


AHIRLI 

İLÇE PROJE PROJE EYLEMLERİ AÇIKLAMA 

AHIRLI Arıcılık 

1-Arıcılık ile ilgili demonstratif özellikli eğitimlerin 
verilmesi 
2-Arıcılık ile ilgili ürün çeşitliliğinin sağlanması (arı 
sütü, polen, propolis vb) 

  

AHIRLI Hayvancılık 

1-Küçükbaş hayvancılık için ağıl veya çadır ağıl 
sistemi oluşturulması ve hayvan bakımı, besleme, 
aşılama, hijyen gibi konularda demonstrasyon 
faaliyetleri yürütülmesinin gerçekleştirilmesi 
2-Sağım makine ve ekipman alımına yönelik 
destek verilmesi 

  

AHIRLI Meyvecilik 

1-Meyvecilikte verimi artırmaya yönelik çalışmalar 
yapılması ve demonstrasyon faaliyetleri 
yürütülmesinin gerçekleştirilmesi, kapama meyve 
bahçelerinin oluşturulması 
2-Orman meyvesi yetiştiriciliğine yönelik 
çalışmalar yapılması 

Özellikler Elma. İlçede 
Arazilerin parçalı olması ve 
dağlık bir bölge olması 
sebebiyle meyve bahçeleri 
küçüktür. Arazi şartlarının 
da el verdiği şekilde 
kapama bahçeler 
oluşturulmalıdır. 

AHIRLI 
Tıbbi 
aromatik 
bitkiler 

1-Tıbbi aromatik bitkiler ile ilgili ürünlerin 
belirlenmesi 
2-Deneme ekimlerinin yapılması 
3-Pazar alanın hazır hale getirilmesi ürün 
belirleme sürecinde Pazar taleplerinin dikkate 
alınması 
4-Çiftçi eğitimleri 

İlçede göç nedeniyle yaşlı 
nüfusun fazla olduğu 
bilinmektedir. Bu sebeple 
ilçe halkı çok ilgi 
göstermeyebilir. 

AHIRLI 
Üretim 
Tesisi 

Turşu ve Sirke işleme tesisi kurulması 

Seydişehir, Yalıhüyük, 
Ahırlı ilçelerinin tamamına 
hizmet eder şekilde uygun 
bir alanda yer seçebilir. 

AHIRLI 

Yöresel 
ürünler 
markalaşma 
ve 
pazarlama 

1-İlçede bulunan özellikli yöresel ürünlerin coğrafi 
işaretinin alınmasına yönelik çalışmalar yapılması  
2-Üretilen yöresel ürünlerin gelecek nesillere de 
aktarılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi 
3-Üretilen ürünlerin yöreye özgü tek bir marka 
çatısı altında toplanması 
4-Ürünlerin standartlaştırma çalışmalarının 
yapılması, standartlaştırmaya yönelik eğitimler 
verilmesi 
5-İl genelinde belirlenen stratejik noktalarda satış 
ofislerinin kurulması (il merkezinde bulunan bir 
kurumun sorumluluğunda yürütülebilir.) 
6-Tek bir çatı altında kurulacak e-ticaret platformu 
üzerinden il genelinde üretilen ürünlerin 
pazarlanması (sorumlu bir kurum öncülüğünde e-
ticaret platformunun da tek çatı altında kurulması 
ve ilin tüm ilçelerine ait ürünlerin pazarlanması) 

Köpük helva, bal 

 

  



AKÖREN 

İLÇE PROJE PROJE EYLEMLERİ AÇIKLAMA 

AKÖREN 
Alternatif 
Üretim 

Seracılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve 
demonstrasyon faaliyetleri yürütülmesi 

İl genelinde seracılık faaliyetleri 
(jeotermal sera hariç) planlı ve bir 
yönetim anlayışıyla ele alınmalı. Bu 
yönetim süreci; hangi ürünlerin 
üretileceği, zararlılarla mücadele ve 
pazarlanması aşamalarını kapsar 
şekilde planlanmalı. 

AKÖREN Hayvancılık 

Küçükbaş hayvancılık için ağıl veya çadır ağıl 
sistemi oluşturulması ve hayvan bakımı, besleme, 
aşılama, hijyen gibi konularda demonstrasyon 
faaliyetleri yürütülmesi 

  

AKÖREN Meyvecilik 
Meyve üretiminde ürün çeşitliliğinin artırılması ve 
kapama meyve bahçelerinin oluşturulması 

Görece az su tüketen ürünler tercih 
edilmeli 

AKÖREN 
Tarımsal 
Altyapı 

Sulama eğitimleri ve su kullanımına yönelik 
bilinçlendirme faaliyetleri 

  

AKÖREN Turizm 

1-Klistra'nın turizme kazandırılabilmesi için 
koruma amaçlı imar planının onaylanması 
gerekmektedir. (plan onayı ile ilgili süreçte bir 
sıkıntı bulunmakta olup süreç tıkanmış olarak 
bilinmektedir.) 
2-Lystra hüyüğünde kazı çalışması yapılması 
3- Dağ sarnıcı yaylasında şenlikler 
düzenlenmektedir. Şenliklerin çeşitli aktivitelerle 
daha dinamik hale getirilmesi,  
4- Şenlikler ile ilişkili şekilde mavi boğaz kanyonu, 
klistra, lystra gibi önemli Turizm alanlarına 
gezilerin düzenlenmesi 

Klistra koruma amaçlı imar planının 
onayı ile ilgili süreçte problem 
bulunmakta olup süreç tıkanmış 
olarak bilinmektedir. 
Dağ sarnıcı şenliklerine sadece Konya 
il merkezinden katılımlar olması bile 
ilçeye bir hareketlilik getirecektir. 

AKÖREN Üretim Tesisi 

1-İlçede bulunan tekstil atölyesinin işlevsel hale 
getirilmesi fason üretime yönelik bağlantıların 
sağlanması 
2-Mantar Kompost tesisi  

1-Tekstil atölyesi çok faal değildir.  
2-Mantarın üretim ortamını oluşturan 
kompost, kültür mantarı 
yetiştiriciliğinin en büyük girdi 
maliyetini oluşturuyor. Kompostun 
başka illerden yüksek maliyetle temin 
edilmesi üreticilerin karşılaştıkları en 
büyük sorunu teşkil ediyor 

AKÖREN 

Yöresel 
ürünler 
markalaşma 
ve 
pazarlama 

1-İlçede bulunan özellikli yöresel ürünlerin coğrafi 
işaretinin alınmasına yönelik çalışmalar yapılması  
2-Üretilen yöresel ürünlerin gelecek nesillere de 
aktarılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi 
3-Üretilen ürünlerin yöreye özgü tek bir marka 
çatısı altında toplanması 
4-Ürünlerin standartlaştırma çalışmalarının 
yapılması, standartlaştırmaya yönelik eğitimler 
verilmesi 
5-İl genelinde belirlenen stratejik noktalarda satış 
ofislerinin kurulması (il merkezinde bulunan bir 
kurumun sorumluluğunda yürütülebilir.) 
6-Tek bir çatı altında kurulacak e-ticaret 
platformu üzerinden il genelinde üretilen 
ürünlerin pazarlanması (sorumlu bir kurum 
öncülüğünde e-ticaret platformunun da tek çatı 
altında kurulması ve ilin tüm ilçelerine ait 
ürünlerin pazarlanması) 

Susam, tahin, pekmez, halı, akviran 
kilimi, yün çorap 

  



AKŞEHİR 

İLÇE PROJE PROJE EYLEMLERİ AÇIKLAMA 

AKŞEHİR 
Alternatif 
Üretim 

1-Seracılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, 
seracılığa yönelik demonstrasyon faaliyetleri 
yürütülmesi2-Et tavukçuluğunda sözleşmeli 
üretim modeli oluşturulması (KÖYTÜR örneği 
uygulanabilir) 

1-Gözpınar Mahallesindeki sıcak suyun seracılık 
faaliyetlerinde kullanılması 

AKŞEHİR 
Bitkisel 
üretim 

Mevcut kiraz bahçelerinin yenilenmesi, kiraza 
ilaveten vişne üretiminin desteklenmesi ve 
ticarileştirilmesi 

Kiraz üretiminde verimde düşüşler yaşanmaktadır. 
Kiraz bahçelerinin yenilenmesi acil bir ihtiyaçtır. 
Yenileme çalışmaları yapılırken verimliliğin 
sağlanması adına konu hakkında uzman kişilerce 
sürecin yürütülmesi gerekmektedir. 

AKŞEHİR 
Tarımsal 
Altyapı 

Yerel Haşhaş tohumlarının çoğaltılmasına yönelik 
çalışmalar yapılması 

  

AKŞEHİR Turizm Tarih ve kültür turizminin geliştirilmesi 

1- Nasreddin Hoca' nın Uluslararası turizme 
kazandırılması, bu kapsamda Nasreddin Hoca 
Mizah Köyünün kurulması 
2-Nasreddin Hoca festivalinin farklı aktiviteler ve 
turlarla zenginleştirilmesi 
3-Nostaljik demiryolu projesi 
4-Akşehir'in, Büyük Taarruzun planlandığı ve 
başlatıldığı yer olarak  tanıtılması,  
5-Batı Cephesi Karargâhı Müzesine ilaveten tarihi 
canlandıran daha teknolojik tekniklerle o 
atmosferi hissettiren bir müzenin/alanın 
yapılması,  
6-İlçeye okul turlarının düzenlenmesi için 
çalışmalar yapılması,  
7-İlçede bir Arkeolojik müzesi yapılması,  

AKŞEHİR Turizm Eko Turizmve alternatif turizmin geliştirilmesi 

Akşehir’de Karavan turizminin canlandırılması 
adına karavan parkı oluşturulması  
Dağ Turizmi, Gençlik Turizmi, Av Turizmi, kampçılık 
gibi potansiyellerin kullanılması 
Planör ve paraşüt eğitimi merkezi olması avantajı 
ile paraşüte yönelik aktiviteler gerçekleştirilmesi 
Mevcut sıcak su kaynağının Turizmamaçlı 
kullanılması (Gözpınar Mahallesi) 

AKŞEHİR Turizm Turizme yönelik tanıtım faaliyetlerinin yapılması 

Küçük Ağa dizisinin gündeme getirilerek Akşehir’in 
tanıtımında kullanılması 
Nasrettin hoca, Büyük Taarruz, Akşehir temalı 
hediyelik eşya üretimi 

AKŞEHİR 
Üretim 
Tesisi 

Meyve suyu işleme, paketleme ve kurutma, Turşu-
sirke üretim, Likit Pastörize Yumurta üretim ve 
işleme tesislerinin oluşturulması 

  

AKŞEHİR 

Yöresel 
ürünler 
markalaşma 
ve 
pazarlama 

1-İlçede bulunan özellikli yöresel ürünlerin coğrafi 
işaretinin alınmasına yönelik çalışmalar yapılması  
2-Üretilen yöresel ürünlerin gelecek nesillere de 
aktarılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi 
3-Üretilen ürünlerin yöreye özgü tek bir marka 
çatısı altında toplanması 
4-Ürünlerin standartlaştırma çalışmalarının 
yapılması, standartlaştırmaya yönelik eğitimler 
verilmesi 
5-İl genelinde belirlenen stratejik noktalarda satış 
ofislerinin kurulması (il merkezinde bulunan bir 
kurumun sorumluluğunda yürütülebilir.) 
6-Tek bir çatı altında kurulacak e-ticaret platformu 
üzerinden il genelinde üretilen ürünlerin 
pazarlanması (sorumlu bir kurum öncülüğünde e-
ticaret platformunun da tek çatı altında kurulması 
ve ilin tüm ilçelerine ait ürünlerin pazarlanması) 

Akşehir helvası, Akşehir kirazı, kiraz lokumu, Gedil 
mahallesi Sarımsak 
İl genelinde kurulacak yöresel ürünler satış 
ofislerinden biri çevre ilçelere de hizmet eder 
şekilde Akşehir ilçesinde kurulabilir.  



ALTINEKİN 

İLÇE PROJE PROJE EYLEMLERİ AÇIKLAMA 

ALTINEKİN 
Alternatif 
Üretim 

Lavanta, kimyon, Kekik vb. bitkilerin 
yetiştirilmesi ve Tıbbi aromatik bitki 
işleme ve paketleme tesisi kurulması 

  

ALTINEKİN 
Bitkisel 
üretim 

1-Mercimek ve Nohut gibi baklagil 
üretiminin teşvik edilmesi 
2-Kapama ceviz ve badem bahçelerinin 
oluşturulması 
3-Kuşyemi bitkisinin üretiminin 
artırılması  

3-Konya ilinde en fazla kuş yemi 
üretimi Altınekin ilçesinde 
yapılmaktadır. Ülkemizin kuş yemi 
ithalatı yaptığı da bilinmektedir. 
Pazarlama durumu da araştırılarak 
kuş yemi üretiminin 
yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 

ALTINEKİN Hayvancılık 
Küçükbaş hayvancılık için ağıl veya çadır 
ağıl sistemi oluşturulması ve 
demonstrasyon faaliyetleri yürütülmesi 

  

ALTINEKİN 
Tarımsal 
Altyapı 

1-Hasat kayıplarının en aza indirilmesi 
amacıyla demonstrasyon faaliyetleri 
yürütülmesi 
2-Kesimhane yapılması 

Biçerdöver operatörü yetiştirme 
projesi gibi. 

ALTINEKİN 
Üretim 
Tesisi 

Tohum ıslahına yönelik çalışmalar 
yapılması ve tohum eleme tesisi 
kurulması 

  

ALTINEKİN 

Yöresel 
ürünler 
markalaşma 
ve 
pazarlama 

1-İlçede bulunan özellikli yöresel 
ürünlerin coğrafi işaretinin alınmasına 
yönelik çalışmalar yapılması  
2-Üretilen yöresel ürünlerin gelecek 
nesillere de aktarılmasına yönelik eğitim 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 
3-Üretilen ürünlerin yöreye özgü tek bir 
marka çatısı altında toplanması 
4-Ürünlerin standartlaştırma 
çalışmalarının yapılması, 
standartlaştırmaya yönelik eğitimler 
verilmesi 
5-İl genelinde belirlenen stratejik 
noktalarda satış ofislerinin kurulması (il 
merkezinde bulunan bir kurumun 
sorumluluğunda yürütülebilir.) 
6-Tek bir çatı altında kurulacak eticaret 
platformu üzerinden il genelinde üretilen 
ürünlerin pazarlanması (sorumlu bir 
kurum öncülüğünde e-ticaret 
platformunun da tek çatı altında 
kurulması ve ilin tüm ilçelerine ait 
ürünlerin pazarlanması) 

Kabak çekirdeği, Zıvarık (Altınekin) 
Cücük tarhanası 

 

  



BEYŞEHİR 

İLÇE PROJE PROJE EYLEMLERİ AÇIKLAMA 

BEYŞEHİR 
Alternatif 
Üretim 

1-Kestane üretimi ile ilgili Deneme çalışmalarının 
yapılması2-Adaçayı, kekik, ıhlamur gibi bitkilerin 
yetiştirilmesi ve Tıbbi aromatik bitki işleme ve 
paketleme tesisi kurulması 

  

BEYŞEHİR Arıcılık 

1-Arı ürünleri kontrol ve paketleme tesisi kurulması 
2-Arıcılık ile ilgili  demonstratif özellikli eğitimlerin 
verilmesi 
3-Arıcılık ile ilgili ürün çeşitliliğinin sağlanması (arı sütü, 
polen, propolis vb) 

  

BEYŞEHİR 
Bitkisel 
üretim 

Bitkisel Üretimde Gübreleme, Sulama teknikleri, 
Sertifikalı tohum kullanımı gibi konularda bilinçlendirme 
faaliyetleri yapılması 

  

BEYŞEHİR Hayvancılık 

1-Küçükbaş Hayvancılık; hayvan bakımı, besleme, 
aşılama, hijyen gibi konularda demonstrasyon 
faaliyetleri yürütülmesi 
2-Sağım makine ve ekipman alımına yönelik destek 
verilmesi 

  

BEYŞEHİR 
Tarımsal 
Altyapı 

Sebze ve meyve hali, Soğuk hava deposu gibi altyapı 
ihtiyaçlarının giderilmesi 

  

BEYŞEHİR Turizm 

1- Tarihî Mekânların Ziyareti, Balıkçılık, Avcılık, Bisiklet 
Safari, Dağcılık, Doğa Yürüşü, Foto Safari, Kuş 
Gözlemciliği, Offroad, Yamaç Paraşütü, Göl Turizmi 
Teknecilik, Su Sporları gibi birçok etkinlik halihazırda 
yapılmaktadır. Turizme yönelik birçok altyapı hazır 
durumdadır. Bunun canlanması ve turizmden elde 
edilen gelirlerin artırılması için ihtiyaçlar belirlenmeli ve 
ihtiyaçlara yönelik yol haritaları oluşturulması 
2-Su sporlarına yönelik turnuvaların ilçede yapılması ile 
ilgili çalışmalar yapılması 
3-Konaklama tesislerinde hizmet kalitesinin artırılması 
için gerekli eğitimlerin verilmesi 
4-Tanıtımına yönelik aktivitelerin bütüncül pazarlama 
yaklaşımı içinde çeşitlendirilmesi desteklenmesi 
5-Karavan kampı yapımı 

Karavan kampı: Müsiad 
tarafından yatırım yapılması 
planlanan karavan turizmi 
kapsamında rotaların ve 
karavan kamplarının yerlerinin 
belirlenmesine yönelik 
çalışmalar yürütülmektedir. Bu 
çalışma ile ilçe için de karavan 
kampı önerilecektir. Müsiad 
tarafından yatırım yapılması 
beklenebileceği gibi yerel 
kaynaklar ile de yapılabilir. 

BEYŞEHİR 
Üretim 
Tesisi 

Ürün işleme ve paketleme tesisi kurulması   

BEYŞEHİR 

Yöresel 
ürünler 
markalaşma 
ve 
pazarlama 

1-İlçede bulunan özellikli yöresel ürünlerin coğrafi 
işaretinin alınmasına yönelik çalışmalar yapılması  
2-Üretilen yöresel ürünlerin gelecek nesillere de 
aktarılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi 
3-Üretilen ürünlerin yöreye özgü tek bir marka çatısı 
altında toplanması 
4-Ürünlerin standartlaştırma çalışmalarının yapılması, 
standartlaştırmaya yönelik eğitimler verilmesi 
5-İl genelinde belirlenen stratejik noktalarda satış 
ofislerinin kurulması (il merkezinde bulunan bir 
kurumun sorumluluğunda yürütülebilir.) 
6-Tek bir çatı altında kurulacak eticaret platformu 
üzerinden il genelinde üretilen ürünlerin pazarlanması 
(sorumlu bir kurum öncülüğünde e-ticaret 
platformunun da tek çatı altında kurulması ve ilin tüm 
ilçelerine ait ürünlerin pazarlanması) 

Akçabelen(Çetmi) Şeker 
Fasulyesi, Tarhana ve Un 
tarhanası, Salamura keçi 
peyniri, Beyşehir Göl sazanı 

  



BOZKIR 

İLÇE PROJE PROJE EYLEMLERİ AÇIKLAMA 

BOZKIR Arıcılık 

Arıcılık faaliyetlerinde ürün çeşitliliğinin 
artırılmasına yönelik (Arı Sütü, polen ve 
Propolis gibi) demonstratif özellikli 
eğitimler verilmesi  

İlçede arıcılık kooperatifi 
tarafından Bal dolum tesisi projesi 
hayata geçiriliyor 

BOZKIR 
Bitkisel 
üretim 

Bağcılığın yaygınlaştırılması    

BOZKIR Hayvancılık 

Keçi Yetiştiriciliği ve Küçükbaş hayvancılık 
için ağıl veya çadır ağıl sistemi 
oluşturulması ve demonstrasyon 
faaliyetleri yürütülmesi 

İlçedeki küçükbaş hayvancılık 
faaliyetleri koyundan ziyade keçi 
ağırlıklı yürütülmektedir. Keçi sütü 
oldukça katma değerli bir ürün 
olup Keçi üretiminin ilçede 
desteklenmesi.  
Keçi üretimine yönelik potansiyeli 
fazla olan Taşeli yöresinde (Bozkır, 
Hadim, Taşkent, Ermenek, 
Başyayla Sarıveliler) keçi vadisi 
projesi geliştirilebilir. 

BOZKIR Meyvecilik 
Kapama Meyve (Elma) Bahçelerinin 
teşvik edilmesi 

  

BOZKIR 
Tarımsal 
Altyapı 

Soğuk hava deposu ve Süt toplama 
merkezi ihtiyaçlarının giderilmesi 

  

BOZKIR Turizm Zengibar Kalesinin turizme kazandırılması 
Kazı çalışmalarının yapılması 
gerekmektedir. Anadolunun Efes'i 
olabilecek potansiyele sahiptir.  

BOZKIR 
Üretim 
Tesisi 

Meyve kurutma tesisi ve Turşu-sirke 
üretim tesisi kurulması 

  

BOZKIR 

Yöresel 
ürünler 
markalaşma 
ve 
pazarlama 

1-İlçede bulunan özellikli yöresel 
ürünlerin coğrafi işaretinin alınmasına 
yönelik çalışmalar yapılması  
2-Üretilen yöresel ürünlerin gelecek 
nesillere de aktarılmasına yönelik eğitim 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 
3-Üretilen ürünlerin yöreye özgü tek bir 
marka çatısı altında toplanması 
4-Ürünlerin standartlaştırma 
çalışmalarının yapılması, 
standartlaştırmaya yönelik eğitimler 
verilmesi 
5-İl genelinde belirlenen stratejik 
noktalarda satış ofislerinin kurulması (il 
merkezinde bulunan bir kurumun 
sorumluluğunda yürütülebilir.) 
6-Tek bir çatı altında kurulacak eticaret 
platformu üzerinden il genelinde üretilen 
ürünlerin pazarlanması (sorumlu bir 
kurum öncülüğünde e-ticaret 
platformunun da tek çatı altında 
kurulması ve ilin tüm ilçelerine ait 
ürünlerin pazarlanması) 

Üzüm, pekmez, bal, tahin, küflü 
peynir, bıçak, kilim 

  



 

CİHANBEYLİ 

 

İLÇE PROJE PROJE EYLEMLERİ AÇIKLAMA 

CİHANBEYLİ 
Alternatif 
Üretim 

Nohut, kimyon, çörekotu ve mercimek 
üretiminin desteklenmesi ve Tıbbi 
aromatik bitki işleme ve paketleme tesisi 
kurulması 

  

CİHANBEYLİ 
Alternatif 
Üretim 

Seracılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve 
demonstrasyon faaliyetleri yürütülmesi 

İl genelinde seracılık faalietleri 
(jeotermal sera hariç) planlı ve bir 
yönetim anlayışıyla ele alınmalı. 
Bu yönetim süreci; hangi ürünlerin 
üretileceği, zararlılarla mücadele 
ve pazarlanması aşamalarını 
kapsar şekilde planlanmalı. 

CİHANBEYLİ 
Bitkisel 
üretim 

Kapama ceviz veya badem bahçelerinin 
desteklenmesi ve demonstrasyon 
faaliyetleri yürütülmesi 

  

CİHANBEYLİ Hayvancılık 

Keçi Yetiştiriciliği ve Küçükbaş 
hayvancılık için ağıl veya çadır ağıl 
sistemi oluşturulması ve demonstrasyon 
faaliyetleri yürütülmesi 

  

CİHANBEYLİ 
Tarımsal 
Altyapı 

Tohum ıslahı ve eleme tesisleri ile 
Kuraklığa dayanıklı ürünlerin üretim 
potansiyelinin araştırılması ve üretilmesi   

  

CİHANBEYLİ Turizm 
Tuz gölü ve civarında kırsal 
Turizmyaygınlaştırılabilir. Sağlık turizmi 
amacıyla tuz odaları oluşturulması.  

Doğal yapısı korunarak yapılması 

CİHANBEYLİ 
Üretim 
Tesisi 

1-Bulgur-Bakliyat işleme paketleme 
tesisi kurulması 
2-İlçedeki süt üretim tesisleri için peynir 
ve yoğurt, kaymak, tereyağı gibi katma 
değerli ürün üretmek amacıyla entegre 
tesis kurulması 

  

 

  



 

ÇELTİK 

 

İLÇE PROJE PROJE EYLEMLERİ AÇIKLAMA 

ÇELTİK 
Alternatif 
Üretim 

Tohumluk üretiminin desteklenmesi   

ÇELTİK 
Bitkisel 
üretim 

Kapama ceviz veya badem bahçelerinin 
desteklenmesi ve demonstrasyon 
faaliyetleri yürütülmesi 

  

ÇELTİK Hayvancılık 
Küçükbaş hayvancılık için ağıl veya çadır 
ağıl sistemi oluşturulması ve 
demonstrasyon faaliyetleri yürütülmesi 

  

ÇELTİK 
Tarımsal 
Altyapı 

Süt toplama merkezi kurulması   

ÇELTİK 
Tıbbi 
aromatik 
bitkiler 

Soğan, Çörekotu, rezene, aspir, kimyon 
gibi ürünler için paketleme tesisi 
kurulması 

Coğrafi işaret çalışmalarının 
yapılması, paketlenerek 
pazarlanması ile ilgili çalışmalar 
yürütülmesi 

ÇELTİK 
Üretim 
Tesisi 

Biyodizel yakıt üretimine yönelik tesis 
kurulması 

  

ÇELTİK 
Üretim 
Tesisi 

Bulgur Fabrikası ve Bakliyat işleme ve 
paketleme tesisi kurulması 

  

ÇELTİK 
Üretim 
Tesisi 

Kozmetik ürün (Sabun vb) üretim tesisi 
kurulması 

  

 

  



ÇUMRA 

İLÇE PROJE PROJE EYLEMLERİ AÇIKLAMA 

ÇUMRA Hayvancılık 
Hayvancılık Faaliyetlerinin İyileştirilmesi 
ve Büyükbaş Hayvancılığın desteklemesi 

1) Hayvancılık faaliyetlerinde 
hijyen ve kaliteyi artırmak için 
demonstratif özellikli eğitimlerin 
verilmesi. 2) Meraların ıslahı  

ÇUMRA 
Tarımsal 
Altyapı 

Suyun Bilinçli Kullanımına yönelik 
faaliyetler gerçekleştirilmesi 

1) Suyun bilinçli kullanımına 
yönelik eğitimler verilmesi, 
2) Yeterli bilinç oluşana kadar 
demonstrasyon uygulamalarının 
yapılması 

ÇUMRA Turizm 

1-Çatalhöyük’ün turizme kazandırılmasına 
yönelik çalışmalar yapılması 
2-Ulusal ve uluslararası kazı gruplarının 
bölgeye getirilmesi ve böylece marka 
değerinin artırılması 
3-Tanıtım faaliyetlerinin güçlü şekilde 
yapılması 
4-Çatalhöyük’de kadın çalışma atölyesi 
kurulması 
5-Boncuklu hüyükte kazı çalışmalarının 
başlatılması 

KBB tarafından Çatalhöyük'ün 
turizme kazandırılmasına yönelik 
çalışmalar yapılmaktadır. Mevka 
Güdümlü Proje Desteği ile 
destekleyecektir. 

ÇUMRA 
Üretim 
Tesisi 

Havuç işleme paketleme tesisi kurulması   

ÇUMRA 
Üretim 
Tesisi 

Biyogaz/Organik gübre üretim tesisi 
kurulması  

  

ÇUMRA 
Üretim 
Tesisi 

Flake yem üretim tesisi kurulması   

ÇUMRA 

Yöresel 
ürünler 
markalaşma 
ve 
pazarlama 

1-İlçede bulunan özellikli yöresel 
ürünlerin coğrafi işaretinin alınmasına 
yönelik çalışmalar yapılması  
2-Üretilen yöresel ürünlerin gelecek 
nesillere de aktarılmasına yönelik eğitim 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 
3-Üretilen ürünlerin yöreye özgü tek bir 
marka çatısı altında toplanması 
4-Ürünlerin standartlaştırma 
çalışmalarının yapılması, 
standartlaştırmaya yönelik eğitimler 
verilmesi 
5-İl genelinde belirlenen stratejik 
noktalarda satış ofislerinin kurulması (il 
merkezinde bulunan bir kurumun 
sorumluluğunda yürütülebilir.) 
6-Tek bir çatı altında kurulacak eticaret 
platformu üzerinden il genelinde üretilen 
ürünlerin pazarlanması (sorumlu bir 
kurum öncülüğünde e-ticaret 
platformunun da tek çatı altında 
kurulması ve ilin tüm ilçelerine ait 
ürünlerin pazarlanması) 

Kavun, kuru fasulye, çerezlik 
kabak,havuç 

  



DERBENT 

İLÇE PROJE PROJE EYLEMLERİ AÇIKLAMA 

DERBENT 
Alternatif 
Üretim 

Halıcılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için halı atölyesi 
kurulması ve halıcılık eğitimleri verilmesi 

  

DERBENT 
Alternatif 
Üretim 

Katma değeri artırmak için sütün işlenerek kaymak, peynir 
ve tereyağı şeklinde satılması için süt birlikleri tarafından 
işletme kurulması 

  

DERBENT 
Alternatif 
Üretim 

Organik tarıma yönelik demonstrasyon faaliyetleri 
yürütülmesi 

  

DERBENT Arıcılık 
Arıcılık faaliyetlerinde ürün çeşitliliğinin artırılmasına 
yönelik (Arı Sütü, polen ve Propolis gibi) demonstrasyon 
faaliyetleri yürütülmesi 

  

DERBENT 
Bitkisel 
üretim 

Kuru ve taze fasulye üretiminde standardizasyon 
çalışmalarının yapılması ve buna yönelik demonstrasyon 
faaliyetleri yürütülmesi 

  

DERBENT Hayvancılık 

Keçi Yetiştiriciliği ve Küçükbaş hayvancılık için ağıl veya çadır 
ağıl sistemi oluşturulması ve Hayvancılık faaliyetlerinin daha 
modern yöntemlerle yapılması için modern ahırların 
oluşturulması, hayvancılığa yönelik hijyen, bakım, besleme 
ve rasyon gibi demonstrasyon faaliyetleri yürütülmesi 

İlçede azalma eğilimi gösteren kıl 
keçisine yetiştiriciliğine yönelik 
tedbirlerin alınması gerekmektedir 

DERBENT 
Tarımsal 
Altyapı 

Genç çiftçi projesi uygulanması 

İlçede çiftçiler giderek yaşlanmakta 
olup, genç çiftçilere ihtiyaç 
bulunmaktadır. Buna yönelik gençlerin 
ilçede kalmasına yönelik farkındalık ve 
bilinçlendirme çalışmaları yapılması ve 
genç çiftçiler yetiştirilmesi 

DERBENT 
Tarımsal 
Altyapı 

Soğuk hava deposu yapılması   

DERBENT 
Tıbbi 
aromatik 
bitkiler 

Tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesine yönelik 
demonstrasyon faaliyetleri yürütülmesi  

İlçede Lavanta bahçesi kuruluyor 

DERBENT Turizm Kış Turizminin geliştirilmesi 

1) Aladağda kayak merkezi 
bulunmaktadır. KBB tarafından 
projelendirilmiş olup yapım işleri henüz 
tamamlanmamıştır. Tamamlanması  
2) Kayak merkezinde yöresel ürünlerin 
pazarlanabilmesi için; özellikli ürünlerin 
coğrafi işaretlerinin alınması, ürünlerin 
tek bir marka ile pazarlanması, 
ürünlerin paketlenerek doğrudan 
tüketiciye sunulmasına imkan 
sağlayacak tesisin kurulması.  

DERBENT Üretim Tesisi 
Meyve işleme ve kurutma tesislerinin kurulması, Taze 
fasulyenin dilimlenerek kurutulması ve paketlenmesine 
yönelik tesis kurulması 

  

DERBENT 

Yöresel 
ürünler 
markalaşma 
ve pazarlama 

1-İlçede bulunan özellikli yöresel ürünlerin coğrafi işaretinin 
alınmasına yönelik çalışmalar yapılması  
2-Üretilen yöresel ürünlerin gelecek nesillere de 
aktarılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi 
3-Üretilen ürünlerin yöreye özgü tek bir marka çatısı altında 
toplanması 
4-Ürünlerin standartlaştırma çalışmalarının yapılması, 
standartlaştırmaya yönelik eğitimler verilmesi 
5-İl genelinde belirlenen stratejik noktalarda satış ofislerinin 
kurulması (il merkezinde bulunan bir kurumun 
sorumluluğunda yürütülebilir.) 
6-Tek bir çatı altında kurulacak eticaret platformu 
üzerinden il genelinde üretilen ürünlerin pazarlanması 
(sorumlu bir kurum öncülüğünde e-ticaret platformunun da 
tek çatı altında kurulması ve ilin tüm ilçelerine ait ürünlerin 
pazarlanması) 

Taze fasulye, Kuru fasulye, çilek, halıcılık 



DEREBUCAK 

İLÇE PROJE PROJE EYLEMLERİ AÇIKLAMA 

DEREBUCAK 
Alternatif 
Üretim 

Böğürtlen Yetiştiriciliği, Meyvecilik (Elma, 
Ceviz, Kiraz), Aromatik Bitkiler, Doğadan 
Mantar gibi demonstrasyon faaliyetleri 
yürütülmesi 

  

DEREBUCAK Arıcılık 
Arıcılık ile ilgili ürün çeşitliliğinin sağlanması 
(arı sütü, polen, propolis vb) 

  

DEREBUCAK Hayvancılık 

Süt İnekçiliği, Koyunculuk, Keçi Yetiştiriciliği 
ile ilgili; Yüksek Verimli Irklar, Suni 
Tohumlama, Bakım Besleme, Slaj Yapma, 
Hastalıklarla Mücadele gibi demonstrasyon 
faaliyetleri yürütülmesi 

  

DEREBUCAK 
Tarımsal 
Altyapı 

Sulama Teknikleri, Yüksek Verimli Çeşitler, 
Gübreleme, İlaç Kullanımı, organik tarım, iyi 
tarım uygulamaları gibi demonstrasyon 
faaliyetleri yürütülmesi,  

  

DEREBUCAK Turizm Kırsal Turizmin Geliştirilmesi 

1) Ekopark oluşturulması Bu ekoparkta 
ücretli ve ücretsiz aktiviteler planlayarak 
tüm yıla yaymak, böylelikle ekoturistler ile 
yöre halkının ilgisini artırılacaktır.  
2) Çocuklar için ekoTurizm alanları 
oluşturarak, çocuklarda ekoTurizm 
bilincinin oluşmasını, ailelerin ilgisini ve 
yöre halkının katılımı sağlanacaktır. Bu 
alanlarda agro-Turizmve doğa eğitimi 
konusunda uygulamalı eğitim yapılacaktır.  
3) EkoTurizm turistlerinin konaklama 
imkanlarını geliştirmek için doğal yapıya 
uyum sağlayan oberj ya da orman evleri 
yapılması, kamp alanlarının oluşturulması 
4) Mağaraların ziyarete açık hale 
getirilmesi 
5) Turizm ve hizmet sunumlarına ilişkin 
eğitimlerin verilmesi 
6) Uygun dönemlerde av turizmi, doğa 
sporlarına yönelik aktiviteler-
organizasyonlar düzenlenmesi 

DEREBUCAK 
Üretim 
Tesisi 

Tarımsal ürünlerin katma değerinin 
artırılması için ürünlerin işlenmesine ve 
paketlenmesine yönelik tesislerin kurulması 
(Konserve, Reçel, Kuru Meyveler vb gibi ) 

  

DEREBUCAK 

Yöresel 
ürünler 
markalaşma 
ve 
pazarlama 

1) İlçeye özgü, özellikli ürünlerin coğrafi 
işaret tescilinin alınması 
2) Tek çatı altında bu ürünlerin STK, birlik ya 
da kooperatifler eli ile markalaştırılmasının 
sağlanması 
3) Marka olabilecek ürünlerin katma 
değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar 
yapılması (işlenerek satışa çıkarılması, 
organik hale getirilmesi, kurutulması gibi ) 
4) Marka olabilecek ürünlerin paketlenerek 
doğrudan tüketiciye sunulmasına imkan 
sağlayacak tesisin kurulması ve varsa diğer 
tesis ihtiyaçlarının giderilmesi 
5) Satış alanlarının oluşturulması ve e-ticaret 
ile de satış yapılması 

Şeker Fasulye, Yerli Sarı Domates, Silah, 
Kilim 
Kooperatif şeklinde bir örgütlenme 
altında yöresel ürünlerin ve tıbbı aromatik 
bitkilerin markalaşmasına yönelik projeler 
yürütülmektedir.  
Marka olarak kuru fasulye için kullanılan 
‘Gembos’ marka kullanılabilir. 



