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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

• Öğrenci Sayısı: 59.348 (Konya Merkez) 79.395
• Kuruluş tarihi: 1975

NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ

• Öğrenci Sayısı: 21.740 (Konya Merkez)30.351
• Kuruluş tarihi: 1975

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

•Öğrenci Sayısı: 21.740 (Konya Merkez)
•Kuruluş tarihi: 2010

KONYA GIDA VE TARIM
ÜNİVERSİTESİ

* Öğrenci Sayısı: Bu yıl öğrenci kabul edilecektir.
* Kuruluş tarihi: 2013

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ

* Öğrenci Sayısı: 3.596 (Konya Merkez)
* Kuruluş tarihi: 2010

Üniversite Kenti Olma İşlevi
GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER

- Kentin üstlendiği diğer işlevler göz
önünde bulundurularak bölüm, fakülte
vb. oluşturulması

FIRSATLAR

-Üniversite kenti olma konusundaki
yetersizlikler
TEHTİDLER

- Dinamik nüfusun varlığı
- Kentin üstlendiği diğer işlevlerin
sağlaması beklenen olanaklar
(Üniversite-sanayi işbirliği, turizm
altyapısı vb..)

-Yanlış yer seçiminden kaynaklanan
sorunlar
-Diğer üniversite kentlerinin yaşaması
muhtemel sorunların Konya’da da
yaşanması

-Üniversite kenti olmayı sürdüreceğinden
mevcut eksikliklerin bir an önce giderilmesi
-Tarım ve sanayi kenti olarak Konya’da özellikle
bu konulara ilişkin fakülte ve yüksek okulların
geliştirilmesi ve öğrenci için de cazip hale
getirilmesi

Fiziksel/mekânsal özellikler
GÜÇLÜ YÖNLER
-Yerleşkelerin yer seçimi
-Kentin topografik yapısı
-Gecekondunun yokluğu
-Turizm için sağlanan olanaklar
FIRSATLAR
-Yeşil alan konusundaki bilincin artması
-Çevre koruma konusundaki bilinç artışı
-Tarihi eserleri koruma konusunda bilinç artışı
-Söz konusu konularda sosyal medyanın
bilinçlenmeyi/
örgütlenmeyi artırma potansiyeli

ZAYIF YÖNLER
-Yerleşkelerin yer seçimi
-Altyapı eksiklikleri
-Üniversite binalarının işlevsel olmaması
-Üniversite yerleşkelerinin gereksinimlere
yeterince cevap verememesi
-Mekânsal ayrışma olması (Bosna örneği)
-Yoksul mahallerin varlığı
-Kentsel dönüşüm uygulamalarındaki
hatalar
-Yeşil alan azlığı

TEHTİDLER
GELECEK???
- Daha merkezi bir alanda Kentle ve
kentliyle iç içe ünv. yapılanması
-Korunaklı izole yerleşkelerin yerine,
bünyesinde verilen eğitimin niteliğine
bağlı olarak, daha kompakt alanlarda
toplama ve teorik bilginin pratik bilgiyle
pekiştirilmesini sağlama
-Kenti Lojstik üs haline getirme projesi

-Rehabilite edilmeyen alanlar
- Kenti çevreleyen tarım arazilerinin
yitirilmesi
-Hava kirliliği
- Kuraklık

Kentsel Hizmetler ve Altyapı
ZAYIF YÖNLER

GÜÇLÜ YÖNLER

-Ulaşım avantajları
-Yaygın bisiklet kullanımı
-Elektrik, su ve kanalizasyon
altyapısınının yeterli olması
FIRSATLAR
-Bisiklet kültürünün varlığı
-Next-bike sistemi
-İnsanların toplu ulaşımı kullanma
konusunda istekli olmaları

-Toplu ulaşımda yetersizlikler
-Hızlı otomobilleşme ve bireysel ulaşımın
yaygınlığı
-Otopark probleminin çözülememesi
-Yol ve trafik düzenlemelerindeki sıkıntılar
-- Rant nedeniyle yolların düzenli devam
etmeyişi
-- Sokak aydınlatmalarının yetersiz olması
-- Yaşlı ve engellilere yönelik
düzenlemelerde eksiklikler

