 171 öğrenci de Sorgun MYO’da öğrenim
görmektedir. İlçe genelinde 11 tane Aile sağlığı merkezi, 1 tane devlet hastanesi ve 1 tane özel hastane hizmet
vermektedir. İlçe genelinde sosyal faaliyetleri gerçekleştirebilecek önemli bir rekreasyon alanı
bulunmamaktadır [4].
2.2.2. İstihdam
İlçe merkezinde ikamet eden bazı vatandaşlarla, bağlı kasaba ve köylerde yaşayan halkın büyük bir
kısmı çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Bu işle uğraşmayan erkekler, genelde kamu veya özel
kuruluşlar ile inşaat sektöründe çalışmaktadır [4].
Sorgun ilçesinde belli başlı ekonomik uğraş; Tarım ve Hayvancılık, Nakliyecilik, Fabrika ve
Mevsimlik İnşaat işçiliği olup, özellikle yaz aylarında ilçe merkezi ve köylerinden inşaat sektöründe çalışmak
üzere büyük şehirlere yoğun işgücü göçü olmaktadır. Sürekli ve dönemsel işsizlik ilçenin en büyük sorunu
olarak görülmekte olup, Tarım ve Hayvancılıkta verim arzu edilen ölçüde değildir [4].
Yozgat Tarım İl Müdürlüğü 2009 yılı verilerine göre, Yozgat İli Çiftçi Aileleri Dağılım Listesine
bakıldığında, Yozgat’ta toplam 53.053 çiftçi bulunmaktadır. En fazla çiftçi ailesinin bulunduğu ilçe Sorgun
ilçesi olup, 8199 çiftçi bulunmaktadır. Bunu, 8075 çiftçi ile Merkez ilçe, 5.855 çiftçi ile Boğazlıyan, 5.374
çiftçi ile Sarıkaya, 4.741 çiftçi ile Akdağmadeni, 4.628 çiftçi ile Yerköy, 4.346 çiftçi ile Şefaatli ve diğerleri
takip etmektedir [5].
2.2.3. İktisadi Sektörler
İlçede tarım ve hayvancılık sektörü ön plandadır. TÜİK 2013 verilerine göre ilçede üretilen canlı
hayvan sayısı 33644’ü büyük baş, 28085’ü küçükbaş olmak üzere toplam 61729 adettir. Süt üretimi toplam
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38915 ton ile Akdağmadeni’nden sonra gelmektedir. Sorgun ayrıca, yıllık 44 ton bal üretimi ile, Yerköy’den
sonra en çok bal üretilen ilçe konumundadır [3].
Yozgat ilçelere göre seçilmiş tahıl ve diğer bitkisel ürünlerin üretimi incelendiğinde 113879 ton ile
en yüksek buğday üretiminin Sorgun’da olduğu gözlenmiştir [3].
İlçe Merkezinde Perşembe günü Doğankent Kasabasında ise Pazartesi günleri kurulan hayvan
pazarları hem ilçe ekonomisini olumlu yönde etkilemekte, hem de hayvancılığı teşvik etmektedir. Ayrıca,
başta hububat alımları olmak üzere, tarımsal ürünlerin fiyatlandırılması açısından büyük önem taşıyan tahıl
borsası, İlçe Merkezinde faaliyet göstermektedir [4].
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2011 verilerine göre TR72 Bölgesinde Yer alan ilçeler
bazında Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı İşletmelerin dağılımına bakıldığında sayıca en fazla işletmenin (7862)
Sorgun’da yer aldığı görülmüştür [1].
İlçede, 4 tane kömür işletmesi vardır. Bu işletmelerden Doğan Madencilik (Doğan Madencilik‟ in
kapasitesi 15.000 ton/yıl) (Kapalı), Havza Madencilik ve Savana Madencilik özel işletme, Yeni Çeltek
Kömür İşletmesi ise Kamu ortaklığıdır. Havza Madencilik, Yeni Çeltek Kömür İşletmesi adına kömür
üretimi hizmetini gerçekleştirmektedir [4].
Küçükköhne mevkiinde üretimi açık işletme ve yeraltı işletme metodu ile gerçekleştirilmektedir.
Açık işletme Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş. tarafından 74 kişi ile faaliyetini sürdürmektedir [4].
Yeraltı işletmesi ise Havza Madencilik tarafından 155 kişi olarak çalışmalarını yürütmektedir.
Toplamda 229 kişi istihdam edilmektedir. Faaliyet alanında 130.000 tonu açık işletmeden 50.000 tonu ise
yeraltı işletmesinden olmak üzere yıllık toplam 180.000 ton kömür üretimi yapılmaktadır. Savana
Madencilik‟ in kapasitesi 20.000 ton/yıl olup, Savana Madencilikte 100 kişi çalışmaktadır [4].
2.2.4. Bölgede Yer Alan Önemli Endüstriler ve İşletmeler
İlçede Şeker Fabrikası, Kömür İşletmeleri, Termal Kaplıcalar, TMO Ajans Müdürlüğü, 59
Kooperatif ve 1 Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ilçe ekonomisine katkı sağlayan unsurlar olarak göze
çarpmaktadır [4].
İlçede 1 tane şeker fabrikası, 3 tane kömür işletmesi, 2 adet un fabrikası, 6 tane tuğla fabrikası, 2
tane bakliyat ve paketleme tesisi, 1 tane orta ölçekli mobilya imalatı, 1 bina dış cephe yalıtım imalat fabrikası
ve 4 adet ekmek fabrikası bulunmaktadır. İlçedeki en büyük sanayi kuruluşu olan Yozgat Şeker Fabrikası,
1998 yılında üretime başlamıştır. Toplam 984.903,73 M² lik bir alana kurulmuş bulunan Şeker Fabrikasının
kapasitesi; 420.000 ton/yıl şeker pancarı, 61.000 ton yıl/şeker, 16.800 ton/yıl melas ve 113.400 ton/yıl
küspedir [4].
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TR72 Bölgesinde sadece endüstriyel bitkiler arasında değil, tarla ürünleri arasında da şeker pancarı
üretimi ön plandadır. Bölge, Türkiye şeker pancarı üretiminin önemli bir bölümünü karşılamaktadır (%
17,50). TR72 bölgesinde Kayseri ve Yozgat’ta (Sorgun ve Boğazlıyan) faaliyet gösteren toplam 3 kuruluş
bulunmaktadır (Kayseri, Sivas, Yozgat ve Nevşehir illerine bağlı 295 köyde sözleşmeli pancar ekimi yaptıran
ve günlük 12000 ton pancar işleme kapasitesiyle Türkiye’nin en yüksek kapasiteli Kayseri Şeker Fabrikası
A.Ş. iştirak sahibi olduğu ve nominal kapasitesi 10.000 ton/gün, maksimum kapasitesi ise, 12000 ton/gün
olan Boğazlıyan Şeker Mamülleri ve Entegre Tesisi, 3600 ton/gün kapasiteli özelleştirilmiş Yozgat (Sorgun)
Şeker Fabrikası) [1].
2015 yılında faaliyete geçen Sorgun Büyük Termal, Ankara-Sivas karayolu üzerinde, İl Özel
İdaresine ait olup Şirkete tahsis edilen 90 dönümlük arazi üzerine kuruludur. Tesis içerisinde 169 oda 2
yataklı, +2 bedensel engelli odası 2 yataklı + 8 suit 2 yataklı + 2 suit 4 yataklı +19 apart ünite 4 yataklı + 47
apart ünite 3 yataklı, toplam oda 247’dir. 583 yatak, 450 kişilik 1.sınıf lokanta, 350 kişilik 2.sınıf alakart
lokanta, 200 kişilik açık yemek alanı, 550 kişilik çok amaçlı balon, 125 kişilik çok amaçlı salon, 60 kişilik
çok amaçlı salon, 40 kişilik çok amaçlı salon, 420 kişilik toplantı salonu, 100 kişilik sinema salonu, 100
kişilik bar salonu, bilardo ve oyun salonu, oyun-TV salonu, 50 kişilik pasta salonu, 2 adet kapalı yüzme
havuzu, 3 adet kapalı termal havuz, günübirlik termal üniteler, 4 adet Türk hamamı, 3 adet sauna,3 adet buhar
odası, 4 adet masaj ünitesi, 3 adet tuz odası, bay-bayan kuaförü, aletli jimnastik salonu, çocuk oyun odası,
satış ünitesi, 70 araçlık kapalı otopark, 600 araçlık açık otopark bulunmaktadır [4].
İlkser Seracılık, Yozgat İli’nde Jeotermal ısıtmalı, hormonsuz ve topraksız tarımla yapılan ilk sera
özelliğini taşımaktadır. Toplam 25 dönümlük seradan 2016 yılı sonu itibariyle 1000 ton ürün alınmıştır.
Ancak ilgili seralara yeterince ısıtma amaçlı sıcak su verildiği takdirde ilgili seralardan 1.500 ton civarında
ürün alınacağı tahmin edilmektedir. İlgili şirketçe seraların daha aktif hale getirilmesi ve yapılması düşünülen
diğer kısımların aktif hale getirilmesi için üretim aşamasında ısıtma amaçlı lazım olan sıcak su ihtiyacının
acilen çözülmesi gerekmektedir [4].
2.2.5. Bölgedeki Girişimcilik Düzeyi
Sorgun ilçesi girişimcilik düzeyi ve girişimcilik dinamikleri KOSGEB, Sorgun TSO verileri göz
önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, son 3 yılda yeni kurulan ve yeni girişimci desteği
alan işletmeler ile girişimcilik katılım sertifikası alan girişimcilerin sayıları aşağıda verilmiştir.
Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlarına göre, yeni kurulan işletme sayıları yıllar itibariyle
incelendiğinde 2014 yılında 64, 2015 yılında 59, 2016 yılında ise 72 yeni işletmenin kurulduğu
görülmektedir.
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Yozgat KOSGEB-İlçelere Göre Yeni Girişimci Desteği Kapsamında Desteklenen İşletmeler tablosu
incelendiğinde Sorgun ilçesinde 2014 yılında 10, 2015 yılında 8, 2016 yılında 17 ve 2017 (5 aylık) yılında
28 işletmenin desteklendiği görülmektedir.
Yozgat KOSGEB-İlçelere Göre UGE Katılım Sertifikası Alan Girişimciler tablosu incelendiğinde,
Sorgun ilçesinde 2014 yılında 50, 2015 yılında 81, 2016 yılında 336, 2017 (5 aylık) yılında ise 84 girişimcinin
girişimcilik sertifikası aldığı görülmektedir.
2.3. Yerelde İş Hizmetleri ve Eğitim Sağlayan Kuruluşlar
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre, küçük ve orta ölçekli işletmelere danışmanlık
hizmeti sağlayan Yozgat il merkezinde 3 adet, Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre de ilçede 1
adet danışmanlık hizmeti sağlayan işletme mevcuttur. Bu işletmeler genellikle KOBİ’lere yeni girişimci
desteği kapsamında iş kurma aşamasında hizmet vermektedir. TKDK, ORAN, TANAP gibi destek veren
kuruluşların projelerinin hazırlanması ve takibi hususunda da destekler sağlanmaktadır.
Ancak, işletme kurma, fizibilite çalışmaları, detaylı pazar araştırmaları ve kalite ve belgelendirme
konularında çok fazla destek verilmemektedir. Eğitim ve iş hizmetleri konusunda zaman zaman alanında
uzman olan Bozok Üniversitesi öğretim elemanları tarafından destekler verilmektedir.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde 85 farklı alanda 246
adet kurs açmış olup, bu kurslara 1897 kadın, 2241 erkek olmak üzere toplam 4138 kursiyer katılmıştır [4].
2.4. Yereldeki Bankacılık ve Benzer Finansal Kurumlar Ve KOBİ’ler İçin Var Olan Finansal
Ürünler
İlçe Merkezinde 9 tane banka (Ziraat Bankası, HalkBank, VakıfBank, İş Bankası, Akbank, Yapı
Kredi Bankası, Garanti Bankası, TEB Bankası ve DenizBank) yer almaktadır.
Ziraat Bankası, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen
destekleme ödemelerinde aracılık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca Devlet Destekli Tarım Sigortaları ve
Geleneksel Tarım Sigortaları gibi çeşitli sigorta hizmetleri de sunmaktadır.
Ziraat Bankasının tarım sektörüne sunduğu krediler arasında ise, Arazi alım kredileri, Hasat ve
Pazarlama Kredileri, Üretim Destek Kredileri, Taksitli Tarım Destek Kredileri, Nakliye Aracı Kredileri,
Genç Çiftçi Kredisi, İyi Tarım Uygulamaları Kredileri, Organik Tarım Kredileri, IPARD Programı
Kapsamında Kullandırılacak krediler gibi krediler yer almaktadır.
Halkbank, İmalatçılar, İhracatçılar, Eczacılar ve tüm diğer sektörlere yönelik sektörel kredi destek
paketleri sunmaktadır. Desteklenen sektörler içinde tarım sektörü de yer almakta, Banka tarafından, Tarım
Destek Kredisi, Traktör ve Tarım Makineleri Kredisi, Sera İşletme ve Sera Yapım Kredisi, IPARD-Kırsal
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Kalkınma Hibe Programı Kredisi gibi birçok kredi sunulmaktadır. Banka ayrıca Esnaf ve Sanatkârlara özel
kredi hizmetleri de sunmaktadır.
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası ile de anlaşması bulunan Vakıfbank’ın KOBİ’ler için sunduğu
krediler arasında KOSGEB’in veri tabanında kayıtlı bulunan firmalara yönelik faiz desteği sağladığı kredi
programları da bulunmaktadır.
İş Bankasının KOBİ’lere yönelik sunduğu krediler ise birçok sektörü kapsamakla birlikte, KOSGEB
Destek Paketi ve Kalkınma Ajansı Proje Destek Paketi gibi kredi imkânları da sunmaktadır.
2.5. Yeni İş Kuranlar İçin Bölgede Var Olan Hizmetlerin Analizi
Yozgat il genelinde ABİGEM bulunmamaktadır. Yeni iş kuranlar için iş fikirlerinin
değerlendirilmesi, piyasa analizlerinin yapılması hususlarında özellikle koçluk ve mentorlük hizmeti veren
firma bulunmamaktadır. Bu hizmetler için işletmeler daha çok yeterli olmasa da yukarıda zikredilen
danışmanlık firmalarından hizmet almaktadırlar. Son zamanlarda Bozok Üniversitesi bünyesinde kurulan
Teknopark ve Girişimcilik Merkezi ile koçluk ve mentorlük hizmetleri daha profesyonelce verilmeye
başlanmıştır. Bölgenin ekonomik gelişmesinde önemli bir eksiklik olarak görülen bu durumun zamanla
iyileşeceği düşünülmektedir.
Bölüm Kaynakçası
[1] ORAN Kalkınma Ajansı TR72 Bölgesi Tarım Raporu
[2] TÜİK 2016 Nüfus Verileri
[3] TÜİK Seçilmiş Göstergelerle Yozgat 2013
[4] Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası 2016 Yılı İlçe Raporu
[5] Yozgat Tarım Hayvancılık ve Gıda Sektörel Çalışma Grubu Raporu
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3. BÖLÜM
KOSGEB, YOZGAT TSO, SORGUN TSO, YOZGAT ESOB VE SORGUN ESOB
VERİLERİ KAPSAMINDA SEKTÖR VE İŞ FİKRİ TRENDLERİ
Sorgun İŞGEM’e olan talebin değerlendirilmesi ve bu talebin kapsamı ve doğasını tespit etmek
amacıyla, KOSGEB, Yozgat TSO, Sorgun TSO, Yozgat ESOB ve Sorgun ESOB verileri tablolar halinde
aşağıda sunulmuş ve gerekli değerlendirmeler yapılmıştır.
Tablo 3.1. incelendiğinde, işletme sayısı açısından destek programlarından faydalanan işletmelerin
en fazla “Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı” sektöründe
bulunan işletmeler olduğu görülmektedir. İkinci sırada ise “İmalat” sektöründe yer alan işletmeler
bulunmaktadır. Destek tutarı açısından da ilk iki sırayı yine yukarı bahsedilen iki sektörün sıralamada yer
değiştirerek paylaştığı görülmektedir. Destek tutarı açısından ilk sırada “İmalat” sektörünün yer almasının
nedeni bu sektörde yer alan firmaların daha büyük ölçekli olmasından kaynaklanmaktadır. İki sektör için bir
önceki yıla göre desteklenen işletme sayısı açısından artış yüzdeleri incelendiğinde “Toptan ve perakende
ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı” sektöründe desteklenen işletme sayısının 2015
yılında bir önceki yıla göre %17,3, 2016 yılında ise %17 arttığı; “İmalat” sektöründe ise bu rakamların
sırasıyla %3,8 ve %14,8 olduğu görülmektedir. Artış yüzdelerine göre her iki sektörde de piyasada belirli bir
doygunluğa ulaşıldığı söylenebilir. Bu iki sektör alt sektörler açısından incelendiğinde “İmalat” sektörünün
“Mobilya, Tekstil, Kauçuk-Plastik ve diğer imalat” alt sektörlerinden; “Toptan ve perakende ticaret; motorlu
kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı” sektörünün ise “Bakkal, market, manav, pastane, telefon satış ve
tamir dükkânları, hırdavatçı, kırtasiye, butik, oto tamircileri” alt sektörlerinden oluştuğu görülmektedir.
Kurum/kuruluşlar ve işletmelerle yapılan mülakat ve anket sonuçlarına göre Yozgat için yatırım
yapılması tavsiye edilen sektörler, “tarım ve hayvancılık”, “tarım makinaları”, “termal turizm”, “jeotermale
dayalı tarım”, “tekstil ve konfeksiyon” dur. Tabloda bu sektörlerden veya bu sektörlerle ilişkili sektörlerin
bulunmaması dikkat çekmektedir.
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Tablo 3.1. Yozgat KOSGEB- Sektörlere Göre Destek Programlarından Faydalanan İşletmeler