DOĞANHİSAR 

İLÇE PROJE PROJE EYLEMLERİ AÇIKLAMA 

DOĞANHİSAR 
Alternatif 
Üretim 

Organik tarım, seracılık ve mantarcılığın 
teşvik edilmesi 

  

DOĞANHİSAR 
Alternatif 
Üretim 

İlçedeki Seramik kilinin işlenmesine 
yönelik çalışmalar yapılması 

Seramik kilinin işlenerek ürüne 
dönüştürülmesine yönelik eğitim 
atölyeleri oluşturulması ve üretilen 
ürünlerin pazarlama çalışmaları 
yapılması 

DOĞANHİSAR Hayvancılık 

Keçi Yetiştiriciliği ve Küçükbaş 
hayvancılık için ağıl veya çadır ağıl 
sistemi oluşturulması, demonstrasyon 
faaliyetleri yürütülmesinin 
gerçekleştirilmesi ve süt toplama 
merkezi oluşturulması 

  

DOĞANHİSAR Meyvecilik 
Kapama vişne ve ceviz bahçesinin 
yaygınlaştırılması 

  

DOĞANHİSAR 
Tarımsal 
Altyapı 

Haşhaş, acıbakla, mantar, çilek ve vişne 
gibi ürünlerin saklama ve pazarlama 
koşullarının iyileştirilmesine yönelik 
ihtiyaçların giderilmesi ve eğitimler 
verilmesi 

  

DOĞANHİSAR Turizm 
Trekking rotaları oluşturulması,  Roma 
dönemine ait kale alanında kazı 
çalışmalarının yapılması  

  

DOĞANHİSAR 
Üretim 
Tesisi 

Meyve kurutma tesisi kurulması, Turşu- 
sirke üretim tesisi kurulması 

  

DOĞANHİSAR 

Yöresel 
ürünler 
markalaşma 
ve 
pazarlama 

1-İlçede bulunan özellikli yöresel 
ürünlerin coğrafi işaretinin alınmasına 
yönelik çalışmalar yapılması  
2-Üretilen yöresel ürünlerin gelecek 
nesillere de aktarılmasına yönelik eğitim 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 
3-Üretilen ürünlerin yöreye özgü tek bir 
marka çatısı altında toplanması 
4-Ürünlerin standartlaştırma 
çalışmalarının yapılması, 
standartlaştırmaya yönelik eğitimler 
verilmesi 
5-İl genelinde belirlenen stratejik 
noktalarda satış ofislerinin kurulması (il 
merkezinde bulunan bir kurumun 
sorumluluğunda yürütülebilir.) 
6-Tek bir çatı altında kurulacak e-ticaret 
platformu üzerinden il genelinde 
üretilen ürünlerin pazarlanması 
(sorumlu bir kurum öncülüğünde e-
ticaret platformunun da tek çatı altında 
kurulması ve ilin tüm ilçelerine ait 
ürünlerin pazarlanması) 

Termiye (acı bakla), Testicilik, 
Seramik toprağı, Peşkir, Vişne, 
Çilek, Haşhaş, Mantar 

  



 

EMİRGAZİ 

 

İLÇE PROJE PROJE EYLEMLERİ AÇIKLAMA 

EMİRGAZİ 
Bitkisel 
üretim 

Kapama ceviz veya badem bahçeleri 
oluşturulması 

  

EMİRGAZİ Hayvancılık 

Küçükbaş hayvancılık için ağıl veya çadır 
ağıl sistemi oluşturulması, hayvancılık 
faaliyetlerinde hijyen ve kaliteyi artırmak 
için demonstratif özellikli eğitimlerin 
verilmesi ve çoban yetiştirilmesi 

  

EMİRGAZİ 
Tıbbi 
aromatik 
bitkiler 

Kekik, Kimyon, Lavanta vb. Tıbbi ve 
aromatik bitki işleme ve paketleme tesisi 
kurulması 

  

EMİRGAZİ 
Üretim 
Tesisi 

Tohum eleme tesisleri kurulması   

EMİRGAZİ 
Üretim 
Tesisi 

Bulgur Fabrikası kurulması   

EMİRGAZİ 

Yöresel 
ürünler 
markalaşma 
ve 
pazarlama 

1-İlçede bulunan özellikli yöresel 
ürünlerin coğrafi işaretinin alınmasına 
yönelik çalışmalar yapılması  
2-Üretilen yöresel ürünlerin gelecek 
nesillere de aktarılmasına yönelik eğitim 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 
3-Üretilen ürünlerin yöreye özgü tek bir 
marka çatısı altında toplanması 
4-Ürünlerin standartlaştırma 
çalışmalarının yapılması, 
standartlaştırmaya yönelik eğitimler 
verilmesi 
5-İl genelinde belirlenen stratejik 
noktalarda satış ofislerinin kurulması (il 
merkezinde bulunan bir kurumun 
sorumluluğunda yürütülebilir.) 
6-Tek bir çatı altında kurulacak eticaret 
platformu üzerinden il genelinde üretilen 
ürünlerin pazarlanması (sorumlu bir 
kurum öncülüğünde e-ticaret 
platformunun da tek çatı altında 
kurulması ve ilin tüm ilçelerine ait 
ürünlerin pazarlanması) 

Üzüm, pekmez, halı 

 

  



EREĞLİ 

İLÇE PROJE PROJE EYLEMLERİ AÇIKLAMA 

EREĞLİ 
Alternatif 
Üretim 

Seracılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, seracılığa yönelik 
demonstrasyon faaliyetleri yürütülmesi ve Akhüyük Jeotermal 
Suyunun seracılık amaçlı kullanılmasına yönelik çalışma yapılması 

İl genelinde seracılık faaliyetleri (jeotermal 
sera hariç) planlı ve bir yönetim anlayışıyla ele 
alınmalı. Bu yönetim süreci; hangi ürünlerin 
üretileceği, zararlılarla mücadele ve 
pazarlanması aşamalarını kapsar şekilde 
planlanmalı. 

EREĞLİ 
Bitkisel 
üretim 

Aile işletmeleri şeklinde fide üretiminin desteklenmesi   

EREĞLİ Hayvancılık 
Küçükbaş Hayvancılık; hayvan bakımı, besleme, aşılama, hijyen gibi 
konularda demonstrasyon faaliyetleri yürütülmesi 

  

EREĞLİ 
Tarımsal 
Altyapı 

1-Çevre ilçelerde üretilen sütlerin de Ereğli’de belirli standartlarda 
işlenmesi adına tedarik zincirleri oluşturulması ve süt ürünleri ARGE 
test laboratuvarı kurulması 
2-Süt işleme tesislerinde kalite standartlarının artırılması ve yeni 
kurulacak işletmelerinin desteklenmesi 
3-Tarım ve tarımsal sanayiye yönelik kalifiye işçi yetiştirme projesi, iş 
yönetimi ve iş geliştirme eğitimleri verilmesi  

  

EREĞLİ 
Tarımsal 
Altyapı 

1-Akgöl Sazlığı havzası kenarındaki tarım arazilerinin yeniden havzaya 
kazandırılması, tarımsal ilaç ve gübrelerin doğal yaşama verecekleri 
zararı düşünerek kullanımının kontrol altına alınması 
2-Toros dağlarından Akgöl Havzasını besleyen taşkın ve sel sularının 
havzaya ulaşmasını sağlayan çalışmaların yapılması  

1-Koruma amacıyla bu bölgede tarımsal 
faaliyetlerin daha bilinçli yapılması 
gerekmektedir. 
2-Akgöl sazlığını besleyen su kaynaklarının 
önündeki engellerin kaldırılması 
gerekmektedir.  

EREĞLİ 
Tarımsal 
Altyapı 

İlçe genelinde yer altı sularının; kaçak, denetimsiz ve aşırı 
kullanılmasını önleyici tedbirlerin alınması. Su kayıplarının önlenmesi 
adına modern sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması 

  

EREĞLİ 
Tarımsal 
Altyapı 

Rüzgar erozyonunun önlenmesi için ağaçlandırma çalışmalarının 
yapılması  

  

EREĞLİ Turizm 
At biniciliğinin Turizm ve sosyal aktivite amaçlı kullanılması 
Akhüyük Jeotermal Kükürtlü Suyunun hem sağlık ve Turizm amaçlı 
kullanımına yönelik çalışma yapılması 

İlçenin Antalya’dan Kapadokya’ya geçişlerde 
Konya-Sultanhanı-Aksaray güzergâhında 
bulunmasından faydalanılarak Ereğli, 
Karapınar ve Halkapınar İlçelerinin bir bütün 
olarak değerlendirilip turizme yönelik 
çalışmalar yapılması 

EREĞLİ Üretim Tesisi 

İlçede ve çevre ilçelerde hayvancılık faaliyetleri yoğun olarak 
yapılmaktadır. Hayvan atıkları, meyve ve sebze atıklarının 
değerlendirilerek biyogaza dönüştürülmesi için biyogaz veya organik 
gübre tesisi kurulması 

  

EREĞLİ Üretim Tesisi 
Siyah havuçtan gıda boyası üretilmesine yönelik üretim tesisi 
kurulması 

Doğanay şirketi siyah havuç üzerine gıda 
boyası üretmek için ( işleme tesisi ) yatırım 
yapmak istiyor. 
mevcut işletmelerin üretim hatlarına ilavelerle 
de üretilmesi sağlanabilir. 

EREĞLİ Üretim Tesisi 
Tarımsal sulama malzemeleri üretim tesisi, Tarım Makineleri 
imalatının desteklenmesi 

  

EREĞLİ 

Yöresel 
ürünler 
markalaşma 
ve pazarlama 

1-İlçede bulunan özellikli yöresel ürünlerin coğrafi işaretinin 
alınmasına yönelik çalışmalar yapılması  
2-Üretilen yöresel ürünlerin gelecek nesillere de aktarılmasına yönelik 
eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 
3-Üretilen ürünlerin yöreye özgü tek bir marka çatısı altında 
toplanması 
4-Ürünlerin standartlaştırma çalışmalarının yapılması, 
standartlaştırmaya yönelik eğitimler verilmesi 
5-İl genelinde belirlenen stratejik noktalarda satış ofislerinin 
kurulması (il merkezinde bulunan bir kurumun sorumluluğunda 
yürütülebilir.) 
6-Tek bir çatı altında kurulacak e-ticaret platformu üzerinden il 
genelinde üretilen ürünlerin pazarlanması (sorumlu bir kurum 
öncülüğünde e-ticaret platformunun da tek çatı altında kurulması ve 
ilin tüm ilçelerine ait ürünlerin pazarlanması) 

Beyaz kiraz, siyah havuç, vişne 
il genelinde oluşturulacak satış ofislerinden 
biri de Ereğli ilçesinde yer alabilir.  

 

  



GÜNEYSINIR 

İLÇE PROJE PROJE EYLEMLERİ AÇIKLAMA 

GÜNEYSINIR 
Alternatif 
Üretim 

Seracılık ve organik tarım faaliyetlerinin 
yapılması ile ilgili demonstrasyon faaliyetleri 
yürütülmesi 

İl genelinde seracılık faaliyetleri 
(jeotermal sera hariç) planlı ve bir 
yönetim anlayışıyla ele alınmalı. Bu 
yönetim süreci; hangi ürünlerin 
üretileceği, zararlılarla mücadele ve 
pazarlanması aşamalarını kapsar 
şekilde planlanmalı. 

GÜNEYSINIR Arıcılık 
Arıcılık faaliyetlerinde ürün çeşitliliğinin 
sağlanması (arı sütü, polen vs) 

  

GÜNEYSINIR 
Bitkisel 
üretim 

İlçe merkezi ve köylerinde Yüksek sistem 
bağcılığın desteklenmesi ve demonstrasyon 
faaliyetler 

  

GÜNEYSINIR Hayvancılık 

Küçükbaş hayvancılık için ağıl veya çadır ağıl 
sistemi oluşturulması ve hayvan bakımı, 
besleme, aşılama, hijyen gibi konularda 
demonstrasyon faaliyetleri yürütülmesi 

  

GÜNEYSINIR 
Tıbbi 
aromatik 
bitkiler 

Lavanta, Papatya, Kekik vb Tıbbı aromatik 
bitkiler üretim, işleme ve paketleme tesisi 
kurulması 

1 )Lavanta üretimi yapılan ilçede tıbbi 
ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ile 
ilgili çalışmaların yürütülmesi, pazar 
araştırmalarına göre yetiştirilebilecek 
katma değerli ürünlerin belirlenmesi 
ve bu ürünlere yönelik 
demonstrasyon faaliyetlerinin 
yürütülmesi, işleme, paketleme ve 
satış tesisi 
2 ) Lavanta konusunda tarımsal 
kalkınma kooperatifi KBB tarafından 
kuruldu. 

GÜNEYSINIR 
Üretim 
Tesisi 

Süt toplama merkezinin kurulması, Süt ve Süt 
ürünleri üretim ve işleme tesisleri kurulması 

  

GÜNEYSINIR 
Üretim 
Tesisi 

Meyve kurutma, işleme ve paketleme tesisi 
kurulması 

  

GÜNEYSINIR 

Yöresel 
ürünler 
markalaşma 
ve 
pazarlama 

1-İlçede bulunan özellikli yöresel ürünlerin 
coğrafi işaretinin alınmasına yönelik çalışmalar 
yapılması  
2-Üretilen yöresel ürünlerin gelecek nesillere 
de aktarılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi 
3-Üretilen ürünlerin yöreye özgü tek bir 
marka çatısı altında toplanması 
4-Ürünlerin standartlaştırma çalışmalarının 
yapılması, standartlaştırmaya yönelik 
eğitimler verilmesi 
5-İl genelinde belirlenen stratejik noktalarda 
satış ofislerinin kurulması (il merkezinde 
bulunan bir kurumun sorumluluğunda 
yürütülebilir.) 
6-Tek bir çatı altında kurulacak e-ticaret 
platformu üzerinden il genelinde üretilen 
ürünlerin pazarlanması (sorumlu bir kurum 
öncülüğünde e-ticaret platformunun da tek 
çatı altında kurulması ve ilin tüm ilçelerine ait 
ürünlerin pazarlanması) 

Üzüm ve kabak çekirdeği 

  



HADİM 

İLÇE PROJE PROJE EYLEMLERİ AÇIKLAMA 

HADİM 
Alternatif 
Üretim 

Ahududu, böğürtlen gibi orman meyvelerinin yetiştiriciliğine yönelik 
çalışmaların yapılması, istenilen potansiyelin yakalanması 
durumunda bu ürünlerin depolanması, işlenmesi ve paketlenmesine 
yönelik entegre tesis yapılması 

Gerekli potansiyelin sağlanması 
durumunda işlenmesine yönelik tesis 
kurulumunda Taşkent ve Hadim ilçeleri 
birlikte değerlendirilmelidir. 

HADİM Arıcılık 
1-Arıcılık faaliyetlerinde ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik (Arı 
Sütü, polen ve Propolis gibi) demonstratif özellikli eğitimler verilmesi 
2-Ürünlerin paketlenmesine yönelik tesis kurulması 

Tesis kurulumunda Taşkent ve Hadim 
ilçeleri bir bütün olarak düşünülmelidir. 
Her iki ilçenin de kullanımına uygun 
şekilde planlanmalıdır. 

HADİM Bitkisel üretim Antep Fıstığı üretiminin teşvik edilmesi    

HADİM Hayvancılık 

1-Keçi Yetiştiriciliği ve Küçükbaş hayvancılık için ağıl veya çadır ağıl 
sistemi oluşturulması ve verimliliğin artırılması, hayvan bakımı, 
hijyen gibi konularda demontrasyon faaliyetlerinin yapılması ayrıca 
çoban yetiştirilmesi 
2-Süt ve süt ürünlerinin üretimine yönelik entegre bir tesisin 
oluşturulması (keçi sütü, keçi peyniri, dondurma yoğurt vs ) 
3-Modern bir Süt toplama tesisinin kurulması 

İlçedeki küçükbaş hayvancılık faaliyetleri 
koyundan ziyade keçi ağırlıklı 
yürütülmektedir. Keçi sütü oldukça katma 
değerli bir ürün olup Keçi üretiminin ilçede 
desteklenmesi.  
Keçi üretimine yönelik potansiyeli fazla 
olan Taşeli yöresinde (Bozkır, Hadim, 
Taşkent, Ermenek, Başyayla Sarıveliler) 
keçi vadisi projesi geliştirilebilir. 

HADİM Meyvecilik 

1) Kirazın çok dayanıklı bir ürün olmaması sebebiyle kiraz için uygun 
depolama ve paketleme tesislerinin oluşturulması. 
2) Kiraz işlemeye yönelik entegre tesisin kurulması, kiraz lokumu, 
kiraz reçeli, konserve, dondurulmuş kiraz, kurutulmuş kiraz, toz kiraz 
gibi ürün çeşitliliğinin sağlanması katma değeri artıracaktır. Bu 
tesislerin uygun görülen alanda kurulması (Hadim ve Taşkent 
ilçelerinin ortak kullanımına sunulabilir.) 
3) Kiraz fiyatlarının düşmemesi adına (ihraç edilmesine rağmen 
rekabetten dolayı çok düşük fiyatlara satılmakta) çiftçilerin rekabet 
etmek yerine örgütlü hareket etmeleri sağlanmalıdır. Bununla ilgili 
halkın bilinçlendirilmesi   
4) Kirazın kalitesini artırmak adına biyolojik mücadele projeleri 
hayata geçirilmesi  

  

HADİM 
Tarımsal 
Altyapı 

Ceviz ile ilgili mekanizasyonun sağlanması 
İhtiyaca göre belirlenecek makine 
ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. 
(Ceviz soyma makinası gibi) 

HADİM Turizm 

1)Taşeli yöresinin Alanya’ya yakın olması avantajından 
faydalanılması gerekmektedir. Alanya çevresinden Kapadokya’ya 
geçen turistlerin Taşeli yöresinde de kalmalarını sağlamak adına 
Bozkır, Güneysınır, Hadim, Taşkent, Sarıveliler, Başyayla, Ermenek 
ilçelerini kapsayan bir alanda bütüncül bir yaklaşımla Turizm 
faaliyetlerinin canlandırılması gerekmektedir.  
2)Karavan turizminin  geliştirilmesi 

Müsiad tarafından yatırım yapılması 
planlanan karavan turizmi kapsamında da 
çalışmalar yürütülmekte olup bu 
kapsamda rotaların ve karavan 
kamplarının yerlerinin belirlenmesine 
yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu 
çalışmalar kapsamında Hadim-Taşkent 
karayolu üzerinde karavan kampının 
yapılması önerilecektir.  

HADİM Üretim Tesisi Meyve Kurutma tesisi, Turşu-sirke üretim tesisi kurulması 

Üretim tesisi ihtiyaçları karşılanırken 
Hadim ve Taşkent ilçelerinin bir bütün 
olarak ele alınması ve her iki ilçenin ortak 
kullanabileceği düşünülmelidir. 

HADİM 

Yöresel 
ürünler 
markalaşma 
ve pazarlama 

1-İlçede bulunan özellikli yöresel ürünlerin coğrafi işaretinin 
alınmasına yönelik çalışmalar yapılması  
2-Üretilen yöresel ürünlerin gelecek nesillere de aktarılmasına 
yönelik eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 
3-Üretilen ürünlerin yöreye özgü tek bir marka çatısı altında 
toplanması 
4-Ürünlerin standartlaştırma çalışmalarının yapılması, 
standartlaştırmaya yönelik eğitimler verilmesi 
5-İl genelinde belirlenen stratejik noktalarda satış ofislerinin 
kurulması (il merkezinde bulunan bir kurumun sorumluluğunda 
yürütülebilir.) 
6-Tek bir çatı altında kurulacak eticaret platformu üzerinden il 
genelinde üretilen ürünlerin pazarlanması (sorumlu bir kurum 
öncülüğünde e-ticaret platformunun da tek çatı altında kurulması ve 
ilin tüm ilçelerine ait ürünlerin pazarlanması) 

Salamura Yaprak - Pekmez - Gök Üzüm - 
Kecimen Üzümü (Kuru) – Kiraz- Kiraz 
Kurusu, ceviz, badem 

 

  



HALKAPINAR 

İLÇE PROJE PROJE EYLEMLERİ AÇIKLAMA 

HALKAPINAR 
Tarımsal 
Altyapı 

Ceviz ile ilgili mekanizasyonun 
sağlanması 

İhtiyaca göre belirlenecek makine 
ihtiyaçlarının karşılanması 
gerekmektedir. (Ceviz soyma 
makinası gibi) 

HALKAPINAR 
Tarımsal 
Altyapı 

Hayvan bakımı, besleme, aşılama, hijyen 
gibi konularda demonstrasyon 
faaliyetleri yürütülmesi 

  

HALKAPINAR 
Tarımsal 
Altyapı 

Sulama Tekniklerinin Geliştirilmesi ve 
bağcılık gibi konularda eğitimler 
verilmesi 

  

HALKAPINAR Turizm 

1-Ekopark oluşturulması Bu ekoparkta 
ücretli ve ücretsiz aktiviteler planlayarak 
tüm yıla yaymak, böylelikle ekoturistler 
ile yöre halkının ilgisini artırılacaktır.  
2-Çocuklar için ekoTurizm alanları 
oluşturarak, çocuklarda ekoTurizm 
bilincinin oluşmasını, ailelerin ilgisini ve 
yöre halkının katılımı sağlanacaktır. Bu 
alanlarda agro-Turizm ve doğa eğitimi 
konusunda uygulamalı eğitim 
yapılacaktır.  
3-EkoTurizmturistlerinin konaklama 
imkanlarını geliştirmek için doğal yapıya 
uyum sağlayan oberj ya da orman evleri 
yapılması  

Halkapınar ve Ereğli ilçelerinin çok 
yakın olması sebebiyle 
Halkapınardan Ereğliye doğru 
günlük insan akımları oldukça fazla 
olup harcamalar genellikle Ereğli 
ilçesinde yapılmaktadır. 
Halkapınar ilçesine haftasonu vakit 
geçirilen, Turizm ve sosyal 
aktivitelerin yoğun olduğu bir vasıf 
yüklemek Ereğli'den Halkapınar'a 
doğru da bir hareket başlayacak ve 
ilçenin ekonomik gelirini 
artıracaktır. 

HALKAPINAR 

Yöresel 
ürünler 
markalaşma 
ve 
pazarlama 

1-İlçede bulunan özellikli yöresel 
ürünlerin coğrafi işaretinin alınmasına 
yönelik çalışmalar yapılması  
2-Üretilen yöresel ürünlerin gelecek 
nesillere de aktarılmasına yönelik eğitim 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 
3-Üretilen ürünlerin yöreye özgü tek bir 
marka çatısı altında toplanması 
4-Ürünlerin standartlaştırma 
çalışmalarının yapılması, 
standartlaştırmaya yönelik eğitimler 
verilmesi 
5-İl genelinde belirlenen stratejik 
noktalarda satış ofislerinin kurulması (il 
merkezinde bulunan bir kurumun 
sorumluluğunda yürütülebilir.) 
6-Tek bir çatı altında kurulacak eticaret 
platformu üzerinden il genelinde üretilen 
ürünlerin pazarlanması (sorumlu bir 
kurum öncülüğünde e-ticaret 
platformunun da tek çatı altında 
kurulması ve ilin tüm ilçelerine ait 
ürünlerin pazarlanması) 

1-Bal, Ceviz, Cevizli sucuk 
(Bandırma), Üzüm, Pekmez, Süt, 
Beyaz kiraz, Kiraz 
2-Marka olabilecek ürünlerin 
işlenerek, paketlenerek doğrudan 
tüketiciye sunulmasına imkan 
sağlayacak tesisler bakımından 
Ereğli ilçesinden faydalanılması  

  



HÜYÜK 

İLÇE PROJE PROJE EYLEMLERİ AÇIKLAMA 

HÜYÜK 
Alternatif 
Üretim 

Yaban mersini ve orman meyveleri ile ilgili 
demostrasyon faaliyetleri 

  

HÜYÜK 
Alternatif 
Üretim 

Geleneksel El Sanatlarının Geliştirilmesi 

1)İlçede testi, çanak, çömlek, 
vazo vb toprağa dayalı üretim ve 
hasırcılık, demircilik gibi 
geleneksel el sanatlarının 
yaşatılmasına yönelik 
atölye/tesis kurulması 
2)Turizm ürünlerinin 
geliştirilmesi için kurslar açmak 
ve ustalar yetiştirmek. 
3)Ürünlerin satış alanlarının 
oluşturulması, e-ticaret ile 
satışların yapılması 

HÜYÜK 
Tıbbi 
aromatik 
bitkiler 

Lavanta, Papatya, Kekik vb işleme ve paketleme 
tesisi 

  

HÜYÜK Turizm 

1-Dağ yürüyüşü, kampçılık, avlanma gibi 
ekoTurizm potansiyellerinin değerlendirilmesine 
yönelik çalışmalar yürütülmesi 
2-Sonsuz Şükran Köyünün çekim gücünden 
faydalanılması. Sonsuz Şükran Köyü Kültür ve 
Sanat Festivali etkinliklerinin sayısının artırılması. 
Festival dönemine özgü aktivitelerin artırılması 

  

HÜYÜK 
Üretim 
Tesisi 

Çilek işleme, kurutma  ve paketleme tesisi 
kurulması 

  

HÜYÜK 
Üretim 
Tesisi 

Kapama ceviz bahçelerinin yaygınlaştırılması, 
kurutma ve işleme tesisi kurulması 

  

HÜYÜK 

Yöresel 
ürünler 
markalaşma 
ve 
pazarlama 

1-İlçede bulunan özellikli yöresel ürünlerin 
coğrafi işaretinin alınmasına yönelik çalışmalar 
yapılması  
2-Üretilen yöresel ürünlerin gelecek nesillere de 
aktarılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi 
3-Üretilen ürünlerin yöreye özgü tek bir marka 
çatısı altında toplanması 
4-Ürünlerin standartlaştırma çalışmalarının 
yapılması, standartlaştırmaya yönelik eğitimler 
verilmesi 
5-İl genelinde belirlenen stratejik noktalarda satış 
ofislerinin kurulması (il merkezinde bulunan bir 
kurumun sorumluluğunda yürütülebilir.) 
6-Tek bir çatı altında kurulacak e-ticaret 
platformu üzerinden il genelinde üretilen 
ürünlerin pazarlanması (sorumlu bir kurum 
öncülüğünde e-ticaret platformunun da tek çatı 
altında kurulması ve ilin tüm ilçelerine ait 
ürünlerin pazarlanması) 

Lavanta, badem, balık, testicilik, 
Hüyük tarhanası, Hüyük Cevizi, 
Hüyük Çileği, Hüyük Başpınar 
Pilavı 

  



ILGIN 

İLÇE PROJE PROJE EYLEMLERİ AÇIKLAMA 

ILGIN 
Alternatif 
Üretim 

İlçedeki sıcak suyun seracılık faaliyetlerinde 
kullanılması 

  

ILGIN 
Bitkisel 
üretim 

Kapama ceviz veya badem bahçeleri 
oluşturulması 

  

ILGIN Hayvancılık 
Küçükbaş hayvansal üretim ile ilgili üretim-
toplama-depo-satış projeleri yapılması 
gerekmektedir.  

  

ILGIN 
Tarımsal 
Altyapı 

Çavuşçugöl'ün korunmasına yönelik gerekli 
tedbirlerin alınması 

Çavuşçugölde su seviyesinin 
düşmesi ve göl bölgesindeki yaban 
hayatının tehdit altında olduğu 
bilinmektedir. (termik santral ile 
ilgili çalışmalar da bu tehdidi 
artırmaktadır.) 

ILGIN 
Tıbbi 
aromatik 
bitkiler 

Lavanta, Kekik, kimyon vb ürünlerin üretiminin 
yaygınlaştırılması ve bu ürünlerin işlenmesi ve 
paketlenmesine yönelik tesis kurulması 

  

ILGIN Turizm 

Termal turizmde sağlık amaçlı (fizik tedavi 
amaçlı) kullanılması na yönelik çalışmalar 
yapılması, termal suyun sıcaklığının el 
vermemesi sebebiyle büyük tesisler yapılması 
mümkün olmadığından butik tesis 
oluşumlarının desteklenmesi 

  

ILGIN 
Üretim 
Tesisi 

Tohum ıslahı ve eleme tesisleri kurulması   

ILGIN 
Üretim 
Tesisi 

Flake yem üretiminin desteklenmesi    

ILGIN 
Üretim 
Tesisi 

Likit Pastörize Yumurta üretim ve işleme 
tesisleri kurulması 

  

ILGIN 

Yöresel 
ürünler 
markalaşma 
ve 
pazarlama 

1-İlçede bulunan özellikli yöresel ürünlerin 
coğrafi işaretinin alınmasına yönelik çalışmalar 
yapılması  
2-Üretilen yöresel ürünlerin gelecek nesillere 
de aktarılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi 
3-Üretilen ürünlerin yöreye özgü tek bir marka 
çatısı altında toplanması 
4-Ürünlerin standartlaştırma çalışmalarının 
yapılması, standartlaştırmaya yönelik eğitimler 
verilmesi 
5-İl genelinde belirlenen stratejik noktalarda 
satış ofislerinin kurulması (il merkezinde 
bulunan bir kurumun sorumluluğunda 
yürütülebilir.) 
6-Tek bir çatı altında kurulacak e-ticaret 
platformu üzerinden il genelinde üretilen 
ürünlerin pazarlanması (sorumlu bir kurum 
öncülüğünde e-ticaret platformunun da tek çatı 
altında kurulması ve ilin tüm ilçelerine ait 
ürünlerin pazarlanması) 

Çerkez peyniri (İlçeye özgü 
mağarada dinlendirilmiş peynir), 
haşhaşlı baklava 

  



KADINHANI 

İLÇE PROJE PROJE EYLEMLERİ AÇIKLAMA 

KADINHANI 
Alternatif 
Üretim 

Seracılık faaliyetlerinin yapılması ile ilgili 
demonstrasyon faaliyetleri yürütülmesi, 
jeotermal suyun seracılık faaliyetlerinde 
kullanılması 

İl genelinde seracılık faalietleri 
(jeotermal sera hariç) planlı ve 
bir yönetim anlayışıyla ele 
alınmalı. Bu yönetim süreci; 
hangi ürünlerin üretileceği, 
zararlılarla mücadele ve 
pazarlanması aşamalarını 
kapsar şekilde planlanmalı. 

KADINHANI 
Bitkisel 
üretim 

Kapama ceviz veya badem bahçelerinin 
desteklenmesi ve demonstrasyon faaliyetleri 
yürütülmesi 

  

KADINHANI 
Bitkisel 
üretim 

Nohut, Mercimek gibi ürünlerin üretiminin 
yayınlaştırılması 

  

KADINHANI 
Tarımsal 
Altyapı 

Flake yem üretiminin desteklenmesi    

KADINHANI 
Tarımsal 
Altyapı 

Su kayıplarının önlenmesi adına modern 
sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması ve 
demonstrasyon faaliyetleri 

  

KADINHANI Turizm 
Meydanlı Köyü Jeotermal Kapasitesinin 
Geliştirilmesi için fizibilite çalışması yapılması 

  

KADINHANI 
Üretim 
Tesisi 

Salçalık biber entegre tesisinin kurulması 

İlçede kapya (salçalık) biber 
üretimi fazladır. İşlenerek 
satılması katma değeri de 
artıracaktır.  

KADINHANI 
Üretim 
Tesisi 

Kozmetik ürün (Sabun vb) üretim tesis, süt ve 
süt ürünlerinin işlenmesine yönelik tesis, 
bulgur üretimine yönelik tesis kurulumlarının 
desteklenmesi 

  

KADINHANI 

Yöresel 
ürünler 
markalaşma 
ve 
pazarlama 

1-İlçede bulunan özellikli yöresel ürünlerin 
coğrafi işaretinin alınmasına yönelik çalışmalar 
yapılması  
2-Üretilen yöresel ürünlerin gelecek nesillere 
de aktarılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi 
3-Üretilen ürünlerin yöreye özgü tek bir marka 
çatısı altında toplanması 
4-Ürünlerin standartlaştırma çalışmalarının 
yapılması, standartlaştırmaya yönelik 
eğitimler verilmesi 
5-İl genelinde belirlenen stratejik noktalarda 
satış ofislerinin kurulması (il merkezinde 
bulunan bir kurumun sorumluluğunda 
yürütülebilir.) 
6-Tek bir çatı altında kurulacak eticaret 
platformu üzerinden il genelinde üretilen 
ürünlerin pazarlanması (sorumlu bir kurum 
öncülüğünde e-ticaret platformunun da tek 
çatı altında kurulması ve ilin tüm ilçelerine ait 
ürünlerin pazarlanması) 

Kadınhanı tahinli pidesi, tulum 
peyniri 

  



KARAPINAR 

İLÇE PROJE PROJE EYLEMLERİ AÇIKLAMA 

KARAPINAR Hayvancılık 
Hayvan bakımı, besleme, aşılama, hijyen gibi konularda 
demonstrasyon faaliyetleri yürütülmesi 

Küçükbaş hayvancılıkta önemli bir 
konuma sahip olan ilçede, üretime 
hammadde sağlamaya yönelik olarak 
küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin 
desteklenmesi, küçükbaş hayvan 
yetiştiriciliğine yönelik sorunların 
çözümlenmesi, çoban yetiştirilmesi, 
mera alanlarının ıslahının sağlanması,  

KARAPINAR 
Tarımsal 
altyapı 

Bölgedeki tarımsal faaliyetler planlanarak yöreye uygun 
ürün deseni belirlenip, su ihtiyacı az olan çeşitler 
seçilmesi ve desteklerin bu ürünlere yönlendirilmesi 

Büyük oranda tarımla uğraşan 
Karapınar İlçesi’nde su ihtiyacı yüksek 
seçilmiş bitkilerin ekimi neticesinde su 
gereksinimleri yıldan yıla artış 
göstermektedir. Artan sulama 
kuyularıyla ve yeraltı sularından aşırı 
çekimler neticesinde yeraltısu seviyesi 
hızla alçalmaktadır. Kontrollü bir 
havza yönetimi ile bu kuyularda ve 
çeşitli ürünlerin üretimlerinde 
sınırlamalar yapılmalıdır. 