TEHTİDLER

-Otomobil kullanımındaki artışın
beraberinde getirdikleri
-Kollektif tüketim süreçlerindeki
eksikliklerin tepkiye – Doğalgazın kentin
tamamına yaygınlaştırılmamış olması

GELECEK???
-Metro yapılması
-Bisiklet yollarının güvenli hale getirilmesi ve bu aracı kullanmanın cazip hale
getirilmesi
-Otopark sorunun çözülmesi için toplu ulaşımın daha işlevsel, otomobil
kullanımının daha maliyetli hale getirilmesi.

GÜÇLÜ YÖNLER

Ekonomik Durum

-Yüksek düzeyde girişimcilik kültürü
-Ticari işbirliği yapma potansiyeli
-Özkaynaklarla kalkınma potansiyeli
-Destekleyici sanayilerin varlığı
-Organize sanayi bölgelerinin varlığı
-Güçlü STK ların varlığı (MÜSİAD, KONSİAD, KSO,
KTO, GİKAD vb..)
-Kongre turizmi için yeterli altyapı
-Ucuz bir kent olması
-Linyit vb. cevlerlerin bulunması
FIRSATLAR

ZAYIF YÖNLER
-Vasıflı eleman ihtiyacı
-Marjinal sektörün yaygınlığı
-Fonlardan ve kredi mekanizmalarından yeterince
yararlanamama
-KOP’un kaynak sorunu
-Uluslar arası ölçekte bir kongre merkezinin bulunmayışı ve
fiziksel kapasite yetersizlikleri

TEHTİDLER

-Girişimci kültürünün beraberinde getirdiği
güçlü motivasyon
-KOP
-Dünya gıda üretimi açısından barındırdığı potansiyel
-Sağlık turizmi olanakları

-İstihdam sorunlarının beraberinde getireceği
problemler
-Küresel sermayeyi kente çekme yarışının
ortaya çıkarması beklenen sorunlar

GELECEK???

-Dar gelirli öğrencilere part-time iş olanaklarının yaratılması
-Okudukları bölümle ilgili olarak istihdam edilmeleri
-Üniversiteler ve yerel paydaşların birlikte organize edecekleri
bilimsel toplantılara ev sahipliği yapar bir kent haline
getirilmesi
-Dünya Ticaret Merkezinin Şubesinin açılması

Sosyo-ekonomik Durum
GÜÇLÜ YÖNLER
-Homojen toplum yapısı
-Kimi yerlerde güçlü sosyal kontrol
-Sosyal yardımlaşma amacıyla kurulmuş
STK’ların yaygınlığı
-Yoksulu gözetme kültürü

ZAYIF YÖNLER
-Muhafazakâr yapı
-Gelir dağılımı adaletsizliği
-Yerinden edilen yoksullar

TEHTİDLER
FIRSATLAR
-Kentin ekonomik kalkınmışlığının toplumsal
kalkınmayı artırma potansiyeli

-Suriyeliler
-Kentle bütünleştirilemeyen kişi/gruplar
-Homojen dokunun hızla değişmesi

GELECEK ???
•Toplumdan dışlanmış kişilerin topluma kazandırılması
•Yoksul mahallelerin rehabilite edilmesi
• Gelir dağılımı adaletsizliklerini etkin yönetim ve doğru vergilendirmeyle giderimesi
• Kentlileşmenin gerçekleşemebilmesi için ekonomik, mekansal ve sosyal yapının
dönüştürülmesi. (Ünv. Bunda öncü olması)

Kent sakinleri
ZAYIF YÖNLER

GÜÇLÜ YÖNLER
-Öğrencilere yardım ve destek
eğilimi
-Kentin uzun zamandan beri ünv.
kenti olması
-- Kentin uzun süredir üniversite
kenti olması

FIRSATLAR
-Öğrencileri kabullenme ve onları hoşgörüyle
karşılama eğiliminin varlığı

-Öğrencilerin mevcut kültürel ve fiziksel dokuyu
bozdukları inancı
-Öğrencilerden rahatsız olma
-Belirli kesimlerin siyasi baskı ya da nüfuzlarını
kullanarak kentin gelişimini yönlendirmesi