2014
SEKTÖR
Diğer Hizmet Faaliyetleri (Kuaför, Bilgisayar ofis hizmetleri)

Destek
Tutarı

2015
İşletme
Sayısı

Destek
Tutarı
9

2.629 ₺

1

488.911 ₺

52

799.767 ₺

54

1.057.109 ₺

5.865 ₺

4

512.411 ₺

6

Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri (Lokantalar)

73.133 ₺

9

152.213 ₺

Madencilik ve Taş Ocakçılığı
Mesleki Bilimsel ve Teknik Faaliyetler (Mimarlık, İnşaat
Mühendisliği, Fotoğrafçılık gibi)
Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve
Motosikletlerin Onarımı (Bakkal, Market, Manav, Pastane, Telefon
Satış ve Tamir Dükkânları, Hırdavatçı, Kırtasiye, Butik, Oto
tamircileri)
Ulaştırma ve Depolama (Araç çekme hizmetleri ve yediemin
depoları)

15.524 ₺

3

35.122 ₺

İnşaat (Özel inşaat faaliyetleri, dış cephe yalıtım)

TOPLAM

277.807 ₺

2017
İşletme
Sayısı
21

Destek
Tutarı

Toplam
İşletme
Sayısı

Destek
Tutarı

İşletme
Sayısı

138.347 ₺

15

574.666 ₺

58

69.378 ₺

4

72.007 ₺

5

62

861.910 ₺

45

3.207.697 ₺

213

287.864 ₺

7

79.573 ₺

8

885.713 ₺

25

16

326.709 ₺

25

287.409 ₺

23

839.464 ₺

73

6.000 ₺

1

25.740 ₺

3

8.442 ₺

1

55.706 ₺

8

9

107.559 ₺

11

351.272 ₺

15

106.367 ₺

11

600.320 ₺

46

384.616 ₺

75

543.684 ₺

88

987.783 ₺

103

597.266 ₺

72

2.513.349 ₺

338

1.716 ₺

1

14.354 ₺

1

3.260 ₺

2

19.330 ₺

4

1.069.616 ₺

163

2.232.400 ₺

190

3.317.544 ₺

238

8.768.252 ₺

770

43

13

Destek
Tutarı

62.100 ₺

İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri (Danışmanlık)
İmalat (Mobilya %40, Tekstil %20, Kauçuk -Plastik (PVC) %20, Diğer
%20)

96.412 ₺

2016
İşletme
Sayısı

2.148.692 ₺

179

Tablo 3.2. Yozgat KOSGEB-Programlara Göre Desteklerden Faydalanan İşletmeler

PROGRAM
Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve
Endüstriyel Uygulama Destek Programı

2014
İşletme
Destek Tutarı
Sayısı

2015
Destek Tutarı

İşletme
Sayısı

Destek
Tutarı

2016
İşletme
Sayısı

2017
Destek Tutarı

Toplam
İşletme
Destek Tutarı
Sayısı

İşletme
Sayısı

8.805 ₺

1

158.956 ₺

3

516.167 ₺

7

155.359 ₺

7

839.287 ₺

18

Genel Destek Programı

380.197 ₺

101

453.567 ₺

103

735.819 ₺

110

272.220 ₺

60

1.841.803 ₺

374

Girişimcilik Destek Programı

468.929 ₺

62

731.855 ₺

84

1.796.856 ₺

123

1.273.121 ₺

120

4.270.761 ₺

389

İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı

193.430 ₺

2

882.639 ₺

4

246.939 ₺

2

1.323.008 ₺

8

18.255 ₺

1

5.380 ₺

1

19.500 ₺

1

43.135 ₺

3

2.261 ₺

1

KOBİ Proje Destek Programı
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı
Teminat Giderleri Desteği
TOPLAM

1.069.616 ₺

167

2.232.397 ₺

195

44

3.317.542 ₺

244

435.295 ₺

1

437.556 ₺

2

12.698 ₺

3

12.698 ₺

3

2.148.693 ₺

191

8.768.248 ₺

797

Tablo 3.2. incelendiğinde “İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı”ndan faydalanan işletme sayısının
çok az olması il genelinde ortak iş yapma kültürünün çok zayıf olduğunu göstermektedir. “AraştırmaGeliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı”ndan faydalanan işletme sayılarında
özellikle 2016 ve 2017 yıllarında artış olduğu gözlenmektedir. Bunun nedeni, Bozok Teknopark’ın
faaliyetleri ve üniversite-sanayi işbirliği faaliyetlerindeki artış olabilir. Özellikle büyük bütçeli destek
kalemlerine (KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı gibi) yönelik başvuruların 2016 ve 2017 yıllarında
sadece 1 adet olması, ildeki işletmelerin yüksek bütçeli büyüme kapasitelerinin düşük olduğunu
göstermektedir. Tabloda en fazla desteğin “Girişimcilik Destek Programı” kapsamında verildiği
görülmektedir. Bu destek kalemi daha çok küçük ölçekli işletmelere yönelik bir kalemdir. Bu durum ildeki
işletmelerin büyük çoğunluğunun küçük veya orta ölçekli işletmeler olmasından kaynaklanmaktadır.
Tablo 3.3. Yozgat KOSGEB- İlçelere Göre Destek Programlarından Faydalanan İşletmeler
İlçe

2014
Destek
Tutarı
27.967 ₺

Akdağmadeni
Aydıncık
Boğazlıyan
68.433 ₺
Çandır
12.767 ₺
Çayıralan
Çekerek
21.906 ₺
Kadışehri
5.234 ₺
Merkez
341.027 ₺
Saraykent
Sarıkaya
65.700 ₺
Şefaatli
1.299 ₺
Sorgun
386.329 ₺
Yenifakılı
11.884 ₺
Yerköy
127.070 ₺
Toplam
1.069.616 ₺
*01.01.2017-01.06.2017

5
2
57

2015
Destek
Tutarı
50.921 ₺
14.147 ₺
81.462 ₺
54.665 ₺
16.087 ₺
70.865 ₺
8.189 ₺
633.870 ₺

8
1
50
2
16
163

99.180 ₺
31.939 ₺
1.054.901 ₺
1.115 ₺
115.056 ₺
2.232.397 ₺

Sayı
8
13
1

Sayı
7
2
15
4
4
9
3
76
11
3
33
1
22
190

2016
Destek
Tutarı
129.019 ₺
8.971 ₺
164.661 ₺
116.661 ₺

2017*
Destek
Tutarı
59.952 ₺
18.023 ₺
64.478 ₺
21.403 ₺

Sayı
10
2
17
8

28.555 ₺
54.462 ₺
1.427.551 ₺

4
6
92

69.066 ₺
127.678 ₺
947.789 ₺
210.903 ₺
3.285.316 ₺

Sayı
8
1
9
4

10
8
56

19.155 ₺
10.167 ₺
813.271 ₺
4.221 ₺
61.247 ₺
74.588 ₺
399.111 ₺

3
3
74
1
9
8
38

22
235

593.577 ₺
2.139.193 ₺

19
177

Toplam
Destek
Sayı
Tutarı
267.859 ₺
33
41.141 ₺
5
379.034 ₺
54
205.496 ₺
17
16.087 ₺
4
140.481 ₺
21
78.052 ₺
14
3.215.719 ₺
299
4.221 ₺
1
295.193 ₺
38
235.504 ₺
20
2.788.130 ₺
177
12.999 ₺
3
1.046.606 ₺
79
8.726.522 ₺
765

Tablo 3.3. incelendiğinde, işletme sayısı açısından, Sorgun ilçesinin 2014, 2015, 2016 ve 2017
yıllarında Merkez ilçenin ardından ikinci sırada, destek tutarları açısından ise, 2014 ve 2015 yıllarında ilk
sırada, 2016 ve 2017 yıllarında ise yine Merkez ilçenin ardından ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. 2014
ve 2015 yıllarında Sorgun ilçesinde desteklenen işletme sayısının Merkez ilçeden az olmasına rağmen destek
tutarlarının daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durumun nedeni, Sorgun ilçesinde desteklenen işletmelerin
daha büyük ölçekli ve nitelikli işletmeler olması olabilir.
Bu sonuçlara göre, Yozgat ilçeleri arasında KOSGEB desteklerinden en fazla yararlanan ilçenin
Sorgun ilçesi olduğu açığa çıkmaktadır. Bu durum ilçedeki ticari ve ekonomik faaliyetlerin canlılığı ve
girişimcilik kültür düzeyinin yüksek olduğu hakkında fikir vermektedir.
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Tablo 3.4. Yozgat KOSGEB-İlçelere Göre Yeni Girişimci Desteği Kapsamında Desteklenen İşletmeler
2014
İlçe

2015

Destek
Tutarı (TL)

Sayı

14.505 ₺

3

Akdağmadeni
Aydıncık

Destek
Tutarı (TL)

2016
Sayı

2017

Destek
Tutarı (TL)

Sayı

Destek
Tutarı (TL)

Toplam
Destek
Tutarı (TL)

Sayı

Sayı

33.062 ₺

3

102.428 ₺

6

51.254 ₺

5

201.249 ₺

17

12.808 ₺

1

8.971 ₺

2

18.023 ₺

1

39.802 ₺

4

Boğazlıyan

30.764 ₺

3

35.834 ₺

6

98.691 ₺

8

55.278 ₺

7

220.567 ₺

24

Çandır

12.767 ₺

1

46.953 ₺

3

106.571 ₺

7

16.832 ₺

3

183.123 ₺

14

16.377 ₺

1

2.000 ₺

1

18.377 ₺

2

Çayıralan
Çekerek

21.906 ₺

5

69.525 ₺

8

28.555 ₺

4

19.155 ₺

3

139.141 ₺

20

Kadışehri

4.862 ₺

1

8.189 ₺

3

39.462 ₺

3

267 ₺

1

52.780 ₺

8

Merkez

223.429 ₺

27

300.690 ₺

35

787.996 ₺

52

553.177 ₺

46

1.865.292 ₺

160

Sarıkaya

28.017 ₺

2

65.777 ₺

5

25.184 ₺

3

48.441 ₺

6

167.419 ₺

16

Şefaatli

1.299 ₺

1

25.939 ₺

2

115.686 ₺

7

73.461 ₺

8

216.385 ₺

18

Sorgun

71.021 ₺

10

70.069 ₺

8

310.346 ₺

17

318.559 ₺

28

769.995 ₺

63

Yenifakılı

11.884 ₺

2

1.115 ₺

1

12.999 ₺

3

Yerköy

48.473 ₺

7

61.895 ₺

9

156.591 ₺

13

116.673 ₺

11

383.632 ₺

40

Toplam

468.927 ₺

62

731.856 ₺

84

1.796.858 ₺

123

1.273.120 ₺

120

4.270.761 ₺

389

Tablo 3.4.’e göre Sorgun ilçesinde yeni girişimci desteğinden faydalanan işletme sayısının özellikle
2016 ve 2017 yıllarında (2017 yılının sadece ilk yarı verisi olmasına rağmen) çok arttığı ve ilçenin diğer
ilçeler arasında Merkez ilçeden sonra ikinci sırada yer aldığı ve diğer ilçelere nazaran bariz bir üstünlüğünün
olduğu görülmektedir. Bu durum ilçenin diğer ilçelere nazaran yatırım yapılabilirlik kapasitesinin daha
yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Tablo 3.5. Yozgat KOSGEB-İlçelere Göre UGE Katılım Sertifikası Alan Girişimciler
İlçe

2014

2015

Akdağmadeni

20

Aydıncık

30

Boğazlıyan

52

Çandır

2016*
82

20

Merkez

288

623

Toplam
25

50

750
80

56

483

27

74

101

52

52

Çayıralan
Çekerek

2017

440

Saraykent

30

29

28

77

2629

69

3426

23

Sarıkaya

20

78

Şefaatli

19

54

Sorgun

50

81

46

621

336

23
30

128
73

84

551

Yenifakılı

15

44

59

Yerköy

25

21

51

28

125

Toplam

539

707

4526

294

6066

*2016 yılı rakamlarının diğer yıllara göre aşırı yüksek olmasının nedeni ORAN Kalkınma
Ajansı tarafından il genelinde düzenlenen girişimcilik eğitimleridir.