KARAPINAR 
Tarımsal 
Altyapı 

Rüzgar erozyonunun önlenmesi için ağaçlandırma 
çalışmalarının yapılması  

  

KARAPINAR Turizm Meke Gölünün Kurtarılması 

1-Buharlaşmanın azaltılması için 
ağaçlandırma (özellikle sürünücü çalı 
ekimi) 
2-Yeraltı su çekiminin kontrol altına 
alınması 
3-Uygun ürün deseni belirlenmesi ve 
su kullanımının azaltılması 

KARAPINAR Turizm 
Turizmi destekleyici bir takım sosyal aktivitelerin ilçeye 
kazandırılması (yamaç paraşütü, balon, offroad, 
Motocross gibi) 

  

KARAPINAR 
Üretim 
Tesisi 

Koyun Yününe Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi 

Yapağıdan; yün, lanolin (yün yağı) ve 
doğal bitki besleyici (fertilizer, gübre) 
elde edilme imkanı olduğu gibi ısı 
yalıtım malzemesi olarak 
kullanılabilmektedir. İlçede bu 
ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar 
yapılması katma değer yaratacaktır. 

KARAPINAR 

Yöresel 
ürünler 
markalaşma 
ve 
pazarlama 

1-İlçede bulunan özellikli yöresel ürünlerin coğrafi 
işaretinin alınmasına yönelik çalışmalar yapılması  
2-Üretilen yöresel ürünlerin gelecek nesillere de 
aktarılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi 
3-Üretilen ürünlerin yöreye özgü tek bir marka çatısı 
altında toplanması 
4-Ürünlerin standartlaştırma çalışmalarının yapılması, 
standartlaştırmaya yönelik eğitimler verilmesi 
5-İl genelinde belirlenen stratejik noktalarda satış 
ofislerinin kurulması (il merkezinde bulunan bir 
kurumun sorumluluğunda yürütülebilir.) 
6-Tek bir çatı altında kurulacak e-ticaret platformu 
üzerinden il genelinde üretilen ürünlerin pazarlanması 
(sorumlu bir kurum öncülüğünde e-ticaret 
platformunun da tek çatı altında kurulması ve ilin tüm 
ilçelerine ait ürünlerin pazarlanması) 

Hırtlak (kelek), Siyah havuç, Yeşilyurt 
Sarımsağı, Küflü Tulum Koyun peyniri, 
Koyun Yoğurdu, Kavurga 

  



 

KULU 

 

İLÇE PROJE PROJE EYLEMLERİ AÇIKLAMA 

KULU 
Alternatif 
Üretim 

Seracılık faaliyetlerinin yapılması ile ilgili 
demonstrasyon faaliyetleri yürütülmesi, 
jeotermal suyun seracılık faaliyetlerinde 
kullanılması 

İl genelinde seracılık 
faaliyetleri (jeotermal sera 
hariç) planlı ve bir yönetim 
anlayışıyla ele alınmalı. Bu 
yönetim süreci; hangi 
ürünlerin üretileceği, 
zararlılarla mücadele ve 
pazarlanması aşamalarını 
kapsar şekilde planlanmalı. 

KULU 
Bitkisel 
üretim 

Kapama ceviz veya badem bahçelerinin 
desteklenmesi ve demonstrasyon 
faaliyetleri yürütülmesi 

  

KULU Hayvancılık 

Keçi Yetiştiriciliği ve Küçükbaş 
hayvancılık için ağıl veya çadır ağıl 
sistemi oluşturulması ve 
demonstrasyon faaliyetleri yürütülmesi 

  

KULU Turizm 
Kuş gözlemciliğine yönelik tesis 
ihtiyaçlarının giderilmesi 

Düden Gölü, Kulu ilçe 
merkezine 5 km. uzaklıkta olup 
suyunun hafif tuzlu olması 
hem flamingo, kılıçgaga gibi 
tuzlu su kuşları, hem de tatlı su 
kuşları göl çevresinde 
barınmaktadır. Kuş 
gözlemcilerinin ilgi odağıdır. 

KULU 
Üretim 
Tesisi 

Tıbbi aromatik bitki işleme ve 
paketleme tesisi, Süt işleme tesisi, 
Bulgur Fabrikası-Bakliyat işleme ve 
paketleme tesisi, Kozmetik ürün (Sabun 
vb) üretim tesisi kurulması 

  

 

  



 

SARAYÖNÜ 

 

İLÇE PROJE PROJE EYLEMLERİ AÇIKLAMA 

SARAYÖNÜ 
Bitkisel 
üretim 

Nohut, Mercimek, bakliyat ve kimyon 
üretiminin desteklenmesi 

  

SARAYÖNÜ Hayvancılık 

1-Hayvan bakımı, besleme, aşılama, hijyen 
gibi konularda demonstrasyon faaliyetleri 
yürütülmesi 
2-Küçükbaş hayvancılık için ağıl veya çadır 
ağıl sistemi oluşturulması ve 
demonstrasyon faaliyetleri yürütülmesi 
3-Süt toplama ile ilgili sorunların 
giderilmesi 
4-Süt ve Süt ürünleri üretimine ve 
paketlenmesine yönelik tesisler kurulması 

  

SARAYÖNÜ 
Tarımsal 
Altyapı 

Tohumluk üretiminin desteklenmesi Kimyon tohumu üretimi  

SARAYÖNÜ 
Üretim 
Tesisi 

Biyogaz/Organik gübre tesisi, bulgur üretim 
tesisi kurulması 

  

SARAYÖNÜ 
Üretim 
Tesisi 

Flake yem üretiminin desteklenmesi    

SARAYÖNÜ 

Yöresel 
ürünler 
markalaşma 
ve 
pazarlama 

1-İlçede bulunan özellikli yöresel ürünlerin 
coğrafi işaretinin alınmasına yönelik 
çalışmalar yapılması  
2-Üretilen yöresel ürünlerin gelecek 
nesillere de aktarılmasına yönelik eğitim 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 
3-Üretilen ürünlerin yöreye özgü tek bir 
marka çatısı altında toplanması 
4-Ürünlerin standartlaştırma çalışmalarının 
yapılması, standartlaştırmaya yönelik 
eğitimler verilmesi 
5-İl genelinde belirlenen stratejik 
noktalarda satış ofislerinin kurulması (il 
merkezinde bulunan bir kurumun 
sorumluluğunda yürütülebilir.) 
6-Tek bir çatı altında kurulacak e-ticaret 
platformu üzerinden il genelinde üretilen 
ürünlerin pazarlanması (sorumlu bir kurum 
öncülüğünde e-ticaret platformunun da tek 
çatı altında kurulması ve ilin tüm ilçelerine 
ait ürünlerin pazarlanması) 

Özkent Koyun Yoğurdu, 
Tandır ve Muhacir Ekmeği, 
Ladik Halısı 

 

  



SEYDİŞEHİR 

İLÇE PROJE PROJE EYLEMLERİ AÇIKLAMA 

SEYDİŞEHİR 
Alternatif 
Üretim 

İlçedeki sıcak suyun seracılık faaliyetlerinde 
kullanılması 

İlçede seracılık faaliyetleri 
Taraşçıda yoğun olarak 
yapılmaktadır.  

SEYDİŞEHİR 
Bitkisel 
üretim 

Kestane deneme ekimlerinin yapılması ve 
demonstrasyon faaliyetleri yürütülmesi 

  

SEYDİŞEHİR Çevre 

1-Çiftçilerin gübre ve ilaç kullanımı konusunda 
bilinçlendirilmesi 
2-Kalitesiz kömür kullanımının engellenmesine yönelik 
tedbirler alınması 
3-Alüminyum tesisi atığı olan kırmızı çamurun yeniden 
kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılması 

  

SEYDİŞEHİR Hayvancılık 
Küçükbaş hayvancılık için ağıl veya çadır ağıl sistemi 
oluşturulması ve demonstrasyon faaliyetleri 
yürütülmesi 

  

SEYDİŞEHİR 
Tıbbi 
aromatik 
bitkiler 

1. Tıbbi aromatik bitkilere yönelik Pazar araştırması 
yapılması 
2. Araştırma sonrasında belirlenen talebe, ihtiyaca ya 
da anlaşmaya göre ürünlerin belirlenmesi 
3. Söz konusu ürünlerin yetiştirilmesi için çiftçilerin 
teşvik edilmesi ve bilinçlendirilmesi 
4. Ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi için tesis 
kurulması 

  

SEYDİŞEHİR Turizm 

1.“Seydişehir Ve Çevresi Paket Turlarla Zenginleşiyor 
Projesi TurizmFizibilite Ve Paket Turlar Analizi” 
çalışması ile oluşturulan paket turların uygulanması 
2. Tanıtım faaliyetlerinin yapılması 
3. Termal tesislerin tanıtımının yapılması. Tesislerin 
ihtiyaç halinde iyileştirilmesi ve hizmet kalitesinin 
artırılması 

  

SEYDİŞEHİR 
Üretim 
Tesisi 

Seydişehir Meyve-sebze kurutma, işleme, paketleme 
tesisi, soğuk hava deposu, Turşu-sirke üretim tesisi, 
Likit Pastörize Yumurta üretim ve işleme tesisi 
kurulması 

  

SEYDİŞEHİR 

Yöresel 
ürünler 
markalaşma 
ve 
pazarlama 

1-İlçede bulunan özellikli yöresel ürünlerin coğrafi 
işaretinin alınmasına yönelik çalışmalar yapılması  
2-Üretilen yöresel ürünlerin gelecek nesillere de 
aktarılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi 
3-Üretilen ürünlerin yöreye özgü tek bir marka çatısı 
altında toplanması 
4-Ürünlerin standartlaştırma çalışmalarının yapılması, 
standartlaştırmaya yönelik eğitimler verilmesi 
5-İl genelinde belirlenen stratejik noktalarda satış 
ofislerinin kurulması (il merkezinde bulunan bir 
kurumun sorumluluğunda yürütülebilir.) 
6-Tek bir çatı altında kurulacak e-ticaret platformu 
üzerinden il genelinde üretilen ürünlerin pazarlanması 
(sorumlu bir kurum öncülüğünde e-ticaret 
platformunun da tek çatı altında kurulması ve ilin tüm 
ilçelerine ait ürünlerin pazarlanması) 

Bal, Nohut, Leblebi, Karpuz, 
Çerezlik kabak, Çilek 
İl genelinde oluşturulacak satış 
ofislerinden biri de Ereğli 
ilçesinde yer alabilir.  

  



TAŞKENT 

İLÇE PROJE PROJE EYLEMLERİ AÇIKLAMA 

TAŞKENT 
Alternatif 
Üretim 

Ahududu, böğürtlen gibi orman meyvelerinin yetiştiriciliğine 
yönelik çalışmaların yapılması, istenilen potansiyelin 
yakalanması durumunda bu ürünlerin depolanması, işlenmesi ve 
paketlenmesine yönelik entegre tesis yapılması 

Gerekli potansiyelin sağlanması durumunda 
işlenmesine yönelik tesis kurulumunda 
Taşkent ve Hadim ilçeleri birlikte 
değerlendirilmelidir. 

TAŞKENT 
Alternatif 
Üretim 

1-Kongul mahallesindeki esans üretimi yeteneğinden 
faydalanılması ve esans üretiminin yaygınlaştırılması 
2-Esans üretimi için gerekli bitkilerin yetiştirilmesine yönelik 
çalışmalar yapılması 

  

TAŞKENT Arıcılık 
Arıcılık faaliyetlerinde verimliliğin artırılması ve ürün 
çeşitliliğinin artırılmasına yönelik (Arı Sütü, polen ve Propolis 
gibi) demonstrasyon faaliyetleri yürütülmesi 

  

TAŞKENT Hayvancılık 

1-Keçi Yetiştiriciliği ve Küçükbaş hayvancılık için ağıl veya çadır 
ağıl sistemi oluşturulması ve verimliliğin artırılması, hayvan 
bakımı, hijyen gibi konularda demontrasyon faaliyetlerinin 
yapılması ayrıca çoban yetiştirilmesi 
2-Modern bir Süt toplama tesisinin kurulması 

İlçedeki küçükbaş hayvancılık faaliyetleri 
koyundan ziyade keçi ağırlıklı yürütülmektedir. 
Keçi sütü oldukça katma değerli bir ürün olup 
Keçi üretiminin ilçede desteklenmesi 
gerekmektedir. 
Keçi üretimine yönelik potansiyeli fazla olan 
Taşeli yöresinde (Bozkır, Hadim, Taşkent, 
Ermenek, Başyayla Sarıveliler) keçi vadisi 
projesi geliştirilebilir. 

TAŞKENT Meyvecilik 

1) Kirazın çok dayanıklı bir ürün olmaması sebebiyle kiraz için 
uygun depolama, paketleme ve kalibrasyon tesislerinin 
oluşturulması. 
2) Kiraz işlemeye yönelik entegre tesisin kurulması, kiraz 
lokumu, kiraz reçeli, konserve, dondurulmuş kiraz, kurutulmuş 
kiraz, toz kiraz gibi ürün çeşitliliğinin sağlanması katma değeri 
artıracaktır. Bu tesislerin uygun görülen alanda kurulması 
(Hadim ve Taşkent ilçelerinin ortak kullanımına sunulabilir.) 
3) Kiraz fiyatlarının düşmemesi adına (ihraç edilmesine rağmen 
rekabetten dolayı çok düşük fiyatlara satılmakta) çiftçilerin 
rekabet etmek yerine örgütlü hareket etmeleri sağlanmalıdır. 
Bununla ilgili halkın bilinçlendirilmesi   
4) Kirazın kalitesini artırmak adına biyolojik mücadele projeleri 
hayata geçirilmesi  

  

TAŞKENT Turizm 

1) Taşeli yöresinin Alanya’ya yakın olması avantajından 
faydalanılması gerekmektedir. Alanya çevresinden 
Kapadokya’ya geçen turistlerin Taşeli yöresinde de kalmalarını 
sağlamak adına Bozkır, Güneysınır, Hadim, Taşkent, Sarıveliler, 
Başyayla, Ermenek ilçelerini kapsayan bir alanda bütüncül bir 
yaklaşımla Turizm faaliyetlerinin canlandırılması gerekmektedir.  
2) Karavan turizminin geliştirilmesi 
3) Çetmi şelalesi, tarihi ve doğal güzellikler ile doğa, dağ turizmi 
projelerinin uygulanması 

Müsiad tarafından yatırım yapılması planlanan 
karavan turizmi kapsamında da çalışmalar 
yürütülmekte olup bu kapsamda rotaların ve 
karavan kamplarının yerlerinin belirlenmesine 
yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu 
çalışmalar kapsamında Hadim-Taşkent 
karayolu üzerinde karavan kampının yapılması 
önerilecektir. 

TAŞKENT Üretim Tesisi 
Göksu-Taşeli projesi kapsamında ağaç işleme atölyesi kurulması 
ile ilgili çalışmaların yürütülmesi 

  

TAŞKENT Üretim Tesisi Meyve Kurutma tesisi, Turşu-sirke üretim tesisi kurulması 

Üretim tesisi ihtiyaçları karşılanırken Hadim ve 
Taşkent ilçelerinin bir bütün olarak ele 
alınması ve her iki ilçenin ortak kullanabileceği 
düşünülmelidir. 

TAŞKENT 

Yöresel 
ürünler 
markalaşma 
ve pazarlama 

1-İlçede bulunan özellikli yöresel ürünlerin coğrafi işaretinin 
alınmasına yönelik çalışmalar yapılması 2-Üretilen yöresel 
ürünlerin gelecek nesillere de aktarılmasına yönelik eğitim 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi3-Üretilen ürünlerin yöreye 
özgü tek bir marka çatısı altında toplanması4-Ürünlerin 
standartlaştırma çalışmalarının yapılması, standartlaştırmaya 
yönelik eğitimler verilmesi5-İl genelinde belirlenen stratejik 
noktalarda satış ofislerinin kurulması (il merkezinde bulunan bir 
kurumun sorumluluğunda yürütülebilir.)6-Tek bir çatı altında 
kurulacak e-ticaret platformu üzerinden il genelinde üretilen 
ürünlerin pazarlanması (sorumlu bir kurum öncülüğünde e-
ticaret platformunun da tek çatı altında kurulması ve ilin tüm 
ilçelerine ait ürünlerin pazarlanması) 

Keçimen(Ekşi Kara) Üzümü, Kiraz kurusu, 
Taşkent Etli Pilavı, Kabuklu Bakla, Köftü, 
Cevizli kömbe, Taşkent Bıçağı, Taşkent 
Tarhanası, Ayranlı çorba, Yarpız(Yaban Nanesi) 
Salatası, Yılanoro Çorbası, Karamık Çorbası, 
Afşar Keçi Peyniri 

 

  



 

TUZLUKÇU 

 

İLÇE PROJE PROJE EYLEMLERİ AÇIKLAMA 

TUZLUKÇU 
Alternatif 
Üretim 

Tohumluk üretiminin desteklenmesi 

1-İlçede tohumculuğu yapılan bitki 
türleri dışında tohumculuğu 
yapılabilecek genetik kaynakların 
tespiti edilmesi (mevcutta 
ayçiçeği)2-Tohumluk üretimine 
yönelik mekanizasyon, paketleme, 
depolama altyapılarının 
desteklenmesi 

TUZLUKÇU 
Alternatif 
Üretim 

İlçedeki sıcak suyun seracılık 
faaliyetlerinde kullanılması 

İlçede 2 dekarlık bir jeotermal sera 
mevcut olup yaygınlaştırılması 
sağlanmalıdır.  

TUZLUKÇU 
Alternatif 
Üretim 

Flake yem üretim tesisi kurulması   

TUZLUKÇU 
Alternatif 
Üretim 

1-Geleneksel el sanatlarının 
yaşatılmasına yönelik İpek halı 
üzerine atölye/tesis kurulması ve 
gençler başta olmak üzere kurslar 
açmak ve usta yetiştirmek, 
yaygınlaştırmak 
2-İpek halının coğrafi işaret tescilinin 
alınması 
3-Ürünlerin satış alanlarının 
belirlenmesi, pazarlama ve reklam 
faaliyetlerinin yapılması e-ticaret ile 
satışların yapılması 

  

TUZLUKÇU Hayvancılık 

Küçükbaş hayvancılık için ağıl veya 
çadır ağıl sistemi oluşturulması ve 
demonstrasyon faaliyetleri 
yürütülmesi 

  

TUZLUKÇU 
Tıbbi 
aromatik 
bitkiler 

Anason ve çörekotu üretiminin 
desteklenmesi 

  

TUZLUKÇU 
Üretim 
Tesisi 

Un, Bulgur, Bakliyat işleme ve 
paketleme, süt işleme gibi tesislerin 
kurulmasının desteklenmesi 

  

 

  



 

YALIHÜYÜK 

 

İLÇE PROJE PROJE EYLEMLERİ AÇIKLAMA 

YALIHÜYÜK 
Alternatif 
Üretim 

Suğla gölü kıyısında olması sebebiyle 
balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi 

  

YALIHÜYÜK Arıcılık 

Arıcılık faaliyetlerinde ürün 
çeşitliliğinin artırılmasına yönelik (Arı 
Sütü, polen ve Propolis gibi) 
demonstrasyon faaliyetleri 
yürütülmesi 

  

YALIHÜYÜK Hayvancılık 
Hayvan rehabilite merkezinin 
kurulması 

KBB tarafından yapılacaktır. 

YALIHÜYÜK Meyvecilik 

Meyveciliğe yönelik demonstrasyon 
faaliyetleri yürütülmesi, verimi 
artırmaya yönelik tedbirler alınması, 
daha verimli türlerin 
yaygınlaştırılması 

  

YALIHÜYÜK 
Tarımsal 
Altyapı 

Hayvancılık ve yem bitkileri 
yetiştiriciliğine yönelik 
demonstrasyon faaliyetleri 
yürütülmesi 

  

YALIHÜYÜK 
Tarımsal 
Altyapı 

İlçede çiftçiler giderek yaşlanmakta 
olup, genç çiftçilere ihtiyaç 
bulunmaktadır. Buna yönelik 
gençlerin ilçede kalmasını özendirici 
çalışmalar yapılması  

  

YALIHÜYÜK Turizm 

İlçenin Suğla gölü kenarında olması 
ve doğal yapısından dolayı ekoturizm 
ve çiftlik turizminin geliştirilmesi 
yönelik faaliyetler yapılması  

  

YALIHÜYÜK 
Üretim 
Tesisi 

Kuru fasulye ve nohut üretimi için 
eleme ve paketleme tesisi yapımı 

çevre yerleşimlerle birlikte 
değerlendirilerek yeterli üretim 
bulunup bulunmadığı hususunda 
gerekli çalışmaların yapılması 
gerekmektedir. 

 

  



 

 

YUNAK 

 

İLÇE PROJE PROJE EYLEMLERİ AÇIKLAMA 

YUNAK 
Alternatif 
Üretim 

1-İlçede tohumculuğu yapılan bitki 
türleri dışında tohumculuğu 
yapılabilecek genetik kaynakların 
tespiti edilmesi 2-Tohumluk üretimine 
yönelik mekanizasyon, paketleme, 
depolama altyapılarının desteklenmesi 

  

YUNAK 
Bitkisel 
üretim 

Kapama ceviz ve badem bahçelerinin 
oluşturulması 

  

YUNAK 
Bitkisel 
üretim 

Salçalık biber entegre tesisinin 
kurulması 

İlçede kapya (salçalık) biber 
üretimi fazladır. İşlenerek satılması 
katma değeri de artıracaktır.  

YUNAK Hayvancılık 

Küçükbaş hayvancılık için ağıl veya 
çadır ağıl sistemi oluşturulması ve 
demonstrasyon faaliyetleri 
yürütülmesi 

  

YUNAK 
Tıbbi 
aromatik 
bitkiler 

1-Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ile 
ilgili deneme çalışmalarının yapılması 
uygun ürünler ile ilgili demonstrasyon 
faaliyetleri yürütülmesi 
2-Çörek otu, anason ve kimyon gibi 
ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi 
yönelik tesis oluşturulması 

  

YUNAK 
Üretim 
Tesisi 

Un, Bakliyat işleme ve paketleme, süt 
işleme, mısır kurutma tesisi gibi 
üretime yönelik tesislerin 
desteklenmesi 

  

YUNAK 
Üretim 
Tesisi 

Flake yem üretim tesisi kurulması   

 

  



 

KARATAY 

İLÇE PROJE PROJE EYLEMLERİ AÇIKLAMA 

KARATAY 
Alternatif 
Üretim 

İlçedeki sıcak suyun seracılık 
faaliyetlerinde kullanılması 

Sıcak su İsmil mahallesinde 
bulunmaktadır. 

KARATAY 
Tarımsal 
Altyapı 

Örgüt yapısının güçlendirilmesi   

KARATAY 
Üretim 
Tesisi 

Likit Pastörize Yumurta üretim ve işleme 
tesisleri kurulması 

  

 

MERAM 

İLÇE PROJE PROJE EYLEMLERİ AÇIKLAMA 

MERAM 
Alternatif 
Üretim 

Seracılık faaliyetlerinin yapılması ile ilgili 
demonstrasyon faaliyetleri yürütülmesi, 
jeotermal suyun seracılık faaliyetlerinde 
kullanılması 

İl genelinde seracılık faaliyetleri 
(jeotermal sera hariç) planlı ve bir 
yönetim anlayışıyla ele alınmalı. 
Bu yönetim süreci; hangi ürünlerin 
üretileceği, zararlılarla mücadele 
ve pazarlanması aşamalarını 
kapsar şekilde planlanmalı. 

MERAM 
Bitkisel 
üretim 

Kapama bahçelerin desteklenmesi   

MERAM Hayvancılık 
Küçükbaş Hayvancılık; hayvan bakımı, 
besleme, aşılama, hijyen gibi konularda 
demonstrasyon faaliyetleri yürütülmesi 

  

MERAM 
Üretim 
Tesisi 

Ürün temizleme, sınıflama, işleme, 
kurutma, paketleme tesislerinin 
desteklenmesi 

  

 

SELÇUKLU 

İLÇE PROJE PROJE EYLEMLERİ AÇIKLAMA 

SELÇUKLU 
Alternatif 
Üretim 

Seracılık faaliyetlerinin yapılması ile ilgili 
demonstrasyon faaliyetleri yürütülmesi, 
jeotermal suyun seracılık faaliyetlerinde 
kullanılması 

İl genelinde seracılık faaliyetleri 
(jeotermal sera hariç) planlı ve bir 
yönetim anlayışıyla ele alınmalı. 
Bu yönetim süreci; hangi ürünlerin 
üretileceği, zararlılarla mücadele 
ve pazarlanması aşamalarını 
kapsar şekilde planlanmalı. 

SELÇUKLU Hayvancılık 
Küçükbaş Hayvancılık; hayvan bakımı, 
besleme, aşılama, hijyen gibi konularda 
demonstrasyon faaliyetleri yürütülmesi 

  

SELÇUKLU 
Tarımsal 
Altyapı 

Tohum Gen Vadisi kurulması   

SELÇUKLU 
Tarımsal 
Altyapı 

AgroPark kurulması Teknokent bünyesinde 

 

  



TÜM İLÇELER 

İLÇE PROJE PROJE EYLEMLERİ AÇIKLAMA 

TÜM 
İLÇELER 

Alternatif 
Üretim 

Seracılık faaliyetlerinde yönetim planlaması 
yapılması 

İl genelinde seracılık faaliyetleri (jeotermal sera hariç) 
planlı ve bir yönetim anlayışıyla ele alınmalı. Bu yönetim 
süreci; hangi ürünlerin üretileceği, zararlılarla mücadele ve 
pazarlanması aşamalarını kapsar şekilde planlanmalı. 

TÜM 
İLÇELER 

Tarımsal 
altyapı 

Orman vasfını yitirmiş alanların ve atıl kalan 
yaylaların küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine 
açılması konusunda girişimlerde 
bulunulması  

il genelinde orman sınırından dolayı çiftçiler yaylalara 
eskiden aktif olarak kullandıkları yaylaları orman sınır 
bölgesinde olmasından dolayı kalmalarına izin 
verilmediğinden kullanamıyorlar. Orman sınır bölgelerinde 
bulunan ve hayvancılık amacıyla kullanılan yaylalarda belirli 
dönemlerde kalma izni verilmesi ile ilgili çalışmalara ihtiyaç 
olmaktadır. (Ormana zarar vermeyecek şekilde) 

TÜM 
İLÇELER 

Tarımsal 
altyapı 

Makine parkurlarının oluşturulması 

Belirli standartlara göre önceliklendirilerek ilçelerde 
makine parkurlarının oluşturulması ve ilçede ihtiyaç olan 
tarım makinelerinin çiftçiler tarafından sırayla 
kullanılmasının sağlanması 

TÜM 
İLÇELER 

Tarımsal 
altyapı 

İl genelinde daha az su tüketen bitkilerin 
geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
yapılması, alt havzalara ya da ilçelerin 
ekolojik özelliklerine göre ürün 
desenlerinin belirlenmesi ve Havza bazlı 
teşviklerde belirlenen ürünlerin 
desteklenmesine yönelik lobi faaliyetlerinin 
yürütülmesi 

Söz konusu çalışma uzun vadeli ve çeşitli etaplar şeklinde 
planlanmalıdır. 
Mevcutta stratejik öneme sahip olan ürünler ile ilgili 
kararlarda İlin ekonomisini olumsuz etkilemeyecek 
tedbirler alınması gerekmektedir. (örneğin şeker pancarı 
ilimiz hatta ülkemiz için stratejik bir üründür. Amaç 
üretiminden vazgeçmek değil tam tersine 
sürdürülebilirliğini sağlamak olmalıdır. Kuraklığa daha 
dayanıklı türler geliştirmek su ve diğer kaynak 
kullanımlarını azaltıcı uygulamalara gitmek gibi deneme 
çalışmalarının yapılması) 

TÜM 
İLÇELER 

Tarımsal 
Altyapı 

Suyun Bilinçli Kullanımının Sağlanması 

1) Suyun bilinçli kullanımına yönelik eğitimler verilmesi, 
2) Yeterli bilinç oluşana kadar demonstrasyon 
uygulamalarının yapılması 
3) Tarımsal faaliyetlerde yetkin olan teknik ekibe su 
yönetimi konusunda eğitim verilmesi 

TÜM 
İLÇELER 

Tarımsal 
Altyapı 

Mera ıslahı çalışmaları ve mera kullanımı 
konusunda bilinçlendirme faaliyetleri 

Özellikle küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin gelişmiş 
olduğu ilçelerden başlamak üzere tüm ilçelerde meralara 
yönelik ıslah çalışmalarının (kurak bir il olduğumuz da göz 
önüne alınarak) sık sık yapılması gerekmektedir. 

TÜM 
İLÇELER 

Tarımsal 
Altyapı 

Arazi toplulaştırma çalışmalarının yapılması   

TÜM 
İLÇELER 

Yöresel 
ürünler 
markalaşma 
ve 
pazarlama 

1-İlçelere özgü yöresel ürünlerin (yöresel el 
sanatları da dahil olmak üzere) coğrafi 
işaretinin alınmasına yönelik çalışmalar 
yapılması  
2-Üretilen yöresel ürünlerin gelecek 
nesillere de aktarılmasına yönelik eğitim 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 
3-Üretilen ürünlerin yöreye özgü tek bir 
marka çatısı altında toplanması 
4-Ürünlerin standartlaştırma çalışmalarının 
yapılması, standartlaştırmaya yönelik 
eğitimler verilmesi 
5-İl genelinde belirlenen stratejik 
noktalarda satış ofislerinin kurulması (il 
merkezinde bulunan bir kurumun 
sorumluluğunda yürütülebilir.) 
6-Tek bir çatı altında kurulacak e-ticaret 
platformu üzerinden il genelinde üretilen 
ürünlerin pazarlanması (sorumlu bir kurum 
öncülüğünde e-ticaret platformunun da tek 
çatı altında kurulması ve ilin tüm ilçelerine 
ait ürünlerin pazarlanması) 

Söz konusu çalışmanın bütüncül olarak ele alınması ve 
uygun/fizibıl görünen ilçelerde ve il merkezinde satış 
ofislerinin kurulması 
satış ofisi yer seçimlerinde ve kurulum süreç ve 
tasarımlarında belirli standartlara göre çalışılması 
gerekmektedir. 

 



  

  



AHIRLI 

1. İLÇE GZFT  

GÜÇLÜ 
• Ormanlık alanların fazla olması  

• Arazinin tarım ve hayvancılığa elverişli olması 

• Meyve Sebze Üretiminin Yapılması 

• İlçenin eko-turizme ve yayla turizmine elverişli 
olması 

• Avcılık faaliyetlerinin yapılacağı alanların olması 

ZAYIF 

• İl merkezine uzak olması 
• İlçe arazisinin çok parçalı olması 

FIRSAT 
• Eko turizm ve yayla turizmine uygun yaylaların 
bulunması 

TEHDİT 

• Su kaynaklarının azalması 

2. İLÇEYE ÖZEL ÜRÜNLER  

Köpük helva ve Toroslar Balı. 

3. KIRSAL TURİZM  

Çok sayıda yayla mevcut olup yayla turizmine elverişlidir. 

4. 2014-2023 KARAMAN KONYA BÖLGE PLANINDA İLÇE  

• Alternatif turizm olarak botanik tur yapmaya elverişli bir ilçedir. 
• Temel Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinin iyileştirilecektir. 
• Ahırlı ilçesinin uygun flora yapısı sebebiyle arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik 

çalışmalar desteklenmelidir. Organik tarımda bölge açısında önemli bir fırsattır.  
• Ulaşım bağlantıları kuvvetlendirilecektir. 

• Sosyal yaşamı canlandıracak olan proje girişimleri desteklenecek ve teşvik edilecektir. 
• Meyvecilik desteklenecek ve üretilen ürünlerin pazarlanması ve tanıtımına da yönelik 

projeler geliştirilecektir. 
• Sosyal yaşamı canlandıracak olan proje girişimleri desteklenecek ve teşvik edilecektir.  

5. “STRATEJİK GELİŞME KOMİSYONU RAPORUNDA” YER VERİLEN SORUNLAR VE 
ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK FAALİYETLER (2012)  

SORUN: TARIM ARAZİLERİNİN ÇOK PARÇALI OLMASI 

SORUN: MODERN TARIM ALETLERİNİN KULLANILMAMASI 

 

 



6. İLÇE İÇİN ÖNERİLEN PROJELER  

YAYLA TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

• İlçede bulunan çok sayıda yayla turizm amaçlı kullanılabilir. Ayrıca botanik tur 
yapmaya elverişli bir ilçedir.  

• Söz konusu yaylalarda çiftlik turizminin geliştirilmesinin sağlanması (tatuta) 

YÖRESEL ÜRÜNLER 

• İlçede üretilen köpük helvanın Marka haline getirilmesi 
• Köpük helva üretiminin yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılmasının 

sağlanması 
• Köpük helvanın pazarlanmasına yönelik çalışmalar yapılması 
• Toroslar balı için (coğrafi işaret olma özelliği taşıyorsa) coğrafi işaretinin alınması 
• E ticaret ile yöresel ürünlerin satışı 

GÜNEŞ ENERJİSİ 

• İlçenin güneşlenme verileri yüksektir.  
• Güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılması (özellikle yayla turizmi yapılacak 

alanlarda) 

TARIMSAL FAALİYETLERDE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI 

• Küçükbaş hayvancılık, arıcılık, meyvecilik mantar üretimi gibi tarımsal faaliyetlere 
yönelik demonstratif özellikli eğitimlerin verilmesi 

• Verimliliği artırmaya yönelik araştırma, geliştirme, eğitim vb. faaliyetler 
gerçekleştirilmesi 

• Tarımsal ürünlerin pazarlanmasına yönelik; paketleme, soğuk hava deposu ve süt 
toplama merkezleri vb. tesislerin desteklenmesi 

  



BOZKIR 

1. İLÇE GZFT  

GÜÇLÜ 

• Geniş yüksek yaylaların bulunması 
• Eko turizm potansiyelinin olması 
• Zengibar kalesi ve çeşitli ören yerlerinin varlığı 
• Yayla turizmine ve kış turizmine uygun alanların 

varlığı 

ZAYIF 

• Değişen iklim özellikleri (sıcaklık, yağış, don, 
kuraklık vs.) 

• Kırsal kesimde yaşayan nüfusun sağlık ve eğitim 
başta olmak üzere hizmetlere erişimde önemli 
sorunlar yaşaması 

FIRSAT 

• Arıcılığa uygun floranın varlığı 
• Bozkır Tahini markası 

• Güneş ve rüzgâr enerjisi potansiyelinin olması 

TEHDİT 

• Kuraklık nedeni ile içme ve kullanma suyu 
kaynaklarının verimlerinin azalması  

• Yaşlı nüfusun çok olması   

• Genç nüfusun az olması ve göç eğiliminde olması 

2. İLÇEYE ÖZEL ÜRÜNLER  

Coğrafi İşaret Potansiyel Ürün Ürün Özellik 

Bozkır Tahini Susamdan yapılır, sade ve tatlılar ile karıştırılıp tüketilir 

Bozkır Balı   

Küflü Peynir  

*Tescil Başvuru Yapılan Coğrafi İşaret bulunmamaktadır.  

3. KIRSAL TURİZM 

Zengibar Kalesi, Mavi Kanyon, çeşitli ören yerleri ve eko turizme uygun yaylalar bulunmaktadır.  

4. 2014-2023 KARAMAN KONYA BÖLGE PLANINDA İLÇE (2013)  

• İlçede küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin desteklenecek.  
• Meyvecilik faaliyetleri desteklenecek. 
• Kooperatifleşme faaliyetleri desteklenecek 
• İlçede arıcılık faaliyetleri desteklenecektir. 
• Üzüm üretimi fazla olan ilçede pekmez üretimini ve kurutma faaliyetlerini artıracak 

çalışmalar desteklenecektir. 
• Dağlık kesimde kalan Bozkır ilçesi önemli bir turizm odağı olan Antalya ve ilçelerine 

yakın olmaları nedeniyle Antalya’ya gelen yerli ve yabancı turistlere alternatif turizm 
fırsatları sunabilir. 