TEHTİDLER
-Yabancıların tehdit olarak algılanmaya başlanması ve
ötekileştirme
-Suç korkusunda artış
--Kentin büyümesinin beraberinde getirdiği değişimin
kişiler arası güven duygusunu aşındırması
-- Kişisel çıkarların kentin geleceğine ilişkin kaygıların
önünde olması

GELECEK???
-Kent sakinleri ile ünv. Öğrencileri ve personelinin fikir alışverişinde bulunacağı ve
yardımlaşmanın sağlanacağı organizasyonlar
-Kent sakinleri ile ünv. Bütünleştirilmesi ve ortak kentsel sorunlarda katılımın
sağlanabilmesi için sosyal medyanın kullanımı

Kültürel dönüşüm/etkileşim
GÜÇLÜ YÖNLER
-Kentte çok sayıda yabancının öğrenim amacıyla
bulunması
-Üniversitenin kentteki varlığının 40 yılı aşması
sebebiyle kent sakinlerinin öğrenci varlığını kabullenmiş
olmaları ve bu nedenle öğrenciye yönelik hizmet
sunumunun gelişmiş olması
-Kentte yüzyıllardır hakim olan vakıf geleneğinin devam
ediyor olması (sosyal dayanışma ağlarının güçlülüğü)

FIRSATLAR
-Öğrencileri kabullenme ve onları hoşgörüyle
karşılama eğiliminin varlığı

ZAYIF YÖNLER
Kültürel tanıtımın yapılamaması
-Bazı öğrencilerin kente ilgisizliği ve uyum
göstermekteki direnci
-Üniversite yerleşkelerinin kentten kopuk
olması nedeniyle kültür alışverişinin
yapılamaması (Bosna mah.)

- Toplumsal yapıdaki değişimden kaynaklanan
muhtemel kültür çatışmaları
-Nesiller arası farklılaşmadan kaynaklanan kültür
çatışmaları
--Üniversite öğrencilerin karşı karşıya kaldıkları kültür
şoku
-Muhafazakar yapı gereği kent halkının farklılıklara
hazır olmayışı
-Farklı etnik gruplara gösterilen tepkiler
-

GELECEK???
-Kent sakinleri ile ünv. Öğrencileri ve personelinin fikir alışverişinde bulunacağı ve
yardımlaşmanın sağlanacağı organizasyonlar
-Kent sakinleri ile ünv. Bütünleştirilmesi ve ortak kentsel sorunlarda katılımın sağlanabilmesi
için sosyal medyanın kullanımı

Üniversite öğrencileri
ZAYIF YÖNLER

GÜÇLÜ YÖNLER
-Kentsel aidiyet duygularının güçlü olması
-Memnuniyet düzeylerinin yüksek olması
-Kendilerinin ve ailelerinin kendilerini güvende
hissetmeleri

FIRSATLAR
- Genç nüfus dinamizmi
- Yarım zamanlı çalışan bulma olasılığı

-Öğrenci sayısının çok fazla olması (S.Ü.)
-Öğrencilerin çoğunlukla alt ve alt-orta gelir grubundaki
ailelerden geliyor olmaları
-Öğrencilerin okul motivasyonundaki sorunlar
-Öğrenciye yönelik aktivitelerin sınırlı olması
-Öğrencilere yönelik kafe, bar vb. yerlerin sınırlı oluşu

TEHTİDLER ???

GELECEK???
-Tüketim ve Geri dönüşüm konularında öğrencilerin bilinçlendirilmesi
-Öğrencilerin öğrenme ve kendilerini geliştirme olanaklarının yaratılması ve bu konuya ilişkin
motivasyonun güçlendirilmesi
-Ekonomik sıkıntı yaşayan öğrencilerin desteklenmesi
-Başarılı öğrenciler için farklı ödüllendirme mekanizmalarının yaratılarak, yenilikçi fikirleriin
desteklenmesi
-Engellli öğrencileri için farklı olanakların yaratılması