Tablo 3.5.’e göre Sorgun ilçesinin yine Merkez ilçeden sonra ikinci sırada yer aldığı görülmektedir.
Bu durum ilçedeki girişimcilik kültür düzeyinin yüksek olduğu hakkında fikir vermektedir.
Tablo 3.6. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Kayıtlarına Göre Yeni Kurulan İşletme Sayıları
Sektör
70

Yıl
2016
90

15
65

25
60

5
25

150

175

90

2015
Hizmet Sektörü (Restoran, Sigortacı, Nakliyeci, Beyaz Eşya-Mobilya Satış Mağazası,
Tuhafiye-Konfeksiyon, Perakendeci Mağazalar)
Tarım ve Hayvancılık
İmalat Sektörü (Tarım makinaları, tekstil, tuhafiye-konfeksiyon, mobilya, yemek fabrikası,
güneş enerji sistemleri, gıda paketleme (kuru gıda, reçel, pekmez, marmelat)
Toplam

2017
60

Tablo 3.6. incelendiğinde, KOSGEB verilerine benzer şekilde, son 3 yılda yeni kurulan işletmelerin
ağırlıklı olarak hizmet sektöründe olduğu görülmektedir. Bu işletmeler KOSGEB destekleri ile kurulan
işletmelerden daha büyük ölçekli işletmelerdir. 2017 yılında kurulan hizmet işletmeleri şehirde yeni açılan
AVM’de bulunan işletmelerdir. Tabloya göre tarım ve hayvancılık sektörlerinde yeni kurulan işletme sayıları
da nispeten yeterli seviyededir. Bu işletmelerin çoğunluğu TKDK tarafından desteklenen projeler
kapsamında kurulan işletmelerdir (besi çiftlikleri, tavuk çiftlikleri vb.). İmalat sektöründe yeni kurulan
işletmeler içinde, tarım makinaları, tekstil, tuhafiye-konfeksiyon, mobilya alanında faaliyet gösteren
işletmeler ön plana çıkmaktadır. Bu sektörde yine TKDK tarafından sağlanan proje destekleri ile güneş enerji
sistemleri alanında faaliyet gösteren işletmeler de kurulmaya başlanmıştır.
Tablo 3.7. Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Kayıtlarına Göre Yeni Kurulan İşletme Sayıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sektör
Gıda ürünlerinin üretimi-yetiştirilmesi ile gıda, içecek ve tütün ürünlerini toptan perakende ticareti
Tekstil, giyimi tuhafiye, manifatura ve ayakkabının imalatı, toptan ve perakende ticareti
Tahıl ürünlerinin yetiştiriciliği, toptan perakende satışı ve tarımsal ilaç, gübre satıcıları ile sulama
kooperatifleri
Hayvansal ürünler et ve et ürünleri imalat toptan perakende satış yerleri ve köy kalkınma kooperatifleri
İnşaat malzemeleri, pvc, mobilya imalat toptan, perakende satış yerleri ve konut yapı kooperatifleri
Sarraf, hediyelik eşya imalat toptan perakende satış yerleri, basın yayın ve bilgisayar teknolojileri
Dayanıklı tüketim maddeleri ile katı yakacak maddeleri imalat toptan, perakende satış yerleri
Nakliyeciler, iş makineleri, oto yedek parça ve tarım aletleri, galericiler, akaryakıtçılar
Eğitim, sağlık, finans ve toplum hizmetleri, aracılık ve acentelik hizmetleri
Toplam

2014
14
2
3

2015
7
5
4

2016
9
6
6

2
15
5
6
9
8
64

4
21
2
2
8
6
59

4
24
2
8
13
72

Tablo 3.7. incelendiğinde, “İnşaat malzemeleri, pvc, mobilya imalat toptan, perakende satış yerleri
ve konut yapı kooperatifleri” ve “Gıda ürünlerinin üretimi-yetiştirilmesi ile gıda, içecek ve tütün ürünlerini
toptan perakende ticareti” sektörlerinin ön plana çıktığı görülmektedir. 2016 yılında “Eğitim, sağlık, finans

47

ve toplum hizmetleri, aracılık ve acentelik hizmetleri” sektöründe artış dikkat çekmektedir. Bu sektörde yer
alan işletmelerin çoğunlukla sigorta acenteleri olduğu tahmin edilmektedir.
Aşağıda Yozgat ESOB’dan alınan 2016 yılı verileri bulunmaktadır. Kurum 2015 yılı verilerinin bu
verilere benzer olduğunu, 2017 yılı verilerinin ise henüz hazırlanmadığını belirtmiştir.

Tablo 3.8. Yozgat Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği-2016 Yılı Mesleklere Göre İşyeri Dağılımı (İlk 20)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Meslekler
Şehirlerarası Yük Taşımacılığı
Büfelerde, bakkallarda ve marketlerde yapılan ticaret
Minibüs işletmeciliği
Kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmeciliği
Taksi işletmeciliği
Lokantacılık, yemek ve içecek sunumu faaliyetleri
Erkek berber ve kuaför işletmeciliği
Oto bakım servisçiliği
Hayvan besiciliği ve ticareti
Tuhafiyecilik ve tuhafiye ürünleri imalatı
İnşaat malzemeleri imalatı ve ticareti
Mobilya imal, onarım ve ticareti
Bitkisel ürünlerle ilgili faaliyetleri
Fırıncılık ve unlu mamuller imalatı ve ticareti
Telekomünikasyon cihazlarının kurumlum, onarım ve ticareti
Yapıların inşaatı ve inşaata hazırlanması
Araç alım, satım ve kiralama hizmetleri
Tezgâhlar ve pazaryerleri vasıtasıyla yapılan ticaret
Motorlu kara taşıtları karoser, kaporta imal ve onarımı
Giyim eşyası imalatı ve ticareti (konfeksiyonculuk)

Sayı
1123
972
940
446
393
379
290
179
165
161
154
145
136
135
122
124
119
112
109
105

Tablo 3.8.’e göre, Yozgat’ta en fazla taşımacılık ve bakkal ve marketçilik alanında esnaf bulunduğu
görülmektedir. İmalata yönelik esnaf sayısı daha gerilerdedir. İmalat açısından tuhafiye, mobilya ve unlu
mamuller imalatı yapan esnafların ön plana çıktığı görülmektedir.
Tablo 3.9. Yozgat Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği - 2016 Yılı Cinsiyete Göre İşyeri Dağılımı
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Toplam

Sayı
11244
1191
12435

Yüzde
90
10
100

Tablo 3.9.’a göre esnafların büyük çoğunluğu erkektir. Kadın esnaf sayısının artması için özellikle
kadınlara yönelik girişimcilik programlarına önem verilmelidir.
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Tablo 3.10. Yozgat Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği - 2016 Yılı Tescilli (Yeni Kayıt) ve Terkin İşyeri
Dağılımı (İlk 20)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Yeni Kayıt
Meslekler
Bakkallık, bayilik, büfecilik
Nakliyecilik
Minibüscülük
Kahvehanecilik, kıraathanecilik ve internet kafe
işletmeciliği
Lokantacılık
Celepcilik
Pazarcılık
Taksicilik
Oto galericiliği
Tuhafiyecilik
Elektrik tesisatçılığı
Aperatif yiyecek maddeleri
Oto motor tamirciliği
Kuruyemiş imal ve satıcılığı
Konfeksiyon imal ve satıcılığı
Telefon-cep telefonu tamir ve satıcılığı
Demircilik
Hırdavatçılık
Kavafiye
Oto elektrikçiliği

Sayı
99
99
65
58
44
44
40
34
33
31
27
26
22
21
20
18
16
10
10
9

Terkin (Kapanan)
Meslekler
Bakkallık, bayilik, büfecilik
Minibüscülük
Nakliyecilik
Kahvehanecilik, kıraathanecilik ve internet kafe
işletmeciliği
Taksicilik
Tuhafiyecilik
Kadın-erkek kuaförlüğü
Lokantacılık
Kuruyemiş imal ve satıcılığı
Celepcilik
Pazarcılık
Fırıncılık
Terzilik
Hırdavatçılık
Konfeksiyon imal ve satıcılığı
Aperatif yiyecek maddeleri
Kavafiye
Demircilik
Kabzımallık
Biçerdöver işletmeciliği

Sayı
71
49
43
25
18
17
12
11
11
9
8
7
6
5
5
4
4
4
4
4

Tablo 3.10. incelendiğinde, hem yeni kayıt hem de terkin meslek gruplarında ilk sıralarda aynı
meslek gruplarının olduğu görülmektedir. Bu durum şehir esnaf yapısının aynı meslek gruplarında
yoğunlaştığını ve yeni meslek gruplarına yönelik artan bir yönelim olmadığını göstermektedir.

Tablo 3.11. Sorgun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği-2016 Yılı Mesleklere Göre İşyeri Dağılımı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Meslekler
Büfelerde, bakkallarda ve marketlerde yapılan ticaret
Oto bakım servisçiliği
Lokantacılık, yemek ve içecek sunumu faaliyetleri
Tahıl ürünlerinin imaları ve ticareti
Hayvan besiciliği ve ticareti
Tezgâhlar ve pazaryerleri vasıtasıyla yapılan ticaret
Araç alım, satım ve kiralama hizmetleri
Erkek berber ve kuaför işletmeciliği
Mobilya imal, onarım ve ticareti
Kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmeciliği
Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tesisatı
Motorlu kara taşıtları karoser, kaporta imal ve onarımı
Fırıncılık ve unlu mamuller imalatı ve ticareti
Yapıların inşaatı ve inşaata hazırlanması
İnşaat malzemeleri imalatı ve ticareti
Elektrik tesisatçılığı
Kuruyemiş imalatı ve ticareti
Çelik kapı ve kasaların imalatı ve ticareti
Telekomünikasyon cihazlarının kurulum, onarım ve ticareti
Marangozluk
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Sayı
142
82
70
60
54
53
52
50
50
49
44
42
34
32
31
30
26
26
23
22

Tablo 3.11.’e göre, Sorgun’da en fazla “Büfelerde, bakkallarda ve marketlerde yapılan ticaret”, “Oto
bakım servisçiliği” ve “Lokantacılık, yemek ve içecek sunumu faaliyetleri” alanlarında esnaf bulunduğu
görülmektedir. İmalata yönelik esnaf sayısı daha gerilerdedir. İmalat açısından mobilya, motorlu kara
taşıtları karoser, kaporta imal ve onarımı ve unlu mamuller imalatı yapan esnafların ön plana çıktığı
görülmektedir.
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4. BÖLÜM
DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ
İşletmelerin üretim kapasitelerini, kalite altyapısını, makine- ekipman ihtiyaçlarını, pazarlama ve
üretim faaliyetlerini etkileyen unsurları, ürün gruplarını ve işletmede geliştirilmesi gereken alanları tespit
etmeye yönelik saha çalışması yapılmıştır. Bu amaçla 46 işletme örnekleme dâhil edilmiştir. Bu işletmelerden
bazılarının kapanması, bazılarına ulaşılamaması ve bazılarının da ankete katılmayı reddetmesi nedeniyle
sonuç olarak Tablo 4.1’de yer alan 33 işletme ile anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışması uzmanlar
tarafından bizzat yetkili kişiye ulaşılarak yüz yüze gerçekleştirilmiştir.
Tablo 4.1. İşletme Listesi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

İşletme Adı
Çiğdem Çelik Kapı ve Ahşap Kapı San. Dış. Tic. Ltd. Şti.
Erensan Isı Tek. San. Tic. A. Ş.
Kahraman Çelik Makas San. Tic. Ltd. Şti.
Garanti Giyim Kompozit Tekonolojileri San. Ve Tic. A.Ş.
Ritim Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Yeşiloğlu Plastik ve Plastik Makina Kâğıt İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yozgat Eren Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ünlü Mobilya San. Tic. Ltd. Şti.
Köksallar Mobilya
Pilot Tr. Hobby Bilişim Dış Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti.
İdeal Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yüce Plastik San. Tic. Ltd. Şti
SD Sarel Plastik Ambalaj Mad. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Maden Emprenye Orman Ürünleri Ltd. Şti.
İlkser Seracılık San. Tic. Ltd. Şti.
İzosis Yalıtım Sistemleri Ltd. Şti.
Sorgun Büyük Termal Turizm A.Ş.
Akdut Pestil ve Köme
Muhittin Han Tarım Makineleri
Konuklar Temel Gıda İhtiyaç Mad. Tic. ve San. A.Ş.
Yozgat Şeker Fabrikası
Üç Yıldırım Hazır Beton ve Beton Ekipmanları İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.
Base Metal Dekorasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gedaş Genel Gıda Dağıtım A.Ş.
Başyazıcıoğlu Tarım
Boğazlıyan Şeker ve Mamülleri Entegre Tesisi (Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.)
İLCİ Tarım Hayvancılık Biyogaz Enerji Üretim San. ve Tic. AŞ.
Kale Seramik
Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnş. Malz. Tic. ve San A.Ş.
Genbak Motorlu Araçlar Genel Bakım Kereste Otom. Tic. San. A.Ş.
Bakgörler Mobilya Ev Konsept
Mural Bambu Mobilya
Irgatoğlu İnşaat, Yapı Market Ltd. Şti.

Çalışma Alanı
Çelik kapı imalatı
Kazan imalatı
Çelik makas, tarım aletleri imalatı
Tekstil, üniforma, özel tasarım kıyafet imalatı
Tekstil, konfeksiyon
Plastik boru imalatı
Tekstil, çorap imalatı
Mobilya imalatı
Mobilya satışı
Drone, model uçak vb. satışı
İnşaat malzemeleri satışı
Plastik boru imalatı
Plastik ambalaj imalatı
Emprenye ürünler imalatı
Tarım ürünleri imalatı
Yalıtım malzemeleri imalatı
Otelcilik hizmetleri
Gıda ürünleri imalatı
Tarım makineleri satışı
Gıda ürünleri imalatı
Şeker imalatı
Hazır beton imalatı
Metal Eşya İmalatı
Gıda ürünleri imalatı
Tarım ürünleri imalatı
Şeker imalatı
Tarım ve gıda ürünleri imalatı
İnşaat malzemeleri imalatı
Çimento imalatı
Endüstriyel ürünler ve tarım aletleri imalat ve satışı
Mobilya imalat ve satışı
Mobilya imalatı
Hazır beton imalatı

4.1. Verilerin Analizi
Anket çalışması sonucunda elde edilen veriler istatistik paket programı ve MS Excel programları
kullanılarak analiz edilmiş ve sonuçlar aşağıda tablolar şeklinde sunulmuştur.
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4.1.1. İşletme Bilgileri
Örneklem kapsamında yer alan işletmelere ait bilgiler aşağıda tablolar halinde verilmiştir.
Tablo 4.2. İşletmelerin Hukuki Yapısı
Hukuki Yapı
Anonim Şirket
Limited Şirket
Limited
Şirket
Şahıs İşletmesi
Toplam

Frekans
13
17
3
34

Yüzde
39,4
51,5
9,1
100

Tabloya göre işletmelerin hukuki yapı bakımından dağılımları incelendiğinde %39,4’ünün Anonim
Şirket, % 51,5’inin Limited Şirket ve % 9,1’inin de Şahıs Şirketi olduğu görülmektedir. İşletmelerin Limited
Şirket biçiminde kurulma tercihlerinin sebebi birbirinden farklı birçok faaliyeti bir arada yürütebilme
serbestliğinden kaynaklanmaktadır.
Tablo 4.3. İşletmelerin Çalışan Sayısına Göre Dağılımı
Çalışan Sayısı
0-49
50-249
250 ve üstü
Toplam

Frekans
20
9
4
33

Yüzde
60,6
27,3
12,1
100

İşletmelerin çalışan personel sayısı bakımından dağılımları incelendiğinde, 20 işletmenin 1-49
aralığında, 9 işletmenin 50-249 aralığında, 4 işletmenin ise 250 ve üzeri personel istihdam ettiği
görülmektedir. Bu sonuç işletmelerin personel istihdam etme bakımından çok büyük işletmeler olmadığını
göstermektedir. İstihdamın düşük olmasının en önemli sebeplerinden birisi gerek nitelikli ve gerekse de
niteliksiz personel bulma konusunda bölgede yaşanan zorluklardır. İşletme yetkilileri ile yapılan
görüşmelerde, istihdam edilecek personelde iş beğenmeme yaklaşımlarının olduğu belirtilmiştir.
Tablo 4.4. İşletmelerde Çalışanların Cinsiyete Göre Dağılımı
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Toplam

Frekans
2331
792
3123

Yüzde
74,6
25,4
100

İşletmelerin çalışan personelin cinsiyetlerine göre dağılımları incelendiğinde, çalışanların % 74,6
‘sının erkek, % 25,4’ünün ise kadın olduğu görülmektedir. Personel bulmada yaşanan sorunlara rağmen,
istihdam edilen kadın personel sayısı azımsanamayacak düzeyde yüksektir.
Tablo 4.5. İşletmelerde Çalışanların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
Eğitim Durumu
Ortaöğretim
Yükseköğretim