  



5.  “STRATEJİK GELİŞME KOMİSYONU RAPORUNDA” YER VERİLEN SORUNLAR VE 
ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK FAALİYETLER (2012)  

Sorun 1: Tarımsal Ürünleri Sınıflama- Paketleme-Ambalajlama-Ürün İşleme Sanayisi 
Gelişmemiş 

Sorun 2: Tarım Ürünlerinin Pazarlanması Yetersiz 

6. İLÇE İÇİN ÖNERİLEN PROJELER  

ARICILIK  
• Uygun ekolojik yapısı İlçede arıcılık faaliyetlerinin gelişmesini sağlamıştır. Arıcılık 

faaliyetlerinde ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik (Arı Sütü, polen ve Propolis 
gibi) demonstratif özellikli eğitimler verilmesi  

• Arıcılık kooperatifi tarafından bal dolum tesisi yapılması 

KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ  

• İlçedeki küçükbaş hayvancılık faaliyetleri koyundan ziyade keçi ağırlıklı 
yürütülmektedir. Keçi sütü oldukça katma değerli bir ürün olup keçi üretiminin 
ilçede desteklenmesi 

• Keçi üretimine yönelik potansiyeli fazla olan Taşeli yöresinde (Bozkır, Hadim, 
Taşkent, Ermenek, Başyayla Sarıveliler) keçi vadisi projesinin yapılması 

MARKALAŞMA 

• Yöresel ürünlerin ilçede bulunan STK, birlik ya da kooperatifler eli ile marka haline 
getirilmesi (üzüm, pekmez, bal, tahin, küflü peynir, bıçak) 

• Marka olabilecek ürünlerin paketlenerek doğrudan tüketiciye sunulmasına imkan 
sağlayacak tesisin kurulması  

• Yöresel ürünlerin pazarlanması ve e-ticaret ile satışının yapılması 

DİĞER ÖNERİLER 
 

• Meyve kurutma tesisi yapılması 
• Soğuk hava deposu yapılması 
• Küçükbaş hayvancılık için ağıl veya çadır ağıl sistemi kurulması 
• Meyve kurutma tesisi yapılması 
• Kapama meyve (elma) bahçesinin teşvik edilmesi 
• Bağcılığın yaygınlaştırılması  
• Turşu veya sirke üretim tesisleri yapılması 
• Zengibar Kalesinin turizme kazandırılması 
  



EMİRGAZİ 

1. İLÇE GZFT  

GÜÇLÜ 
• Geniş arazi varlığı 
• Meraların geniş yer kaplaması  ve hayvancılığın 

gelişmesi 
• Küçükbaş hayvancılık (koyunculuk)  

ZAYIF 
• Toprak yapısının verimli olmaması, 
• Tarım ürünlerinin üretim verimliliğinin düşük 

olması ve tarımsal faaliyetlerde bilinçli hareket 
edilmemesi 

• Yüzeysel su kaynakları bulunmamaktadır 
• Mevcut meraların verimsiz, çorak ve bitki çeşidi 

açısından çok zayıf olması 

FIRSAT 
• Halıcılık  

TEHDİT 
• Yağışların az olması 
• Kuraklık  
• Erozyon 

2. İLÇEYE ÖZEL ÜRÜNLER 

Üzüm, pekmez ve halıcılık 

3. KIRSAL TURİZM 

Turizme yönelik potansiyel bulunmamaktadır.  
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• İlçede küçükbaş hayvancılık için uygun mera alanları fazla olmasına rağmen mera 
alanlarının verimsiz oluşu ve üreticilerin bilinçsizliği nedeniyle erken otlatma 
faaliyetlerinden dolayı yaşanan kayıplar mera ıslahı çalışmalarının yapılmasını gerekli 
kılmaktadır. Söz konusu ilçelerde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik 
faaliyetler desteklenecek ve mera ıslah çalışmaları yapılacaktır. 

• Tarım dışı ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının 
yaratılması sağlanacaktır. 

• Sosyal yaşamı canlandıracak olan proje girişimleri desteklenecek ve teşvik edilecektir.  

5. “STRATEJİK GELİŞME KOMİSYONU RAPORUNDA” YER VERİLEN SORUNLAR VE 
ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK FAALİYETLER (2012)  

Sorun: İlçenin Ana Geçim Kaynağı olan Tarım ve Hayvancılıkta Verimin Düşük Olması. 

Çözüm-Parçalı araziler toplulaştırılmalıdır. 
Çözüm-Mera arazilerinin ıslah edilmeli ve atıl olan hazine arazilerinin toprağı olmayan 
çiftçilere tahsis edilmelidir. 
Çözüm-Hayvancılık işletmelerinin büyük ölçekli olması için gerekli girişimler 
yapılmalıdır. Hayvancılıkta büyükbaş haricinde küçükbaş ve arıcılık arttırılmalıdır. 



6. İLÇE İÇİN ÖNERİLEN PROJELER  

HAYVANCILIK FAALİYETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 

• Hayvancılık faaliyetlerinde hijyen ve kaliteyi artırmak için demonstratif özellikli 
eğitimler verilmesi ve Küçükbaş hayvancılık için ağıl veya çadır ağıl sistemi 
kurulması 

• Çoban yetiştirilmesi 
• Meraların ıslah edilmesi 
• Katma değeri artırmak için süt ürünleri üretiminin yapılması(koyun peyniri ve 

koyun yoğurdu gibi) ve pazarlama imkanlarının oluşturulması 

YÖREYE ÖZGÜ ÜRÜNLER 

• Üzüm ve pekmez ürünlerinin markalaşabileceği belirtilmektedir. Söz konusu 
ürünlerin markalaşma çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Söz konusu ürünler 
coğrafi işaret özelliği taşıyorsa tescilinin alınmasına yönelik faaliyetler 
yürütülmelidir.  

• Yöreye özgü pek ürün bulunmamaktadır. İlçede yöreye özgü olarak 
yetiştirilebilecek ürünlerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.  

TIBBİ AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 

• Araştırma sonrasında belirlenen talebe, ihtiyaca ya da anlaşmaya göre ürünlerin 
belirlenmesi. spesifik ürün belirlenip pazarlama stratejisinin oluşturulması. 
(Örneğin Kırşehir Çiçekdağı Çörekotu Projesi) 

• Söz konusu ürünlerin yetiştirilmesi için çiftçilerin teşvik edilmesi ve 
bilinçlendirilmesi 

DİĞER ÖNERİLER 
• Tohum ıslahı ve eleme tesislerinin kurulması 
• Bulgur fabrikası kurulması 
• Kapama ceviz veya badem bahçelerinin kurulması 

 



EREĞLİ 

1. İLÇE GZFT  

GÜÇLÜ 
• Erişilebilirliği yüksektir, bu sebeple lojistik 
gelişmiştir. 

• Konya ilçeleri arasında en rekabetçi 2.ilçe 
konumundadır. 

• Tarımda ürün çeşitliliğinin fazla olması 

• Et ve süt üretiminde diğer ilçelere model 
olabilecek bir durumda olması 

• Tarıma dayalı sanayinin gelişmiş olması 

• Süt ve süt ürünlerinin işlenmesine yönelik 
faaliyetler gelişmiştir 

• Ticari faaliyetler gelişmiştir. 

ZAYIF 
• Meraların bitki örtüsünün zayıf olması 

• Turizme yönelik potansiyellerin kullanılamaması 

• Yonca ekimi ve silajlık mısırın artması dolayısıyla 
su tüketiminin fazla olması   

FIRSAT 
• Turizme yönelik potansiyellerin bulunması 

• Beyaz kirazın ve siyah havucun coğrafi işaret 
tescilinin bulunması  

• Mersin limanına yakınlığı 

TEHDİT 
• Kuraklık  

• Erozyon nedeniyle ağaçların yok olması ve kum 
fırtınaları yaşanması  

• Toprakta tuzlanma  

• Kırsal kesimden ve doğudan ilçeye göçlerin 
olması 

 

2. İLÇEYE ÖZEL ÜRÜNLER 

Tescil başvurusu yapılan 2 adet ürün bulunmaktadır. Ereğli Beyaz Kirazı (Menşe Adı), Ereğli 
Siyah Havucu (Menşe Adı) 

3. KIRSAL TURİZM 

Fonksiyonel ilişkilerin oldukça gelişmiş olduğu Ereğli, Karapınar ve Halkapınar İlçeleri turizm 
faaliyetlerinin geliştirilmesi adına bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Karapınar’daki Meke Gölü, Acıgöl, Karacadağ’daki Ören yerleri ve yer altı şehri, Ereğli’deki 
Akgöl (Kuş Cenneti), at haraları, Selçuklu eserleri, Halkapınar’daki İvriz Kaya Anıtı (dünyadaki 
ilk ziraat anıtı), Kız ve Oğlanlar Manastırı, Aksu Vadisi ve Şelalesi, Kayasaray ve Toroslardaki 
Yörük kültürü ve diğer tabi güzelliklerin görmek için yapılacak turlar, doğa yürüyüşleri ve günü 
birlik ziyaretler gibi turizme yönelik faaliyetler yöre halkına alternatif gelir sağlayacaktır. 
Antalya’dan Kapadokya’ya geçişlerde Konya-Sultanhanı-Aksaray güzergâhı kullanılmaktadır. 
Buna alternatif olarak Konya-Ereğli bağlantısının kullanılması ilçe turizminin gelişmesine katkı 
sağlayacaktır. Yörede bulunan ender termal alanlarından biri olan Akhüyük Termal 
Tesisleri’nde sondaj çalışmaları devam etmekte Söz konusu kaynağın turizm amaçlı 
kullanılması da turizmin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. 
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• Su tüketimi görece yüksek olan yem bitkileri üretiminin en yoğun yapıldığı bir ilçedir. 
Bu durum; bölgenin geleceği açısından olası eğilimlerin dikkate alınarak stratejik bir 
seçimin yapılmasını gerekli kılmaktadır. 

• İlçede Sertifikalı Tohumluk Üretimi desteklenecektir. 

• Meyvecilik ve Sebzecilik Yaygınlaştırılacaktır 

• Özellikle tarıma dayalı gıda sektörü başta olmak üzere diğer imalat sanayi istihdamı ve 
üretimi öncelikli olarak desteklenecektir. 

• İlçede kuraklığın etkisi yoğun şekilde hissedilmektedir. Suyun etkin kullanımına yönelik 
altyapı çalışmaları ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. 

• Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik faaliyetler desteklenecek ve mera ıslah 
çalışmaları yapılacaktır. Çevre ilçelerde üretilen ürünlerin Ereğli’de mevcut ve 
kurulacak işletmelerde işlenerek pazarlanmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir. 

• Ereğli ilçesinde süt ve süt ürünlerinin işlenmesine yönelik faaliyetler gerçekleştiren 
işletmeler fazladır. Bu işletmelerin kalite standartlarının artırılmasına yönelik 
faaliyetlerle birlikte pazarlama çalışmalarına destek sağlanacaktır. 

5.  “STRATEJİK GELİŞME KOMİSYONU RAPORUNDA” YER VERİLEN SORUNLAR VE 
ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK FAALİYETLER (2012)  

SORUN: Ereğli’nin Süt ve Süt Ürünlerinde bir Marka Olamaması 

Çözüm-Süt ve süt ürünleri üretiminde kalitenin ve Ar-Ge faaliyetlerinin arttırılması 
Çözüm-Ereğli’ye özgü süt ve süt ürünü markası oluşturulabilmesi 
Çözüm-Bölgeye hitap edecek bir süt ve hastalık tahlil laboratuvarının kurulması 
Çözüm-Üreticilere eğitim verecek uygulamalı bir eğitim merkezi kurulması 

SORUN: İlçemizde Modern Tarım Tekniklerinin Kullanılamaması 

Çözüm-Modern tarım tekniklerine çiftçilerimizin geçebilmesi için eğitim faaliyetleri ve 
demonstrasyonlar yapılması. 
Çözüm-İşletmelerin verimli hale gelebilmesi için şirketleşme ve kooperatifleşmelerin 
teşvik edilmesi. 

SORUN: Ereğli Akgöl Sazlığının Korunması, Erozyonun Önlenmesi ve Çevre Problemleri 

Çözüm: Akgöl Sazlığı havzası kenarındaki tarım arazilerinin yeniden havzaya 
kazandırılması, tarımsal ilaç ve gübrelerin doğal yaşama verecekleri zararı düşünerek 
kullanımının kontrol altına alınması.  

Çözüm: İlçemizin genelinde yer altı suları kaçak, denetimsiz ve aşırı olarak 
kullanılmasını önleyici tedbirlerin alınması.  

Çözüm: Rüzgâr erozyonunun önlenmesinde en etkili yol ağaçlandırmadır. İlçemizde 
ağaçlandırma çalışmaları sürekli olarak yapılmasına rağmen, arazinin genişliği 
nedeniyle ağaçlandırma yeterli düzeyde değildir. Çiftçimizin özellikle çatak projesi 
kapsamında tarım arazilerinin çevresini ağaçlandırması, köy yollarının kenarlarının 
ağaçlandırılması problemin çözümüne katkı sağlayacaktır. 



 

SORUN 6: Ereğli’nin Simgesi Olan Beyaz Kirazın ve Siyah Havucun Pazarlama Sorunu 

Çözüm: Üreticilerin Kooperatif ve Birlik Kurması sağlanacaktır. Yapılacak planlı bir 
çalışma ile Beyaz Kiraz üretimi ile birlikte diğer alternatif meyvelerin üretimine önem 
verilerek Birlik ve Kooperatif raporlarına istinaden bilinçli bir üretimin yapılması 
gerekmektedir.  

Çözüm: Beyaz kirazın depolamaya, nakliyeye ve beklemeye gelmemesi nedeniyle ön 
satış garantili üretimin yapılması temin edilmelidir. 

Çözüm:  Beyaz kirazın tüm aşamalarını işleyecek bir fabrikanın bölge çiftçilerinin 
katılımıyla oluşturulması gerekmektedir. 

Çözüm: Siyah havuç işleyecek sanayi tesislerinin kurulması  

6. İLÇE İÇİN ÖNERİLEN PROJELER  

KATMA DEĞERİN ARTIRILMASI  

• Beyaz kiraz ve siyah havucun işlenerek katma değerinin artırılmasına yönelik 
tesislerin desteklenmesi. (söz konusu işletmeler birlik eliyle kurulabilir-konya şeker 
modeli) 

• Söz konusu ürünlere yönelik markalaşma çalışmalarının yapılması ve tek bir marka 
ile pazarlanması ve bu kapsamda marka ürünlerin satıldığı bir pazar yeri 
projelendirilmesi 

• Beyaz kirazın hassas bir ürün olması sebebiyle depolama ve nakliye süreçlerine 
dayanımı azdır bu sebeple, kurutulması, dondurulması, konserve haline getirilmesi 
gibi ürüne uygun çeşitli yöntemlerle işlenerek dayanaklılığının artırılmasına yönelik 
çalışmaların ve yatırımların yapılması gerekmektedir. 

• Siyah havucun işlenmesine yönelik ürün çeşitliliğinin artırılması 
• Ereğli’ye ait ürünlerin markalaşması ve katma değer sağlama adına meyve ve sebze 

kurutma ve işleme tesisi yapılması 
• Organik tarım projelerine öncelik verilmesi 

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE MARKALAŞMA  

• Hayvan bakımı, besleme, aşılama, hijyen gibi konularda demonstrasyonların 
yapılması 

• Süt ürünlerine yönelik coğrafi işaret çalışmalarının yürütülmesi bu ürünlere yönelik 
olarak kalite standartlarının belirlenerek tek bir marka oluşturulması 

• Çevre ilçelerde üretilen sütlerin de Ereğli’de belirli standartlarda işlenmesi adına 
tedarik zincirleri oluşturulması  

• Süt ve süt ürünlerine hizmet edecek bir laboratuvarın kurulması 
• Satış ofislerinin oluşturulması ve e-ticaret ile de satış yapılması 
• Süt ve süt ürünleri AR-GE test ve analizleri için laboratuvar yapılması 
•  



TARIMSAL FAALİYETLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN ÇEVRENİN KORUNMASI 

• Akgöl Sazlığı Havzası kenarındaki tarım arazilerinin yeniden havzaya kazandırılması, 
tarımsal ilaç ve gübrelerin doğal yaşama verecekleri zararı düşünerek kullanımının 
kontrol altına alınması 

• Toros Dağlarından Akgöl Havzasını besleyen taşkın ve sel sularının havzaya 
ulaşmasını engellenmesi  

• İlçe genelinde yer altı sularının; kaçak, denetimsiz ve aşırı kullanılmasını önleyici 
tedbirlerin alınması. Su kayıplarının önlenmesi adına modern sulama tekniklerinin 
yaygınlaştırılması 

• Rüzgâr erozyonunun önlenmesi için ağaçlandırma çalışmalarının yapılması  
• İlçede ve çevre ilçelerde hayvancılık faaliyetleri yoğun olarak yapılmaktadır. Hayvan 

atıkları, meyve ve sebze atıklarının değerlendirilerek biyogaza dönüştürülmesi için 
biyogaz tesislerinin kurulması 

EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ 

• Seracılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, seracılığa yönelik demonstrasyon 
faaliyetlerinin yürütülmesi 

• Akhüyük Jeotermal Kükürtlü Suyunun hem sağlık ve turizm hem de seracılık amaçlı 
kullanılması  

• Atçılık faaliyetlerinin turizm ve sosyal aktivitelere kazandırılması 
• Kırsal turizmin geliştirilmesine yönelik olarak; İlçenin Antalya’dan Kapadokya’ya 

geçişlerde Konya-Sultanhanı-Aksaray güzergâhında bulunmasından faydalanılarak 
Ereğli, Karapınar ve Halkapınar İlçelerinin bir bütün olarak değerlendirilip turizme 
yönelik çalışmalar yapılması 

• İvriz bölgesindeki turizm potansiyelinin değerlendirilmesi 
• Aile işletmeleri bünyesinde fide üretiminin desteklenmesi 
• Botanik bahçesi (lavanta, papatya, kekik vb.) üretiminin, pazarlanması ve satışının 

desteklenmesi 
• Likit pastörize yumurta üretim ve işleme tesislerinin kurulması 
• Kapama meyve bahçesinin yaygınlaştırılması 
• Yumurta tavukçuluğunun desteklenmesi 

ÖNERİLEN ÜRETİM TESİSLERİ 

• Turşu veya sirke üretim tesislerinin kurulması 
• Kapama vişne bahçesinin yaygınlaştırılması ve meyve suyu üretim tesisi kurulması 
• Biyogaz Tesisi kurulması 
• Tarım makinelerinin imalatına yönelik tesis yapılması 
• Tarımsal sulama malzemeleri üretim tesisi yapılması 

DİĞER ÖNERİLER 

• Kalifiye işçi yetiştirme projesinin hayata geçirilmesi  



HALKAPINAR 

1. İLÇE GZFT  

GÜÇLÜ 
• Ormanların geniş yer kaplaması 
• İvriz barajının ilçede bulunması 
• Meyvecilik faaliyetleri gelişmiştir. 
• Arıcılık için uygun floraya sahiptir. 
• Kirlenmemiş bir doğaya sahiptir. 

ZAYIF 
• İlçede iş sahasının olmaması 
• Arazilerin küçük, çok parçalı olması 
• Ulaşım açısından çıkmaz sokak konumunda 
olması  

FIRSAT 
• İvriz Kaya Anıtı 
• Kır, dağ, yayla turizmi potansiyelinin olması 
• Yamaç paraşütü, dağ ve su sproru imkanı  
• Organik tarım için elverişli 

TEHDİT 
• Ereğli ilçesine yakınlıktan dolayı ilçenin 
gelişememesi 

• İlçede elde edilen gelirlerin Ereğli’de 
harcanması   

2. İLÇEYE ÖZEL ÜRÜNLER 

Bal, Ceviz, Cevizli sucuk (Bandırma), Üzüm, Pekmez, Süt, Beyaz kiraz, Kiraz 

3. KIRSAL TURİZM  

Dağlık ve Ormanlık alanların ve yaylaların fazla olması ekoturizm potansiyeli oluşturmaktadır. 
Ayrıca İvriz Barajı ve İvriz Kaya Anıtı ilçede bulunmaktadır.  
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• Tarım alanlarının küçük ve parçalı olduğu işletmelerde birim alandan elde edilen geliri 
artırmak adına meyve ve sebzecilik yaygınlaştırılacaktır. 

• Üretilen ürünlerde hasat sonrası kayıpların azaltılması ve katma değerin artırılmasına 
yönelik olarak ayıklama, tasnifleme, paketleme, depolama, soğuk zincir ve pazarlama 
altyapılarının oluşturulması ve modernizasyonuna yönelik faaliyetler desteklenecektir. 

• Suyun etkin kullanımına yönelik altyapı çalışmaları ve bilinçlendirme çalışmaları 
yapılacaktır. 

• Potansiyel ürünlerin coğrafi işaretler kapsamına alınmasına yönelik faaliyetler 
desteklenecek ve pazarlamada yaşanan sıkıntıların giderilmesine yönelik gerekli 
çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca üretilen bu ürünlerin işlenerek katma değerinin 
artırılmasına yönelik oluşumlar ve yatırımlar desteklenecektir. 

• Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik faaliyetler desteklenecek ve mera ıslah 
çalışmaları yapılacaktır. 

• Halkapınar ilçesinde İvriz Barajı, İvriz Kaya Anıtı, mahzenler ve diğer doğal güzelliklerin 
turizme kazandırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir. 

• Tarım dışı ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının 
yaratılması sağlanacaktır. 



5.  “İLÇE STRATEJİK GELİŞME KOMİSYONU RAPORUNDA” YER VERİLEN SORUNLAR VE 
ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK FAALİYETLER (2012)  

SORUN: İlçenin turizm ve doğal güzelliğinin yeterince kullanılamaması 

SORUN: Bölgeye has ürün deseni oluşturulamaması 

6. İLÇE İÇİN ÖNERİLEN PROJELER  

KIRSAL TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 

• Ekopark oluşturulması Bu ekoparkta ücretli ve ücretsiz aktiviteler planlayarak tüm 
yıla yaymak, böylece ekoturistler ile yöre halkının ilgisi artırılacaktır.  

• Çocuklar için ekoturizm alanları oluşturarak, çocuklarda ekoturizm bilincinin 
oluşmasını, ailelerin ilgisini ve yöre halkının katılımı sağlanacaktır. Bu alanlarda 
agro-turizm ve doğa eğitimi konusunda uygulamalı eğitim yapılacaktır.  

• Ekoturizm turistlerinin konaklama imkânlarını geliştirmek için doğal yapıya uyum 
sağlayan oberj ya da orman evlerinin yapılması  

• Söz konusu tesislerin enerji ihtiyacı güneş ve rüzgar enerjilerinden sağlanması 
• Turizm ve hizmet sunumlarına ilişkin eğitimlerin verilmesi 
• İlçe belediyesi tarafından yamaç paraşütü projesi hayata geçirilmek istenmektedir. 

YÖRESEL ÜRÜNLERİN PAZARLANMASI MARKALAŞTIRILMASI 

• Yöreye özgü olan (bal, ceviz, cevizli sucuk (Bandırma), üzüm, pekmez, süt, beyaz 
kiraz, kiraz) ürünlerin coğrafi işaretinin alınması 

• Yöresel ürünler ilçede bulunan STK, birlik ya da kooperatifler eli ile marka haline 
getirilebilir ve belirli bir kooperatif bünyesinde örgütlenerek Yerel ürünlerin etkin 
bir şekilde satılabileceği yerel pazarlar oluşturulabilir (AMESİA gibi) 

• Marka olabilecek ürünlerin katma değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar 
yapılması 

• Marka olabilecek ürünlerin işlenerek, paketlenerek doğrudan tüketiciye 
sunulmasına imkân sağlayacak tesisler bakımından Ereğli ilçesinden faydalanılması  

• Satış alanlarının oluşturulması ve e-ticaret ile de satış yapılması 

DEMONSTRASYON FAALİYETLERİ 

• Hayvancılık faaliyetlerine yönelik besleme, bakım, hijyen eğitimleri verilmesi 
• Sulama tekniklerinin geliştirilmesi 
• Entegre mücadele yöntemlerinin hayata geçirilmesi 
• Yöresel ürünlerin yapım tekniklerinin iyileştirilmesi  
• Bağcılık gibi konularda eğitimler verilmesi 

DİĞER ÖNERİLER 

• Ceviz ile ilgili mekanizasyon projelerinin geliştirilmesi  



KARAPINAR 

1. İLÇE GZFT  

GÜÇLÜ 
• Bitkisel üretimde bölgede önemli bir yere sahip 

• Meke Krater gölü ve Acıgöl’ün turizm 
potansiyelinin olması 

• Hayvancılık faaliyetleri 

• Merinos yapağı üretiminin yarıdan fazlası  

• Organize sanayi bölgesinin varlığı 

• Mera alanlarının fazla olması  

• İlçede süt işleme tesislerinin varlığı (11 adet tesis 
var) 

ZAYIF 

• Tarımda bilinçsiz su kullanımı 
• Meraların ıslaha ihtiyacının olması 
• Erozyonla mücadelenin yeterli derecede 

yapılmaması ve ağaçlandırmanın yetersizliği 

FIRSAT 
• Tarıma dayalı imalat sanayine girdi sağlayacak 
tarımsal hammadde üretiminin bölgede olması 

• Güneşlenme potansiyelinin Enerji İhtisas 
Endüstri Bölgesinin bulunması  

• Seracılık faaliyetleri 

TEHDİT 
• Kuraklık  

• Kuraklığa bağlı obruk oluşumları 

• Tarımda bilinçsiz su kullanımı 

• Meke gölünün kurumuş olması 

• Bölgede tuzlanma sorunun en fazla görüldüğü 
alanlar Karapınar ilçesi ve çevre arazilerdir.  

2. İLÇEYE ÖZEL ÜRÜNLER 

Coğrafi İşaret Potansiyel Ürün Ürün Özellikleri 

Hırtlak (kelek) Kumsal topraklarda kıraç olarak küçük taze kavun un 
olmamış kelek hali özellikle turşusu 

Siyah havuç  

Yeşilyurt Sarımsağı  

Küflü Tulum Koyun peyniri Koyun tulumu içinde doğal sıkıştırılmış küflü peynir 

Koyun Yoğurdu Koyun sütünden yapılan ve uzun süre dayanan yoğurt 

*Kavurga Sacda kavrulmuş buğday ve katkı malzemesi 

*Tescil Başvuru Yapılan Coğrafi İşaretler - Karapınar Kavurgası (Mahreç İşareti) 

3. KIRSAL TURİZM  

Yeraltı Şehirleri, Sultan İkinci Selim Külliyesi, Meke Gölü ve yaylalar turizme kazandırılabilir. 
Söz konusu yaylaların bir kısmında obruklar da bulunmakta olup obrukların da turizme 
kazandırılması sağlanabilir.   



4. 2014-2023 KARAMAN KONYA BÖLGE PLANINDA İLÇE (2013)  

• İlçede uygulanan tarım politikalarının gözden geçirilmesi gerekmektedir. (kuraklık 
tehdidi altında olan Karapınar’da su tüketimi görece yüksek olan bitkiler 
yetiştirilmektedir. Bu durum; bölgenin geleceği açısından olası eğilimleri de dikkate 
alarak stratejik bir seçimin yapılmasını gerekli kılmaktadır) 

• İlçede küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin desteklenecek. (küçükbaş hayvancılığa 
yönelik süt ve süt ürünleri de dahil) 

• İlçede tarımsal faaliyetlerin bilinçsizce yapılması toprakları verimsizleştirmekte ve 
şiddetli erozyona açık hale getirmektedir. Bu anlamda bilinçlendirme faaliyetlerinin 
yapılması gerekmektedir.  

• Güneş enerjisi yatırımlarında Konya’nın Karapınar ve Karaman’ın Ayrancı, Ermenek, 
Başyayla ve Sarıveliler ilçeleri yatırımlarda öncelikli tercih edilecek yerleşim yerleri 
olacaktır. 

• Üretilen ürünlerin Alt bölge(Ereğli başta olmak üzere) içinde işlenmesine yönelik 
faaliyetler desteklenecektir.  

5.  “İLÇE STRATEJİK GELİŞME KOMİSYONU RAPORUNDA” YER VERİLEN SORUNLAR VE 
ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK FAALİYETLER (2012)  

SORUN 1:TARIM ARAZİLERİNİN SULANABİLMESİ İÇİN YETERLİ SU KAYNAĞININ OLMAMASI 

Çözüm : Tarım arazilerin de kullanılacak suyun ekonomik olarak kullanılabilmesi için çiftçi 
eğitimlerinin yapılması  

Çözüm 3: Modern ve verimli sulama tekniklerinin yaygınlaşmasının sağlanması ve teşvik 
edilmesi  

Çözüm 4: Suyun etkin ve verimli kullanılmasını sağlayan ürün çeşitlerinin bölgemizde teşvik 
edilerek sulu tarım faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması. 

SORUN 2: TARIM VE HAYVANCILIK ÜRÜNLERİNİ İŞLEYECEK SANAYİ SEKTÖRÜNÜN 
GELİŞMEMİŞ OLMASI 

Çözüm 1: Bölgede üretilen ürünlerin kendi bölgesinde işlenmesini sağlayabilmek için 
yatırımcıların bilgilendirilmesi  

Faaliyet : Koyun yününe dayalı sanayi sektörünün geliştirilebilmesi için bilgilendirme 
toplantılarının yapılması 

Çözüm 2: Üretilen ürünler için reklam tanıtım ve pazarlama yapılabilmesi için pazarlama 
sektörü için gerekli altyapı yatımlarının yapılması  

Faaliyet : Karapınar’da üretilen ürünlerde markalaşmak ve marka oluşturmak. 
Faaliyet : Karapınar’dan geçen Konya Adana yolunu üzerinde oluşturulacak satış 
noktaları sayesinde üretilen ürünlerin tanıtımının yapılması 
Faaliyet 4:Sivil toplum kuruluşlarınca oluşturulacak Karapınar’da üretilen ürünleri 
tanıtma platformunca kurulacak reklamcılık ajansı tarafında ulusal medyada tanıtım 
faaliyetlerinin yapılması 



 

SORUN 4: MERALARIN ETKİN KULLANILAMAMASI 

Çözüm: Meraların etkin kullanılabilmesi için mera ıslah çalışmalarının yapılması. Meraların 
etkin kullanılabilmesi için küçükbaş hayvan üreticisinin bilinçlendirilmesi. 

SORUN 5: TURİZM POTANSİYELİNİN YETERİNCE DEĞERLENDİRİLEMEMESİ 

Çözüm 1: Karapınar’ın turizm değerlerinden nelerin tanıtımının yapılması gerektiğinin 
belirlenmesi.  

Çözüm 2: Karapınar’da konaklama imkânlarının artırılması.  

6. İLÇE İÇİN ÖNERİLEN PROJELER  

KOYUN YÜNÜNE DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

• Yapağıdan yün, lanolin (yün yağı) ve doğal bitki besleyici (fertilizer, gübre) elde edilme 
imkanı olduğu gibi ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılabilmektedir. İlçede bu ürünlerin 
üretimine yönelik yatırımlar yapılması katma değer yaratabilecektir.  

• Küçükbaş hayvancılıkta önemli bir konuma sahip olan ilçede, üretime hammadde 
sağlamaya yönelik olarak küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi, küçükbaş 
hayvan yetiştiriciliğine yönelik sorunların çözümlenmesi, çoban yetiştirilmesi, mera 
alanlarının ıslahının sağlanması gibi faaliyetlere de ağırlık verilmesi gerekmektedir. 

MEKE GÖLÜNÜN KURTARILMASI 

2011 yılında ajansımız desteği ile hazırlanan “Meke Gölü Tabii Varlıklarının Korunumunun 
Planlanması” çalışmasında gölün kuruma nedenleri araştırılmış ve bu kapsamda yapılması 
gerekenler belirlenmiştir. Söz konusu çalışmadan faydalanılabileceği gibi uygulamaya yönelik 
daha detaylı yapılacak araştırmalara da yönelmek mümkündür.  Çalışma kapsamında yapılması 
gerekenler şu şekilde sıralanmıştır;  

• Buharlaşma potansiyelinin (692.02 mm) yağıştan (291.08 mm) fazla olduğu Meke Gölü 
ve çevresinde gölü besleyen herhangi bir yüzeysel su drenaj kanalları mevcut değildir. 
Bu nedenle göl çevresinde buharlaşmayı engelleyecek ağaçlandırma çalışmaları 
yapılmalıdır. Ağaçlandırma işleminde de kuraklığa dayanıklı su ihtiyacı düşük türler 
tercih edilmelidir. Özellikle sürünücü çalılar toprağı kapattığından buharlaşmayı 
azaltarak erozyonu önlemeye de katkı sağlayacaktır. (uzun vadede sonuç almayı 
sağlayacaktır)  

• Büyük oranda tarımla uğraşan Karapınar İlçesi’nde su ihtiyacı yüksek seçilmiş bitkilerin 
ekimi neticesinde su gereksinimleri yıldan yıla artış göstermektedir. Artan sulama 
kuyularıyla ve yeraltı sularından aşırı çekimler neticesinde yeraltı su seviyesi hızla 
alçalmaktadır. Kontrollü bir havza yönetimi ile bu kuyularda ve üretimlerinde 
sınırlamalar yapılmalıdır.  



• Bölgedeki tarımsal faaliyetler planlanarak yöreye uygun ürün deseni belirlenip, su 
ihtiyacı az olan çeşitler seçilerek gerekirse desteklemelerle durum kontrol altına 
alınabilir.  

• Göl tabanını geçirimsiz kılacak malzeme serimi ve enjeksiyonlarla perdeleme işlemleri 
yapılması (kısa vadeli çözüm sağlar) 

MARKALAŞMA 

• Marka olabilecek ürünlerin coğrafi işaretinin alınması 
• Yöresel ürünlerin ilçede bulunan STK, birlik ya da kooperatifler eli ile marka haline 

getirilmesi (Hırtlak, Obruk peyniri ve Karapınar koyunu, Siyah havuç, Yeşilyurt 
Sarımsağı, Küflü Tulum Koyun peyniri, Koyun Yoğurdu, Kavurga) ve bu ürünlerin katma 
değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması 

• Adana Konya karayolu üzerinde yöresel ürünler için satış alanlarının oluşturulması  
• Koyun Sütü ve koyun sütü ürünlerine yönelik marka oluşturma çalışmaları yürütülmesi, 

hijyen, kalite ve standartları sağlamaya yönelik eğitim ve uygulama çalışmaları 
yürütülmesi, ekipman ve altyapı eksikliklerinin tamamlanması 

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 

• Konya ilçeleri arasında 2018 yılında yapılan rekabet analizi çalışmasına göre turizm 
sektöründe ilin rekabetçi bir ilçesi değildir. (31 ilçe arasında 26.sırada yer almaktadır) 
ancak turizmin gelişmesine katkı sağlayıcı bazı yatırımların yapılabileceği 
düşünülmektedir. 