Bilimsellik
GÜÇLÜ YÖNLER
-Nitelikli personel stoğu
-Kurumsallaşmış fakülte, bölüm vb. varlığı
-Türkiye’nin en büyük bilim merkezinin kentte olması
-İki adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TeknokentInnopark)

ZAYIF YÖNLER
-Nitelikli öğretim üyesi ve akademik personel eksikliği
-Kütüphane hizmetlerinin yetersizliği
-Ünv. Bünyesinde araştırmaya yeterince bütçe ve kaynak
ayrılamaması
-laboratuar vb. donanımlardaki
kısıtlılıklar

FIRSATLAR

TEHTİDLER

-Üniversitelerin kurumsallaşma sürecine girmeleri
-Merkezi ve yerel düzeyde alınan destek
-Innopark’ın Konya Organize Sanayi Bölgesinde
konumlandırılmış olması

-Özgürlüklerin sınırlandırılması ve bundan
bilimsel çalışmaların olumsuz etkilenmesi

GELECEK???
-Teknolojik donanımın güçlendirilmesi
-Teknolojik üretimin gerçekleştirilmesi
-Çevre dostu üretim teknikleri konusundaki çalışmaların geliştirilmesi
-Saha çalışmalarının çeşitlendirilerek, kentli, öğrencinin beklentilerine yönelik
çalışmalar yapılması
-Bilimsel çalışmaların her alanda değerli hale getirilmesi

Politika
GÜÇLÜ YÖNLER
ZAYIF YÖNLER
-Siyasi iktidara yakın olmanın sağladığı
avantajlar
-Belediyeye halkın verdiği desteğin yüksek
olması
- Yerel seçimlerinde partinin öne çıkmasının
hizmet kalitesini olumsuz etkilemesi
FIRSATLAR
-Politik alanda lobisi olmanın sağlayacağı
fırsatlar

-Üniversitelere siyasetin bulaşmış olması
-Adam kayırmacılık
TEHTİDLER
-Aşırı siyasallaşmanın yaratması muhtemel sonuçlar
-Yozlaşma, etik dışı davranışlar
--Politik ağırlığın bir tarafta olmasından kaynaklanan antidemokratik ortamların varlığı
-Öğrencilerin/öğretim üyelerinin kendilerini ifade
edememeleri

Yönetim
GÜÇLÜ YÖNLER
-Kentsel hizmet kalitesinin Türkiye’deki diğer kentlere
göre daha iyi olması
-Belediyeler arasında göreli bir koordinasyonun
varlığı?

ZAYIF YÖNLER
-Belediye-ünv. İşbirliğine kapalılık
-Belediye başkanlarının eleştiriden hoşlanmamaları
-Belediyelerde ve ünv.de nitelikli personel sıkıntısı
-Vatandaşın kurumlara güveninin azalması

TEHTİDLER

FIRSATLAR
-Belediye-ünv. İlişkilerinde iyileşme potansiyeli
-Nitelikli personel sayısında artış

GELECEK???

-Rant nedeniyle yanlış yer seçimi kararları ve
buna bağlı yönetim sorunları
- Hızla kaybedilen kamu arazileri

Güvenlik
GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER

-Öğrencilerin ve ailelerinin kenti “huzurlu ve güvenli”
bulmaları
-Sosyal yardımlaşma amacıyla kurulmuş STK’ların
yaygınlığı
- Emniyet teşkilatının başarılı çalışmaları
-Güvenlik sistemlerinin kentin pek çok yerinde
kurulmuş olması

-Uyuşturucu ticareti
-Dilenciliğin artmış olması
-“Canlı bomba” alarmı gibi faktörlerin toplumsal
risk algısını artırması
-Bireyler arası güvenin azalması

TEHTİDLER
FIRSATLAR
-Güvensizlik algısının kent sakinlerinde yerleşmemiş olması

-Yerinden edilen yoksullar
-Suriyeliler
-Ünv. Öğrencileri arasında uyuşturucu kullanımının artması
-Terör
-Suç korkusu
-Suç oranının yüksek olduğu mahalleler
-Gelir dağılımı adaletsizliğinin ortaya çıkaracağı olası riskler