Frekans
1487
408
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Yüzde
78,5
21,5

Toplam

1895

100

İşletmelerin çalışan personelin eğitim durumlarına göre dağılımları incelendiğinde, çalışanların
%78,5’inin orta öğretim düzeyinde, % 21,5’inin ise yüksek öğretim düzeyinde olduğu görülmektedir.
Örneklemde yer alan işletmelerin birçoğunda, yapılan işin niteliği gereği yüksek öğretim düzeyinde
personele ihtiyaç duyulmamaktadır. Yüksek öğretim düzeyinde olan personelin daha çok idare aşamasında
ve büro ortamında çalıştığı görülmüştür.
Tablo 4.6. İşletmelerin Vardiya Sayısına Göre Dağılımı
Vardiya Sayısı
1
2
3
Toplam

Frekans
19
4
8
31

Yüzde
61,3
12,9
25,8
100

İşletmelerde faaliyetlerin kaç vardiyada yürütüldüğü incelendiğinde, %61,3’ünün tek vardiyada,
%12,9’unun iki vardiyada, %25,8’inin ise üç vardiyada faaliyetlerini yürüttüğü görülmektedir.
Örneklemde yer alan işletmelerin ortalama kapasite kullanım oranı % 60’tır. İşletmeler kapasite
kullanım oranlarının % 60’lar seviyesinde olmasının nedenlerini, personel bulmada yaşadıkları zorluklar ve
piyasada yaşanan dalgalanmalar olarak belirtmişlerdir.
Tablo 4.7. İşletmelerin E-Ticaret Kullanım Durumu (n=33)
E-ticaret kullanımı
E-ticaret (satış)
E-ticaret (tedarik)

Var
6
3

Yüzde
18
9

Yok
27
30

Yüzde
82
91

İşletmelerin e-ticaret kullanım durumları incelendiğinde, %18’inin e-ticaret ile satış yaptığı, %
82’sinin satışlarında e-ticareti kullanmadığı, %9’unun tedariklerinde e-ticareti kullandıkları, %91’inin ise eticareti kullanmadığı görülmektedir. E-ticaret kullanım düzeyinin düşük olmasının nedenleri arasında, bazı
işletmelerin ürün niteliklerinin e-ticarete uygun olmaması, birçok işletmenin ise henüz e-ticarete hazır
olmaması olarak gösterilebilir.
4.1.2. İşletmelerin Kalite Altyapısı
Tablo 4.8. İşletmelerin Sahip Oldukları Kalite Belgesine Göre Dağılımı (n=33)
Kalite Belgesi
TS-EN ISO 9001
TS-EN ISO 14001
TS-EN ISO 18001
TS-EN ISO 22000
TSE BELGESİ
CE İşareti
Belge yok
Diğer

Frekans
18
8
8
9
17
5
2
6

53

Yüzde
55
24
24
27
52
15
6
18

Tablodaki sonuçlara göre, örneklem kapsamında yer alan işletmelerin, % 55’inin TS-EN ISO 9001
ve % 52’sinin de TSE belgesine sahip olduğu görülmektedir. Buna göre, işletmelerin genel olarak kalite
altyapılarının iyi seviyede olduğu söylenebilir.
Görüşme yapılan firmaların %55’inin TS-EN ISO 9001 belgesine sahip olmaları dolayısıyla, bu
firmalarda yetki ve sorumlulukların yazılı olarak açıkça belirlendiği söylenebilir.
4.1.3. İşletmelerin Sahip Olduğu Tescilli Marka, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel
Tasarım
Tablo 4.9. İşletmelerin Sahip Olduğu Tescilli Marka, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel
Tasarım Sayıları (n=33)
Frekans
23
9
3
3

Tescilli Marka
Patent
Faydalı Model
Endüstriyel Tasarım

Yüzde
70
27
9
9

Örneklem kapsamındaki 33 firmanın % 70’inde tescilli marka, % 27’sinde patent, % 9’unda ise
faydalı model ve endüstriyel tasarım bulunduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre işletmelerin, yenilik
kapsamında Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık vererek patent ve faydalı model sayısını arttırıp, rekabet edebilirlik
seviyelerini yükseltmeleri gerekmektedir.
4.1.4. İşletmelerde Yapılan Faaliyetler
Tablo 4.10. İşletmelerde Yapılan Faaliyetler (n=33)
Faaliyet
Sistemli Pazar Araştırması
Çalışanların Kayıtlı Performans Yönetimi
Ürün Bazında Maliyet Kar Analizi
İstatistiksel Kalite Kontrolü
Eğitim ve Geliştirme Uygulamaları
Teknoloji Araştırma-Geliştirme
Talep Tahmini

Frekans
20
19
25
20
24
19
21

Yüzde
61
58
76
61
73
58
64

Tablo incelendiğinde işletmelerin, % 76’sının ürün bazında maliyet kar analizi yaptığı, yine
işletmelerin büyük bir çoğunluğunun sistemli pazar araştırması ile talep tahmini yaptığı görülmektedir.
İşletmelerin tamamında kalite kontrolün yapıldığı, bu işletmelerin % 61’inde ise kalite kontrolün istatistiksel
metotlarla yapıldığı görülmektedir. İşletmelerin %42’sinin hiçbir Ar-Ge faaliyetinin olmadığı, olanların ise
bağımsız bir Ar-Ge birimi olmadan çok küçük bütçelerle bu faaliyetleri sürdürdükleri tespit edilmiştir.
4.1.5.İşletmelerin İhracat Yapma Durumları
Tablo 4.11. İşletmelerin İhracat Yapma Durumları
İhracat Yapma Durumu
İhracat Yapıyor
İhracat Yapmıyor
Toplam

Frekans
16
17
33

54

Yüzde
48,5
51,5
100

Örneklem kapsamındaki 33 işletmeden 16’sının ihracat yaptığı, fakat bu işletmelerin önemli bir
kısmının ihracat miktarlarının çok düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. İşletmelerin 17’si ise ihracat
yapmadığını belirtmiştir. Bu 17 işletmenin ihracat yapmama nedenleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 4.12. İşletmelerin İhracat Yapmama Nedenleri
İhracat Yapmama Nedeni
İç pazardan tatmin olma
Kaynak yetersizliği
Aracı işletme bulmadaki zorluk
Dış pazarları tanımama ve bilgi eksikliği
Talep edilen kalite ve miktarda ürün sunamama
Uygun fiyatta mamul sunamama
Yabancı dil yetersizliği
Diğer

Frekans
9
2
0
2
1
2
2
5

İhracat yapmayan 17 işletmenin ihracat yapmama nedenleri içerisinde yer alan en önemli nedenin iç
pazardan tatmin olma faktörü olduğu görülmektedir. İhracat yapmama nedeni olarak belirtilen diğer faktörler
içerisinde ise ürünün ihracata uygun olmaması ve lojistik maliyetlerinin yüksekliği gösterilmiştir.
4.1.6. İşletmelerin Üretim Yapısı
Bu soruya 29 işletme cevap vermiştir. Cevap veren 29 işletme ürünlerinin ortalama %83’ünü nihai
ürün olarak, %13’ünü hammadde olarak ve %4’ünü de yarı mamul olarak satmaktadır.
4.1.7. İşletmelerin Ürünlerini İç Pazarda Satma Durumu
Bu soruya 28 işletme cevap vermiştir. 28 işletmeden 25 firma kendi markası ile 3 firma ise hem
kendi markası hem de başka firmanın markasını etiketleyerek (fason) satış yapmaktadır.
4.1.8. İşletmelerin Kredi Kullanma Durumu
Tablo 4.13. İşletmelerin Kredi Kullanma Durumları
Kredi Kullanma Durumu
Kredi kullanıyor
Kredi Kullanmıyor
Toplam

Frekans
23
10
33

Yüzde
69,7
30,3
100

Görüşülen işletmelerin % 69,7’sinin kredi kullandığı ve bu kredileri özellikle yatırım ve işletme
kredisi olarak kullandıkları, düşük bir miktarının ise ihracat kredisi olarak kullanıldığı belirtilmiştir. Kredi
kullanmayan firmalar ise finansal yapılarının güçlü olduğunu ve krediye ihtiyaç duymadıklarını
belirtmişlerdir.
4.1.9. İşletmelerin Yeni Yatırım Yapma Durumu
Tablo 4.14. İşletmelerin Yeni Yatırım Yapma Durumları
Yeni Yatırım Yapma Durumu
Evet
Hayır
Toplam

55

Frekans
21
9
30

Yüzde
70
30
100

Bu soruya cevap veren 30 işletmenin % 70’i yeni yatırım yapmayı düşündüğünü ve yatırım tutarının
ortalama 6 milyon TL civarında olduğunu belirtmiştir. Yatırımın, yeni üretim tesisi kurma amacıyla
planlandığı belirtilmiştir.
4.1.10. İşletmelerin Dış Laboratuarda Test Yaptırma Durumu
İşletmelerin

bir

kısmı

kendi

laboratuarının

olduğunu

belirtmiştir.

İşletmelerin

kendi

laboratuarlarında hammadde, yarı mamul ve nihai ürün testi, dış laboratuarlarda ise genellikle üretimde
kullandıkları suyun analizini yaptırmaktadırlar.
Tablo 4.15. İşletmelerin Dış Laboratuvarda Test Yaptırma Durumları
Dış Laboratuvarda Test Yaptırma Durumu

Frekans

Yüzde

Evet

16

67

Hayır

8

33

Toplam

24

100

4.1.11. İşletmelerin Mevcut Durum Analizi
Tablo 4.16. İşletmelerin Mevcut Durum Analizi
Değerlendirilen Durum

Artıyor

Değişmiyor

Azalıyor

Toplam

Satışlar

17

7

8

32

Fire, Kayıplar

5

17

8

30

Makine Parkı

16

14

-

30

Müşteri Memnuniyeti

23

8

1

32

Ürün Çeşitliliği

20

11

-

31

Müşteri Sayısı

21

8

3

32

Üretim Miktarı

18

8

4

30

Ürün Fiyatları

21

10

1

32

Hammadde Fiyatları

25

4

1

30

İşletme Sermayesi

15

12

-

27

Hammadde Stokları

10

13

5

28

Yarı mamul Stoklar

6

13

4

23

Mamul Stoklar

7

15

5

27

Toplam Borç Miktarı

12

10

4

26

Üretim Verimliliği

19

7

1

27

Kapasite Kullanım Oranı

12

7

8

27

Maliyetler

27

4

1

32

Rekabet Gücü

18

9

4

31

Ödenen Vergiler

27

3

-

30

56

Karlılık

15

2

12

29

İşletmelerin 2015-2016 yılları baz alınarak genel durumlarına ait değerlendirme yapıldığında,
işletmeler, döviz kurlarındaki artış nedeniyle hammadde fiyatlarının arttığını, maliyetlerin arttığını, vergilerin
arttığını ve ürün fiyatlarının yükseldiğini belirtmişlerdir. İşletmelerin önemli bir kısmı sipariş üzerine çalıştığı
için stoklarda önemli bir artış gözlenmemiştir. Mevcut işletmelerin bir kısmının sermaye miktarında artış
olduğu gözlemlenmiştir.
4.1.12. İşletmelerin Dışarıdan Satın Aldıkları Hizmetler
Bu soruya çok az sayıda işletme cevap vermiş olup, işletmelerin birçoğu bu hizmetleri kurum içinden
kendilerinin karşılamakta olduklarını belirtmişlerdir.

Tablo 4.17. İşletmelerin Dışardan Satın Aldıkları Hizmetlere Ödedikleri Ortalama Tutarlar
Dışarıdan Satın Alınan Hizmetler
Pazarlama, Tanıtım
Satış, Dağıtım
Yönetim ve Organizasyon
İnsan Kaynakları
Toplam Kalite Yönetimi
Üretim Planlama ve Kontrol
Dış Ticaret, İhracat
Bilgisayar Sistemleri
Planlı Bakım
Finans Yönetimi
Yönetici Geliştirme Eğitimi ve Temel Beceri Eğitimi
Diğer

Ortalama Tutar (TL), İşletme Sayısı
85600-(5)
10500-(3)
6000-(5)
18667- (4)
35500 -(4)
50000 -(3)
60000 -(7)
6000 -(3)
9800 -(13)

Tablo incelendiğinde, işletmeler, işletme dışından özellikle pazarlama ve tanıtım alanında hizmet
aldığını, birçok hizmeti ise kendi iç bünyesinden karşıladığını belirtmiştir. Diğer seçeneğinde ise işletmeler,
iş güvenliği konusunda hizmet aldıklarını belirtmiştir.
4.1.13. İşletmelerin Geleceğe Yönelik İhtiyaçları
Tablo 4.18. İşletmelerin Geleceğe Yönelik İhtiyaçları
Değerlendirilen Durum

Kesinlikle İhtiyaç Var

Kısmen İhtiyaç Var

İhtiyaç Yok

Toplam

Yatırım İçin Ek Finans

18

8

5

31

İlave İşletme Sermayesi

17

9

4

30

Kalitenin İyileştirilmesi

15

13

3

31

Dış Pazara Açılma

10

10

7

27

İç Pazarda Büyüme

15

11

6

32

Markalaşma

17

4

9

30

Yeni Bir Sektöre Girme

6

8

17

31

İşletmenin Yeniden Yapılanması

8

12

9

29
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Nitelikli Çalışan İhtiyacı

24

5

2

31

Yeni Ürün Geliştirme

14

10

6

30

Maliyet Düşürme

25

7

-

32

Teknoloji İyileştirme

18

7

6

31

Yurtiçi Ortaklık

2

8

20

30

Yurtdışı Ortaklık

3

6

20

29

Yeni Dağıtım Kanalı Oluşturma

6

13

10

29

Elektronik Ticarete Geçiş

8

5

15

28

Bilgi Sisteminde Yeni Teknoloji

6

11

11

28

Yönetim Danışmanlığı

6

11

9

26

Çalışanların İşbaşı Eğitimi

14

8

5

27

Yönetici Eğitimi

9

10

7

26

Otomasyon

7

7

12

26

Planlı Bakım Sistemi

6

12

9

27

Tablo incelendiğinde işletmeler, maliyet düşürme, nitelikli çalışan ihtiyacı ve yatırım için ek finansa
kesinlikle ihtiyaçları olduğunu, kalitenin iyileştirilmesi, işletmelerin yeniden yapılandırılması ve yeni dağıtım
kanalları oluşturmaya kısmen ihtiyaçlarının olduğunu, yurt içi ve yurt dışı ortaklık ile yeni bir sektöre
girmeye ise hiç ihtiyaçlarının olmadığını belirtmişlerdir. Bu sonuç, bölgede faaliyette bulunan işletmelerde
ortaklık kültürünün son derece zayıf olduğunu, yeni bir sektöre girme konusunda ise cesaretlerinin olmadığını
göstermektedir.
4.1.14. İşletmelerin İhtiyaç Duyduğu Makine-Ekipmanların Türü ve Sayısı
İşletmeler ihtiyaç duydukları makine ekipman türü ve sayısını aşağıdaki gibi ifade etmişlerdir:
Tablo 4.19. İşletmelerin İhtiyaç Duydukları Makine-Ekipmanlar
İşletmeler
İlci Tarım

İhtiyaç Duyulan Makine- Ekipman
Biyogaz tesisi için gerekli ekipmanları, süt fabrikası ekipmanları, yumurta tavukçuluğu ekipmanları / traktör, tarım
makinaları

İdeal Yapı Market
Irgatoğlu İnşaat
Base Metal
Akdut Köme Pestil
Yüce Plastik
Maden Emprenye
Mural Bambu
Ünlü
Mobilya
Mobilya
Bakgörler Mobilya
SAFA Sorgun
Termal Otel
Yozgat Eren Tekstil
İlker Seracılık
Üçyıldırım Hazır
Yozgat
Beton Şeker
Konuklar
Fabrikası Gıda
Başyazıcıoğlu
Bakliyat
Tarım