• Turizmi destekleyici bir takım sosyal aktivitelerin ilçeye kazandırılması (yamaç 
paraşütü, balon, offroad, motocross gibi) 

  



SEYDİŞEHİR 

1. İLÇE GZFT  

GÜÇLÜ 
• Türkiye’deki tek olan birincil alüminyum üretim 

tesislerinin ilçede bulunması 
• İlçenin coğrafi konum olarak İç Anadolu ve 

Akdeniz Bölgeleri arasında olması 
• Arazinin tarım ve hayvancılığa elverişli olması 
• Yıllık yağış miktarının diğer ilçelere görece yüksek 

olması 
• Doğal kaynaklar konusunda ilçede önemli bir 

potansiyel bulunması 
• Ormanlık alanların fazla olması 
• Tarımsal ürün çeşitliliğinin fazla olması. 
• Sanayisinin diğer ilçelere görece gelişmiş olması 

ve sektörel çeşitliliğinde görece fazla olması 
• Uluslararası öneme sahip mağaraların ilçede 

olması  
• İlçede termal tesislerin olması  
• Yöresel el sanatlarının ekonomiye 

kazandırılabilmesi 
• İlçede boksit, krom ve pomza taşı madenleri 

potansiyelinin olması 
• Özellikle Taraşçı Mahallemizde seracılık oldukça 

yaygındır. 

ZAYIF 
• Termal tesislerin tanıtım eksikliği 
• Bölgenin madencilik ve doğal kaynaklar 

potansiyelinin yeterli düzeyde kullanılamaması 
• Erişilebilirlik değerlerinin (karayolu dışında) 

düşük olması 
• Antalya yolunun kış aylarında kapanması ve 

ulaşımı zorlaştırması 

FIRSAT 
• Jeotermal kaynakların varlığı  
• Yöresel el sanatlarının gelişmiş olması 
• Başta Hollanda ve Almanya olmak üzere çeşitli 

Avrupa ülkelerine organik ürün satışı 
• İlçede alternatif turizm imkanlarının fazla olması 
• Taraşçı Kocakoru Tabiat Parkı 

TEHDİT 
• Hızlı kentleşme ve sanayileşme ile doğal 

kaynaklar üzerindeki baskısının artması 
• Tarım arazilerindeki kayıplar 
• Alüminyum tesisi kaynaklı çevre kirliliği  
• Halkın alüminyum tesislerine güvenerek farklı 

sektörlere yönelmemesi 

2. İLÇEYE ÖZEL ÜRÜNLER  

Bal, nohut, leblebi, karpuz, çerezlik kabak, çilek bulunmaktadır. 

*Tescil Başvuru Yapılan Coğrafi İşaretler bulunmamaktadır.  



3. KIRSAL TURİZM  

İlçenin turizm konusunda 
bugüne kadar ciddi 
çalışmaları olmuştur. 
Mevlana kalkınma ajansı 
tarafından 2017 yılında 
desteklenen “Seydişehir Ve 
Çevresi Paket Turlarla 
Zenginleşiyor Projesi 
Turizm Fizibilite Ve Paket 
Turlar Analizi” çalışmasında 
turizm potansiyelleri ele alınmış ve 15 adet paket tur oluşturulmuştur.  

Kaynak: https://www.mevka.org.tr/Yukleme/Uploads/DsyeRqJqv53201934416PM.pdf 

4. 2014-2023 KARAMAN KONYA BÖLGE PLANINDA İLÇE (2013)  

• Seydişehir ilçesi(Beyşehir ile birlikte) bölge planında alt bölge merkezi olarak 
belirlenmiştir. Hinterlandında Hüyük, Derbent, Derebucak, Yalıhüyük, Ahırlı, Bozkır, 
Hadim ve Taşkent ilçeleri bulunmaktadır (Yani bu ilçeleri etkilemektedirler). 

• İlçede alternatif turizm faaliyetlerinin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır. (Beyşehir-
Seydişehir alt bölgesi; ulusal ölçekte önemli bir turizm odağı olan Antalya’ya gelen yerli 
ve yabancı turistlere alternatif turizm fırsatı sunabilecektir). 

• Organik tarım işletme sayılarının artırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir. 
• Arıcılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 
• Meyvecilik ve Sebzecilik Yaygınlaştırılacaktır 
• Bölgenin orta derece rüzgâr varlığına sahip Seydişehir, Taşkent, Ermenek, Sarıveliler ve 

Başyayla gibi güney ilçelerinde rüzgâr enerjisinden elektrik üretme imkânı 
bulunmaktadır. Bu ilçelerde rüzgâr enerjisi potansiyelinin Çanakkale Bölgesi’ne göre 
daha düşük olmasına rağmen rüzgârın süreklilik arz etmesi nedeniyle rüzgâr enerjisi 
yatırımı açısından bölgeye avantaj sağlamaktadır.  

• İlçede hava kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar 
• Beyşehir, Seydişehir, Ereğli, Akşehir ilçelerinde özellikle tarıma dayalı gıda sektörü 

başta olmak üzere diğer imalat sanayi istihdamı ve üretimi desteklenecektir.  

5.  “İLÇE STRATEJİK GELİŞME KOMİSYONU RAPORUNDA” YER VERİLEN SORUNLAR VE 
ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK FAALİYETLER (2012)  

SORUN 1: Antalya-Konya Yolundan Yeterince Faydalanılamamaktadır.  
Çözüm -Yöresel ürünler satış alanı yapılması, Tanıtım faaliyetleri yapılması  

SORUN 2: Hayvancılık işletmelerinin kapasitelerinin küçük olması 
Çözüm-Hayvancılık bölgelerinin teşvik edilmesi  

SORUN 3: Çevre kirliliği sorunun olması  
Çözüm -Eğitim verilmesi, Denetimlerin yapılması   

SORUN 4: Tarım Arazilerinin Çok Parçalı Olması  



6. İLÇE İÇİN ÖNERİLEN PROJELER  

KIRSAL TURİZMİN CANLANDIRILMASI 

• Konya ilçeleri arasında 2018 yılında yapılan rekabet analizi çalışmasına göre turizm 
sektöründe ilin en rekabetçi ilçesi Seydişehir olarak belirlenmiştir. Bu potansiyelin 
değerlendirilmesi önemlidir. 

• “Seydişehir Ve Çevresi Paket Turlarla Zenginleşiyor Projesi Turizm Fizibilite Ve Paket 
Turlar Analizi” çalışması ile oluşturulan paket turların uygulanması 

• Tanıtım faaliyetlerinin yapılması 
• Termal tesislerin tanıtımının yapılması. Tesislerin ihtiyaç halinde iyileştirilmesi ve 

hizmet kalitesinin artırılması 

TIBBİ AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 

• Tıbbi aromatik bitkilere yönelik Pazar araştırması yapılması 
• Araştırma sonrasında belirlenen talebe, ihtiyaca ya da anlaşmaya göre ürünlerin 

belirlenmesi 
• Söz konusu ürünlerin yetiştirilmesi için çiftçilerin teşvik edilmesi ve bilinçlendirilmesi 
• Ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi için tesis kurulması 

MARKALAŞMA 

• Marka olabilecek ürünlerin coğrafi işaretinin alınması 
• Yöresel ürünlerin ilçede bulunan ziraat odası, birlik ya da kooperatifler eli ile marka 

haline getirilmesi (Bal, nohut, leblebi, karpuz, çerezlik kabak, çilek). Bu ürünlerin 
satışının da hızlandırmasına adına satış alanlarının oluşturulması  

• Marka olabilecek ürünlerin paketlenerek doğrudan tüketiciye sunulmasına imkân 
sağlayacak tesisin kurulması ayrıca soğuk hava deposu meyve sebze hali gibi 
ihtiyaçların giderilmesi 

• Organik üretim yapıldığı için organik ürünlerin ön plana çıkartılması ve e ticaret ile 
satışının yapılması 

• Kestane deneme ekimlerinin yapılması ve demonstrasyon faaliyetlerinin yürütülmesi 

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ 

• İlçede çevre kirliliği problemi olduğu sıkça dile getirilmektedir. Tarımsal üretimi de 
olumsuz yönde etkilemektedir. Tarımsal üretimi etkilemesi sebebiyle toprak kirliliği 
konusunda tedbirlerin alınması gerekmekte olup toprak analizi laboratuvarına ihtiyaç 
duyulmaktadır.  

• Çiftçilerin gübre ve ilaç kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi 
• Kalitesiz kömür kullanımının engellenmesine yönelik tedbirlerin alınması 
• Alüminyum tesisi atığı olan kırmızı çamurun yeniden kullanılmasına yönelik çalışmalar 

yapılması 
 
 



SERACILIK 

• Seracılık faaliyetleri Taraşçı’da yoğun olarak yapılmaktadır. Seracılık faaliyetlerinin 
termal su kullanımı ile de yaygınlaştırılması 

 

DİĞER ÖNERİLER 

• Kapama meyve bahçesinin teşvik edilmesi 
• Küçükbaş hayvancılık için ağıl veya çadır ağıl sisteminin kurulması 
• Turşu veya sirke üretim tesislerinin kurulması 

  



YALIHÜYÜK 

1. İLÇE GZFT  

GÜÇLÜ 
• Torosların eteğinde bulunması 
• Suğla Gölünün kenarında olması 
• Arazinin tarım ve hayvancılığa elverişli olması 
• Tarımda sulama imkânlarının varlığı 
• İlçenin baklagiller üretiminde nisbi üstünlüğünün 

olması 
• İlçenin Gölcük Yaylasının Torosların eteğinde ve 

Suğla Gölünü görebilen bir noktada olması 
açısından doğa turizmine elverişli olması 

ZAYIF 
• İl merkezine uzak olması 
• Yatırım ve istihdam için yeterli alanların 

olmaması 
• Çiftçilerin geleneksel yöntemleri tercih etmesi ve 

tarımsal faaliyetlerin yeterli bilinçte 
yapılamaması 

FIRSATLAR 
• Eko turizm ve yayla turizmine uygun yaylaların 

bulunması 

TEHDİTLER 
• Genç ve nitelikli işgücünün kırsal alanlardan göç 

etmesi, üretken faktörlerin kaybı ve nüfusun 
yaşlanması. 

• İlçe arazisinin çok parçalı olması  

 

2. İLÇEYE ÖZEL ÜRÜNLER 

Kuru fasulye, nohut. coğrafi işaret tescilli bir ürün bulunmamaktadır.  

3. KIRSAL TURİZM  

İlçenin Suğla gölü kenarında olması ve doğal yapısı. Bunun dışında turizme yönelik potansiyel 
pek bulunmamaktadır. 

4. 2014-2023 KARAMAN KONYA BÖLGE PLANINDA İLÇE (2013)  

• Alternatif turizm, organik tarım ve arıcılık gibi alternatif gelir kaynaklarının yaratılması 
desteklenecektir. 

• Arazi toplulaştırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir. 

• Bazı temel ihtiyaçlara yönelik sosyal ve teknik altyapı eksikliklerinin giderilerek yaşam 
kalitesinin artırılması sağlanacaktır. 

• Uygun flora yapısı sebebiyle arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
desteklenecektir. 

• Üretilen ürünlerin pazarlama sorunlarına çözüm üretecek gerekli çalışmalar ile birlik ve 
kooperatiflerin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar desteklenecektir. 

• Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar desteklenecektir. 



5.  “İLÇE STRATEJİK GELİŞME KOMİSYONU RAPORUNDA” YER VERİLEN SORUNLAR VE 
ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK FAALİYETLER (2012)  

SORUN: Tarımsal Üretimde Kalite Verim Düşüklüğü Alternatif Tarım Ürünlerinin 
Yetersizliği 
SORUN: İlçenin Ekonomik Gelirlerinin Düşük Olması 

6. İLÇE İÇİN ÖNERİLEN PROJELER  

YAYLA TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

• İlçenin Suğla Gölü kenarında olması ve doğal yapısından dolayı ekoturizme yönelik 
faaliyetler yapılabilir. Bunun dışında turizme yönelik çok potansiyel 
bulunmamaktadır.  

• Çiftlik turizminin geliştirilmesi (tatuta örneği) 

TARIMSAL VE HAYVANSAL FAALİYETLERDE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI  

• Meyveciliğe yönelik demonstrasyon faaliyetlerinin yürütülmesi 
• Meyvecilikte verimi artırmaya yönelik tedbirler alınması, daha verimli türlerin 

yaygınlaştırılması 
• Arıcılık faaliyetlerinin daha da yaygınlaştırılması için demonstrasyon faaliyetlerinin 

yürütülmesi 
• Hayvancılığa yönelik demonstrasyon faaliyetlerinin yapılması 
• Çiftçilere yem bitkileri yetiştiriciliği hakkında demonstrasyon faaliyetlerinin 

yürütülmesi 
• Kuru fasulye ve nohut üretimi için eleme ve paketleme tesisi yapılması 
• Suğla Gölü kıyısında olması sebebiyle balıkçılık faaliyetlerinin desteklenmesi 
• İlçede çiftçiler giderek yaşlanmakta olup, genç çiftçilere ihtiyaç bulunmaktadır. 

Buna yönelik gençlerin ilçede kalmasını özendirici çalışmalar yapılması  
• Hayvan rehabilitasyon merkezi kurulması 

  



BEYŞEHİR 

1. İLÇE GZFT 

GÜÇLÜ 

• İlçede sulama problemlerinin olmaması ve 
yağış miktarının yüksek olması 

• Ucuz kırsal işgücü potansiyelinin olması 

• Her türlü hayvancılığın kolayca yapılabileceği 
ortamın olması 

ZAYIF 

• Tarımsal eğitim ve yayın hizmetleri ile işbirliği 
konusundaki yetersizlikler 

• Hayvancılığa yeteri kadar önem verilmemesi 

FIRSAT 

• İlçede Beyşehir Gölü’nün, derelerin, 
nehirlerin olması 

• Tarıma sağlanan teşviklerin varlığı 

• Avrupa Birliği standartlarında işletmelerin 
kurulmasının desteklenmesi 

TEHDİT 

• Gölden sulama amaçlı aşırı su çekimi, göldeki 
su seviyesinin azalarak buradaki canlı türlerini 
tehlikeye atıp, eko sistemin bozulması 

• Tarımın yeniden yapılandırılması sürecinde 
işsizlik ve yoksulluk gibi sosyo-ekonomik 
olumsuzlukların artması 

2. İLÇEYE ÖZEL ÜRÜNLER 

Coğrafi İşaret Potansiyel Ürün Ürün Özellik 

Akçabelen(Çetmi) Şeker Fasulyesi Alana özgü tarımsal mono kültürleşme lokal bir çeşit 

Tarhana ve Un tarhanası İlçeye özgüdür. 

Salamura keçi peyniri İlçeye özgüdür. 

Beyşehir Göl sazanı İlçeye özgüdür. 

3. KIRSAL TURİZM 

Beyşehir Gölü, adalar, Karaburun Plajı, Leylekler Vadisi, Anamas Dağı ve Karagöl, Yakamanastır 
Tabiat Parkı, Eflatun Pınar Hitit Su Anıtı, Fasıllar Hitit Kaya Anıtı, Lukyanus Kitabesi ve Atlı Kaya 
Kabartması, Eşrefoğlu Camii ve Külliyesi, Taş Köprü, Kubad-Abad Selçuklu Saray Sitesi, Beyşehir 
Kız Kalesi gibi çok sayıda turizm potansiyeli bulunmaktadır.  
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• Organik tarım işletme sayılarının artırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.  

• Arıcılıkta karlılığı ve sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde bilgi ve teknolojiyi kullanma, 
organik arıcılık ve örgütlü olma konusunda bal üreticilerinin bilinç düzeylerinin 
arttırılmasına yönelik eğitim ve yayım faaliyetleri desteklenecektir.  

• Arıcılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 



• Bölgemizde özellikle su sıkıntısı yaşanmayan dağlık kırsal alanlarda tarım alanlarının 
küçük ve parçalı olduğu işletmelerde birim alandan elde edilen geliri artırmak adına 
meyve ve sebzecilik yaygınlaştırılacaktır.  

• Alternatif turizm bölgeleri oluşturularak turizm faaliyetlerinin etkinleştirilmesine katkı 
sağlanacaktır. 

• Meyvecilik ve sebzecilik yaygınlaştırılacaktır 

5. “STRATEJİK GELİŞME KOMİSYONU RAPORUNDA” YER VERİLEN SORUNLAR VE 
ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK FAALİYETLER (2012) 

SORUN :Tarımda ölçek ve çeşitlilik sorunu. 

Çözüm: Arazi toplulaştırılması yapılmalı, organik tarım teşvik edilmeli, sulu tarıma geçiş 
yolları oluşturulmalı, yöreye uygun sınırlı meyve türleri belirlenmeli ve buna uygun 
meyve üretimi sürmesi sağlanması teşvik edilmelidir. 

SORUN : Hayvancılık potansiyelinin yeterince değerlendirilememesi. 

Çözüm: Organize hayvancılık bölgelerinin oluşturulması ile profesyonel Sağım ve 
soğutma tesislerinin kurulması 

6. İLÇE İÇİN ÖNERİLEN PROJELER 

ÜRÜNLERİN PAZARLANMASI 
• İlçede kurulan merkez pazarlarının yanı sıra düzenli aralıklarla merkezi kırsal 

yerleşim yerlerine semt pazarı kurulması ihtiyaçtır. Böylelikle ürününü üreten çiftçi 
ürününü kolayca pazarlayabilecektir.  

• Örgütlenme faaliyetlerinin aktif hale getirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılması 
• Özellikli ürünlerin Coğrafi işaret tescilinin yapılması 
• İlçe ürünlerinin tek çatı altında markalaştırılmasının sağlanması 
• Marka olabilecek ürünlerin katma değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar 

yapılması  
• Marka olabilecek ürünlerin paketlenerek doğrudan tüketiciye sunulmasına imkan 

sağlayacak tesisin kurulması ve varsa diğer tesis ihtiyaçlarının giderilmesi 
• Satış alanlarının oluşturulması ve e-ticaret ile de satış yapılması 

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 
• Tarihî mekânların ziyareti, balıkçılık, avcılık, bisiklet safari, dağcılık, doğa yürüyüşü, 

foto safari, kuş gözlemciliği, offroad, yamaç paraşütü, göl turizmi, teknecilik, su 
sporları gibi birçok etkinlik hâlihazırda yapılmaktadır. Turizme yönelik birçok altyapı 
hazır durumdadır. Bunun canlanması ve turizmden elde edilen gelirlerin artırılması 
için ihtiyaçlar belirlenmeli ve giderilmelidir.  

• Tanıtıma yönelik aktivitelerin bütüncül pazarlama yaklaşımı içinde çeşitlendirilmesi 
• Beyşehir ilçesi ve göl çevresi dağ yürüyüşü ve bisiklet sporları için uygun olup, 

buralarda dağ yürüyüşü rotaları çizilerek, bisiklet yolları yapılabilir. Ayrıca bisiklet 
yarışları yapılarak göl hem yurtiçinde hem yurtdışında tanıtılabilir.  

• Özellikle Covid-19 virüsünün etkisiyle karavan turizmi büyük bir önem kazanmış 



olup, Beyşehir’de karavan parkları kurularak, karavanların buraya gelip kırsal 
alanlarda konaklamaları, ihtiyaçlarını da kırsaldan karşılamaları sağlanabilir. 

• İlçenin çoklu tur programlarına dâhil edilmesine yönelik faaliyetler yürütülmesi 
(Antalya’da güneş-kum-deniz turizmden farklı olarak Beyşehir’in de içinde 
bulunduğu bir rotada yayla, doğa ve kırsal turizm turistlere sunularak günübirlik 
turlar oluşturulabilir.) 

• Buraya gelen turistler için özellikle kırsalda bulunan kadınların ürettiği yöresel el 
sanatları ve yerel organik ürünlerin satışının yapılabileceği alanların oluşturulması 

• İlçede göl olmasından dolayı su sporlarına elverişlidir. İlçede kano, kiteboard, su 
kayağı, jet ski, kürek sporu, wakeboard, wakeskating, yelken gibi sporlara elverişli 
olup turizmi canlandırmak adına bu alanlarda projeler yapılması 

TARIMSAL FAALİYETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ 
• Hayvancılıkta Ahır hijyeni, Süt Hijyeni ve Sağım ünitesi, Kaliteli yemleme gibi 

demonstrasyon faaliyetleri  
• Kaliteli Kaba yem ihtiyaçlarını karşılamak için bölgemizdeki mera alanlarının ıslah 

edilmesi 
• Beyşehir’de arıcılık faaliyetleri önemli bir yere sahip olup bal dışında katma değerli 

propolis, arı sütü, polen üretimine yönelik çiftçilere eğitimler ve teşvikler verilmesi 
• Arazi toplulaştırma çalışmalarının bir an önce tamamlanması 
• Toprak analizi çalışmalarının yapılarak nisbi karlılığı yüksek ürünlerin 

yetiştirilmesinin sağlanması 

DİĞER ÖNERİLER 

• Tıbbi aromatik bitki işleme tesisi kurulması 
• Botanik bahçesi (lavanta, papatya, kekik vb.) üretim, paketleme ve satış tesisi 

yapılması 
  



HÜYÜK 

1. GZFT 

GÜÇLÜ YANLAR 
• Organik tarım uygulamalarının olması ( Organik çilek ve 
kiraz üretiminde önde gelen yerlerden olması) 
• Meyveciliğin yörede yaygın olması ve soğuk hava tesisi 
bulunması 
• Bağcılık faaliyetlerinin ve pekmez üretiminin yapılması 
• Tatlı su balıkçılığının yapılması 
• Arıcılık faaliyetlerinin yapılması 
• Süt üretiminin olması 
• Zengin barit kaynaklarının bulunması 
• Yörede tuğla-kiremit yapımına uygun toprağın 
bulunması 

• Geleneksel el sanatlarından olan hasırcılık, demircilik, 
çanak-çömlek üretiminin devam etmesi 

ZAYIF YANLAR 
• Sosyal tesislerin yetersiz olması 
• İlçede sanayi tesislerinin az olması 
• İlçedeki sütü işleyecek işleme tesisinin 
bulunmaması 
• İlçenin ve komşu ilçelerin arıtma işlevini 
yerine getirerek Beyşehir Gölü’ne evsel ve 
endüstriyel atıkların direkt deşarjını 
önleyecek bir arıtma tesisinin bulunmaması 

• Ekonomik faaliyetlerin sınırlı olması 

FIRSATLAR 
• Organik tarıma elverişli tarım alanları  
• Yüksek üzüm verimi ve yüksek sistem bağcılık 
• Mera arazisinin bolluğu 
• Turşu üretim tesislerinin kurulması 
• Göl turizmi potansiyelinin olması  
• Tarihi kültür mirası, Hitit ve Bizans kalıntılarının 
bulunması  
• Eko turizm ve Göller Bölgesi Eko-Turizm Gelişim Bölgesi  
• Kaplıca turizmi potansiyelinin olması  
• İmrenler kasabasında bulunan Mağara Sığınaklarının 
doğal sit alanı ilan edilmesi  
• Mutlu kasabasında Dualı Balıkların turizm potansiyeli  

• Rüzgâr potansiyelinin yüksek olması 

TEHDİTLER 
• Kanalizasyon atıklarının Beyşehir Gölü’ne 
deşarj edilmesi  
• Yer altı ve yüzey sularının azalması 
• Bilinçsiz gübre ve ilaç kullanımı sonucu 
arazilerin verimsizleşmesi, yer altı yüzey 
sularının azalması  

2. KIRSAL TURİZM 

Hüyük ilçesi Beyşehir ilçesi ile beraber göl kenarında doğal güzellikleri ile zengin bir eko turizm 
potansiyeli taşımaktadır. Sonsuz Şükran Köyü ilçenin turizm amaçlı tanıtımına büyük katkı 
sağlamaktadır.  

 

 

 



3. İLÇEYE ÖZEL ÜRÜNLER* 

Coğrafi İşaret 
Potansiyel 
Ürün 

Ürün Özellik 

Hüyük 
tarhanası 

Hüyük İlçesi tarhanası yörenin doğal ve katkısız sebze ve yoğurdundan yapılan,  
bir üründür. İlçede tarhana çeşitlerinden sipariş usulü yapıp satan çok sayıda kişi 
de mevcuttur. 

Hüyük Cevizi 
İlçemiz merkez ve köylerinde üretilen cevizler Bilecik ve Şebin Ceviz çeşitlerinin 
yöreye uyum sağlamış türlerinden üretilmektedir. Doğal olarak üretilen cevizler 
kırılabilirliği, iç dolgunluğu, tadı ile rağbet görmektedir.  

Hüyük Çileği 
Hüyük İlçesi coğrafi konumu, rakımı, bulunduğu havza itibari ile doğal ve organik 
olarak yetiştirilen çilekleri gerek sofralık, gerekse meyve suyu ve ilgili sanayi 
işletmelerince aroması ve tadı ile rağbet gören bir üründür.  

Hüyük 
Başpınar Pilavı 

İlçemizde özellikle İmrenler Mahallesinde geleneksel olarak yapılan nohutlu ve 
bulgur ile yapılan pilavdır. Sunumu, özel saç ekmeği ile yenmesi ile bölgemiz 
halkınca ve ilçe dışından gelen misafirlere beğenilen yöresel bir davet yemeğidir. 

*İlçede tescilli coğrafi işaretli ürün bulunmamaktadır. 

Lavanta, badem, balık, testicilik bulunmaktadır. 
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• Alternatif turizm, organik tarım ve arıcılık gibi alternatif gelir kaynaklarının yaratılması 
desteklenecektir. 

• Arazi toplulaştırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir. 

• Tarım dışı ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının 
yaratılması sağlanacaktır. 

• Ulaşım bağlantıları kuvvetlendirilecektir. 

• Sosyal yaşamı canlandıracak olan proje girişimleri desteklenecek ve teşvik edilecektir.  

• Meyvecilik sektörü olarak desteklenecektir. 

5.  “STRATEJİK GELİŞME KOMİSYONU RAPORUNDA” YER VERİLEN SORUNLAR VE 
ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK FAALİYETLER (2012) 

SORUN: Tarım Arazilerinde Alternatif Ürün Yetiştirilememesi 

SORUN: Tarımsal Ürünlerin Değerlendirme Tesisleri Yeterli Değildir. 

SORUN: İlçenin Turizm Potansiyelinin Değerlendirilememesi 

SORUN: Toprağa Dayalı Sanayinin Geliştirilememesi (tuğla, kiremit, çanak, çömlek vs.) 

  



6. İLÇE İÇİN ÖNERİLEN PROJELER  

GELENEKSEL EL SANATLARININ GELİŞTİRİLMESİ 

• İlçede testi, çanak, çömlek, vazo vb. toprağa dayalı üretim ve hasırcılık, demircilik 
gibi geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına yönelik atölye/tesis kurulması 

• Turizm ürünlerinin geliştirilmesi için kurslar açmak ve ustalar yetiştirilmesi 
• Ürünlerin satış alanlarının belirlenmesi, e-ticaret ile satışların yapılması 

KIRSAL TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 

• Dağ yürüyüşü, kampçılık, avlanma gibi ekoturizm potansiyellerinin 
değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması 

• Sonsuz Şükran Köyünün çekim gücünden faydalanılması. Sonsuz Şükran Köyü 
Kültür ve Sanat Festivali etkinliklerinin sayısının artırılması ve Festival dönemine 
özgü aktivitelerin artırılması 

ÇİLEK İŞLEME TESİSİ 

• Çilek ilçe için önemli bir üründür. Çilek’in katma değerini artıracak çilek reçeli, kuru 
çilek, dondurulmuş çilek gibi ürün çeşitliliğinin sağlanması için entegre tesisin 
kurulması 

MARKALAŞMA VE PAZARLAMA 

• Çilek ve ilçedeki yöresel değere sahip diğer ürünlerin coğrafi işaret tescilinin 
alınması  

• Tek çatı altında bu ürünlerin STK, birlik ya da kooperatifler eli ile 
markalaştırılmasının sağlanması 

• Marka olabilecek ürünlerin katma değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar 
yapılması (işlenerek satışa çıkarılması, organik hale getirilmesi, kurutulması gibi ) 

• Marka olabilecek ürünlerin paketlenerek doğrudan tüketiciye sunulmasına imkân 
sağlayacak tesisin kurulması ve varsa diğer tesis ihtiyaçlarının giderilmesi 

• Satış alanlarının oluşturulması ve e-ticaret ile de satış yapılması  
• Yaban mersini demonstrasyon projesinin yapılması 

 

DİĞER ÖNERİLER 

 
• Kapama meyve bahçesinin teşvik edilmesi 
• Kapama ceviz bahçelerinin yaygınlaştırılması, kurutma ve işleme tesisi yapılması 
• Bahçe bitkileri üretiminin teşvik edilmesi 
• Tıbbi aromatik bitkilerin üretiminin teşvik edilmesi 
  



DEREBUCAK 

1. İLÇE GZFT 

GÜÇLÜ 
• Ormanlık alanların geniş olması  
• İlçede el sanatları nitelikli işgücü potansiyelinin 
olması 
• İlçede mantar potansiyelinin olması  

ZAYIF 
• Toprak kalitesinin düşüklüğü ve engebeli arazi 
yapısı 
• Tarımsal üretimin bilinçli yapılmaması ve 
girdilerin yüksek olması 
• tarım arazilerinin küçük ve parçalı olması 
• Hayvan varlığı ve gezinme alanlarındaki daralma 

FIRSAT 
• Konya-Antalya karayolunun Gembos ovasından 
geçmesi 
• Gembos Ovası’nın optimal şekilde 
değerlendirilmesi  
• Arıcılık için gerekli potansiyelin mevcut olması 
•  Eko turizm potansiyeli 
• İlçede 45 adet mağaranın bulunması 

TEHDİT 
• Gembos Ovasının sulama sonrası çoraklaşma 
tehlikesi 
• Nüfusun yaşlanması  

2. İLÇEYE ÖZEL ÜRÜNLER 

Şeker Fasulye, Yerli Sarı Domates, Silah, Kilim 

3. KIRSAL TURİZM 

İlçede çok fazla mağara bulunmaktadır. Dağ sporları, dağ yürüyüşü, avcılık gibi ekoturizm 
potansiyelleri bulunmaktadır. 

4. 2014-2023 KARAMAN KONYA BÖLGE PLANINDA İLÇE (2013) 

• Uygun flora yapısı sebebiyle arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
desteklenecektir. 

• Turizmin Çeşitlendirilmesi Sağlanacaktır 
• Alternatif turizm, organik tarım ve arıcılık gibi alternatif gelir kaynaklarının yaratılması 

desteklenecektir. 
• Arazi toplulaştırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir. 
• Sosyal ve teknik altyapı eksikliklerinin giderilerek yaşam kalitesinin artırılması 

sağlanacaktır. 
• Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar desteklenecektir. 
• Ulaşım bağlantıları kuvvetlendirilecektir. 
• Meyvecilik desteklenecektir 

  



5. “STRATEJİK GELİŞME KOMİSYONU RAPORUNDA” YER VERİLEN SORUNLAR VE 
ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK FAALİYETLER (2012) 

SORUN: İstihdam imkânlarının kısıtlı olması 

ÇÖZÜM: Hayvancılık tesisinin kurulması, mağara turizmi yapılması, arıcılık, bal üretiminde 
markalaşma 

6. İLÇE İÇİN ÖNERİLEN PROJELER 

KIRSAL TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 

• Ekopark oluşturulması Bu ekoparkta ücretli ve ücretsiz aktiviteler planlayarak tüm 
yıla yaymak, böylelikle ekoturistler ile yöre halkının ilgisini artırılacaktır.  

• Çocuklar için ekoturizm alanları oluşturarak, çocuklarda ekoturizm bilincinin 
oluşmasını, ailelerin ilgisini ve yöre halkının katılımı sağlanacaktır. Bu alanlarda 
agro-turizm ve doğa eğitimi konusunda uygulamalı eğitim yapılacaktır.  

• Ekoturizm turistlerinin konaklama imkanlarını geliştirmek için doğal yapıya uyum 
sağlayan oberj ya da orman evleri yapılması, kamp alanlarının oluşturulması 

• Mağaraların ziyarete açık hale getirilmesi 
• Turizm ve hizmet sunumlarına ilişkin eğitimlerin verilmesi 
• Uygun dönemlerde av turizmi, doğa sporlarına yönelik aktiviteler-organizasyonlar 

düzenlenmesi 

DEMONSTRASYON FAALİYETLERİ  

• Hayvancılık (süt inekçiliği, koyunculuk, keçi yetiştiriciliği ile ilgili; yüksek verimli 
ırklar, suni tohumlama, bakım besleme, slaj yapma, hastalıklarla mücadele gibi 
demonstrasyon faaliyetlerinin yürütülmesi 

• Bitkisel üretim ile ilgili; sulama teknikleri, yüksek verimli çeşitler, gübreleme, ilaç 
kullanımı, organik tarım, iyi tarım uygulamaları, seracılık gibi demonstrasyon 
faaliyetleri yapılması 

• Alternatif ürünlerin üretimi ile ilgili; arıcılık(arı sütü, propolis, polen üretimi), 
böğürtlen yetiştiriciliği, meyvecilik (elma, ceviz, kiraz), aromatik bitkiler, doğadan 
mantar gibi demonstrasyon faaliyetlerinin yürütülmesi 

KATMA DEĞERİN ARTIRILMASI 

• Tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması için ürünlerin işlenmesine ve 
paketlenmesine yönelik tesislerin kurulması (konserve, reçel, kuru meyveler vb.) 

• Hayvancılık faaliyetleri için meraların ıslah edilmesi 
• Modern bir Süt toplama tesisinin ve süt ve süt ürünlerinin üretimine yönelik 

entegre bir tesisin oluşturulması (keçi sütü, keçi peyniri, dondurma yoğurt vs ) 
• İlçeye özgü, spesifik ürünlerin coğrafi işaret tescilinin alınması 
• Tek çatı altında bu ürünlerin STK, birlik ya da kooperatifler eli ile 

markalaştırılmasının sağlanması (kuru fasulye için kullanılan ‘Gembos’ marka 



kullanılabilir) 
• Marka olabilecek ürünlerin katma değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar 

yapılması (işlenerek satışa çıkarılması, organik hale getirilmesi, kurutulması gibi ) 
• Marka olabilecek ürünlerin paketlenerek doğrudan tüketiciye sunulmasına imkân 

sağlayacak tesisin kurulması ve varsa diğer tesis ihtiyaçlarının giderilmesi 
• Satış alanlarının oluşturulması ve e-ticaret ile de satış yapılmasının desteklenmesi  



GÜNEYSINIR 

1. İLÇE GZFT  

GÜÇLÜ 
• İlçenin bazı kesimlerinde damlama sulama 

altyapısının tamamlanmış olması 

• İlçe merkezinde arazi toplulaştırmasının yapılmış 
olması 

• Atkı, tırmık, helezon, römork ve mikser gibi tarım 
aletleri üretilip ilçe dışına pazarlanması 

ZAYIF 
• Tarımsal üretimde verimin düşük olması 
• Çiftçiliğin hala geçmişten gelen geleneklerle 

yapılması  

FIRSAT 
• Tarıma dayalı imalat sanayine girdi sağlayacak 
tarımsal hammadde üretiminin bölgede olması 
• Güneşlenme potansiyelinin bulunması 

TEHDİT 
• Göç 

 

2. İLÇEYE ÖZEL ÜRÜNLER 

Tarıma yönelik küçük el aletleri, üzüm, pekmez,kabak çekirdeği (coğrafi işaret tescil başvurusu 
yapılan ürün bulunmamaktadır) 

3. KIRSAL TURİZM 

Yerköprü şelalesi (Göksu) Güneysınır ve Hadim ilçeleri sınırında yer almaktadır. Bununla 
birlikte güvercinlik mağarası bulunmakta olup ziyarete açık değildir. 

4. 2014-2023 KARAMAN KONYA BÖLGE PLANINDA İLÇE (2013)  

• Tarımsal politikaların iyileştirilmesi ve ekolojik şartlara uygun bitki türlerinin 
yetiştirilmesine yönelik faaliyetler desteklenecektir. 