GELECEK???
-Yerel suç ağlarıyla mücadele
-Kentsel dönüşümün fiziksel dönüşüm ve rant aracı olmaktan çıkarılarak,
toplumsal ve kentsel dinamikler bağlamında yeniden düzenlenmesi
-Bugünün sorunları göz önünde bulundurularak gelecekte ortaya çıkması olası
problemler için proaktif önlemler alınması
-Yoksul ailelerin ve mültecilerin çocuklarına özel önem verilmesi (yoksulluk
döngüsünden çıkarılmaları)
-Kentsel ayrışma ve gettolaşmanın engellenmesine yönelik düzenlemeler

İmaj
ZAYIF YÖNLER

GÜÇLÜ YÖNLER
-Muhafazakar kişiler açısından olumlu
-Doğu kentlerinden gelenler açısından olumlu

FIRSATLAR
-Kentin sahip olduğu değerler (Mevlana)
-Ekonomik avantajlar

- Muhafazakar olmayan kişiler açısından olumsuz
-Kıyı kentlerinden gelenler açısından olumsuz
-Yanlış kent pazarlama stratejileri
-Tanıtım eksikliği

TEHTİDLER
-Siyasi gelişmelerin kentin hâlihazırdaki
olumsuz imajını artırma olasılığı

GELECEK???
-Üniversiteli dostu kent imajının yaratılması

Sosyal olanaklar

GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER
-Belediyenin yaptığı etkinliklerin fazlalığı
-Güçlü STK ağı
-Belediyenin yaptığı etkinliklerin fazlalığı
-Spor kulüpleri
-Hastane, okul vb. kamu hizmeti sunan yerlerin varlığı
-Bölge tiyatrosu
-Sokak çocukları için sevgi evleri
-Belediyenin sosyal doku haritası çalışması
-Kadın sığınma evleri
-Yaşı ve engelliler için bakımevleri

-Sanatsal aktivitelerin sınırlılığı
-Sosyal olanaklardan yararlanması beklenen
kentlilerin ekonomik sınırlılıkları
-Eğlence yerlerinin az olması
-Eğitim kurumlarının kısıtlı olması
-Ücretsiz spor alanlarının sınırlılığı

FIRSATLAR

TEHTİDLER

•
•
•

-Faaliyetlerin çoğunlukla belirli kesimlere hitap ediyor
olması

-Sosyal faaliyetlere katılmaya istekli dinamik nüfus
-Faaliyetlerin ivme kazanması
-Şehir hastanesi

GELECEK???

-Sanat, kültür faaliyetlerinin kent-ünv. İlişkisini pekiştirecek bir biçimde organize
edilmesi
-Faaliyetlerin çok cazip koşullarla sunulması
-Kentte ev-iş-avm üçgeninde yaşayan kitlelerin sosyal olanaklar sayesinde kentsel
kamusal alanlara yeniden çekilmesi

Çevre
ZAYIF YÖNLER

GÜÇLÜ YÖNLER
-Çevre temizliğinin büyük ölçüde sağlanmış
olması
-Belediyenin yeşillendirme çalışmaları
-Çevre konusunda çalışmalar yapan STK’ların
varlığı

Yeşil alan kıtlığı
-Kuraklık
-Az yağış
-Tarihsel değerlerin büyük ölçüde yitirilmiş olması
-Bilinçsiz sulama
-Tarımda verimsizleşme
-Belediyenin yanlış uygulamaları

TEHTİDLER
FIRSATLAR
-Dört mevsimin güneşli gelmesi nedeniyle güneş
enerjisinden yararlanılabilmesi
-Çevre konusunda bilinç artışı

-Hava kirliliği
-Kuraklık

GELECEK???
-Çevre bilincinin artırılması konusunda halkı bilinçlendirici çalışmalar
-Çocukların çevre bilincinin artırılması
-Çevreye duyarlı uygulamaların ödüllendirilmesi
-Çevreye ilişkin projelerin teşvik edilmesi
-Mavi Tünel’in tamamlanması ile birlikte suyun verimli ve bilinçli kullanımı için
ovadaki üretim bugünden planlanmalı
-Yenilenebilir enerji öncelikli olmalı

TEŞEKKÜRLER…