Büyük forklift 1 adet
Beton pompası 1 adet (52 metre)
Lazer kaynak boyama, vibrasyon makinesi
Tartma, paketleme makinesi 1 adet
4 adet plastik ekstrüder makinası
Biçim (bıçkı) makinesı 1 adet, torna (ağaç) 1 adet
Torna makinesi 1 adet, buhar kazanı 1 adet
Ebatlama (1 adet), havalandırma sistemi
Ebatlama 1 adet, tam otomatik eğri kenar bantlama 1 adet, CNC tezgah 1 adet, yatar daire 1 adet, forklift 1 adet
Organizasyonlarda kullanılacak malzeme ve ekipmanlar, bulaşıkhanede kullanılan daha modern araçlar, balo
salonu ekipmanları,
Dokuma tezgahı 1 adet
Paketleme makinesi 1 adet
Transmikser 2 adet
Akışkan yataklı 75 ton / saat kapasiteli buhar kazanı, 16 ton/saat buhar kazanı, trafo (1200000)
XR Cihazı, taş ayıklayıcı
Sulama makinası, otomasyon sistemi
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Yeşiloğlu Plastik
Kahraman Çelik
Makas

1 adet granül eksoderi
Plazma kesim 1 adet, 800 tonluk hidrolik pres, direksiyon pres

4.1.15. İşletmelerin Satın Aldıkları Makine Ekipman, Yedek Parça, Bakım Hizmeti ve
Hammadde/Yarı Mamulleri Aldıkları Yere Göre Dağılımı
Tablo 4.20. İşletmelerin Satın Aldıkları Makine Ekipman, Yedek Parça, Bakım Hizmeti ve
Hammadde/Yarı Mamulleri Aldıkları Yere Göre Dağılımı
Aynı Sanayi Bölgesinden
-

Aynı Şehirden
-

Farklı Şehirden
20

Yurt Dışından
10

Toplam
30

Yedek parça

-

3

20

5

28

Bakım hizmeti

1

1

17

1

20

Hammadde/yarı mamul

3

3

18

6

30

Makine ve ekipman

Bu soruya cevap veren işletmelerin %66,6’sı kuruluşları sırasında ihtiyaç duydukları makine ve
ekipmanları yurt içinde farklı bir şehirden, %33,4’ü ise yurt dışından satın almışlardır. İşletmelerin %11’i
yedek parça ihtiyaçlarını aynı şehirden, %71’i farklı şehirden, %18’i ise yurt dışından satın almışlardır.
İşletmeler kuruluşları sırasında makine ve ekipman ile yedek parçaya harcadıkları tutarları hatırlamadıklarını
belirtmişlerdir. İşletmelerin önemli bir kısmı bakım hizmetini farklı şehirden alırken, çok az bir kısmı da aynı
şehirden almaktadır. Tarıma dayalı faaliyetlerde bulunan işletmelerin birçoğu hammadde ihtiyacını aynı
şehirden temin ederken, diğer işletmeler hammadde ve yarı mamulü ağırlıklı olarak farklı şehirlerden ve yurt
dışından temin etmektedirler. İşletmeler hammadde ve yarı mamul için harcadıkları tutarların üretime göre
değişkenlik gösterdiğini ve bu nedenle bir tutar söyleyemeyeceklerini belirtmişlerdir. Bu sonuçlar da
işletmeler açısından önemli bir maliyet ortaya çıkarmakta ve rekabet açısından dezavantaj oluşturmaktadır.

4.1.16. İşletmelerin Üretim Kapasiteleri
Tablo 4.21. İşletmelerin Üretim Kapasiteleri
İşletmeler
İlci Tarım
GEDAŞ
Irgatoğlu İnşaat
Base Metal
Akdut Köme Pestil
Yüce Plastik
Mural Bambu Mobilya
Maden Emprenye
SD Sarel Plastik
Ünlü Mobilya
Bakgörler Mobilya
Genbak A.Ş. Yozgat
SAFA Sorgun Termal Otel
Yozgat Eren Tekstil
İlkser Seracılık
Çiğdem Çelik Kapı
İzosis
Üçyıldırım Hazır Beton

Üretim Kapasiteleri
80 çeşit gıda ürünü- büyükbaş, küçükbaş hayvan
100 ton / gün
220000 m3
4 ton /ay
8 ton/ay
100 ton/ay
300 parça ay
4000 m3/yıl
960 ton /Yıllık (3000.000)
50 çeşit faklı ürün - % 30 mutfak, %5 %10 diğerleri
60 Adet / 1500 / Yıl
1100 Farklı Çeşit 5000/Yıl
583 Yatak / 247 Oda/ 17000 Konaklama
3000.000 çift/ay
Yıllık 1000 Ton
Aylık 4000 ahşap- 1500 Çelik kapı
700 ton/yıl
200.000 m3 (yıl)
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Kalekim Yapı Kimyasalları
Yibitaş Yozgat Çimento Fabrikası
Yozgat Şeker Fabrikası
Konuklar Gıda Bakliyat
Başyazıcıoğlu Tarım
Yeşiloğlu Plastik
Kahraman Çelik Makas
Erensan

120000 ton/yıl
800000 Ton/yıl
3600 ton/gün
35 Kalem / 60 Ton / Gün
3500 Ton /yıl
500 ton/ay
2000 ton üzeri/yıl
750 ton/ay

4.1.17. İşletmelerin Tutundurma Harcamaları
Tablo 4.22. İşletmelerin Ortalama Tutundurma Harcamaları
Tutundurma Harcaması Türü
Reklam
Promosyon dağıtımı
Broşür, katalog vb.
Toplam

Ortalama Tutar (TL)
47462
15909
10154
73524

Cevap Veren İşletme Sayısı
13
11
13
-

Örneklemde yer alan 33 işletmeden bu soruya reklam ve broşür, katalog vb. kategorileri için 13’er
işletme, promosyon dağıtımı kategorisi için 11 işletme cevap vermiştir. Cevap vermeyen işletmelerin bu tip
tutundurma faaliyetleri yapmadıkları ve bu faaliyetlere yeterince önem vermedikleri anlaşılmaktadır.
Tutundurma faaliyetlerine ayrılan bütçenin çok fazla olmadığı, bütçe içerisinde en fazla payın reklam
harcamaları için ayrıldığı söylenmektedir. Diğer tutundurma kalemleri için yapılan harcamalar genelde yerel
bazlı il genelinde yer alan işletmelerden tedarik edilmektedir.

4.1.18. İşletmelerin Personel Yetkinliklerinin Değerlendirilmesi
Tablo 4.23. İşletmelerin Personel Yetkinlikleri
Personelin Pozisyonu

Yüksek

Orta

Düşük

Toplam

Yönetici

18

14

-

32

İşçi

9

17

6

32

Ustabaşı

17

7

2

26

Mühendis

13

5

2

20

Teknik eleman

17

7

1

25

Büro personeli

18

10

-

28

İşletmelerin personel yetkinliklerinin değerlendirildiği tabloya göre, yönetici kademesinde yer alan
personelin büyük bir kısmının yetkinlik düzeylerinin yüksek olduğu belirtilmiştir. Yetkinlik düzeylerinin orta
düzeyde olduğu söylenen işçilerin ise zamanla eğitimlere tabi tutularak seviyelerinin artırılması sağlanmaya
çalışılmaktadır. Özellikle yüksek öğrenim gören personelin (ki bunların çoğu mühendisler, teknik elamanlar
ve büro personellerinden oluşmaktadır) yetkinlik düzeylerinin işletme faaliyetlerine cevap verecek
düzeylerde olduğu belirtilmiştir.
4.1.19. İşletmelerin Rekabet Gücünün Değerlendirilmesi

60

Tablo 4.24. İşletmelerin Rekabet Gücünün Değerlendirilmesi
Rekabet Gücü

Frekans

Yüzde

Yüksek

20

60,6

Orta

11

33,3

Düşük

2

6,1

Toplam

33

100

İşletmelerin % 60,6 sı kendi sektörlerinde rekabet güçlerinin yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Bu
kapsamda yer alan işletmelerin özellikle il ve bölge bazında rekabet güçlerinin yüksek olduğu
söylenebilirken, ülke genelinde bu durumun pek mümkün olmadığı bilinmektedir. İl ve bölge bazında çok
güçlü işletmelerin yer aldığı sektörlerde yer alan işletmeler rekabet güçlerinin orta düzeyde görmektedirler.
Rekabet gücünü orta ve düşük olarak değerlendiren 13 işletmeye bunun nedenleri sorulduğunda
aşağıdaki tablo ortaya çıkmaktadır.
Tablo 4.25. İşletmelerin Rekabet Gücünün Orta veya Düşük Olmasının Nedenleri
Neden
Finansal yetersizlik
Kalifiye personel yetersizliği
Markalaşma eksikliği
Talep yetersizliği
Şehirden kaynaklı sorunlar
Diğer (belirtiniz)

Frekans
3
7
6
3
10
3

Rekabet güçleri orta ve düşük düzeyde olan işletmeler bu durumun özellikle, şehirden
kaynaklanan sorunlardan ileri geldiğini beyan etmişlerdir. Ayrıca kalifiye elaman yetersizliği ve lojistik
maliyetlerinin yüksek olması da rekabet gücüne olumsuz etki yapmaktadır.

4.1.20. İşletmelerin Sorgun İŞGEM’de Bulunmasının Faydalı Olacağını Düşündüğü
İşletmelerin Sektörel Dağılımı
Tablo 4.26. İşletmelerin Sorgun İŞGEM’de Bulunmasının Faydalı Olacağını Düşündüğü İşletmelerin
Sektörel Dağılımı
Sektörler

Çok önemli

Nispeten önemli

Önemsiz

Toplam

Tekstil

6

6

17

29

Gıda

9

10

10

29

Tarım

16

6

7

29

Hayvancılık

12

8

9

29

İnşaat

14

12

3

29

Bilişim

11

15

3

29
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Mobilya

8

11

11

30

Metal Eşya

10

13

7

30

Giyim Eşyası

4

7

17

28

Toptan ve Perakende

4

8

14

26

Diğer (………………….)

1

1

-

2

Örneklemde yer alan işletmeler kendi faaliyet konularına göre değerlendirmede bulunarak Sorgun
İŞGEM’ de faydalı olacağını düşündükleri işletmeleri ifade etmişlerdir. Özellikle tarım ve hayvancılık
alanında faaliyette bulunan işletmeler, benzer ve alt sektörlerin İŞGEM bünyesinde yer almasının çok önemli
olduğunu, toptan ve perakende, mobilya ve bilişim sektörlerinin nispeten önemli olduğunu söylemişlerdir.
Genel bir kanı ise Sorgun İŞGEM bünyesinde, ilin gelişiminde söz sahibi olacak sektörlerde işletmelerin yer
alması şeklindedir.
4.1.21. İşletmelerin Faaliyetleri Sırasında Karşılaştıkları Sorunlar
Tablo 4.27. İşletmelerin Faaliyetleri Sırasında Karşılaştıkları Sorunlar
İşletmeler
İlci Tarım
GEDAŞ
İdeal Yapı Market

Faaliyet sırasında karşılaşılan sorunlar
Bölgeden kaynaklanan problemler, tedarik problemleri ve bakım-onarım problemleri
İşgücü temininde yaşanan problemler
Bürokratik engeller, alacakların tahsilinde yaşanan problemler, yasal boşluklar, taşıma maliyetlerinin
yüksek olması

Irgatoğlu İnşaat
Köksallar Mobilya
Base Metal

Bürokratik problemler
Pazar sıkıntısı, personel yetersizliği
Kalifiye işgücü eksikliği, maliyetlerin yüksek olması, Boğazlıyan’a ölçek ekonomisi olmamasından dolayı her
türlü tedarikin İstanbul’dan yapılması
Müşteri memnuniyetsizliği
Kalifiye personel yetersizliği
Maliyetlerin yüksek olması, nitelikli eleman bulmada yaşanan problemler, ulaştırma maliyetlerinin
Personel
yüksekliğiyetersizliği,
ve uzaklık hammadde (emprenye) temini sıkıntısı, nakliye imkânlarının kısıtlı olması
Nakliye (ulaştırma) maliyetlerinin yüksekliği, nitelikli ve niteliksiz personel bulmada yaşanan problemler
Nitelikli personel sorunu, bürokratik işlemlerin fazlalığı, insanların çalışma kapasitelerini düşüren sosyal
politikalar (yeşil kart uygulaması gibi)
Bölgede malzeme tedariği, kalifiye personel ve finans konusunda yaşanan problemler
Nitelikli eleman temininde yaşanan problemler, hammaddeye uzaklık, bürokratik engeller (KOSGEB, Esnaf
ve Sanatkârlar Koop.)
Hizmet kalitesini yükseltememe, kalifiye personel ve teknik hizmet alımında yaşanan problemler
Nitelikli personel yetersizliği
Termal sudan yeterince faydalanamama
Personel yetersizliği, malzeme temininde yaşanan problemler, teknik servis eksikliği
Devlet tarafından yapılması gereken denetimlerin yapılmaması nedeniyle ortaya çıkan haksız rekabet
Nitelikli eleman problemi
Nitelikli eleman problemi, kullanılan yedek parçaların başka şehirlerden temin edilme zorunluluğu
Personel temininde yaşanan problemler
Teknolojinin eski olması, kalifiye eleman problemi
Sorgun ilçe problemleri, kalifiye eleman problemi, şehirde gümrüğün olmaması
Termal sudan yeterince faydalanamama ve sulama için suyun yetersiz olması
Nitelikli personel problemi
Nitelikli ve niteliksiz personel problemi, taşıma, ulaştırma maliyetlerinin yüksek olması, Yozgat bürokrasinin
ilgisizliği

Pilot TR
Akdut Köme Pestil
Yüce Plastik
Maden Emprenye
SD Sarel Plastik
Ünlü Mobilya
Bakgörler Mobilya
Genbak A.Ş. Yozgat
SAFA Sorgun Termal Otel
Yozgat Eren Tekstil
İlkser Seracılık
Çiğdem Çelik Kapı
İzosis
Üçyıldırım Hazır Beton
Kalekim Yapı Kimyasalları
Yibitaş Yozgat Çimento
Yozgat
Şeker Fabrikası
Fabrikası
Konuklar Gıda Bakliyat
Başyazıcıoğlu Tarım
Yeşiloğlu Plastik
Kahraman Çelik Makas
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4.1.22. İşletmelerin Sorgun İŞGEM’de Yatırım Yapma Konusundaki Değerlendirmeleri
Tablo 4.28. İşletmelerin Sorgun İŞGEM’de Yatırım Yapma Konusundaki Değerlendirmeleri
Yatırım Yapma Durumu

Frekans

Yüzde

Evet

8

25

Hayır

24

75

Toplam

32

100

İşletmelerin % 75’i Sorgun İŞGEM bünyesinde yatırım yapmayı düşünmemektedir. Bu işletmelerin
yeni yatırım yapma niyetleri olmakla birlikte, daha büyük çaplı bütçeleri kapsayan yatırımlardan
bahsedilmektedir. Sorgun İŞGEM bünyesinde kendi faaliyet konularına benzer veya farklı alanlarda yatırım
yapmak isteyen işletmelerin durumu ise Tablo 4. 29 da özetlenmiştir.