• Meralara yönelik ıslah çalışmaları yapılarak küçükbaş hayvancılık desteklenecektir. 
• Sosyal yaşamı canlandıracak olan proje girişimleri desteklenecek ve teşvik edilecektir.  

• Meyvecilik sektörü desteklenecektir. 

5. İLÇE İÇİN ÖNERİLEN PROJELER  

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ 

• Hayvan bakımı, besleme, aşılama, hijyen gibi konularda demonstrasyon 
faaliyetlerini desteklemek adına küçükbaş hayvancılık için ağıl veya çadır ağıl 
sisteminin kurulması 

• Süt toplama ile ilgili sorunların giderilmesi 
• Süt ve süt ürünleri üretimine yönelik tesislerin kurulması 

 



TARIMSAL KATMA DEĞERİN ARTIRILMASI 

• Lavanta üretimi yapılan ilçede tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ile ilgili 
çalışmaların yürütülmesi, pazar araştırmalarına göre yetiştirilebilecek katma 
değerli ürünlerin belirlenmesi ve bu ürünlere yönelik demonstrasyon faaliyetlerinin 
yürütülmesi. Bu kapsamda Tıbbı aromatik bitkiler işleme tesisi projesinin 
geliştirilmesi 

• Arıcılık faaliyetlerinde ürün çeşitliliğinin sağlanması (arı sütü, polen vb.) 
• Seracılık ve organik tarım faaliyetlerinin yapılması ile ilgili demonstrasyon 

faaliyetlerinin yürütülmesi 
• İlçe merkezi ve köylerinde Yüksek sistem bağcılığın yaygınlaştırılması için ile ilgili 

demonstrasyon faaliyetlerinin yapılması 

MARKALAŞMA 

• Marka olabilecek ürünlerin coğrafi işaretinin alınması 
• Yöresel ürünlerin ilçede bulunan STK, birlik ya da kooperatifler eli ile marka haline 

getirilmesi 
• Marka olabilecek ürünlerin katma değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar 

yapılması 
• Satış alanlarının oluşturulması ve e-ticaret ile de satış yapılmasının desteklenmesi 

DİĞER ÖNERİLER 

• Meyve işleme ve paketleme tesisi kurulması 
• Botanik bahçesi (lavanta, papatya, kekik vb.) üretim, paketleme ve satışının 

desteklenmesi 

  



HADİM 

1. İLÇE GZFT  

GÜÇLÜ 
• Tarımsal üretim (bitkisel üretim, hayvancılık, 
ormancılık, balıkçılık) potansiyelinin zenginliği 
(özellikle kiraz, badem ve ceviz yetiştiriciliği) ve 
potansiyel ürün çeşitliliği,  
• İlçede sulama problemlerinin olmayışı  
• Yerköprü şelalesinin ilçe turizmi açısından önem 
arz etmesi, 
• Meyvecilik bölgede önemli bir gelir kaynağıdır. 
• İlçede üretilen kirazların %90’ ı İhracata 
gitmektedir. 
• Kiraz ve üzüm üretiminin fazla olması ve son 
turfanda kiraz üretiminin yapılması 
• Arıcılık faaliyetleri gelişmiştir. 

ZAYIF 
• Tarım alanlarının azlığı 
• İlçe erişilebilirliğinin düşük olması, pazarlara 
erişimi de zorlaştıırmaktadır. 
• Ürünlerin pazarlanamaması 
• Tarımsal işletmelerin küçük ve parçalı olması, 
• Kiraz ihraç edilmekte fakat halk arasında bir 
birliktelik ve kooperatifçilik oluşturulamadığı için 
rekabetçilik oluşması ve sonucunda da ürünlerin 
fiyatlarının düşmesi, 

FIRSAT 
• Alanya’ya yakın olması ve alternatif turizm 
potansiyellerinin bulunması 
• Güneş enerjisi potansiyelinin olması  
• Organik tarım için uygun alanların varlığı 

TEHDİT 
• Göç 
• Nüfusun yaşlanması 

• Katma değeri yüksek ürünler yetiştirilmesine 
karşın yeterli gelir elde edilememesi  

 

2. İLÇEYE ÖZEL ÜRÜNLER 

Salamura Yaprak - Pekmez - Gök Üzüm - Kecimen Üzümü (Kuru) – Kiraz- Kiraz Kurusu, ceviz, 
badem  

(*Tescil başvurusu yapılmış coğrafi işaret bulunmamaktadır.) 

3. KIRSAL TURİZM  

İlçede Astra Antik Kenti, Gürleyen Kanyon, Yerköprü Şelalesi, Gevne Vadisi, Eğri Göl gibi turizm 
potansiyeli olan tarihi ve doğal güzellikler mevcut. Müsiad tarafından yatırım yapılması 
planlanan karavan turizmi kapsamında da Hadim-Taşkent karayolu üzerinde karavan tesisi 
önerilecektir.  

Antalya ve ilçelerine yakın olmaları nedeniyle Antalya'ya gelen yerli ve yabancı turistlere ciddi 
anlamda alternatif turizm fırsatları sunmaktadır. Ekoturizme uygundur. 

4. 2014-2023 KARAMAN KONYA BÖLGE PLANINDA İLÇE (2013)  

• Ulusal ölçekte önemli bir turizm odağı olan Antalya ve ilçelerine yakın olmaları 
nedeniyle Antalya'ya gelen yerli ve yabancı turistlere c alternatif turizm fırsatları 
sunmaktadır. 



• Eko turizm, yayla turizmi vb. alternatif turizm fırsatlarının olması, ilçelerdeki ekonomik 
faaliyetlerin çeşitlenmesi açısından potansiyel teşkil etmektedir. 

• Organik tarım ve arıcılık gibi alternatif gelir kaynaklarının yaratılması desteklenecektir. 

• Dağlık coğrafi yapısının da etkisiyle tarım arazileri küçük ve parçalıdır. Bu sebeple alt 
bölge genelinde arazi toplulaştırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir. 

• Uygun flora yapısı sebebiyle arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
desteklenecektir. 

• Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar desteklenecektir. Ayrıca 
pekmez üretimini ve kurutma faaliyetlerini artıracak çalışmalar desteklenecektir. 

• Tarım dışı ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının 
yaratılması sağlanacaktır. 

• Sosyal yaşamı canlandıracak olan proje girişimleri desteklenecek ve teşvik edilecektir.  

• Meyvecilik sektörü desteklenecektir. 

5.  “İLÇE STRATEJİK GELİŞME KOMİSYONU RAPORUNDA” YER VERİLEN SORUNLAR VE 
ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK FAALİYETLER (2012)  

SORUN: Kiraz satış Sorunu (depolama tesisi yetersiz, entegre tesis bulunmamakta) 
SORUN: Sosyal Donatı alanlarının yetersizliği 
SORUN: Eğitim altyapısındaki yetersizlikler 
SORUN: Konut sorunu 

6. İLÇE İÇİN ÖNERİLEN PROJELER  

ARICILIK  

- Uygun ekolojik yapısı İlçede arıcılık faaliyetlerinin gelişmesini sağlamıştır. Arıcılık 
faaliyetlerinde ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik (Arı Sütü, polen ve propolis gibi) 
demonstratif özellikli eğitimler verilmesi  

- Ürünlerin paketlenmesine yönelik tesis kurulması 
- Ürünlerin coğrafi işaret tescilinin alınması, markalaştırılması tek bir marka ile 

pazarlanmasının sağlanması 

KİRAZ ÜRETİMİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN ARTIRILMASI 

• Kirazın çok dayanıklı bir ürün olmaması sebebiyle kiraz için uygun depolama ve 
paketleme tesislerinin oluşturulması 

• Kiraz işlemeye yönelik entegre tesisin kurulması,( Kiraz kalibrasyon ve şoklama 
ünitesi gibi)  kiraz lokumu, kiraz reçeli, konserve dondurulmuş kiraz, toz kiraz gibi 
ürün çeşitliliğinin sağlanması katma değeri artıracaktır. Bu tesislerin uygun görülen 
alanda kurularak Hadim ve Taşkent ilçelerinin ortak kullanımına sunulabilir. 

• Kiraz fiyatlarının düşmemesi adına(kirazın %90 gibi önemli bir kısmı ihraç 
edilmesine rağmen rekabetten dolayı çok düşük fiyatlara satılmakta) çiftçilerin 
rekabet etmek yerine örgütlü hareket etmeleri sağlanmalıdır. Bununla ilgili halkın 
bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 



• Kirazın kalitesini artırmak adına biyolojik mücadele projeleri hayata geçirilmesi 

MARKALAŞMA VE PAZARLAMA 

• İlçeye özgü, özellikli ürünlerin (salamura yaprak - pekmez - gök üzüm - Kecimen 
üzümü (kuru) – kiraz- kiraz kurusu, ceviz, badem) coğrafi işaret tescilinin alınması 

• Tek çatı altında bu ürünlerin STK, birlik ya da kooperatifler eli ile 
markalaştırılmasının sağlanması 

• Marka olabilecek ürünlerin katma değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar 
yapılması (işlenerek satışa çıkarılması, organik hale getirilmesi, kurutulması gibi ) 

• Marka olabilecek ürünlerin paketlenerek doğrudan tüketiciye sunulmasına imkân 
sağlayacak tesisin kurulması ve varsa diğer tesis ihtiyaçlarının giderilmesi 

• Satış alanlarının oluşturulması ve e-ticaret ile de satış yapılması 

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ 

• İlçedeki küçükbaş hayvancılık faaliyetleri keçi yetiştiriciliği ağırlıklı olarak 
gelişmiştir. Keçi sütü oldukça katma değerli bir ürün olup keçi üretiminin ilçede 
desteklenmesi.  

• Üretimde verimliliğin artırılması, hayvan bakımı, hijyen gibi konularda 
demontrasyon faaliyetlerinin yapılması ayrıca çoban yetiştirilmesi 

• Ağıl veya çadır ağıl sistemi oluşturulması 
• Meraların ıslah edilmesi 
• İlçede süt toplama merkezi bulunmamaktadır. Modern bir Süt toplama tesisinin 

kurulması 
• Süt ve süt ürünlerinin üretimine yönelik entegre bir tesisin oluşturulması (keçi sütü, 

keçi peyniri, dondurma yoğurt vs.) 
• Keçi üretimine yönelik potansiyeli fazla olan Taşeli yöresinde (Bozkır, Hadim, 

Taşkent, Ermenek, Başyayla Sarıveliler) keçi vadisi projesi geliştirilebilir. 

TARIMSAL FAALİYETLERDE ÇEŞİTLİLİK 

• Seracılığa yönelik demonstrasyon faaliyetlerinin yapılması 
• Organik tarıma yönelik demonstrasyon faaliyetlerinin yapılması 
• Lavanta üretiminin yaygınlaştırılması 
• Arıcılık ve tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ve pazarlanmasına yönelik 

çalışmaların yürütülmesi 
• Ahududu, böğürtlen gibi orman meyvelerinin yetiştiriciliğine yönelik çalışmaların 

yapılması, istenilen potansiyelin yakalanması durumunda bu ürünlerin 
depolanması, işlenmesi ve paketlenmesine yönelik entegre tesis yapılması 

• Antep Fıstığı üretiminin teşvik edilmesi  
• Pekmez üretim tesisi yapılması 
• Bağcılığın yaygınlaştırılması ve kurutma tesisi kurulması 
• Turşu veya sirke üretim tesisleri yapılması 



KIRSAL TURİZMİN CANLANDIRILMASI 

• Taşeli yöresinin Alanya’ya yakın olması avantajından faydalanılması gerekmektedir. 
Alanya çevresinden Kapadokya’ya geçen turistlerin Taşeli yöresinde de kalmalarını 
sağlamak adına Bozkır, Güneysınır, Hadim, Taşkent, Sarıveliler, Başyayla, Ermenek 
ilçelerini kapsayan bir alanda bütüncül bir yaklaşımla turizm faaliyetlerinin 
canlandırılması gerekmektedir.  

• MÜSİAD tarafından yatırım yapılması planlanan karavan turizmi kapsamında da 
çalışmalar yürütülmekte olup bu kapsamda rotaların ve karavan kamplarının 
yerlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar 
kapsamında Hadim-Taşkent karayolu üzerinde karavan kampının yapılması 
önerilecektir.  
 

  



TAŞKENT 

1. İLÇE GZFT  

GÜÇLÜ YANLAR 
• Tarımsal üretim potansiyelinin yüksek olması 

ve katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesi  
• Kiraz üretiminin fazla olması ve son turfanda 

kiraz üretiminin yapılması 
• Alternatif turizm potansiyellerinin bulunması 
• Küçükbaş hayvancılık potansiyelinin olması 
• Balık üretim çiftliklerinin varlığı 
• Tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi 

ZAYIF YANLAR 
• Arazi yapısının eğimli, taşlık ve dağlık olması 

sebebiyle tarım alanlarının azlığı ve tarımsal 
makine kullanılamaması 

• Arazilerin çok parçalı olması 
• Turizme yönelik potansiyellerin 

kullanılamaması 
• Uygun ekolojik yapıya rağmen arıcılık 

faaliyetlerinin yetersiz olması 
• Pazarlara olan uzaklık 

FIRSATLAR 
• Alanya’ya yakın olması alternatif turizm 

potansiyellerinin harekete geçirilmesi 
bakımından bir fırsattır. 

• Organik tarıma elverişli olması 
• Kiraz Üretimi için arıcılık tozlaşma bakımından 

önem arz etmektedir. Arıcılığın desteklenmesi 
kiraz üretimine büyük katkı sağlayacak olması 

• Halıcılık ve bıçakçılık gibi faaliyetlerin 
bulunması 

• Taşkent Evlerinin restore edilerek kullanıma 
açılma imkanı 

• Yayla turizmine uygun yaylaların varlığı 

TEHDİTLER 
• İlçede ekonomik sorunlar, işsizlik fazla olup 

gelir getirici faaliyetlerin yetersiz olması 
• Katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesine 

uygun ekolojik yapı bulunmasına rağmen 
yeterli gelir elde edilememesi  

• Tarım alanlarının azalması 
• Rüzgar ve Güneş enerjisi potansiyelinin olması 
• Genç ve nitelikli işgücünün kırsal alanlardan 

göçü, üretken nüfusun garanti altına 
alınamaması ve nüfusun yaşlanması 

2. İLÇEYE ÖZEL ÜRÜNLER 

Coğrafi İşaret Potansiyel Ürün Ürün Özellik 

Keçimen(Ekşi Kara) Üzümü Siyahtaneli 2-3 çekirdekli, kurutmalık, sofralık ve şıralık bir 
çeşittir 

Kiraz kurusu Kurutmalık sofralık 

Taşkent Etli Pilavı 
Kemikli kuzu veya oğlak eti, bulgur, soğan, nohut, salça, 
tereyağı ve kırmızı ren biberden oluşur, servis esnasında 
üzerine karabiber serpilir 

Kabuklu Bakla 
Taze fasulyenin içi olgunlaştıktan sonra elle kıyılıp, 
kurutulup özellikle kış mevsiminde kurutulmuş kemikli et, 
dağ eriği pestili, soğan ve salça ile pişirilir 

Köftü Tereyağı, un ve pekmezin bakır tavada odun ateşi ile 
pişirilmesi 

Cevizli kömbe Cevizin yufkalık hamur ile yoğrulması ve tandırda 
pişirilmesi 

Taşkent Bıçağı El yapımı dövme 
Taşkent Tarhanası Kuru tarhana, nohut, işkembe, kuru et, pacar ve yağ 
Ayranlı çorba Nohut, dövülmüş buğday, ayran soğuk yenir 
Yarpız(Yaban Nanesi) Salatası Yumurta, zeytin, sıvı yağ 
Yılanoro Çorbası Bulgur,Salça,Yağ 



Coğrafi İşaret Potansiyel Ürün Ürün Özellik 
Karamık Çorbası Bulgur,Salça,Yağ 

Afşar Keçi Peyniri Kıl keçilerinden elde edilen sütlerden üretilir. Tulum, bidon 
ve oğlak derisine basılarak soğuk hava deposunda saklanır  

3. KIRSAL TURİZM  

İlçe, yayla ve dağ turizmi ile kış turizmine uygundur. Antalya ve ilçelerine yakın olmaları 
nedeniyle Antalya'ya gelen yerli ve yabancı turistlere ciddi anlamda alternatif turizm fırsatları 
sunmaktadır. Müsiad tarafından yatırım yapılması planlanan karavan turizmi kapsamında da 
Hadim-Taşkent karayolu üzerinde karavan tesisi önerilecektir.  

Alanya üzerinden deniz turizmi ile entegre olma şansı olan bölge, yüksek bir eko turizm 
potansiyeli taşımaktadır. Otantik Taşkent evleri projesi ile 496 adet evin turizme yönelik 
kullanıma kazandırılması da bölge turizmi açısından önem arz etmektedir. 
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• Alternatif turizm bölgeleri oluşturularak turizm faaliyetlerinin etkinleştirilmesine katkı 
sağlanacaktır. 

• Eko turizm, yayla turizmi vb alternatif turizm fırsatlarının olması, ilçelerdeki ekonomik 
faaliyetlerin çeşitlenmesi açısından potansiyel teşkil etmektedir. 

• Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı desteklenecektir. 
• Organik tarım ve arıcılık gibi alternatif gelir kaynaklarının yaratılması desteklenecektir. 

• Uygun flora yapısı sebebiyle arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
desteklenecektir. 

• Meyvecilik önemli bir geçim kaynağıdır. Alt bölge genelinde üretilen ürünlerin 
pazarlama sorunlarına çözüm üretecek gerekli çalışmalar ile birlik ve kooperatiflerin 
etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar desteklenecektir. 

5. “STRATEJİK GELİŞME KOMİSYONU RAPORUNDA” YER VERİLEN SORUNLAR VE 
ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK FAALİYETLER (2012)  

SORUN : TARIMSAL ALT YAPI SORUNU 

Çözüm 1: Engebeli olan arazide tarım alanları oluşturmak, Teraslamaya önem vermek. 
Çözüm 2 : Arazilerden Kadastronun geçmesi, çok sahipli ve parçalı yapının giderilmesi 
ve tek tapu verilmesi. 

SORUN : TARIMSAL SULAMA SORUNU 

Çözüm  : Uygun olan tarım arazilerine damlama sulama sistemini kurmak 

SORUN: TARIMSAL PAZARLAMA SORUNU 

Çözüm  : Örgütlenmenin sağlanması ve Komisyonların devre dışı bırakılması 
Çözüm  : Ürün kalitesinin ve çeşitliliğinin sağlanması 

  



SORUN : İLÇEMİZ TURİZM VARLIKLARININ YETERİNCE TANITIMININ YAPILAMAMASI 

Çözüm: Turizmin alt yapı sorunlarının çözümü ve tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmesi. 

6. İLÇE İÇİN ÖNERİLEN PROJELER  

MARKALAŞMA VE PAZARLAMA 

• İlçeye özgü, özellikli ürünlerin coğrafi işaret tescilinin alınması 
• Bıçakçılık desteklenebilecek yöresel ürünlerin başında gelmekte olup nesilden 

nesile aktarılabilmesi adına gençlerin eğitilmesi 
• Tek çatı altında bu ürünlerin STK, birlik ya da kooperatifler eli ile 

markalaştırılmasının sağlanması 
• Marka olabilecek ürünlerin katma değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar 

yapılması (işlenerek satışa çıkarılması, organik hale getirilmesi, kurutulması gibi ) 
• Marka olabilecek ürünlerin paketlenerek doğrudan tüketiciye sunulmasına imkân 

sağlayacak tesisin kurulması ve varsa diğer tesis ihtiyaçlarının giderilmesi 
• Satış alanlarının oluşturulması ve e-ticaret ile de satış yapılması 

TARIMSAL FAALİYETLERDE İYİLEŞTİRME ve ÇEŞİTLİLİK 

• Organik tarıma uygun hiç kullanılmamış arazilerinin bulunması, organik tarıma 
yönelik teşvik-eğitim vb. çalışmalar yapılması 

• Arıcılık faaliyetlerinde verimliliğin artırılması ve ürün çeşitliliğinin sağlanmasına 
yönelik demonstrasyon faaliyetlerinin yürütülmesi 

• Tıbbi-Aromatik Bitkilerin yetiştiriciliğine uygun alanların bulunmaktadır (Lavanta, 
kekik vb.) 

• Ahududu, böğürtlen vb. orman meyvelerinin yetiştirilmesine yönelik faaliyetler ve 
demonstrasyon faaliyetlerinin yürütülmesi 

• İhracata yönelik kaliteli kiraz yetiştiriciliğinin yapılması itibariyle kiraz üreticilerine 
dönük verimlilik ve kalite çalışmaları yapılması 

• Kirazın çok dayanıklı bir ürün olmaması sebebiyle kiraz için uygun depolama ve 
paketleme tesislerinin oluşturulması, katma değeri artıracak kiraz lokumu, kiraz 
reçeli, konserve dondurulmuş kiraz, toz kiraz gibi ürün çeşitliliğinin sağlanması için 
Kiraz işlemeye yönelik entegre tesisin kurulması, bu tesisler uygun görülen alanda 
kurularak Hadim ve Taşkent ilçelerinin ortak kullanımına sunulabilir. 

• Kiraz fiyatlarının düşmemesi adına çiftçilerin örgütlü hareket etmeleri 
sağlanmalıdır. Bununla ilgili halkın bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 

•  İlçedeki küçükbaş hayvancılık faaliyetleri Keçi yetiştiriciliği ağırlıklı olarak 
gelişmiştir. Keçi sütü oldukça katma değerli bir ürün olup Keçi üretiminin ilçede 
desteklenmesi. 

• Üretimde verimliliğin artırılması, hayvan bakımı, hijyen gibi konularda 
demontrasyon faaliyetlerinin yapılması; ayrıca çoban yetiştirilmesi 

• Keçi üretimine yönelik potansiyeli fazla olan Taşeli yöresinde (Bozkır, Hadim, 
Taşkent, Ermenek, Başyayla Sarıveliler) keçi vadisi projesi geliştirilmesi 



• Kongul mahallesindeki esans üretimi yeteneğinden faydalanılması ve esans 
üretiminin yaygınlaştırılması. Esans üretimi için gerekli bitkilerin yetiştirilmesine 
yönelik çalışmalar yapılması 

ÜRETİM TESİSLERİNİN DESTEKLENMESİ 

• Meyve Kurutma tesisi, Turşu-sirke üretim tesisi kurulması 
• Süt toplama merkezi, Soğuk hava deposu gibi tarımsal altyapı ihtiyaçlarının 

giderilmesi 
• Göksu-Taşeli Projesi kapsamında ağaç işleme atölyesi kurulması ile ilgili 

çalışmaların yürütülmesi 

KIRSAL TURİZMİN CANLANDIRILMASI 

• Taşeli yöresinin Alanya’ya yakın olması avantajından faydalanılması gerekmektedir. 
Alanya çevresinden Kapadokya’ya geçen turistlerin Taşeli yöresinde de kalmalarını 
sağlamak adına Bozkır, Güneysınır, Hadim, Taşkent, Sarıveliler, Başyayla, Ermenek 
ilçelerini kapsayan bir alanda bütüncül bir yaklaşımla turizm faaliyetlerinin 
canlandırılması gerekmektedir.  

• Karavan turizminin geliştirilmesi 

  



ÇUMRA 

1. İLÇE GZFT  

GÜÇLÜ 

• Konyaya yakın olması 
• Kaliteli topraklara ve büyük tarım arazilerine 
sahip olunması ve sulama alanında modern 
tekniklerin kullanılması 

• Ürün çeşitliliğinin fazla olması 

• Tarım ve hayvancılıkta Konya ilçeleri arasındaki 
en rekabetçi ilçe olması 
• Şeker fabrikası ve malt fabrikasının ilçede 
bulunması 

ZAYIF 

• İlçede orman alanlarının çok az olması 
• Meralar yetersizdir 

FIRSAT 
• İlçeye yönelik sulama yatırımlarının yapılması 

• Süs bitkilerinin yetiştirilmesi (lale)  
• Çatalhöyük’ün ilçede olması 

TEHDİT 

• Yağışların az olması 
• Tarımda bilinçsiz su kullanımı (kaçak kullanım) 
• Çevreye duyarlı tarım tekniklerinin 

uygulanmaması 
• Hava kirliliği 

 

2. İLÇEYE ÖZEL ÜRÜNLER 

Kavun, kuru fasulye, çerezlik kabak, havuç 

*Tescil Başvuru Yapılan Coğrafi İşaretler bulunmamaktadır. 

3. KIRSAL TURİZM  

İlçenin en önemli turizm potansiyeli Çatalhöyüktür. Çatalhöyük’ün turizme kazandırılmasına 
yönelik faaliyetler zaten yürütülmektedir. 
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• Suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik altyapı çalışmaları ile üreticilerin 
bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler artırılacaktır. 

• Ekolojik şartlara uygun bitki türlerinin yetiştirilmesine yönelik faaliyetler 
desteklenecektir. 

• İlçede Tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi desteklenecektir. 
• Tarımda verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar desteklenecektir. 
• Meralara yönelik ıslah çalışmaları yapılarak küçükbaş hayvancılık desteklenecektir.  



5. “İLÇE STRATEJİK GELİŞME KOMİSYONU RAPORUNDA” YER VERİLEN SORUNLAR VE 
ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK FAALİYETLER (2012)  

SORUN : “Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımında Bilinç Seviyesi Düşüktür” 

SORUN : “Tarım Ürünlerinin Pazarlanması” 

6. İLÇE İÇİN ÖNERİLEN PROJELER  

MARKALAŞMA 

• Marka olabilecek ürünlerin coğrafi işaretinin alınması 
• Yöresel ürünlerin ilçede bulunan STK, birlik ya da kooperatifler eli ile marka haline 

getirilmesi (Kavun, kuru fasulye, çerezlik kabak, havuç) 
• Marka olabilecek ürünlerin katma değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar 

yapılması 
• Marka olabilecek ürünlerin paketlenerek doğrudan tüketiciye sunulmasına imkân 

sağlayacak tesisin kurulması ve varsa diğer tesis ihtiyaçlarının giderilmesi 
• Satış alanlarının oluşturulması 

HAYVANCILIK FAALİYETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 

• Hayvancılık faaliyetlerinde hijyen ve kaliteyi artırmak için demonstratif özellikli 
eğitimlerin verilmesi 

• Meraların ıslahı 
• Yem üretim desteği ve alternatif olarak FLAKE üretim desteği 
• Organik gübre tesisi (bitkisel ve hayvansal orijinli) 

SUYUN BİLİNÇLİ KULLANIMI 

• Suyun bilinçli kullanımına yönelik eğitimler verilmesi 
• Yeterli bilinç oluşana kadar demonstrasyon uygulamalarının yapılması 

ÇATALHÖYÜK 

• Çatalhöyük’te kadın çalışma atölyesi projesinin hayata geçirilmesi 
• Çatalhöyük’te ulusal ve uluslararası kazı gruplarının bölgeye getirilmesi ve böylece 

marka değerinin artırılması 

DİĞER ÖNERİLER 

• Boncukluhüyük’ün turizm altyapısının geliştirilmesi 
• Süt işleme tesisi yapılması 
• Havuç işleme-paketleme tesisi yapılması 
• Likit Pastörize Yumurta üretim ve işleme tesisleri yapılması 
• Botanik bahçesi (lavanta, papatya, kekik vb.) üretim, paketleme ve satış tesisi 

yapılması 

  



AKÖREN 

1. İLÇE GZFT  

GÜÇLÜ 

• İl içerisinde Susam üretiminde önemli bir 
konumda olması 

• Dağ sarnıcı şenlikleri 
• Konya-Akören arasında bulunan Kilistra 

ZAYIF 

• Konya il merkezine yakın olmasından dolayı 
ilçede çalışan memurların Konya’da yaşayıp 
ilçeye günlük geliş gidiş yapmaları 

• Tarımdan elde edilen gelirlerin düşük olması 
• İlçede küçükbaş hayvancılık faaliyetleri, mevcut 

arazi ve mera potansiyelinin altındadır. Mevcut 
meraların ıslah gereklidir. 

• Meyve ve sebze üretiminde ürün çeşitliliğinin az 
olması 

• Toprakların çok parçalı olması 

FIRSAT 

• İlçede tıbbi aromatik bitkilerin üretimi için uygun 
ekolojik yapının var olması 

• Halıcılık 
• Trekking için elverişli 

TEHDİT 

• Yağışların az olması 
• Kuraklık  
• Nüfusun yaşlanması 

 

2. İLÇEYE ÖZEL ÜRÜNLER  

Coğrafi İşaret 
Potansiyel Ürün Ürün Özelliği 

Susam Rengi, Tadı ve Aroması 

Akören Tahini Tadı, aroması ve kokusu. Havuzda yıkanan susamlar kurumaya bırakılıyor, ateşte 
iki kez kavrulur sonrasında makineye çekilir. 

Akören Kilimi Eskimeye yüz tutmuş meslekler arasındadır. Dokumanın yaygın olduğu dönemde 
her evde yıl boyu düzenli olarak halı dokunurdu 

Akören Pekmezi Üzüm hasadından sonra genellikle insan gücüyle ezdikleri üzümlerden elde 
ettikleri suyu kaynatmalarından oluşan son derece faydalı bir gıdadır. 

Akören Tiriti Tirit et suyuna kızartılmış veya bayat ekmek konularak yapılan yemektir. Özellikle 
düğünlerde yapılmaktadır 

Akören Cılbırı 
Cılbır, çiğ yumurtanın kaynayan suya kırılıp pişirilmesiyle hazırlanan bir tür 
yemektir. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve kızdırılmış tereyağlı-pul biberli sos 
dökülerek servis edilir 

Akören Susamı Yerli tohum kullanılarak üretimi yapılmaktadır 
Mantar   

 

3. KIRSAL TURİZM  

Trekking için elverişli, Dağ Sarnıcı Yaylası(yaylada her sene şenlikler düzenlenmektedir), Mavi 
Boğazı, Kilistra’nın ilçeye yakın olması 
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• Tarım dışı ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının 
yaratılması sağlanacaktır. 

• Konya merkez ile olan ulaşım ve ticaret ilişkilileri kuvvetlendirilmesi desteklenecektir. 

• Sosyal yaşamı canlandıracak olan proje girişimleri desteklenecek ve teşvik edilecektir. 

• Alternatif turizm fırsatları ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi açısından potansiyel 
teşkil etmektedir. 

5. “STRATEJİK GELİŞME KOMİSYONU RAPORUNDA” YER VERİLEN SORUNLAR VE 
ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK FAALİYETLER (2012)  

SORUN : ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ YAPILMAMASI 

SORUN : BİLİNÇLİ TARIM VE HAYVANCILIK YAPILMAMASI. 

Çözüm: İşletme büyüklüğü artırılmalıdır. 
Çözüm: Eğitim faaliyetlerinin etkinliği artırılmalıdır. 

SORUN: İŞSİZLİK 

Çözüm : Hayvancılığın artırılması. 
Çözüm 4: Kalifiye eleman yetiştirilmesi 
 

6. İLÇE İÇİN ÖNERİLEN PROJELER  

YÖRESEL EL SANATLARININ YAŞATILMASI VE PAZARLANMASI 

• Halı, Akviran kilimİ, yün çorap gibi ürünler yöresel el sanatları niteliğindedir. Bu 
ürünlerin yaşatılması ve nesilden nesile aktarılması adına genç nüfusa yönelik 
eğitimler verilmesi 

• Söz konusu ürünlerin pazarlanması konusunda çalışmalar yürütülmeli ve e-
ticaretten faydalanılması 

• Tekstil atölyesinin işler hale getirilmesi 

 

MARKALAŞMA 

• Marka olabilecek ürünlerin coğrafi işaretinin alınması (susam, tahin, Akören Kilimi, 
Akören Pekmezi, Akören Tiriti, Akören Cılbırı, Akören Susamı, mantar gibi) 

• Yöresel ürünlerin ilçede bulunan STK, birlik ya da kooperatifler eli ile marka haline 
getirilmesi 

• Marka olabilecek ürünlerin katma değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar 
yapılması 

• Marka olabilecek ürünlerin paketlenerek doğrudan tüketiciye sunulmasına imkân 
sağlayacak tesisin kurulması ve varsa diğer tesis ihtiyaçlarının giderilmesi 

• Satış alanlarının oluşturulması ve e-ticaretten faydalanılması 



• Mantar kompost tesisi projesi 

TARIMSAL FAALİYETLERDE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI 

• Hayvancılık, seracılık, mantar üretimi ve hastalıklarla mücadele gibi tarımsal 
faaliyetlere yönelik demonstratif özellikli eğitimlerin verilmesi ilaveten çoban 
yetiştirilmesi 

• Verimliliği artırmaya yönelik araştırma, geliştirme, eğitim vb. faaliyetler 
gerçekleştirilmesi 

• Sebze ve meyvede ürün çeşitliliği artırılması, katma değeri yüksek ve su tüketimi az 
olan ürünlere yönelim sağlanması 

• Tarımsal üretime yönelik tesis ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi (mera ıslahları, 
küçükbaş hayvancılık için ağıl veya çadır ağıl sistemi) 

• Kapama meyve bahçesinin teşvik edilmesi 

KIRSAL TURİZM  

• Dağ sarnıcı yaylasında bungalov evler şeklinde doğa ile uyumlu şekilde konaklama 
tesislerinin yapılması 

• Özellikle yapılan şenlikler döneminde bu alanda konaklamanın artırılmasına 
amacıyla şenliğin gün sayısının çeşitli aktivitelerle uzatılması  

• Şenlikler döneminde dağ yürüyüşü turlarının ve rotalarının oluşturulması ve 
aktivitelere dâhil edilmesi 

• Kilistra turunun aktivitelere dâhil edilmesi ve koruma amaçlı imar planının 
yapılması 

• Gerekli tanıtım faaliyetlerinin ve pazarlama çalışmalarının yapılması 

  



DERBENT 

1. İLÇE GZFT 

GÜÇLÜ 
• Yaylaları, ormanları ve Aladağı ile doğal 
güzelliklere sahip olması 

• Hayvancılık faaliyetlerinin fazla olması 

• Arıcılık faaliyetleri için uygun ekolojik yapıya 
sahip olması 

ZAYIF 
• Arazilerin parçalı ve küçük olması 

• Tarımdan elde edilen katma değerin düşük 
olması 

FIRSAT 
• Av ve yaban hayatına yönelik alanların bulunması 

• Kış sporlarına yönelik potansiyellerin olması 

• Mülayim köyündeki Peynirini mağarasının turizm 
potansiyeli taşıması ve soğuk hava deposu özelliği 
taşıması 

TEHDİT 
• El dokuma halıcık faaliyetlerinin azalması 

• Genç nüfusun göç eğilimi 

2. İLÇEYE ÖZEL ÜRÜNLER 

Taze fasulye, kuru fasulye, çilek ve ayrıca halıcılık bulunmaktadır. 

3. KIRSAL TURİZM 

Obruk ve Güvercinlik Mağaraları, yaylaları ve Aladağ Kayak Merkezi bulunmaktadır.  

4. 2014-2023 KARAMAN KONYA BÖLGE PLANINDA İLÇE (2013) 

• Alternatif turizm, organik tarım ve arıcılık gibi alternatif gelir kaynaklarının yaratılması 
desteklenecektir. 

• Arazi toplulaştırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir. 

• Temel ihtiyaçlara yönelik sosyal ve teknik altyapı eksikliklerinin giderilerek yaşam 
kalitesinin artırılması sağlanacaktır. 

• Sosyal yaşamı canlandıracak olan proje girişimleri desteklenecek ve teşvik edilecektir. 

• Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar desteklenecektir 

• Meyvecilik ve üretilen ürünlerin pazarlama sorunlarına çözüm üretecek gerekli 
çalışmalar ile birlik ve kooperatiflerin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar 
desteklenecektir. 

• Ulaşım bağlantıları kuvvetlendirilecektir. 

  



5. “STRATEJİK GELİŞME KOMİSYONU RAPORUNDA” YER VERİLEN SORUNLAR VE 
ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK FAALİYETLER (2012) 

SORUN : İlçede yapılan tarımın kalite, verim yönünden düşük olması 

SORUN : Hayvancılığın yerleşim alanlarıyla iç içe olması. 

SORUN: Kültür ve Turizm potansiyelinden yeterince yararlanılamaması 

6. İLÇE İÇİN ÖNERİLEN PROJELER 

KIŞ TURİZMİ 

• Aladağ’da kayak merkezi bulunmaktadır. KBB tarafından projelendirilmiş olup 
yapım işleri henüz tamamlanmamıştır.  

• Kayak merkezinde yöresel ürünlerin pazarlanabilmesi için; özellikli ürünlerin coğrafi 
işaretlerinin alınması, ürünlerin tek bir marka ile pazarlanması, ürünlerin 
paketlenerek doğrudan tüketiciye sunulmasına imkân sağlayacak tesisin kurulması 

• Turizm faaliyetleri kapsamında gelir getirici olabilecek Halıcılık faaliyetlerinin 
yaygınlaştırılması için halı atölyesi kurulması ve halıcılık eğitimleri verilmesi 

TARIMSAL FAALİYETLERDE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI 

• Hayvancılık faaliyetlerinin daha modern yöntemlerle yapılması için modern 
ahırların oluşturulması, hayvancılığa yönelik hijyen, bakım, besleme ve rasyon gibi 
demonstrasyon faaliyetlerinin yürütülmesi 

• Organik tarıma yönelik demonstrasyon faaliyetlerinin yapılması 
• Uygun ekolojik yapısı İlçede arıcılık faaliyetlerinin gelişmesini sağlamıştır. Arıcılık 

faaliyetlerinde ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik (Arı Sütü, polen ve propolis 
gibi) demonstrasyon faaliyetlerinin yürütülmesi 

• İlçede çiftçiler giderek yaşlanmakta olup, genç çiftçilere ihtiyaç bulunmaktadır. 
Buna yönelik gençlerin ilçede kalmasına yönelik farkındalık ve bilinçlendirme 
çalışmaları yapılabilir. Böylelikle genç çiftçiler yetişebilir. 

• İlçede azalma eğilimi gösteren kıl keçisine yetiştiriciliğine yönelik tedbirlerin 
alınması gerekmektedir. 

• Katma değeri artırmak için sütün işlenerek kaymak, peynir ve tereyağı şeklinde 
satılması için süt birlikleri tarafından işletme kurulması ve bu ürünlerin reklamı, 
pazarlaması ve markalaşmasına dönük çalışmalar yapılması 

• Tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesine yönelik demonstrasyon faaliyetlerinin 
yapılması 

• Kuru ve taze fasulye üretiminin desteklenmesi ve taze fasulyenin dilimlenerek 
kurutulması ve paketlenmesi ve tohum desteği verilmesi 

• Soğuk hava deposu kurulması, Meyve işleme ve kurutma tesisi kurulması, Kapama 
meyve bahçesinin teşvik edilmesi 

• Turşu veya sirke üretim tesislerinin kurulması, Meyve işleme ve kurutma 
tesislerinin kurulması  



TUZLUKÇU 

1. GZFT 

GÜÇLÜ YANLAR 
• İlçe sınırlarında sıcak su varlığının olması. 
• Kireç taşının bulunması. 
• Tarım açısından verimli toprakların olması 
• İlçede tohum ekiminin yapılması 
• Üzüm ve üzüm pekmezi üretimi kültürünün 
olması  
• Jeotermal seracılık potansiyelinin olması 
• Geniş meraların olması 

ZAYIF YANLAR 
• Sıcak su potansiyelinin değerlendirilememesi 
• Akşehir’e yakın olmasından dolayı halkın ikamet 
için Tuzlukçu’yu tercih etmemesi 
• İlçede konutların olmaması nedeni ile memurların 
ilçede kalamaması  
• Üretilen halıların satılamaması ve rekabetçiliğinin 
düşük olması 
• Tohumculuğun yaygın olmaması 
• Bağcılıkla ilgili işleme tesisinin ve profesyonel 
üretimin olmaması ve pazarlama sorunu  
• İpek halıcılığı dokumasında markalaşma ve 
pazarlama sorunu 

FIRSATLAR 
• Tohumculuğun gelişmesi 
• Sıcak suyun seracılıkta kullanılma imkânı 
• İpek halıcılığı 

TEHDİTLER 
• El sanatlarının yok olması 
• Genç nüfusun göç etmesi 

2. İLÇEYE ÖZEL ÜRÜNLER  

Tuzlukçu Üzüm Pekmezi, İpek halı 

3. KIRSAL TURİZM  

Turizme yönelik potansiyeller oldukça azdır.  
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• Tarımda verim ve kaliteyi artırıcı faaliyetler gerçekleştirilecektir. Alternatif gelir 
kaynakları oluşturmak bakımından ilçede öne çıkan pekmez üretimi, ipek halıcılık 
üretimi, madencilik ve jeotermal seracılığa yönelik faaliyetler desteklenecektir. 

• Meraların verimliliğini artırmaya ve küçükbaş hayvancılığı geliştirmeye yönelik 
faaliyetler gerçekleştirilecektir. 

• Sosyal yaşamı canlandıracak olan proje girişimleri desteklenecek ve teşvik edilecektir.  

5.  “STRATEJİK GELİŞME KOMİSYONU RAPORUNDA” YER VERİLEN SORUNLAR VE 
ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK FAALİYETLER (2012)  

SORUN: -Bilinçli hayvancılığın yapılmaması. -Teknolojinin gereği gibi kullanılmaması. -
Hayvansal ürünlerde pazarlamanın yetersiz olması. -Hayvancılıkla ilgili örgütlenmenin az 
olması. 

SORUN: iş sahasının azlığı 



6. İLÇE İÇİN ÖNERİLEN PROJELER  

GELENEKSEL EL SANATLARININ GELİŞTİRİLMESİ 

• Geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına yönelik İpek halı üzerine atölye/tesis 
kurulması ve gençler başta olmak üzere kurslar açılması ve ustalar yetiştirilmesi 

• İpek halının coğrafi işaret tescilinin alınması 
• Ürünlerin satış alanlarının belirlenmesi, pazarlama ve reklam faaliyetlerinin 

yapılması e-ticaret ile satışların yapılması 
• Pekmezin yöresel ürün olarak tanıtılması ve üretimin standarda kavuşturulmasına 

yönelik tesis kurulması 

TOHUM ÜRETİMİ 

• Bitkisel üretim materyali olan tohum, ülkelerin tarım sektörleri için stratejik bir 
öneme sahiptir. Tohum yüksek gelir getiren ekonomik değere sahip bir üründür.  

• İlçede tohumculuğu yapılan bitki türleri dışında tohumculuğu yapılabilecek genetik 
kaynakların tespiti edilmesi (mevcutta ayçiçeği) 

• Tohumluk üretiminin desteklenmesi 
• Tohumluk üretimine yönelik mekanizasyon, paketleme, depolama ve taşıma 

altyapılarının desteklenmesi (Tohum eleme paketleme makinaları) 

JEOTERMAL SUYUN KULLANILMASI 

• İlçede Jeotermal su bulunmakta olup halen arama çalışmaları yürütülen alanlar 
vardır. 

• Söz konusu suların yapısının termal turizme elverişli olup olmadığına yönelik 
fizibilite çalışmalarının yapılması 

• Termal turizme yönelik tesislerin desteklemesi 
• Ayrıca seracılık faaliyetlerinde kullanımına yönelik demonstrasyon faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi 

  



SARAYÖNÜ 

1. İLÇE GZFT 

GÜÇLÜ 
• Hayvancılık potansiyelinin bölgede olması 

• Organik tarım ürünlerinin İlçede üretiminin 
artması ve bunlara olan talebin artması 

• Organik kültür mantarı üretiminin önem 
kazanması ve yapılıyor olması 

• Tarımsal üretime yönelik desteklerin olması 

ZAYIF 
• Az yağış alması ve su kaynaklarının azlığı 

• El sanatları ürünlerinin rekabet gücünü yitirmesi 

FIRSAT 
• Geniş ve kullanılmayan meraların olması 

• Araştırılması gereken yer altı şehiri gibi turizm 
varlıklarının olması 

TEHDİT 
• Kuraklık  

• Su kaynaklarının plansız kullanılması  

• El sanatlarının unutulmaya yüz tutması 

2. İLÇEYE ÖZEL ÜRÜNLER 

Coğrafi İşaret Potansiyel Ürün Ürün Özellik 

Özkent Koyun Yoğurdu Özkent köyüne özgüdür. 

Tandır ve Muhacir Ekmeği  İlçeye özgüdür.  

Ladik Halısı İlçeye özgü yöresel el sanatıdır.  

 

3. 2014-2023 KARAMAN KONYA BÖLGE PLANINDA İLÇE (2013) 

• Ilgın ve Sarayönü ilçelerinde halıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve üretilen ürünlerin 
pazarlanmasına ilişkin çalışmalar yapılacaktır. 

• Suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik altyapı çalışmaları ile üreticilerin 
bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler artırılacaktır. 

• Tarım dışı ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının 
yaratılması sağlanacaktır. 

• Meralara yönelik ıslah çalışmaları yapılarak küçükbaş hayvancılık desteklenecektir. 

• Tarıma dayalı sanayi kollarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar desteklenecektir 

• Tarımda verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar desteklenecektir. 

• Tarım dışı ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının 
yaratılması sağlanacaktır. 

• Sosyal yaşamı canlandıracak olan proje girişimleri desteklenecek ve teşvik edilecektir.  



4. “STRATEJİK GELİŞME KOMİSYONU RAPORUNDA” YER VERİLEN SORUNLAR VE 
ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK FAALİYETLER (2012) 

SORUN: İlçe Ekonomisinin geliştirilememesi 

Çözüm: Üreticilerin örgütlenme ve bilgi düzeylerinin artırılması, Tarım arazilerinin etkin 
kullanımının sağlanması, Tarımsal Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi, Gıda Güvenliği 
Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi, Kırsal Turizmin Geliştirilmesi, Tarımsal Ekonomik 
Faaliyetlerin Geliştirilmesi, Tarım Dışı Gelir Getirici Faaliyetlerin Geliştirilmesi(Yöresel 
ürün ve el zanaatları) 

5. İLÇE İÇİN ÖNERİLEN PROJELER 

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ 

• Hayvan bakımı, besleme, aşılama, hijyen gibi konularda demonstrasyon 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

• Süt toplama ile ilgili sorunların giderilmesi  
• Süt ve Süt ürünleri üretimine ve paketlenmesine yönelik tesisler kurulması 

YÖRESEL ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ VE PAZARLANMASI 

• Halı, kilim, yün çorap gibi ürünler yöresel el sanatları niteliğindedir. Bu ürünlerin 
yaşatılması ve nesilden nesile aktarılması adına genç nüfusa yönelik eğitimler 
verilmesi  

• Söz konusu ürünlerin pazarlanması konusunda çalışmalar yürütülmeli ve e-
ticaretten faydalanılması 

• Ekmek, erişte, reçel vb. ürünlerin üretimi konusunda eğitim faaliyetlerinin 
yapılması, örgütlenmenin sağlanması ve pazarlanmasına yönelik çalışmalar 
yürütülmesi  

DİĞER ÖNERİLER 

• Organik gübre tesisi (bitkisel ve hayvansal orijinli), yüksek erişilebilirliği olması 
itibariyle kurulması 

• Yem üretim desteği ve alternatif olarak FLAKE üretim desteği verilmesi 
• Tohum ıslahı ve eleme tesisleri kurulması 
• Bulgur fabrikası kurulması 
• Mercimek, kimyon ve nohut gibi bakliyatlar üzerine çalışmalar yapılması, ekim 

alanlarının artırılmasına dönük faaliyetlerin desteklenmesi 
• Lâdik bölgesinde büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi 
• Koruyucu tarım eylem planının yenilenmesi ve bu kapsamda proje çalışmalarının 

yapılması 

  



YUNAK 

1. İLÇE GZFT  

GÜÇLÜ 

• Geniş tarım arazilerine sahip olunması 
• Tohum ekiminin yapılıyor olması 
• Şekerpancarı üretimi yönünden önemli konumda 

olması 
• Mısır ve patates ekimi yönünden avantajlara 

sahip olması 
• Geniş mera alanları ve  yem bitkisi ekim 

alanlarının uygunluğu bakımından hayvancılığa 
elverişli yapının olması 

ZAYIF 

• İl merkezine uzak olması ve il merkezi ile 
ilişkilerinin zayıf olması 

•  Orman alanlarının çok az olması   
• Sanayinin gelişmemiş olması 
• Bağlı olduğu il merkezine uzak olması 
• Erşilebilirliğinin düşük olması 
• Meraların ıslah çalışmasına ihtiyacı olması 

FIRSAT 

• Mısır ve patates ekimi yönünden avantajlara 
sahip olması 

• Geniş mera alanları ve  yem bitkisi ekim 
alanlarının uygunluğu bakımından hayvancılığa 
elverişli yapının olması 

• Tarıma dayalı sanayi yatırımlarında arazi 
temininin kolay olması 

• Diğer iller ile ekonomik ilişkileri gelişmiştir. 

TEHDİT 

• Kuraklık  
• Toprak erozyonunun olması  
• Yeraltı sularının seviyesinin düşmesi 
• Göçün fazla olması 
• Akşehir’e yakın olması sebebiyle Akşehir’e göç 

eğilimi fazladır. 

2. İLÇEYE ÖZEL ÜRÜNLER  

Tescil Başvuru Yapılan Coğrafi İşaret bulunmamaktadır. İlçe tarafından potansiyel ürünler 
belirtilmemiştir. 

3. KIRSAL TURİZM 

Kale ve şehir harabeleri, höyükler bulunmaktadır. Turizme yönelik çok potansiyeli 
bulunmamaktadır. Konya ilçeleri arasında 2018 yılında yapılan rekabet analizi çalışmasına göre 
turizm sektöründe ilin en az rekabetçi ilçesidir. 
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• İlçede küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin desteklenecek.  
• Tohumculuk faaliyetleri desteklenecek 
• Soğuk hava deposu, paketleme tesisi gibi pazarlama altyapısını güçlendirecek 

yatırımlar desteklenmelidir.  
• İlçenin erişilebilirliğinin artırılması ve ulaşım altyapısı iyileştirilmesi 
• Meraların verimliliğini artırmaya yönelik faaliyetler desteklenecektir. 

  



5. İLÇE İÇİN ÖNERİLEN PROJELER  

TOHUM ÜRETİMİ 

• Bitkisel üretim materyali olan tohum, ülkelerin tarım sektörleri için stratejik bir öneme 
sahiptir. Tohum yüksek gelir getiren ekonomik değere sahip bir üründür.  

• İlçede tohumculuğu yapılan bitki türleri dışında tohumculuğu yapılabilecek genetik 
kaynakların tespiti edilmesi (mevcutta ayçiçeği) 

• Tohumluk üretiminin desteklenmesi  
• Tohumluk üretimine yönelik mekanizasyon, paketleme, depolama altyapılarının 

desteklenmesi 

TIBBİ AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 

• Tıbbi aromatik bitkilere yönelik Pazar araştırması yapılması 
• Araştırma sonrasında belirlenen talebe, ihtiyaca ya da anlaşmaya göre ürünlerin 

belirlenmesi 
• Söz konusu ürünlerin yetiştirilmesi için çiftçilerin teşvik edilmesi ve bilinçlendirilmesi 
• Çörek otu, anason ve kimyon üretiminin geliştirilmesi  

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK 

• Küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi 
• Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sorunların çözümlenmesi, ekipman ve altyapı 

eksikliklerinin tamamlanması 
• Küçükbaş hayvancılık için ağıl veya çadır ağıl sisteminin kurulması 
• Mera alanlarının ıslahının sağlanması gibi faaliyetlere de ağırlık verilmesi 
• Eğitim ve demonstrasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

DİĞER ÖNERİLER 

• Un fabrikası kurulması 
• Bakliyat işleme ve paketleme tesisi yapılması 
• Süt işleme tesisi yapılması 
• Kurutma tesisi yapılması 
• Yem üretim desteği ve alternatif olarak FLAKE üretim desteği –ciddi ihracat potansiyeli 

vardır- 
• Yem fabrikası kurulması 
• Kapama ceviz veya badem bahçelerinin teşvik edilmesi 
• Botanik bahçesi (lavanta, papatya, kekik vb.) üretim, paketleme ve satış tesisleri 

kurulması 
• Mısır kurutma tesisi kurulması 
• Mercimek ve kimyon üretimi ve pazarlanmasının desteklenmesi 
• Salçalık biber üretimi konusunda yeni yatırım olanaklarının araştırılması 
• Tıbbi-aromatik bitkilerin üretiminin desteklenmesi  



AKŞEHİR 

1. İLÇE GZFT  

GÜÇLÜ 
• Konya’nın Ege’ye açılan kapısı konumunda 

olması 
• Ulaşım bağlantılarının güçlü olması  
• Demiryolu bağlantısının iyi olması 
• İmalat sanayinin görece gelişmiş olması ve 

sektörel çeşitliliğin görece fazla olması 
• Turizmde çeşitliliği sağlamaya yönelik 

potansiyellerin olması 
• Kiraz üretiminde rekabetçi olması ve ürünün 

coğrafi işaretinin bulunması 
• Ulaşım bağlantılarının güçlü olması sebebiyle 

ticaretin gelişmiş olması 
• Arıcılık faaliyetleri için uygun ekolojik yapıya 

sahip olması 
• Üniversitenin varlığı 
• İlçede ulusal ve uluslararası birçok sosyal ve 

kültürel faaliyetlerin yapılması  
• Yöresel değerlerini koruyabilmesi 

ZAYIF 
• Ulaşım altyapısı iyi olmasına karşın şehirlerarası 

ulaşım hizmetlerinin yetersiz olması 
• Akşehir gölünde koruma kullanma dengesinin 

sağlanamaması, 
• potansiyellerin ilçe ekonomisine yeterince katkı 

sağlayamaması 
• Pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yetersiz 

olması 
• İmalat sanayinde çalışacak yeterli sayıda nitelikli 

eleman bulunamaması 
• Tarımsal verimin düşük olması 

FIRSAT 
• Turizm potansiyelleri ve çeşitliliği 
• Akşehir Kirazı’nın coğrafi işareti bulunan bir 

marka olması  
• Haşhaş kapsülü ve tohumu üretiminde sayılı 

bölgelerden birisi olması 
• İşbirliği kültürünün gelişmiş olması 
• Üniversitenin varlığı 

TEHDİT 
• Kuraklık, Akşehir gölünde su seviyesinin hızla 

düşmesi 
• Coğrafi yapısı gereği ilçenin gelişme alanlarının 

bulunmaması  
• Genç nüfusun göç eğilimi 
• Doğum oranlarının çok düşük olması 
• Hava kirliliği 

2. İLÇEYE ÖZEL ÜRÜNLER  

Bakırcılık, Kalaycılık, Demircilik, At Arabacılığı, İpek Halı, Kiraz Lokumu, Akşehir Tandır Kebabı, 
Akşehir Kirazının coğrafi işaret tescili bulunmaktadır. Akşehir Hersesi ve Akşehir Peynir 
Baklavasının tescil başvurusu yapılmıştır.  

3. KIRSAL TURİZM  

Akşehir, dünyaca ünlü Nasreddin Hoca gibi önemli bir değere sahiptir. Büyük Filozof ve mizah 
ustası Nasreddin Hoca Akşehir'in tamamlayıcısı ve vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Her yıl “5-
10 Temmuz Uluslararası Akşehir Nasrettin Hoca Anma ve Mizah günleri” düzenlenir.  



Büyük Taarruzun hazırlıkları ve planlarının ilçede yapılması tarihi açıdan ilçeyi önemli kılan bir 
unsur olup öne çıkarılması gereklidir. Bunun için ilçede Batı Cephesi Karargâhı Müzesi 
bulunmaktadır.  

İlçe Doğal güzellikleri sayesinde; Dağ Turizmi, Gençlik Turizmi, Av Turizmi, potansiyeline 
sahiptir. Sultan Dağları eteklerinde kurulu olan Akşehir, dağ turizmi açısından da zengin bir 
potansiyele sahiptir. Yörede gençlik turizmi açısından en önemli potansiyel, THK’nun, 
ülkemizde 5 adet “planör ve paraşüt eğitimi merkezi” bulunmakta olup bunlardan biri de 
Akşehir ilçesindedir. Genellikle yaz aylarında düzenlenen kurslara ülkemizin farklı yerlerinden 
katılım olmaktadır. Öte yandan yörede bulunan sultan dağları yamaç paraşütü (para-gliding) 
için oldukça elverişli bir konumdadır. Bu amaçla gerek THK gerekse çeşitli üniversitelerimizin 
dağcılık kulüplerinin zaman zaman uğrak noktasıdır. Ayrıca Aqua Park- yüzme havuzu ve sosyal 
tesisleri de gençlik turizmine katkı sağlayan bir tesistir. 

Akşehir’in sahip olduğu eko turizm potansiyelleri: organik tarım, ipek halıcılık, keklik yetiştirme 
çiftliği, doğa yürüyüşleri ve dağ turizmi, mağara turizmi, Akşehir evleri, olta balıkçılığı, yamaç 
paraşütü, sıra yarenleri, köy düğünleri, Yörük şöleni, Nasreddin Hoca Şenlikleri, bisiklet turları, 
at-eşek-deve turları, Doğanhisar göletleri, Bisse ve Sultansuyu çamlıkları kamp alanları, olarak 
sıralanabilir.1 

4. 2014-2023 KARAMAN KONYA BÖLGE PLANINDA İLÇE (2013)  

• Alt Bölge Merkezi işlevi görecektir. 
• Organik tarım faaliyetleri desteklenecektir. 
• İl merkezlerindeki OSB’lerin doluluk oranlarına ulaşması durumunda il merkezi 

dışında yeni OSB Yatırımlarının yönlendirileceği ilçeler kapsamındadır 
• İlçeye bağlı belde ve köylerde potansiyel taşıyan yerlerde Yayla ve Botanik Turizmi 

Turizmi Desteklenecektir. 
• Pazarlama sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetler, soğuk hava depoları ve 

paketleme tesisleri gibi pazarlama etkinliğini artıracak gerekli alt yapı çalışmaları ile 
birlikte örgütlenme faaliyetleri desteklenecektir.  

• Suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik alt yapı ve bilinçlendirme faaliyetleri 
desteklenecektir. İklim, toprak ve su gibi ekolojik özelliklere uygun bitki türlerinin 
yetiştirilmesine yönelik çalışmalar desteklenecektir. 

• Organik tarım faaliyetleri desteklenecektir. 
• Tohumculuk faaliyetleri desteklenecektir 

5.   “STRATEJİK GELİŞME KOMİSYONU RAPORUNDA” YER VERİLEN SORUNLAR VE 
ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK FAALİYETLER (2012) 

SORUN: Akşehir kirazı ve diğer tarımsal ürünlerin işlenmesi depolanması ve pazarlanmasına 
ilişkin sorunlar 

                                                      
1 http://www.aksehirtb.org.tr/ 



SORUN: Nasrettin Hoca ve diğer tarihi şahsiyetlerin tanıtımının; Nasrettin Hoca anma ve mizah 
günleri etkinliklerinin ulusal ve uluslararası düzeyde daha etkin hale getirilememesi 

6. İLÇE İÇİN ÖNERİLEN PROJELER  

SUYUN TASARRUFLU KULLANILMASI 

- İlçe genelinde yer altı sularının; kaçak, denetimsiz ve aşırı kullanılmasını önleyici 
tedbirlerin alınması. Su kayıplarının önlenmesi adına modern sulama tekniklerinin 
yaygınlaştırılması 

- Akşehir gölünün kurtarılmasına yönelik çalışmalar yapılması 
- Halkın bilinçlendirilmesi 

KATMA DEĞERİN ARTIRILMASI  

• Kiraz üretiminde verimlilik sorunları yaşanmakta olup bu sorunun çözümlenmesine 
yönelik çalışmalar yapılması 

• Mevut kiraz bahçelerinin yenilenmesi acil bir ihtiyaçtır. Yenileme çalışmalarında aynı 
alana dikim yapılması verimi düşürmektedir bu sebeple deneme ve demonstrasyon 
çalışılmalarının yapılması 

• Soğuk Hava deposu projesinin hayata geçirilmesi 
• Akşehir kirazı dışında diğer kırmızı meyvelerin (özellikle vişne) ticarileşebilme 

potansiyeli yönelik fizibilite projesinin hayata geçirilmesi 
• Organik tarım ve seracılık projelerinin yaygınlaştırılması 
• Meyve suyu işleme paketleme tesisi yapılması 
• Meyve kurutma tesisinin yapılması 
• Botanik bahçesi (lavanta, papatya, kekik vb.) Üretim, paketleme ve satış tesislerinin 

kurulması 
• Turşu veya sirke üretim tesislerinin kurulması 
• Likit pastörize yumurta üretim ve işleme tesislerinin kurulması 
• Et tavukçuluğunda Sözleşmeli üretim modeli oluşturulması (KÖYTÜR örneği 

uygulanabilir) 
• Haşhaşın yerel tohumlarının çoğaltılmasına çalışmalar yapılması 
• Gözpınar Mahallesine Termal suyun seracılık faaliyetlerinde kullanılması 
• Bakırcılık, Kalaycılık, Demircilik, At Arabacılığı, İpek Halıcılık gibi yöresel el sanatlarının 

yaşatılmasına yönelik atölye kurulması 

YÖRESEL ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ VE PAZARLANMASI 

• İlçede bulunan özellikli yöresel ürünlerin coğrafi işaretinin alınmasına yönelik 
çalışmalar yapılması (Akşehir kirazı, İpek Halı Gedil Sarımsağı, Akşehir Hersesi ve 
Akşehir Peynir Baklavası ) 

• Üretilen yöresel ürünlerin gelecek nesillere de aktarılmasına yönelik eğitim 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

• Üretilen ürünlerin yöreye özgü tek bir marka çatısı altında toplanması 



• Ürünlerin standartlaştırma çalışmalarının yapılması, standartlaştırmaya yönelik 
eğitimler verilmesi 

• İl genelinde belirlenen stratejik noktalarda satış ofislerinin kurulması (il merkezinde 
bulunan bir kurumun sorumluluğunda yürütülebilir.) 

• Tek bir çatı altında kurulacak e-ticaret platformu üzerinden il genelinde üretilen 
ürünlerin pazarlanması (sorumlu bir kurum öncülüğünde e-ticaret platformunun da tek 
çatı altında kurulması ve ilin tüm ilçelerine ait ürünlerin pazarlanması) 

KIRSAL TURİZMİN YAYGINLAŞTIRILMASI 

- Nasrettin hocanın istenen değere dönüşmesinin sağlanması adına mizah köyü (ne tür 
bir isim uygun görülürse) gibi bir mekânın oluşturulması  

- Büyük Taarruzun hazırlıkları ve planlarının yapıldığı taarruzun Akşehir’den başlaması 
gibi potansiyelin yeterince değerlendirilemediği görülmektedir. Batı Cephesi Karargâhı 
Müzesine ilaveten tarihi canlandıran daha teknolojik tekniklerle o atmosferi hissettiren 
bir müzenin/alanın yapılması (hologram müzesi, sanal gerçeklik, interaktif müze vb)  

- Büyük Taarruzdaki önemi bakımından ilçeye okul turlarının düzenlenmesi için 
çalışmalar yapılması 

- Küçük Ağa dizisinin gündeme getirilerek Akşehir’in tanıtımında kullanılması 
- Nasrettin hoca, Büyük Taarruz, Akşehir temalı hediyelik eşya üretiminin 

yaygınlaştırılması 
- Sıcak suyun nitelikleri uygunsa turizm amaçlı kullanılması 
- Akşehir’de Karavan turizmimin canlandırılması adına karavan parkı oluşturulması 

projesi oluşturulması  
- Arkeolojik müze oluşturulması  
- Gözpınar Mahallesine termal tesis kurulması 

  



ÇELTİK 

1. İLÇE GZFT  

GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR FIRSATLAR TEHDİTLER 

TARIM 

Hububat üretiminin yapılması 

Çiftçinin bilinçsiz 
üretim yapmasından 
dolayı ürünlerin 
kalitesinin düşmesi  

Hububat 
tesisinin mevcut 
olması 

Anız yangınlarının 
yaygın olması ve yer 
altı suyunun 
hoyratça 
kullanılması 

Sulanabilir tarım arazilerinin 
çokluğu 

 Tarımsal girdilerin 
yüksek olması     

Mısır ve ayçiçeği 
tohumculuğunun yapılması 

     

Güçlü tarım ekipmanlarının 
bulunması 

Çiftçilerin eğitimsiz 
olması      

Tarım yönünden şekerpancarı 
üretiminde güçlü olunması ve 
üretilen şekerpancarında şeker 
oranının ortalamadan yüksek 
olması 

  

Şeker pancarı 
kotasının çiftçileri 
zor durumda 
bırakması  

Hayvancılığın gelişmesi 
Süt satışının ve 
kesimhanenin 
olmaması  

 Yem bitkileri 
ekiminin 
desteklenmesi 

  

2. İLÇEYE ÖZEL ÜRÜNLER  

Kabak çekirdeği, soğan bulunmaktadır. 

3. KIRSAL TURİZM  

Turizme yönelik pek potansiyel bulunmamaktadır. 

4. 2014-2023 KARAMAN KONYA BÖLGE PLANINDA İLÇE (2013)  

• Tohumculuk desteklenecektir. 
• Temel Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinin iyileştirileceği öncelikli ilçeler kapsamındadır. 
• Küçükbaş hayvancılığı geliştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. 
• Pazarlama sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetler, soğuk hava depoları ve 

paketleme tesisleri gibi pazarlama etkinliğini artıracak gerekli alt yapı çalışmaları ile 
birlikte örgütlenme faaliyetleri desteklenecektir.  

• Meraların verimliliğini artırmaya yönelik faaliyetler desteklenecektir. 



5. “STRATEJİK GELİŞME KOMİSYONU RAPORUNDA” YER VERİLEN SORUNLAR VE 
ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK FAALİYETLER (2012)  

SORUN: Hibrid ayçiçeğinde verimin yetersiz kalması  

Çözümleri 

• Çiftçilerin bilinçlendirilmesi 
• Arıcıların ayçiçeği ekim sahası olan bölgelere gelmelerinin teşvik edilmesi 
• Modern sulama tekniklerinin kullanılması 
• Sulama kooperatifleri aktif hale getirilmesi ve yeni su kaynaklarının oluşturulması  

SORUN: Sığırlarda süt verim düşüklüğü  

Çözümleri 

• Hayvan sahiplerinin yerli ırklar yerine kültür ırkı hayvanları yetiştirmeleri yönünde 
bilinçlendirmek 

• Hayvan yetiştiricilerinin çeşitli besi yemleri ekmeleri ve dengeli bir besleme rasyonu 
kullanmaları konusunda bilinçlendirmek 

• Tohumlamanın en erken 15 aylıktan itibaren yapılması konusunda bilinçlendirmek 
• Doğumuna en az 2 ay kala hayvanın kuru döneme çıkarılması konusunda yetiştiricileri 

bilinçlendirmek 
• Hayvan barınaklarının temiz tutulması ve havalandırmalarının uygun bir şekilde 

yapılmasının sağlanması 

6. İLÇE İÇİN ÖNERİLEN PROJELER  

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE KATMA DEĞERİN ARTIRILMASI 

• İlçede herhangi bir süt toplama merkezi yoktur. Süt toplama merkezi projesi yapılması 
• İlçede tohumculuğun desteklenmesi önemli bir kalkınma hamlesi yaratabilir bu 

nedenle destekleme projeleri yaygınlaştırması 
• Çeltik kabak çekirdeği, soğan gibi ilçede üretilen ürünlerin markalaşmasına yönelik 

çalışmalar yapılması 
• Bakliyat işleme ve paketleme tesisinin kurulması 
• Kozmetik ürün (sabun vb.) üretim tesisinin kurulması 
• Kapama ceviz veya badem bahçelerinin yaygınlaştırılması 
• Küçükbaş hayvancılık için ağıl veya çadır ağıl sisteminin kurulması 
• Bulgur fabrikası kurulması 
• Soğan üretimi paketleme ve pazarlama çalışmaları yapılması 
• Tıbbı aromatik bitkiler konusunda çalışma yapılması 

  



DOĞANHİSAR 

1. İLÇE GZFT  

GÜÇLÜ 
• Tarım arazilerinin çokluğu 
• Sulanabilir alanların varlığı 
• Doğasının bakir, gübre kullanımının çok az olması 

• Yüksek rakımda olması sebebiyle ürün çeşitliliği 
olması ve derin vadilerde meyvecilik 
potansiyelinin olması 

• Tarımsal üretimin ve çeşitliliğin iyi olması  
• İşgücünün ucuz olması 
• Maden yönünden zengin olması 

• Seramik toprağının ekonomik  potansiyele sahip 
olması 

ZAYIF 
• Arazilerin parçalı olması  
• Vahşi sulamanın yapılması 
• İlkel yöntemlerle tarım ve hayvancılık yapılması 
• Eğitimli insanların tarıma yönelmeyişi ve kalifiye 

işçi eksikliği 
• Hal sisteminin bulunmayışı 
• Hayvancılıkta geri durumda olunması 
• İlçede sanayinin gelişmemiş olması  
• Pazarlama ve markalaşma sorunu 
• Kalifiye işçi eksikliği 
• Tarımsal paketleme üzerine bir girişim olmayışı 
• Hammaddenin yetersiz olması 
• Yatırım planlarının kısa vadeli olarak yapılması 

FIRSAT 
• Beldelerde göletlerin varlığı  
• Su kaynaklarının varlığı 
• Organik tarım 
• Patates, vişne, domates, elma üretimi 

potansiyeli 
• Testicilik ve tuğla potansiyeli  

TEHDİT 
• Dönemsel yaşanan kuraklık 

2. İLÇEYE ÖZEL ÜRÜNLER  

Termiye (acı bakla), Testicilik, Seramik toprağı, Peşkir, Vişne, Çilek, Haşhaş, Mantar 

3. KIRSAL TURİZM  

Doğanhisar tabiat güzellikleri ile Ilgın’dan Beyşehir’e geçiş güzergahında yer almaktadır. Bir 
eko turizm bölgesi olarak değerlendirilme potansiyeli taşımaktadır. Roma döneminden kalma 
tarihi kale bulunmaktadır.  

4. 2014-2023 KARAMAN KONYA BÖLGE PLANINDA İLÇE (2013)  

• Temel Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinin iyileştirileceği öncelikli ilçeler kapsamındadır. 
• Organik tarım faaliyetleri desteklenecektir. 
• Doğa turizmine yönelik potansiyellerin harekete geçirilmesi sağlanacaktır 
• Dağ turizmi desteklenecektir. 