Tablo 4.29. Sorgun İŞGEM’de Yatırım Yapmayı Düşünen İşletmelerin Faaliyet Göstermek İstedikleri
Alanlar
İşletme İsmi
Genbak A.Ş. Yozgat
Ünlü Mobilya
SD Sarel Plastik
Yüce Plastik
Akdut Köme Pestil
Konuklar Gıda Bakliyat

Yatırım Yapmayı Düşündüğü Alan
Gıda, paketleme, montaj
Mobilya ile alakalı yan sanayi ürünler üretilebilir.
Bambu mobilya
Geri dönüşüm
Gıda (Salça, meyve kurutma, erik, vs.)
Bakliyat üretimi-paketleme

4.1.23. İşletmelerin Dışarıdan Aldıkları Finansal Yardım ve Hibeler
İşletmelerin genellikle KOSGEB, TKDK, İŞKUR ve ORAN’dan destek aldıkları ortaya çıkmıştır.
Alınan destekler genellikle makine-ekipman, fuar katılım ve personel desteği şeklindedir. İşletmelerin %
30’u ise hiç destek almamıştır.

4.2. Değer Zinciri Analizi
Porter tarafından 1985 yılında geliştirilen değer zinciri analizi “girdilerin çıktılara dönüştürülmesi
için kullanılan işletme faaliyetlerinin tanımlanmasını ifade eden bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre, süreç
ürün tasarımı ile başlayıp satış sonrası hizmetleri ile son bulmaktadır. Değer zinciri analizinde, Şekil 4.1’de
görüldüğü üzere, süreç temel hammaddelerin temininden başlar, ürünün üretim operasyonları, bitmiş
ürünlerin toptancı ve perakendeciler aracılığıyla nihai tüketicilere ulaştırılması, bu arada ürünle ilgili
pazarlama ve satış faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve son olarak satış sonrası hizmetlerin de yerine
getirilmesi ile son bulur.
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Şekil 4.1. Değer Zinciri Analizi

Destek Faaliyetler

İşletmelerin Alt Yapısı
(Genel yönetim, muhasebe, mali işler, stratejik planlama)
İnsan Kaynakları Yönetimi
(İşe alma, eğitim, geliştirme)
Teknoloji Yönetimi
(AR-GE, ürün ve süreç iyileştirme)

Temel Faaliyetler

Giriş Lojistiği
Malzeme
kabul ve
depolama

4.2.1. Temel

Üretim
Operasyonları
İmalat,
montaj ve test
işlemleri
Faaliyetler

Çıkış Lojistiği
Bitmiş ürün
depolama ve
dağıtım

Karlılık

Tedarik
(Hammadde satın alma, makine ve ekipman, işletme malzemeleri

Pazarlama ve
Satış

Satış Sonrası
Hizmetler

Tanıtım,
reklam,
promosyon ve
fiyatlama vb.

Kurulum,
teknik servis
vb.

Temel faaliyetler kapsamında örneklemde yer alan işletmeler açısından giriş lojistiği, üretim
operasyonları, çıkış lojistiği, pazarlama-satış ve satış sonrası hizmetler incelenmiştir.
4.2.1.1. Giriş Lojistiği
İşletmelerden bir kısmı bölgede sistemli bir lojistik ağının bulunmaması nedeniyle giriş lojistiği
niteliğindeki hammadde ve malzemeleri önceden almak ve uzun süre stok maliyetine katlanmak zorunda
olduklarını belirtmişlerdir. Tablo 4. 16’daki verilere göre, işletmelerin 10 tanesi hammadde stoklarında artış
olduğunu ve 13 tanesi de stokların değişmediğini ifade etmiştir. Bu durum işletmelerin giriş lojistiği
açısından genelde stoklu çalıştıklarını ve dolayısıyla da giriş lojistiği maliyetlerinin yüksek olduğunu
göstermektedir. Aynı zamanda, yine aynı nedenle gerekli hammadde ve malzemeleri zamanında teslim
alamadıkları için üretimde aksamalar meydana geldiğini ifade etmişlerdir.
İşletmeler, temin edilen hammadde ve malzemeleri üretimde veya montaj hattında kullanıncaya
kadar depolama ve envanter çıkarma işlemlerinin ayrı bir satın alma birimi olmamasına rağmen, yöneticiler
tarafından yerine getirildiğini ifade etmişlerdir.
4.2.1.2. Üretim Operasyonları
Örneklemde yer alan işletmelerin ortalama kapasite kullanım oranı % 60’tır. İşletmelerin çoğunluğu
üretim miktarlarının, kapasite kullanım oranlarının, üretim verimliliğinin, makine parkının ve ürün
çeşitliliğinin giderek arttığını, üretimdeki fire ve kayıpların ise değişmediğini hatta azaldığını belirtmişlerdir.
İşletmeler kapasite kullanım oranlarının istenilen düzeyde olmamasının nedenlerini, personel bulmada
yaşadıkları zorluklar ve piyasada yaşanan dalgalanmalar olarak belirtmişlerdir.
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İşletmeler

test

işlemlerini

gerek

kendi

laboratuarlarında

gerekse

dış

laboratuarlarda

yaptırmaktadırlar. İşletmeler kendi laboratuarlarında hammadde, yarı mamul ve nihai ürün testi yaptıklarını,
dış laboratuarlarda ise genellikle üretimde kullandıkları suyun analizini yaptırdıklarını ifade etmişlerdir.
Üretim faaliyetleri, hammaddelerin ürüne dönüştürülme sürecinde katma değer yaratmak
zorundadırlar. İşletmelerin hammadde maliyetlerinin artmasına rağmen, üretilen mal ve hizmetlerin
fiyatlarının da artması ve bu ikisi arasındaki olumlu farkın oluşturduğu katma değerin yüksek bir şekilde
devam ettiğini göstermektedir.
4.2.1.3. Çıkış Lojistiği
İşletmelerin çoğunluğu, sipariş üzerine üretim yapmaları nedeniyle mamul stoklarının değişmediğini
ve yeni bir dağıtım kanalı oluşturma ihtiyaçlarının olmadığını ya da kısmen ihtiyaçları olduğunu
belirtmişlerdir. Bu durum, işletmelerin çoğunluğu açısından çıkış lojistiği konusunda çok büyük bir problem
olmadığını göstermektedir.
Bazı işletmeler ise, bu süreçte yine giriş lojistiğine benzer şekilde bölgede sistemli bir lojistik ağının
bulunmaması nedeniyle, lojistik maliyetlerinin yüksek olduğunu ve nihai ürün lojistiği konusunda bazı
sıkıntılar yaşadıklarını ifade etmişlerdir.
4.2.1.4. Pazarlama ve Satış
İşletmelerin birçoğu pazarlama birimlerinin bulunduğunu belirtmiştir. İşletmelerin 20’si sistemli
pazar araştırması, 21’i talep tahmini yaptıklarını ifade etmiştir. Çok az işletme dışarıdan pazarlama, tanıtım,
satış, dağıtım konusunda danışmanlık veya eğitim hizmeti aldıklarını ifade etmişlerdir. İşletmelerin
çoğunluğunun markalaşma ihtiyaçlarının olduğu ortaya çıkmıştır. İşletmelerin reklam, promosyon dağıtımı,
broşür katalog harcamalarının çok yüksek olmadığı, e-ticaretten yeterince faydalanmadıkları ve çok fazla
satış elemanı çalıştırmadıkları görülmektedir. İşletmelerin çoğunluğu, aynı zamanda yeni bir dağıtım kanalı
oluşturma ihtiyaçlarının olmadığını ya da kısmen ihtiyaçları olduğunu belirtmişlerdir. Bu sonuçlar
işletmelerin pazarlama konusuna yeterli düzeyde önem vermediklerini ve birtakım eksikliklerinin olduğunu
göstermektedir.
4.2.1.5. Satış Sonrası Hizmetler
İşletmelerin yapmış oldukları satış sonrası bakım onarım montaj garanti gibi hizmetlerden memnun
olan müşterilerinin sayısının fazla olduğu tespit edilmiştir.
4.2.2. Destek Faaliyetler
Destek faaliyetler kapsamında örneklemde yer alan işletmeler açısından işletmelerin alt yapısı, insan
kaynakları yönetimi, teknoloji yönetimi ve tedarik konuları incelenmiştir.
4.2.2.1. İşletmelerin Altyapısı
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İşletmelerin hukuki yapı bakımından dağılımları incelendiğinde %39,4’ünün Anonim Şirket, %
51,5’inin Limited Şirket ve % 9,1’inin de Şahıs Şirketi olduğu görülmüştür. Örneklem kapsamında yer alan
işletmelerin, % 55’inin TS-EN ISO 9001 ve % 52’sinin de TSE belgesine sahip olduğu görülmüştür. Buna
göre, işletmelerin genel olarak kalite altyapılarının iyi seviyede olduğu söylenebilir. İşletmelerin
çoğunluğunda muhasebe finansman, planlama birimlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Tüm bu sonuçlara
göre, genel olarak işletmelerin yeterli düzeyde yönetimsel becerilere sahip oldukları söylenebilir.
4.2.2.2. İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletmelerde çalışanların yaklaşık %75’i erkek, % 25’i kadındır. Çalışanların % 78’i ortaöğretim, %
22’si yükseköğretim mezunudur. İşletmelerin büyük çoğunluğu çalışanlarına yönelik eğitim geliştirme
uygulamaları ve çalışanlarının kayıtlı performans yönetimi takibini yaptıklarını belirtmişlerdir. İşletmelerin
personel yetkinliklerine bakıldığında, yönetici kademesinde yer alan personelin büyük bir kısmının yeterlilik
düzeylerinin yüksek olduğu belirtilmiştir. Yeterlilik düzeylerinin orta düzeyde olduğu söylenen işçilerin ise
zamanla eğitimlere tabi tutularak seviyelerinin artırılması sağlanmaya çalışılmaktadır. Özellikle yüksek
öğrenim gören personelin (ki bunların çoğu mühendisler, teknik elamanlar ve büro personellerinden
oluşmaktadır) yeterlilik düzeylerinin işletme faaliyetlerine cevap verecek düzeylerde olduğu belirtilmiştir.
İşletmelerin büyük bir çoğunluğu nitelikli personele kesinlikle ihtiyaçları olduğunu, yarıya yakını
da mevcut personellerinin kesinlikle işbaşı eğitim ihtiyaçları bulunduğunu belirtmişlerdir. Bu sonuçlara göre,
işletmeler için insan kaynakları yönetimi açısından en önemli problemin nitelikli ve hatta niteliksiz eleman
temini olduğu, çalışanların işten tatmin olmaması nedeniyle personel devir oranının da yüksek olduğu
söylenebilir.
4.2.2.3. Teknoloji
İşletmelerin tamamının bilgisayar sistemleri ve internet imkânlarının bulunduğu tespit edilmiştir.
İşletmelerin yarıdan fazlasının teknolojik araştırma geliştirme yaptıkları tespit edilmiştir. İşletmelerin
çoğunluğu, üretim sürecinde kullandıkları makine ekipmanların teknolojik gelişmeye bağlı olarak
iyileştirilme ihtiyacının bulunduğunu ifade etmişlerdir. İşletmelerin birçoğunda üretimin niteliğine bağlı
olarak üretim teknolojilerinin orta seviyede olduğu söylenebilir.
4.2.2.4. Tedarik
Yapılan saha çalışması sonucunda elde edilen verilere göre, örneklem kapsamında yer alan
işletmelerden 3 tanesi ihtiyaç duydukları hammadde ve malzemeleri aynı sanayi bölgesinden, 3 tanesi aynı
şehirden, 18 tanesi farklı şehirden ve 6 tanesi yurtdışından temin etmektedir.
İşletmelerin çoğunluğu, hammadde ve malzemeleri farklı şehirlerden temin ettiklerini, Yozgat’ta
sadece karayolunu kullanmak zorunda olduklarını ve sistemli bir lojistik ağının bulunmaması nedeniyle
yaşanan sıkıntılardan dolayı tedarik maliyetlerinin yüksek olduğunu ve hammadde malzemelerin zamanında
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temin edilememesi nedeniyle üretimde aksamaların olduğunu belirtmişlerdir. Bunun yanında bazı işletmeler,
hammadde ve malzeme tedarikinde yaşadığı sorunlar nedeniyle stoklu çalışmak zorunda olduğunu, bu
durumunda stoklama maliyetlerini artırdığını ifade etmişlerdir. Bu durum da firmalar açısından rekabet
dezavantajı yaratıp müşteri memnuniyetsizliği sonucunu doğurmaktadır. İşletmelerin ihtiyaç duydukları bazı
hammadde, üretim malzemeleri ve yedek parçaların Yozgat’ta üretilmesinin, bu açıdan işletmelere faydalı
olacağı düşünülmektedir.
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5. BÖLÜM
SORGUN İŞGEM GZFT ANALİZİ
Uzmanlar tarafından Sorgun İŞGEM için GZFT analizi yapılmış ve sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.
5.1. Güçlü Yönler
1. İŞGEM’in kuruluş yerinin merkezi bir konumda olması
2. İŞGEM’in gerek inşaat gerekse altyapı çalışmalarının kaliteli bir şekilde yapılmış olması
3. Sorgun Belediyesi’nin projeyi sahiplenme düzeyinin yüksek olması
4. Proje çalışmalarının uzman bir ekip tarafından yürütülmesi ve projenin Bozok Üniversitesi ile işbirliği
içinde yürütülmesi
5. Sorgun TSO’nun proje ile ilgili etkin lobicilik faaliyetlerinde bulunması
6. İŞGEM’in yeni iş kuracak girişimciler için uygun imkânlar ve destekler sunması
7. İŞGEM’in kontrolsüz kentleşmenin önüne geçebilmesi için mekân düzenleme aracı olarak kullanılması
8. Bozok OSB’de faaliyet gösterecek firmalar için kuluçka merkezi niteliğinde olması
9. Projenin AB tarafından finanse ediliyor olması
5.2. Zayıf Yönler
1. Projenin il genelinde yeterince tanıtımının yapılamaması nedeniyle girişimcilerin ilgi düzeyinin düşük
olması
2. Projenin il genelinde yeterince tanıtımının yapılamaması nedeniyle işletmelerin projeye olan ilgi
düzeyinin düşük olması
3. Girişimcilerin İŞGEM mevzuat ve işleyiş kurallarına uyum sağlamada zorluklar yaşaması
4. Farklı sektörlerin çalışma koşullarının birbirine uygun olmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek
sorunların olması
5. İŞGEM’de girişimcilere sunulacak işyerlerinin fiziksel yapısının bazı sektörler açısından uygun
olmaması
5.3. Fırsatlar
1. Yakın zamanda faaliyete geçecek hızlı tren hattının Sorgun’dan geçecek olması
2. Yatırımı planlanan havaalanının Sorgun’a çok yakın bir konumda olması
3. Sorgun ilçesinin, doğu-batı ve kuzey-güney karayollarının kesişme noktasında bulunması
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4. Karayolu taşımacılığı açısından gelişme potansiyelinin bulunması
5. Sorgun ilçesinin, Ankara, Kayseri, Konya, Çorum gibi sanayi ve ticaretin gelişmiş olduğu şehirlere
yakın olması
6. Kurulmakta olan Bozok OSB’ye çok yakın olması
7. İlin ülke genelinde bürokrasi ve siyasi alanda güçlü temsilcilerinin bulunması
8. Bozok Üniversitesi ve Bozok Teknopark’ın bulunması
9. Sorgun ilçesinde ticari faaliyetlerin ve girişimcilik kültürünün Yozgat’ın diğer ilçelerine nazaran daha
gelişmiş bir düzeyde olması
10. İlçenin bulunduğu arazinin genişlemeye ve şehirleşmeye daha elverişli olması
11. İlçenin zengin jeotermal kaynaklara sahip olması
12. İlçenin tarım ve hayvancılık açısından uygun arazilere sahip olması
13. Devlet tarafından verilen teşvik miktarlarının yüksek olması (ilin teşvikte 5. Bölgede yer alması)
5.4.

Tehditler

1. İlin ve ilçenin gelişmişlik düzeyinin düşük olması
2. İlin sürekli göç veren bir olması ve nüfusunun düşmesi
3. İşgücüne katılım oranının düşük olması nedeniyle nitelikli ve niteliksiz personel sayısının az olması
4. Tarım arazilerinin dağınık ve parçalanmış olması nedeniyle verimli kullanılamaması
5. Tarımda girdi maliyetlerinin yüksek olması
6. Turizm potansiyelinin yeterince kullanılamaması
7. İlde ve ilçede sosyal altyapının yetersiz olması
8. İşletmeler açısından lojistik maliyetlerinin yüksek olması
9. Bazı sektörlerde işletmeler açısından hammadde, yedek parça ve servis hizmetlerinin şehir dışından
temin edilme zorunluluğunun bulunması
10. Yozgat Merkez’de bulunan İŞGEM’in faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürememesinden dolayı
kapanması nedeniyle oluşan olumsuz algı
11. İŞGEM’de faaliyet gösterecek işletmeler için ilde ve ilçede danışmanlık yapacak firmaların sayısının
çok az olması
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6. SONUÇ
Bölgelerarası sosyo-ekonomik gelişmişlik farklılıkları bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de en temel
sorunlardan biridir. Bu farklılıklar sadece geri kalmış bölgelerde değil tüm bölgelerde giderilmesi gereken
bir sorundur. Bu sorunların giderilmesi için geri kalmış ya da gelişmekte olan bölgelere hem kamu
sektörünün hem de özel sektörün yatırımlar yaparak, istihdamı, gelirleri, üretimi arttırması gerekmektedir.
Bu kapsamda gerek kamu sektörünün, gerekse de özel sektörün yapacağı yatırımlar, yörenin dinamiklerine,
yörenin ihtiyaçlarına, sosyo-ekonomik yapısına uygun, yöre insanının benimseyip katılım sağlayabileceği
nitelikte ve alanlarda olmalıdır. Sorgun İŞGEM projesi, bu anlamda bölgenin dinamiklerine, sosyo-ekonomik
yapısına, yörenin ihtiyaçlarına uygun, bölgenin gelişmesine katkı sağlayabilecek bir projedir.
Yörenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir rol oynayacağı düşünülen Sorgun İŞGEM,
Kobilerin gelişmesinde, yörenin mevcut kaynaklarının rasyonel ve verimli bir şekilde kullanılmasında, diğer
işletmeler arasındaki dikey ve yatay entegrasyonların sağlanmasında, istihdamın arttırılması ve göçün
önlenmesinde, yeni sektörlerin gelişmesinde de kritik bir önem taşımaktadır. Bunun için bu çalışmada,
yörenin ekonomik ve sosyal gelişmesinde önemli olabilecek, yörenin dinamiklerine ve gerçeklerine uygun,
ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve İŞGEM’de faaliyet gösterebilme olanağı olan sektörler belirlenmeye
çalışılmıştır.
Sorgun

İŞGEM

talep

analizi

kapsamında

yapılan

ilgili

dokümanların

incelenmesi,

kurum/kuruluşlarla yapılan mülakat sonuçları, KOSGEB, Yozgat TSO, Sorgun TSO, Yozgat ESOB ve
Sorgun ESOB verilerinin incelenmesi, işletmelerle yapılan anket ve değer zinciri analizi sonuçlarına göre
Sorgun İŞGEM için ön plana çıkan sektörler aşağıda tablolar halinde özetlenebilir:
Tablo 1.1. Doküman İncelemesi Sonucunda Ön Plana Çıkan Sektörler
Sektörler

İstihdam

Katma Değer

Sürdürülebilirlik

Teşvikler

Tarım ve Hayvancılık

√

√

√

√

Gıda ve İçecek

√

√

√

√

Metal Eşya

√

√

Madencilik ve Mineral Ürünler

√

Tekstil ve Giyim Eşyası

√

√

Mobilya İmalatı

√

√

Toptan ve Perakende Ticaret

√

Tablodaki sonuçlara göre Yozgat’ta stratejik öneme sahip ve büyüme, istihdam, gelir sağlama
potansiyeli olan sektörler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1. Tarım ve Hayvancılık
2. Gıda ve İçecek
3. Mobilya İmalatı
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4. Metal Eşya
5. Tekstil ve Giyim Eşyası
Tablo 2. Kurum/ Kuruluş Mülakatları Sonucunda Ön Plana Çıkan Sektörler
1

Kurum/ Kuruluşun Adı
Yozgat Valiliği- AB Dış İlişkiler Bürosu

Yozgat’ta yeni kurulacak işletmelerin faaliyet göstermesi beklenen sektörler
Tarım ve Hayvancılık (Et-Süt), Tarıma Dayalı Sanayi, Termal Turizm Sektörü

2

Yozgat Belediyesi

Turizm ve Termal Turizm, Eğitim Sektörü (Üniversite), Tarım ve Hayvancılık, Madencilik,
İmalat sanayi (Mobilya), Ulaşım sorunu çözülürse Lojistik Merkezi

3

ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım
Destek Ofisi

Tarım ve hayvancılık (endüstrileşmesi, et-süt işletme tesisleri), Termal turizm, Termal
seracılık, imalat sanayi

4

KOSGEB Yozgat İl Müdürlüğü

Tarımsal sanayi, gıda sektörü, hayvancılık ürünlerinin işlenmesi

5

TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü

Süt işleme tesisleri, kesimhaneler (hayvancılık), tarım (işleme ve paketleme)

6

Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü

Tarım ve hayvancılık, tarıma dayalı sanayi (iklimsel sorunlar), bağcılık, tarla bitkileri, baklagil
(strateji belirlenirken iyi analiz yapılmalıdır)

7

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

Tarım ve Hayvancılık, Tarıma Dayalı sanayi, Hayvancılığa dayalı sanayi, Termal Kaynaklar,
Tıbbi Aromatik Bitkiler

8

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğü

Eğitim Sektörü (temel problemleri çözer). Tarıma dayalı sanayi geliştirilmelidir. Yan sanayi
geliştirilmelidir. Termal turizm geliştirilmelidir (Atıl kullanım var)

9

Yozgat İŞKUR

Tarım sektörü ön planda. Hayvancılık sektörü desteklenmelidir. Maden sektörü- Taş işleme
sektörü. Termal turizm

10

Sorgun Belediyesi

Termal turizm, hayvancılık ve tarım

11

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası

Tarımsal sanayi, Termal turizm, Madencilik

12

Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası

Tarım ve Hayvancılık. Termal Turizm, Sağlık Turizmi. Bakliyat Üretimi

13

Yozgat OSB Müdürlüğü

Tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi, teknolojik yatırımlar (yan sanayiye yönelik)

14

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü

Tarım ve Hayvancılık, Tarım Makinaları, Turizm, Eğitim, Gıda, Mobilya, Tekstil

15

B. Ü. Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi
İşbirliği Uyg. ve Arş. Merk.

Tarım ve Hayvancılık (Bütünleştirilmiş alanlarda katma değeri yüksek ürünlerin üretimi;
Endüstriyel ürünler ve bakliyat; Et ve Et Ürünleri İşleme ve Paketleme), Termal Turizm,
Sağlık Turizmi, Yan Sanayiye Yönelik İmalat İşletmelerinin oluşturduğu küme, tekstil imalatı,
mobilya imalatı

16

Yozgat Ziraat Odası

Devlet Bağlantılı Sözleşmeli hayvancılık modeli (Aile boyu hayvancılık modeli); Tarıma
Dayalı Sanayi (Kâğıt fabrikası, anız girdisi ile; Paketleme tesisleri (tarımsal-hayvansal);
Tarıma dayalı tohumculuk, sözleşmeli tohumculuk

17

Sorgun Ziraat Odası

Tarım sektörü (ilaç üretimi). Hayvancılık sektörü

18

Yozgat Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Birliği
Sorgun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Birliği

İmalat sanayi çok zayıf… Tarımsal sanayi desteklenmelidir. Tekstil sektörü

TÜMSİAD Yozgat Şubesi

TKDK’nın desteklediği Tarım ve hayvancılığa yönelik sektörler, tarıma dayalı sanayiler, jeotermal tarım, termal turizm

19

20

Hayvancılık, hayvansal ürünlerin işlenmesine yönelik firmaların tarımsal ürünlerin
işlenmesine yönelik işletmeler. Tarıma yönelik sanayi işletmeleri
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21

Bozok Teknopark

Tarıma dayalı sanayi, tarım ürünleri işleme (paketleme)

22

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Tarım ve hayvancılığa yönelik faaliyetler, tarıma dayalı sanayi, modern tarım yapılmalıdır.
Tarım aletleri sanayi

23

Yozgat Tarım Kredi Kooperatifi

Tarımsal Sanayi, Tarımsal Ürünlerin Değerlendirilmesi (İşleme- Paketleme), Hayvancılık
(Süt-Yoğurt vs. üretimi), Tarıma Girdi Sağlayan Ürünlerin Üretilmesi

24

Bozok Üniversitesi Sorgun M.Y.O

Tarım (meyvecilik) sektörü, hayvancılık, jeo-termal kaynakları kullanan termal turizm,
maden (mermer), seracılık, soğuk hava depoları (depoculuk), lojistik merkezi, yenilenebilir
enerji (rüzgar, güneş), pil (akü) üretimi, tekstil

25

Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler
M.Y.O

Tarıma dayalı sanayi, bulgur, un fabrikaları, Tarım makinaları, Tarıma dayalı termal turizm
geliştirilebilir, tarım turizmi, yan sanayi geliştirilebilir (fason üretim), imalat sanayinde
madeni (doğal) taş işlemeciliği, mobilya

26

Yozgat VakıfBank Şubesi

Hizmetler sektöründe faaliyet gösterecek firma yetersiz. Coğrafi konum açısından birçok
sektör başarısız olabilir. Turizm sektörü desteklenmelidir

27

Halkbank Sorgun Şubesi

Jeo-termal kaynaklarının kullanılması, seracılık, termal turizm, tarımsal üretim

28

Yerköy Ticaret Borsası

Tarım ve Hayvancılık, Termal Turizm ve Makine ve Ekipman İmalatı (Tarım Makinaları)

Tablo incelendiğinde, kurum/kuruluş temsilcilerinin beklentisinin ağırlıklı olarak tarım ve
hayvancılık, tarıma dayalı / tarımsal sanayi (et-süt işletme tesisleri, işleme ve paketleme), jeotermal tarım,
termal turizm, imalat sanayi (mobilya, metal eşya, tekstil) ve madencilik sektörlerinde yoğunlaştığı tespit
edilmiştir.
Tablo 3. KOSGEB, Yozgat TSO, Sorgun TSO, Yozgat ESOB Ve Sorgun ESOB Verilerinin İncelenmesi
Sonucunda Ön Plana Çıkan Sektörler
Sektörler

KOSGEB

Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve
Motosikletlerin Onarımı (Bakkal, Market, Manav, Pastane,
Telefon Satış ve Tamir Dükkânları, Hırdavatçı, Kırtasiye, Butik,
Oto tamircileri)
İmalat (Mobilya %40, Tekstil %20, Kauçuk -Plastik (PVC) %20, Diğer
%20)
Hizmet Sektörü (Restoran, Sigortacı, Nakliyeci, Beyaz EşyaMobilya Satış Mağazası, Tuhafiye-Konfeksiyon, Perakendeci
Mağazalar)

Yozgat
TSO

Yozgat
ESOB

√

√

√

Tarım ve Hayvancılık

√

İmalat Sektörü (Tarım makinaları, tekstil, tuhafiye-konfeksiyon,
mobilya, yemek fabrikası, güneş enerji sistemleri, gıda paketleme
(kuru gıda, reçel, pekmez, marmelat)

√

İnşaat malzemeleri, pvc, mobilya imalat toptan, perakende satış
yerleri ve konut yapı kooperatifleri
Gıda ürünlerinin üretimi-yetiştirilmesi ile gıda, içecek ve tütün
ürünlerini toptan perakende ticareti
Eğitim, sağlık, finans ve toplum hizmetleri, aracılık ve acentelik
hizmetleri
Şehirlerarası Yük Taşımacılığı

Sorgun
TSO

√
√
√
√

Büfelerde, bakkallarda ve marketlerde yapılan ticaret

√

Minibüs işletmeciliği

√
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Sorgun
ESOB

Büfelerde, bakkallarda ve marketlerde yapılan ticaret

√

Oto bakım servisçiliği

√

Lokantacılık, yemek ve içecek sunumu faaliyetleri

√

Tablo 4. İşletmelerle Yapılan Anket ve Değer Zinciri Analizi Sonucunda Ön Plana Çıkan Sektörler
Sektörler
İnşaat
Tarım
Bilişim
Metal Eşya
Hayvancılık
Gıda
Mobilya
Tekstil
Giyim Eşyası
Toptan ve Perakende
Diğer

Çok önemli

Nispeten
önemli

Önemsiz

Toplam

Aldığı Puan

14
16
11
10
12
9
8
6
4
4
1

12
6
15
13
8
10
11
6
7
8
1

3
7
3
7
9
10
11
17
17
14
0

29
29
29
30
29
29
30
29
28
26
2

69
67
66
63
61
57
57
47
43
42
5

*Puanlama, Çok Önemli 3 puan, Nispeten Önemli 2 puan, Önemsiz 1 Puan verilerek yapılmıştır.

Tablo 5. Sektörlerin Genel Değerlendirmesi
Sektörler
Tarım ve Hayvancılık
Gıda ve İçecek
Mobilya
Metal Eşya
Hizmet Sektörü
Tekstil ve Giyim Eşyası
Toptan ve Perakende Ticaret
İnşaat Malzemeleri
Termal Turizm
Madencilik

Doküman
İncelemesi

Mülakat
Sonuçları

Anket
Sonuçları

√
√
√
√

√

√

√

√

KOSGEB
verileri
√
√

√
√

√
√

√
√

√

Yozgat
TSO
verileri
√
√
√

Sorgun
TSO
verileri

Yozgat
ESOB
verileri

Sorgun
ESOB
Verileri

√

√

√

√

√
√
√

√
√
√
√

√
√

Sonuç olarak, yukarıdaki tablolar incelendiğinde, Sorgun İŞGEM için ön plana çıkan sektör ve alt
sektörler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1. Tarım ve Hayvancılık (Tarıma dayalı sanayi, tarım alet ve ekipmanları, hayvansal ürünler işleme ve
paketleme, tarım ürünleri işleme ve paketleme)
2. Gıda ve İçecek (Gıda ürünleri işleme ve paketleme, gıda ürünleri ambalaj imalatı, catering
hizmetleri, meyve suyu imalatı vb.)
3. Mobilya (Mobilya imalatı, mobilya yan sanayi ürünleri imalatı )
4. Metal Eşya (Metal Eşya Yan Sanayi Ürünleri İmalatı)
5. Hizmet Sektörü (Danışmanlık, bilişim, teknik servis, lojistik, bakım-onarım hizmetleri)
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EK. 1. ANKET FORMU
Sayın Yetkili;
Bu araştırma, Sorgun İŞGEM için hedef grubun kalite altyapısı, ekipman ve makine ihtiyaçları,
personel yetkinlikleri, finansal durumlarından kaynaklı rekabet durumları, üretim kapasiteleri,
pazarlama ve iç-dış ticaret kapasitelerinin tespit edilmesi amacıyla yapılmaktadır. Aşağıdaki sorulara
vereceğiniz cevapların doğru ve net olması araştırmanın sağlığı açısından son derece önemlidir. Değerli
vaktinizi ayırdığınız için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.
1. İşletme Bilgileri
1.1. İşletme İsmi/ Kuruluş Yeri/Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşu ________________________________
________________________________________________
1.2. İşletme-Yönetim Yapısı: Anonim şirket
Limited Şirketi
Şahıs işletmesi
1.3. Kuruluş Yılı: ___________
1.4. Anketi Dolduran Kişi/Görevi: ____________________________/____________________________
1.5. Sermayesi: (Firmanın işletme sermayesi halen kullandığı miktar olarak anlaşılmalıdır.)
Kuruluş Sermayesi: ________________ TL İşletme Sermayesi: ______________ TL
1.6. Çalışanların Sayısı: Büro Çalışanı ___________ Üretimde Çalışan _________ Toplam: ___________
1.7. Çalışanların Cinsiyetine Göre Dağılımı: Bay _________ Bayan _________
1.8. Çalışanların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı : İlköğretim _____ Lise ____ Üniversite ve üstü _____
1.9. Normalde Kaç Vardiya Çalışıldığı:(sadece biri işaretlenecek) 1
2
3
1.10. Ortalama Kapasite Kullanım Oranı (Son Bir Yıl % ‘si): _________________
1.11. Üretim Yer Alanı: Toplam Alan …………………. m²
Kapalı Alan …………………. m²
1.12. Üretim Yeri Mülkiyeti :
İşletmenin Kendi Mülkü
Kira; _______ TL /Aylık
1.13. Bilişim Alt Yapısı:
a) Bilgisayar Adedi___________
b) İnternet Bağlantısı
Var
Yok
c) Network (Yerel Ağ)
Var
Yok
d) E-ticaret (Satış)
Var
Yok
e) E-ticaret (Tedarik)
Var
Yok
f) Web Sayfası
Var
Yok

2.1. İşletmenizin sahip olduğu yönetim sistemi belgeleri ve kullanılan işaretleri belirtiniz.
TS-EN ISO 9001
TSE BELGESİ(Belirtiniz)
TS-EN ISO 14001

CE işareti

TS-EN ISO 18001

Belge yok

TS-EN ISO 22000
Diğer (Belirtiniz)………………………………………………………
2.2. İşletmenizde aşağıdaki birimlerden hangileri bulunmaktadır?
Üretim
Pazarlama
Planlama ve Kontrol

Satın Alma
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Diğer

Muhasebe ve finansman

Kalite kontrol

Personel/insan kaynakları

AR-GE

Diğer (Belirtiniz……………………………………………………………………………………………………………)
2.3 İşletmenizde yetki ve sorumluluklar yazılı olarak açıkça belirlenmiş midir? Evet

Hayır

3. Firmanızda aşağıdaki unsurlardan hangileri bulunmaktadır?
Unsurlar

Sayısı

Tescilli marka
Patent
Faydalı Model
Endüstriyel Tasarım
4. İşletmenizde aşağıdaki çalışmalar yapılıyor mu?
4.1 Sistemli Pazar Araştırması
4.2 Çalışanların Kayıtlı Performans Yönetimi
4.3 Ürün bazında Maliyet-Kar analizi
4.4 İstatistiksel Kalite Kontrolü
4.5 Eğitim ve Geliştirme Uygulamaları
4.6 Teknoloji Araştırma-Geliştirme
4.7 Talep tahmini

Yapılıyor

Yapılmıyor

5. Firma ihracat yapıyor mu? Evet
Hayır
(5.5’ten devam ediniz)
5.1. İhracat Şekli:
Komisyoncu/Mümessil Firma İle
Dolaylı İhracat (Aracı Firma İle)
Müşteriye Doğrudan Satış
5.2. İhracatı nasıl yapıyorsunuz ? (Sadece en yoğun olan seçenek işaretlenecek)

a) Kendi Markamızla

b) Müşterinin İstediği Marka ile

5.3. Yıllık ihracat miktarınız ____________TL İhracatın satışlara oranı____________ % (yıllık)
5.4. İhracat yaptığınız bölge
( ) AB ( ) Ortadoğu
( ) Türki Cumhuriyetler ( ) Balkanlar ( ) Rusya ( ) Çin ve Uzakdoğu
5.5. İhracat yapmama nedenleriniz nelerdir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)

a)
b)
c)
d)

İç pazarlardan tatmin olma
Kaynak yetersizliği (sermaye, teknoloji, malzeme vb.)
Aracı işletme bulmadaki zorluk
Dış pazarları tanımama ve bilgi eksikliği
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(
(
(
(

)
)
)
)

e)
f)
g)
h)

Talep edilen kalite ve miktarda mamul sunamama
Uygun fiyatta mamul sunamama
Yabancı dil yetersizliği
Diğer (Belirtiniz )

(
(
(
(

)
)
)
)

5.6. Firmanız aşağıdaki üretim yöntemlerinden hangilerini kullanmaktadır? (Cironun yüzdesi
olarak)
Üretim Yöntemi
Tedarikçi (Hammadde Satıcısı)
Yan Şirket (Yarı Mamul Üreticisi)
Taşeron (OEM üretici)
Ana Üretici (Kendi Markası İle Satış)
Taşeron Kullanan Ana Üretici

(%)

5.7. Ürünlerinizi iç pazarda nasıl satıyorsunuz?

a) Kendi Markamızla Satıyoruz
b) Başka Firmaların Markasını Etiketleyerek Satıyoruz (Fason Çalışıyoruz)
5.8. Kredi kullanıyor musunuz? Evet
Hayır
Hayır ise kredi kullanmama nedeniniz ……………………………………………
Evet ise kullanılan kredi türü: İşletme Kredisi
Yatırım Kredisi
İhracat Kredisi

5.9. Yeni yatırım düşünüyor musunuz?
Evet
Hayır
5.9.1.Evet ise, Ne miktarda : ____________________ TL
5.9.2.Hangi Amaçla ;
Üretim
Pazarlama
Bilgi İşlem
Yeni Sektör
Tasarım
AR-Ge
5.10. İşletmenizde laboratuar var mı ? Evet
Hayır
5.10.1 Evet ise; bu laboratuarlarda hangi ürünleri test edebiliyorsunuz?
Metal
Kauçuk
Plastik
Tekstil
Gıda
Boya
Diğer
5.10.2 Hayır ise; Dış laboratuarlarda test yaptırıyor musunuz? Evet
Hayır
5.10.2.1 Evet ise; Dış laboratuarlarda hangi aşamada test yaptırıyorsunuz?
Hammadde
Yarı mamul
Mamul
6. Aşağıdaki konuları işletmeniz açısından genel olarak değerlendirip uygun seçeneği işaretleyiniz (20152016 dönemini baz alınız).

Artıyor
Satışlar
Fire, Kayıplar
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Değişmiyor

Azalıyor

Makine Parkı
Müşteri Memnuniyeti
Ürün Çeşitliliği
Müşteri Sayısı
Üretim Miktarı
İhracat
Ürün Fiyatları
Hammadde Fiyatları
İşletme Sermayesi
Hammadde Stokları
Yarı mamul Stoklar
Mamul Stoklar
Toplam Borç Miktarı
Üretim Verimliliği
Satış Yapılan Ülke Sayısı
Kapasite Kullanım Oranı
Maliyetler
Rekabet Gücü
Ödenen Vergiler
Karlılık
7. Aşağıdaki alanlarda işletme dışından hizmet satın aldınız mı?
Danışmanlık
Hizmeti Aldık

Eğitim Hizmeti Aldık

Pazarlama, Tanıtım
Satış, Dağıtım
Yönetim ve Organizasyon
İnsan Kaynakları
Toplam Kalite Yönetimi
Üretim Planlama ve Kontrol
Dış Ticaret, İhracat
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Hizmet Almadık

Miktar (TL)

Bilgisayar Sistemleri
Planlı Bakım
Finans Yönetimi
Yönetici Geliştirme Eğitimi ve
Temel Beceri Eğitimi

8. İşletmenizin geleceğe dönük ihtiyaçlarını değerlendiriniz.
Kesinlikle İhtiyaç Var
Yatırım İçin Ek Finans
İlave İşletme Sermayesi
Kalitenin İyileştirilmesi
Dış Pazara Açılma
İç Pazarda Büyüme
Markalaşma
Yeni Bir Sektöre Girme
İşletmenin Yeniden Yapılanması
Nitelikli Çalışan İhtiyacı
Yeni Ürün Geliştirme
Maliyet Düşürme
Teknoloji İyileştirme
Yurtiçi Ortaklık
Yurtdışı Ortaklık
Yeni Dağıtım Kanalı Oluşturma
Elektronik Ticarete Geçiş
Bilgi Sisteminde Yeni Teknoloji
Yönetim Danışmanlığı
Çalışanların İşbaşı Eğitimi
Yönetici Eğitimi
Otomasyon
Planlı Bakım Sistemi
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Kısmen İhtiyaç
Var

İhtiyaç Yok

9. İhtiyaç duyduğunuz makina ekipmanların türü ve sayısını belirtiniz.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Satın aldığınız aşağıdaki makine ekipman, yedek parça, bakım hizmeti ve hammadde/yarı mamulleri
aldığınız yere göre değerlendiriniz.
Aynı Sanayi
Aynı Şehirde (Tutar Farklı Şehirde
Yurt Dışında
Bölgesinde
TL)
(Tutar TL)
(Tutar TL)
(Tutar TL)
Makine ve ekipman
Yedek parça
Bakım hizmeti
Hammadde/yarı mamul
11. Üretim kapasiteniz (adet / yıl, ay, gün) …………………………………..
12. Aşağıdaki pazarlama araçlarının hangilerinden faydalanıyorsunuz?
E-ticaret ………………………..TL
Satış elemanı ……………… kişi
Reklam harcaması (yıllık)…………………… TL
Fuarlara katılım (yıllık) ……………….. adet
Promosyon dağıtımı (yıllık) ……………. TL
Broşür, katalog vb. harcaması (yıllık) …………… TL

13. Personelinizin yetkinliğini değerlendiriniz
Yüksek

Orta

Düşük

Yönetici
İşçi
Ustabaşı
Mühendis
Teknik eleman
Büro personeli
Yüksek
Orta
Düşük
14. Sektördeki rekabet gücünüzü nasıl değerlendirirsiniz?
15. Rekabet etme gücünüzün düşük olmasını etkileyen faktörler aşağıdakilerden hangileridir?
a) Finansal yetersizlik
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b) Kalifiye personel yetersizliği
c) Markalaşma eksikliği
d) Talep yetersizliği
e) Şehirden kaynaklı sorunlar
f) Diğer (belirtiniz) …………………………………………………
16. Firmanız açısından Sorgun İŞGEM’de hangi sektörlerden firmaların bulunmasının faydalı olacağını
düşünüyorsunuz?
Çok önemli
Nispeten önemli
Önemsiz
Tekstil
Gıda
Tarım
Hayvancılık
İnşaat
Bilişim
Mobilya
Metal Eşya
Giyim Eşyası
Toptan ve Perakende
Diğer (………………….)
17. Firmanızın faaliyetleri sırasında karşılaştığı en önemli sorun nedir? (lütfen belirtiniz)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
18. Sorgun İŞGEM’de mevcut faaliyet alanınız dışında başka bir alanda faaliyet göstermeyi düşünür
müsünüz?
Evet (Hangi alan? Belirtiniz……………………………………………………………………………. .
Hayır
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19. Yararlandığınız finansal yardım ve hibeler nelerdir? (Lütfen adet ve parasal miktar belirtiniz)

Hibe Türü

AB

Ekonomi
Bakanlığı

Bilim
Sanayi
ve
Teknoloji
Bakanlığı

ORAN

Kapasite/MakineEkipman desteği
Fuar katılım
desteği
Uluslararası
müşteri ziyareti
desteği
Katalog/broşür
desteği
Eğitim desteği
Nitelikli
işgücü/işbaşı
eğitim desteği
AR-Ge desteği
Satınalma
heyeti/Eşleştirme
desteği
Faizsiz kredi/hibe
desteği
Diğer……………
Diğer…………...
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KOSGEB

TUBİTAK

İŞKUR

TKDK

Diğer

EK 2. MÜLAKAT FORMU
Tarih:………../……….../2017

Saat:……../……….

Görüşme Süresi:…………….

Görüşülen kurum/kuruluşun adı:………………………………………………………………….
Görüşülen yetkilinin Adı-Soyadı/Görevi: ………………………………/……………….………

SORULAR
1. Kurum/kuruluşunuzda çalışan personel sayısı :………………..
2. Kurum/kuruluşunuzun üye sayısı
:………………..
3. Kurum/kuruluşunuzun özellikle girişimcilik ve iş dünyasına yönelik faaliyetleri nelerdir?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………
4.Kurum/kuruluşunuzun sahip olduğu kaynaklar nelerdir?
Kredi verebilme

Bilgilendirme

Laboratuvar imkanı

Lobicilik

Danışmanlık

Tesis sağlama

Eğitim hizmeti

Diğer finansal destekler

Vergisel avantaj-teşvik

Diğer (……………………………………………………………………………………………………….)
5. Kurum/kuruluşunuzun yerel kalkınmaya katkısı nedir? (Herhangi bir projeniz var mı?)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
6. Üyelerinizin/ Hedef kitlenizin en sık karşılaştığı sorunlar ve yardımınızı istedikleri konular nelerdir?
(finansman, yasal düzenlemeler, mevzuat değişiklikleri, nitelikli personel)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Yozgat’ta yeni kurulacak firmaların hangi sektörlerde faaliyet göstermesinin daha faydalı olacağını
düşünüyorsunuz?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………

8. Sorgun İŞGEM projesinden beklentileriniz ve önerileriniz nelerdir?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………
9. Proje sonrası Sorgun İŞGEM’le hangi konularda çalışabilirsiniz? (Sorgun İŞGEM kurulduktan sonra, hangi
konularda ilişkilerinizi sürdürürsünüz?)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
10. İŞGEM’lerin yerel kalkınmaya nasıl katkıda bulunabileceğini düşünüyorsunuz?
(Doğru olduğunu düşündüğünüz bütün cevapları işaretleyin)

Yeni ve kaliteli işletmeler yaratmak

Yenilikçi ürün üretimini teşvik etme

Eski binaların yenilenmesi

AR-GE’yi teşvik etmek

İş imkânı sağlama

Bazı sektörlerin gelişimine veya oluşumuna destek

Girişimciliği teşvik etme

Mülk (gayrimenkul) değerlerinin artırılması

Diğer …………………………………………………………………………………………………………….)
11. Yeni girişimcilerin bir işe başlamaları için ne gerekir? (Önemlilik derecesine göre sıralayınız 1 = önemli)
Finansman

İş / Büro alanı ve ekipmanları

İş fikirleri

Rehberlik ve danışmanlık

Eğitim
Diğer ………………………………………………………………………………………………………….)
12. Bölgenizdeki potansiyel girişimcilerin sayısının İŞGEM gibi kurumları kullanarak geliştirilebileceğini
düşünüyor musunuz?
Evet 

Hayır  (Lütfen değerlendiriniz, …………………………………………………..…………

13. Girişimciliği teşvik etmek için uygulanan mevcut programların başarılı olduğunu düşünüyor
musunuz?
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Evet 

Hayır 

14. Kurumunuzun girişimciliği teşvik etmek için diğer kuruluşlarla ortak çalışmaları var mı?
Hayır 

Evet  (Lütfen değerlendiriniz, …………………………………………………..…………

15. Kanaat
………………………………………………………………………………………………………………………………
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EK 3. KURUM/KURULUŞLARLA YAPILAN MÜLAKAT FOTOĞRAFLARI
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Ek 4. İŞLETMELERLE YAPILAN ANKET FOTOĞRAFLARI
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Ek 5. SORGUN İŞGEM GZFT ANALİZİ TOPLANTISI FOTOĞRAFLARI
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