 



5. “STRATEJİK GELİŞME KOMİSYONU RAPORUNDA” YER VERİLEN SORUNLAR VE 
ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK FAALİYETLER (2012)  

SORUN : Tarımsal Arazilerin Parçalı Ve Küçük Boyutlarda Olması 

Çözümler 

• Miras hukukunda düzenlemeler yapılması ve arazi toplulaştırması 
• Arazi toplulaştırmasıyla ilgili çalışmaların hızlandırılması 

SORUN:İLÇENİN TANITIM FAALİYETLERİNİN YETERSİZ OLMASI 

Çözümleri 

• İlçenin tarihi, doğal yapısı ve öz kaynaklarının internet, tanıtım kitapçığı ve broşürler 
yardımıyla tanıtım yapılması  

• İlçenin tanıtımı için festival veya şenlikler yapılması ve çevre il/ilçelere duyurulması 

6. İLÇE İÇİN ÖNERİLEN PROJELER  

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE KATMA DEĞERİN ARTIRILMASI 

• Alternatif gelir kaynaklarının geliştirilmesi adına mantarcılığın teşvik edilmesi 

• Köylerde süt soğutma tankı eksiği var. Soğuk süt desteği verilmesi gerekmektedir. 

• Haşhaş, acıbakla, vişne, çilek gibi ürünlerin pazarlanmasına yönelik eğitimler verilmesi 

• Çilek ve vişnenin saklama ve pazarlama koşullarının iyileştirilmesi 

• Küçükbaş hayvancılık için ağıl veya çadır ağıl sistemi kurulması 

• Turşu veya sirke üretim tesisleri kurulması 

• Nohut ve mercimek üretimimin yaygınlaştırılması 

• Meyve kurutma tesisi kurulması 

• Organik tarımın desteklenmesi 

• Kapama vişne ve ceviz bahçesinin yaygınlaştırılması ve pazarlama olanaklarının 
araştırılması 

• Dağlık alanlarda keçiciliğin desteklenmesi 

• Bahçe bitkileri üretiminin desteklenmesi 

YÖRESEL EL SANATLARININ GELİŞTİRİLMESİ 

• İlçedeki Seramik kilinin ticarileştirilmesi projesi başlatılması 

• Alternatif gelir kaynaklarının geliştirilmesi adına testicilik teşviki projesi başlatılması 

• Yöresel el sanatlarından peşkir üretimi ve promosyonuna yönelik projeler geliştirilmesi 

KIRSAL TURİZMİN CANLANDIRILMASI 

• İlçede doğa turizmi, dağ yürüyüşü, avcılık, kampçılık gibi turizm faaliyetlerine yönelik 
potansiyellerin değerlendirilmesi 

• Roma döneminden kalma tarihi kale ve çevresinde kazılar ve araştırmalar yapılması 



ILGIN 

1. İLÇE GZFT  

GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR FIRSATLAR TEHDİTLER 
• Pancar, haşhaş, buğday, 
arpa üretiminin yoğun 
olması 
• Meyvecilik sektörünün 
gelişimi  
• Bölgenin büyük hayvan 
pazarlarından birine sahip 
olması 
• Süt üretiminde zengin bir 
ilçe olması 
• Hayvancılık sektöründe 
büyük aile işletmelerinin 
yaygınlaşması  

• Tarım arazilerinin bölünmüş 
olması ve ruhsatlı olmaması 
• Tarımsal ürün çeşitliliğinin 
olmaması ve tarımsal 
ürünlerin işlenememesi 

• Bölgenin büyük 
hayvan pazarlarından 
birine sahip olması 

• Kuraklık 

 

2. İLÇEYE ÖZEL ÜRÜNLER  

Kabak çekirdeği ticarileştirme, Zıvarık (Altınekin) Cücük tarhana cips 

3. KIRSAL TURİZM  

Ilgın zengin tarihi değerlere sahip turizm potansiyeli yüksek olan bir ilçe konumundadır. Aynı 
zamanda Termal Turizm Merkezi de ilan edilen şehrin bu yöndeki potansiyelinin 
değerlendirilmesi gelecek için en önemli turizm faaliyetlerinden olacaktır. 20.000 yatak 
kapasiteye kadar hizmet verebilecek sıcak su varlığı bulunan bölgedeki yatak sayısı henüz 
1.000 civarındadır. Sadece suyun pazarlandığı bir anlayıştan bölgenin diğer ürünlerinin de 
birlikte pazarlandığı bir anlayışa geçilmesi gereken bölgenin Konya ve Beyşehir turizmi ile 
entegre edilme potansiyeli yüksektir. 

4. 2014-2023 KARAMAN KONYA BÖLGE PLANINDA İLÇE (2013)  

• Gelişmişlik seviyesi diğer ilçelere göre görece yüksek olan bu ilçede tarıma dayalı sanayi 
kollarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar desteklenecektir. 

• Tohumculuk desteklenecektir. 
• İlçeye bağlı belde ve köylerde potansiyel taşıyan yerlerde Sağlık ve Termal Turizmi 

Turizmi Desteklenecektir 
• İlçe İkincil imalat sanayi odağı işlevini görecektir. 
• Halıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve üretilen ürünlerin pazarlanmasına ilişkin 

çalışmalar yapılacaktır 
• Meralara yönelik ıslah çalışmaları yapılarak küçükbaş hayvancılık desteklenecektir. 
• Suyun tasarruflu kullanımına yönelik altyapı ve bilinçlendirme faaliyetleri 



gerçekleştirilecektir. 
• İlçenin ekolojik şartlarına uygun bitki türlerinin yetiştirilmesine yönelik faaliyetler 

desteklenecektir. 

5. “STRATEJİK GELİŞME KOMİSYONU RAPORUNDA” YER VERİLEN SORUNLAR VE 
ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK FAALİYETLER (2012)  

SORUN : İlçenin tanıtılamaması ve termal tesis sayı ve kalitesinin düşük olması. 

Çözümleri  
• İlçedeki tesis sayı ve kalitesi yeterli seviyeye çıkarılmalı. 
• İlçede turizm sektöründe çalışan kaliteli personel yetiştirilmeli. 
• İlçenin tanıtımı sağlanmalı. 

SORUN: Çavuşçugölde su seviyesinin düşmesi ve yaban hayatının tahrip edilmesi. 

Çözümleri 
• Sulama konusunda çiftçilerin bilinçlendirilmesi, su seviyesinin belli bir kotta 

bırakılması 
• Gölde avcılık yapan avcıların kurallara uygun hareket etmelerinin sağlanması 

SORUN: Hayvancılık işletmelerinin kapasitelerinin yeterli büyüklük ve kalitede olmaması. 

Çözümleri  
• Şehir merkezinde bulunan hayvancılık işletmelerini kurulacak organize hayvancılık 

bölgesine taşımak. 
• İşletmelerin büyüdükçe karlılığın artacağı konusunda eğitimler vermek. 
• İlçede et ve süt entegre tesisi kurulmasını sağlamak. 

SORUN: Arazilerin parçalı oluşu, ürünlerin kalitesinin yetersizliği ve sulama suyunun etkin 
kullanılamaması. 

Çözümleri  
• Arazi toplulaştırma işlemlerini ilçe genelinde tamamlamak. 
• Sulama suyunun etkin kullanımı için basınçlı sulama sistemlerini yaygınlaştırmak 

ve bitkilerin su ihtiyacı kadar su vermeyi sağlamak. 
• Yapılacak eğitimlerle tarım ürünlerinde kaliteyi artırmak. 

6. İLÇE İÇİN ÖNERİLEN PROJELER  

KIRSAL TURİZMİN CANLANDIRILMASI  

• Termal turizmde sağlık amaçlı olarak yerel butik tesislerin yapılması 

• İlçede höyüklerin turizm potansiyelinin araştırılması 

• İlçede sıcak su bulunursa organize seracılık projesi hayata geçirilmesi 

YÖRESEL ÜRÜNLERİN MARKALAŞTRILMASI 

• Çerkez peynirinin pazarlanmasına yönelik girişimler desteklenmesi 

• İlçeye özgü mağarada dinlendirilmiş peynir için tanıtım projeleri hayata geçirilmesi 

• Küçükbaş hayvansal üretim ile ilgili üretim-toplama-depo-satış projeleri yapılması 



BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE KATMA DEĞERİN ARTIRILMASI  

• Tıbbi ve aromatik bitki işleme tesislerinin kurulması 

• Botanik bahçesi (lavanta, papatya, kekik vb.) üretim, paketleme ve satış tesislerinin 
kurulması 

• Yem Üterim desteği ve alternatif olarak FLAKE üretim desteği verilmesi 

• Tohum ıslahı ve eleme tesisleri kurulması 

• Likit pastörize yumurta üretim ve işleme tesisleri kurulması 

  



KADINHANI 

1. İLÇE GZFT  

GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR FIRSATLAR TEHDİTLER 

• Geniş tarım arazilerinin 
bulunması 
• Hayvancılık özellikle süt 
sığırcılığı ve koyunculuk 
potansiyelinin olması 
• Geniş tarım arazilerinde 
hububat ekimi yapılması 

• Çiftçi örgütlenmelerinin 
yetersiz olması 
• Genç nüfusun tarımda 
çalışmak istememesi 
• Tarım arazilerinin küçük 
parçalar halinde olması, 
• Tarımsal faaliyetlerde 
bilinç eksikliği  
• Tarımsal üretimde 
doğal şartlara bağlı 
olarak ürün çeşitliliğinin 
az olması 

 

• Vahşi sulama yapılıyor 
olması 
• Yerüstü sulama 
kaynaklarının yok 
olması, yer altı 
rezervlerinin düşmesi,  

2. İLÇEYE ÖZEL ÜRÜNLER  

Kadınhanı Tahinli pidesi ülke genelinde coğrafi işaret tescili almış ürünler arasındadır.  

3. KIRSAL TURİZM  

Kadınhanı ismini ilçede bulunan ve Selçuklu zamanında 1223 yılında Raziye Hatun tarafından 
yaptırılan kervansaraydan almaktadır. İlçe Yunan-Roma yolu üzerinde bulunan önemli 
şehirlerden biri olma özelliğini taşımaktadır.  Anadolu Selçukluları döneminde Raziye Devlet 
Hatun tarafından 1223 yılında ipek yolu üzerinde yaptırılmıştır. Raziye Hatun Kervansarayının 
restorasyon çalışmaları 2010 yılında başlamıştır.  

4. 2014-2023 KARAMAN KONYA BÖLGE PLANINDA İLÇE (2013)  

• Tohumculuk Desteklenecektir. 
• İlçeye bağlı belde ve köylerde potansiyel taşıyan yerlerde Botanik Turizmi 

Desteklenecektir 
• Temel Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinin iyileştirileceği öncelikli ilçeler kapsamındadır. 
• Meralara yönelik ıslah çalışmaları yapılarak küçükbaş hayvancılık desteklenecektir. 
• Suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik altyapı çalışmaları ile üreticilerin 

bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler artırılacaktır.  
• İlçenin ekolojik şartlarına uygun bitki türlerinin yetiştirilmesine yönelik faaliyetler 

desteklenecektir. 

5.  “STRATEJİK GELİŞME KOMİSYONU RAPORUNDA” YER VERİLEN SORUNLAR VE 
ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK FAALİYETLER (2012)  

SORUN: Tarımsal ve hayvansal ürünlerde kalite ve pazar sorunu  
SORUN: Tarım arazilerinin çok parçalanmış olması nedeniyle küçük alanlarda tarım yapılması 
SORUN: Tarımsal ve hayvansal üretimin entegre edilememesi 



6. İLÇE İÇİN ÖNERİLEN PROJELER  

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE KATMA DEĞERİN ARTIRILMASI 

• Bölgesel süt işleme tesislerinin kurulması (Atlantı Kalkınma Kooperatifi bünyesinde) 
• Sertifikalı tohumculuğun yaygınlaştırılması, eleme tesislerinin kurulması 
• Kuraklığa karşı toleranslı bitki çeşitlerinin tespiti ve ekim programına alınması 
• Mevcut sulu sahalarda, sulama suyunu daha ekonomik kullanmayı sağlayan 

yağmurlama sulama sisteminin yanı sıra, damla sulama sistemine geçilmesi 
• İlçede büyükbaş süt ve besi sığırcılığı ile koyunculuk potansiyeli oldukça yüksek, 

endüstri bitkileri (ayçiçek, mısır, şeker pancarı), yem bitkileri yetiştiriciliği (yonca, silajlık 
mısır, fiğ, korunga) ve tohum yetiştiriciliği  (buğday, ayçiçeği) konusunda alternatif 
projeler geliştirilebilir. 

• Kozmetik ürün (sabun vb.) üretim tesisi kurulması 
• Termal sudan ısıtma gideri karşılanmış seralar kurulması 
• Kapama ceviz veya badem bahçelerinin yaygınlaştırılması 
• Salçalık biber üretim potansiyeli artırılması 
• Nohut, mercimek ve kimyon üretiminin desteklemesi  

KIRSAL TURİZMİN CANLANDIRILMASI 

• Anadolu Selçukluları döneminde Raziye Devlet Hatun tarafından 1223 yılında ipek yolu 
üzerinde yaptırılan Raziye Hatun Kervansarayı’nın kırsal turizme kazandırılması 

• Meydanlı Köyü Jeotermal Kapasitesinin Geliştirilmesi için fizibilite projesi başlatılması 

YÖRESEL ÜRÜNLERİN MARKAŞALTIRILMA 

• Kadınhanı tahinli pidesinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı için promosyon 
projeleri geliştirilmesi 

• Atlantı Dededağ tulum peynirinin tanıtımı için proje geliştirilmesi 

 

  



ALTINEKİN 

1. İLÇE GZFT  

GÜÇLÜ 
• İlçenin il merkezine yakın olması  
• Genç ve dinamik nüfusun olması  
• Geniş tarım alanlarının olması  
• Modern tarım tekniklerinin uygulanıyor olması 

ZAYIF 
• Yetersiz su kaynağı ve vahşi sulama yapılıyor 
olması 
• Kooperatifleşememe 
• Sanayileşmenin sağlanamaması 
• Ticaretin gelişmemiş olması 

FIRSATLAR 
• Tohumculuğun geliştirilmesi  

TEHDİTLER 
• Havzada yoğun su çekilmesi 
• Göç  

2. İLÇEYE ÖZEL ÜRÜNLER  

Kabak çekirdeği, Zıvarık (Altınekin) Cücük tarhanası 

3. KIRSAL TURİZM  

İlçenin turizme yönelik pek potansiyeli bulunmamaktadır. 

4. 2014-2023 KARAMAN KONYA BÖLGE PLANINDA İLÇE (2013)  

• Tohumculuk desteklenecektir. 
• Temel Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinin iyileştirileceği öncelikli ilçeler kapsamındadır. 
• Meralara yönelik ıslah çalışmaları yapılarak küçükbaş hayvancılık desteklenecektira 
• Suyun tasarruflu kullanımına yönelik altyapı ve bilinçlendirme faaliyetleri 

gerçekleştirilecektir. 
• İlçenin ekolojik şartlarına uygun bitki türlerinin yetiştirilmesine yönelik faaliyetler 

desteklenecektir. 

5. “STRATEJİK GELİŞME KOMİSYONU RAPORUNDA” YER VERİLEN SORUNLAR VE 
ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK FAALİYETLER (2012)  

SORUN : Hayvancılığın Geliştirilememesi 

Çözümler 

1.Hayvancılık yapılacak alanların farklılaştırılması 
2.Organize hayvancılık bölgeleri oluşturulması. 
3.İlçe genelinde hayvan pazarı oluşturulması. 
4.Süt ürünlerinin işlenmesine yönelik tesislerin yapılması. 
5.Mezbaha kesimhane yapılması. 
6.Hayvancılığın toplu yapılması için eğitimler yapılması. 
 
 



SORUN : Yer Altı Sularının Çekilmesi Nedeni İle Tarımsal Sulamada Su Yetersizliği. 

Çözümler 

1.Havza dışından yer altı kaynakların beslenmesi için çalışmalar yapmak. 
2.Üretilen bitki çeşitliliği değiştirilerek bitki su tüketimi düşük ürünlere yöneltilmesi. 
3.Sulamada modern tekniklerin kullanılmasına yönelik uygulamalara yönlendirilmesi. 
4.Ağaçlandırma faaliyetlerinin geliştirilmesi. 
5.Toplu basınçlı sulamaya geçilmesi konusunda daha fazla destek sağlanması. 

6. İLÇE İÇİN ÖNERİLEN PROJELER  

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE KATMA DEĞERİN ARTIRILMASI 

• Kesimhane projesi yapılması 
• Örtü altı yetiştiriciliği projesi yapılması 
• Hasat kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla biçer-döver operatörü yetiştirme 

projesinin hayata geçirilmesi 
• Mercimek ve Nohut olmak üzere benzer baklagiller üretimini geliştirme projelerinin 

hayata geçirilmesi 
• Kabak çekirdeği ticarileştirme, Zıvarık (Altınekin) Cücük tarhana cips projelerinin 

hayata geçirilmesi 
• Botanik bahçesi (lavanta, papatya, kekik vb.) üretim, paketleme ve satış tesislerinin 

kurulması 
• Tohum ıslahı ve eleme tesisleri kurulması 
• Kapama ceviz veya badem bahçelerinin desteklenmesi 
• Küçükbaş hayvancılık için ağıl veya çadır ağıl sisteminin kurulması 
• Kuşyemi bitkisinin üretim potansiyeli değerlendirilmeli 

 
  



CİHANBEYLİ 

1. İLÇE GZFT  

GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR FIRSATLAR TEHDİTLER 

• Geniş tarım arazilerinin 
bulunması ve verimli 
olması 

• İlçenin büyükbaş ve 
küçükbaş hayvancılık 
potansiyelinin 
bulunması 

• Kuru tarım alanlarının 
bilinçli bir şekilde 
kullanılması 

• İlçe coğrafyasının tarım 
ve hayvancılığa uygun 
olması 

• Tarım arazilerinin çok 
azının sulanması ve 
tarım alanlarının 
nadasa bırakılması 

• Modern sulama 
tekniklerinin tam 
olarak 
uygulanamaması ve 
vahşi sulama yapılması 

• Tarımda çeşitliliğin 
sağlanamaması 

• Halkın yurtdışına göç 
ederek ekonomik 
yönden güçlenmeleri 
sonucunda tarım ve 
hayvancılıkla 
uğraşmamaları 

 

• Bilinçsiz şekilde kullanılan 
tarımsal ilaçlama ve 
gübrelemenin arazileri 
kuraklaştırması 

• Vahşi sulama nedeni ile 
yeraltı sularının azalması ve 
suların Tuz Gölü seviyesinin 
altına düşmesi 

• Üretilen ürünlerin değeri 
kadar gelir getirmemesi 
nedeni ile halkın tarım ve 
hayvancılıktan 
uzaklaşmaları 

2. KIRSAL TURİZM  

27 tane sit alanı olan ilçe Anadolu’ da tarımın ilk yapıldığı alanlardandır. İlçe Osmanlı ordusuna 
at yetiştiren bir merkez ve sıcak su yatakları da bölgede bulunan turizm değerlerindendir. 
Kuşça peribacaları, flamingolar ve tuz gölünün turizm potansiyeli diğer bazı potansiyelleridir. 

3. 2014-2023 KARAMAN KONYA BÖLGE PLANINDA İLÇE (2013)  

• Gelişmişlik seviyesi diğer ilçelere göre görece yüksek olan bu ilçede tarıma dayalı sanayi 
kollarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar desteklenecektir. 

• Tuz Gölü başta olmak üzere, turizme yönelik potansiyellerin harekete geçirilmesine 
yönelik faaliyetler desteklenecektir 

• İlçeye bağlı belde ve köylerde potansiyel taşıyan yerlerde Botanik Turizmi 
Desteklenecektir 

• Meralara yönelik ıslah çalışmaları yapılarak küçükbaş hayvancılık desteklenecektir. 
• Suyun tasarruflu kullanımına yönelik altyapı ve bilinçlendirme faaliyetleri 

gerçekleştirilecektir. 
• İlçenin ekolojik şartlarına uygun bitki türlerinin yetiştirilmesine yönelik faaliyetler 

desteklenecektir 



4. “STRATEJİK GELİŞME KOMİSYONU RAPORUNDA” YER VERİLEN SORUNLAR VE 
ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK FAALİYETLER (2012)  

SORUN : Su Kaynaklarının Az Olması Ve Giderek Azalması 

Çözümleri 

• Ürün çeşitliliği belirlenirken az su tüketen ürünlerin tercih edilmesi 
• Çiftçilerin bilinçlendirilmesi 
• Modern sulama tekniklerinin kullanılması 
• Sulama kooperatiflerin aktif hale getirilmesi 
• Üreticileri yanlış gübreleme ve gübre kullanma konusunda bilinçlendirme 
• Yeni su kaynaklarının oluşturulması  

5. İLÇE İÇİN ÖNERİLEN PROJELER  

KIRSAL TURİZMİN CANLANDIRILMASI 

• Tuz Gölü ve civarında kırsal turizmin yaygınlaştırılması 
• Sağlık turizmi amacıyla tuz odalarının oluşturulması 

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE KATMA DEĞERİN ARTIRILMASI 

• Tıbbi aromatik bitkiler üretiminin desteklenmesi 
• Yöresel ürünlerin markalaşması için kooperatifçilik özendirilmesi 
• İlçedeki süt üretim tesisleri için peynir ve yoğurt kaymak tereyağı gibi katma değerli ürün 

üretme amacıyla markalaşma projeleri yapılması  
• Bakliyat işleme paketleme tesisi kurulması 
• Kapama ceviz veya badem bahçelerinin teşvik edilmesi 
• Tohum ıslahı ve eleme tesisleri kurulması 
• Küçükbaş hayvancılık için ağıl veya çadır ağıl sistemi kurulması 
• Bulgur fabrikası yapılması 
• Seracılığın desteklenmesi 
• Nohut, kimyon ve mercimek üretiminin desteklenmesi 

  



KULU 

1. İLÇE GZFT  

GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR FIRSATLAR TEHDİTLER 

• Geniş tarım alanlarının 
olması 
• Hayvancık 
potansiyelinin bulunması 
ve hayvancılığa olan 
ilginin artması  
•  Tarıma dayalı sanayi 
için yeterli miktarda 
tarımsal hammaddenin 
bölgede üretilmesi 
• Yurtdışından finansal 
destek gelmesi 

• Sulama imkanlarının kısıtlı 
olması ve düşük verimli 
üretim yapılması 
• Tarım ve hayvancılıkta 
modern tekniklerin 
kullanımına yönelik 
eğitimlerinin yeterli 
olmaması   
• Tahıl dışında üretim 
yapılmaması 
• Hayvancılıkla ilgili eğitim 
çalışmalarının yeterli 
olmaması 
• Tarıma dayalı imalat 
sanayinin yeterli seviyede 
gelişmemesi 
• Yurtdışında çalışan nüfusun 
biriktirmiş oldukları 
sermayelerini üretime dönük 
kullanmamaları 
• Tuz Gölü’nün yeteri 
düzeyde 
değerlendirilmemesi  

• Geniş meraların ve 
hayvancılık için 
gerekli materyallerin 
olması  
• Turizm yönünden 
kullanılacak göl ve kuş 
çeşitlerinin bulunması 

• İlçede tarım 
politikalarının 
uygulanmaması 
nedeniyle 
bilinçsiz şekilde 
ekim-sulama ve 
gübreleme 
yapılması ve  
arazilerin 
çölleşmeye 
başlaması 

2. KIRSAL TURİZM  

Düden Gölü, Kulu ilçe merkezine 5 km. uzaklıkta olup suyunun hafif tuzlu olması hem flamingo, 
kılıçgaga gibi tuzlu su kuşları, hem de tatlı su kuşları göl çevresinde barınmaktadır. Kuş 
gözlemcilerinin ilgi odağıdır. 

3. 2014-2023 KARAMAN KONYA BÖLGE PLANINDA İLÇE (2013)  

• Gelişmişlik seviyesi diğer ilçelere göre görece yüksek olan bu ilçede tarıma dayalı sanayi 
kollarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar desteklenecektir. 

• Meralara yönelik ıslah çalışmaları yapılarak küçükbaş hayvancılık desteklenecektir.  
• Suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik altyapı çalışmaları ile üreticilerin 

bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler artırılacaktır.  
• Verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar desteklenecektir. 
• İlçenin ekolojik şartlarına uygun bitki türlerinin yetiştirilmesine yönelik faaliyetler 

desteklenecektir. 



4. “STRATEJİK GELİŞME KOMİSYONU RAPORUNDA” YER VERİLEN SORUNLAR VE 
ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK FAALİYETLER (2012)  

İlçede kurulan komisyon eliyle hazırlanan raporda tarıma yönelik sorunlar konusunda sadece 
sulama hususuna değinilmiştir.  

5. İLÇE İÇİN ÖNERİLEN PROJELER  

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE KATMA DEĞERİN ARTIRILMASI 

• İlçede yeni yeni başlayana Organik tarım ve iyi tarım faaliyetlerin yaygınlaştırılması 
• İlçede tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği potansiyeli vardır. Bu konuda deneme 

projeleri yapılması  
• Bakliyat işleme ve paketleme tesisi yapılması 
• Süt işleme tesisi yapılması 
• Kozmetik ürün (sabun vb.) üretim tesisi yapılması 
• Kapama ceviz veya badem bahçelerinin yaygınlaştırılması 
• Küçükbaş hayvancılık için ağıl veya çadır ağıl sisteminin kurulması 
• Bulgur fabrikası kurulması 
• Yaz seracılığı projeleri yaygınlaştırılması 

KIRSAL TURİZMİN CANLANDIRILMASI 

• Tuz Gölü-flamingo geçiş alanı niteliğindedir. Kırsal turizm kapsamında 
değerlendirilmelidir. 

• Tuz gölü çevresinde karavan turizminin canlandırılması için karavan park alanları 
oluşturulması 

  



KARATAY 

1. İLÇE GZFT  

GÜÇLÜ 
• Geniş, düz tarım arazilerinin bulunması ve az 

parçalı olması  
• İlçe kırsalında organik ürün yetiştirilecek geniş 

ve verimli arazilerin mevcut olması  
• Kanalizasyon arıtma tesislerinde gübre üretimi 

pasolarının etkinleştirilmesi 
• Bitkisel üretim ve hayvancılık potansiyelinin 

olması 
• Küçükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapılıyor 

olması 
• Konya ilçeleri içerisinde en çok turistin geldiği 

bir ilçe olması  
• Eski Konya yerleşimi örneklerinin çok olması  
• Tarihi yapıların ve yerlerin olması 
• İlçede tarıma dayalı sanayinin olması 

ZAYIF 
• Turizm altyapısında mevcut eksiklikler, Mevlana 

Kültür Merkezinin belirli dönemlerde faal olması 
• Tarihi evlere önem verilmeyerek turizme 

kazandırılmaması 
• Çeşitli kazı ve bulguların sergilendiği büyük bir 

açıkhava veya kapalı şehir müzesinin olmaması  
• Toprağın verimsiz olması, çöküntü alanlarının 

fazla olması, yer altı suyunun bilnçsiz 
kullanılması  

• Organik tarım uygulamasının mevcut olmaması 
• Tarım ve hayvancılığın plansız yapılıyor olması  
• Hayvancılığın şehir merkezinde yapılması 

FIRSAT 
• Tarımsal projelerin verimli olarak uygulanabilir 

olması 
• Hayvancılığın gelişmiş olması, geniş mera 

alanlarının olması 

• Türkiye’nin doğu ve batısını birleştiren yol 
güzergahı üzerinde olması  

• Mevlana Müzesi’nin ilçede olması 
• Tarihi evlerin restore edilerek kullanımı 
• Bozdağdaki yaban koyunları 

TEHDİT 
• Suların kuruması, arazilerin erozyona(su ve 

rüzgar)açık olması, 
• ilçenin az yağış alan bölgede yer almasından 

dolayı çoraklığın fazla olması  
• Yağışın az olması nedeni ile ot veriminin az 

olması 

2. İLÇEYE ÖZEL ÜRÜNLER 

İlçede coğrafi işaretli veya coğrafi işaret potansiyeli olan ürün bulunmamaktadır. (Kaynak: 
MEVKA, Coğrafi İşaret Raporu) 

3. KIRSAL TURİZM  

İlçede Mevlana Müzesi ve Şem-i Tebriz’i Camii ve Türbesi’nin yer alması hem sosyal hem 
ekonomik yönden ilçeye büyük katkısı vardır. İlçe her yıl yerli ve yabancı birçok turiste ev 
sahipliği yapmaktadır.  

4. 2014-2023 KARAMAN KONYA BÖLGE PLANINDA İLÇE (2013)  

İlçe bölge planında Konya Metropoliten alan içinde değerlendirilmiştir. Rekabet gücünün 
artırılması, turizmin geliştirilmesi, sürdürülebilir çevre, lojistik altyapısının güçlendirilmesi gibi 
temel amaçlar belirlenmiştir. 



5.  “İLÇE STRATEJİK GELİŞME KOMİSYONU RAPORUNDA” YER VERİLEN SORUNLAR VE 
ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK FAALİYETLER (2012)  

SORUN: Karatay İlçesinde, Hz. Mevlana Müzesinin ve Tarihi-Kültürel dokunun yoğun olarak 
bulunmasına rağmen turizm faaliyetlerinin ve turizm alt yapısının yetersizliği. 

ÇÖZÜM :Tarihi ve kültürel değerlerin tanıtımının etkin bir şekilde yapılması ve turizm 
tesislerinin sayısının artırılması. 

SORUN: İlçede yapılan tarımın kalite, verim ve hijyen yönünden düşük olması 

SORUN: İlçede tarımla iştigal eden nüfusun kültür düzeyinin düşüklüğü 

SORUN: Kaliteli sulama suyunun olmayışı ve yeraltı sularının yetersizliği 

SORUN: Meraların verimsizliği. 

SORUN: Rüzgar erozyonu (çölleşme) sorunu 

6. İLÇE İÇİN ÖNERİLEN PROJELER  

TARIMSAL FAALİYETLERDE İYİLEŞTİRME VE ÇEŞİTLENDİRME 

• Tıbbi ve aromatik bitki işleme tesisleri kurulması 
• Botanik bahçesi (lavanta, papatya, kekik vb.) üretim, paketleme ve satış tesisleri 

kurulması 
• İsmil Mahallesine termal tesis ve termal sudan ısıtma gideri karşılanmış seraların 

kurulması 
• Likit pastörize yumurta üretim ve işleme tesislerinin kurulması 
• Hayvancılığın desteklenmesi 
• Örtü altı sebzeciliğin desteklenmesi 
• Tıbbi-aromatik bitkilerin üretiminin desteklenmesi 
• Ürün dağıtım kanallarının düzenlenmesi ve işleme tesisi kurulması 

  



MERAM 
1. İLÇE GZFT  

GÜÇLÜ 
• İlçede tren istasyonunun olması 
• Duble yolların bulunması, toplu ulaşımın 

gelişmiş olması  
• Meram Bağlarının marka olması  
• Okuma-yazma oranının yüksek olması 
• Yapılaşmaya uygun arazilerin var olması ve dağ 

yöresinin de yapılaşmaya uygun olması 
• Yerleşim alanlarının varlığı 
• Yüksek katlı binaların olmaması 

• Tarım yapılabilecek elverişli, geniş ve düz 
arazilerin olması  

• Organik tarıma uygun alanların olması  
• Tarımsal ürünlerin nakliyesinin düşük ve 

pazara arzının kolay olması  
• Tarım sektörünün gelişmeye açık olması 

ZAYIF 
• Turizm potansiyelinin iyi korunamaması ve 

tanıtılamaması 
• Önemli turistik alanlardan yeterli şekilde 

faydalanılamaması (Kilistra, Bulumya) 
• Bağların ve yeşil dokunun azalması 
• Arazilerin parçalı olması ve toplulaştırma 

yapılmaması, sulamanın verimli bir şekilde 
yapılmaması, tarım alanlarının bilinçsiz 
kullanılmasına bağlı olarak verimin düşmesi 

• Arazilerden sebze ve meyve veriminin az alınması, 
meyveciliğe gereken ilginin gösterilmemesi 

• Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin plansız bir 
şekilde ilçe merkezinde ve mahalle aralarında 
yapılıyor olması 

• Tarımsal ürünlerin markalaşamaması ve ürünlerin 
pazarlanma sorunu 

• Sulamada damlama sulama sistemine geçilmemiş 
olması 

• Organik tarıma yönelik uygulama yetersizliği 

FIRSAT 

• Güneş enerjisinden faydalanabilme imkanı 

• Toprakların verimli olması 
• Organik tarıma çalışmalarına ağırlık verilmesi 
• Sebze ve meyve yetişen alanların hızla artması, 

sebze ve meyve üretiminin büyük pazarlara 
çok yakın olmasıı 

• Ortama verimin(Havuç-şeker pancarı özelinde) 
hızla artması ile gelişmiş tarımsal üretim yapan 
ülke ortalamalarını geçmesi 

TEHDİT 
• Turizme açılması gereken Kilistra, Bulumya’nın 

tarım ve hayvancılığın gölgesinde yok olmaya 
başlaması 

• Turizme yeteri kadar önem verilmemesi 
• Sel baskınlarına karşı şehri koruyacak çevre tahliye 

kanallarının yetersizliği 
• Su havzalarının az olması, sulamanın mevsim 

yağışlarına bağlı olması 
• Sulama suyu olarak yeraltı suyunun kullanılması, 
• Verimli arazilerin üzerine yerleşim yerlerinin inşa 

edilmesi 
• Sebze ve meyve üretiminin yapılabileceği tarım 

alanlarının ilçe merkezine yakın olması 
2. İLÇEYE ÖZEL ÜRÜNLER 
İlçede coğrafi ürünlü veya coğrafi ürün işareti alma potansiyeli olan ürün bulunmamaktadır. 

3. KIRSAL TURİZM  
Antik Kilistra Kenti (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı), Karahöyük (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) 

 

  



4. 2014-2023 KARAMAN KONYA BÖLGE PLANINDA İLÇE (2013)  
İlçe bölge planında Konya Metropoliten alan içinde değerlendirilmiştir. Rekabet gücünün 
artırılması, turizmin geliştirilmesi, sürdürülebilir çevre, lojistik altyapısının güçlendirilmesi gibi 
temel amaçlar belirlenmiştir. 

5.  “İLÇE STRATEJİK GELİŞME KOMİSYONU RAPORUNDA” YER VERİLEN SORUNLAR VE 
ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK FAALİYETLER (2012)  

SORUNLAR 

• İlçeyi tanıtamamak. 
• Tarım sektörüne ait sorunların tespit edilememesi, üretilen ürünleriyle yeterince 

teknolojiden faydalanılmayıp tanıtımının yapılamaması, 
• Kırsal alanda hayvan sayısının azalması, 
• Bölgenin et ve süt potansiyelinin karşılanamaması, 
• Büyükbaş hayvancılıkta meralar yeterince kullanılmayarak kapalı sistem uygulamasının 

yapılması, 
• Mahalle sınırları içerisinde bulunan büyük işletmelerin kırsal kalkınma hibelerinden 

yararlanamaması, 
• Süt üretiminin gelişmiş ülke verilerine göre yeterli seviyelere ulaşamaması, 
• Hayvancılık girdi maliyetlerinin yüksek olması, 
• Hayvancılığın dağınık yapılması ve çevre kirliliğine neden olması, 
• Üretici ve küçükbaş sayısının azalması, 
• Ekonomik kar oranının yıllar itibarıyla değişkenliği nedeniyle küçükbaş hayvancılığı 

talebinin azalması,  
• Çobanlık mesleğine itibar edilmemesi, kalifiye çoban bulunamaması, 
• Keçinin ormana zararı hakkında ormancılar ile tarımcılar arasında görüş farklılığının 

doğması, 
• Şap vb. kitlesel hastalıkların yaygınlaşması, 
• Bölgedeki tavukçuluk işletmeleri tarafından çevre ve doğanın tehdit edilmesi, 
• Büyükbaş hayvan gübreleri uygun tekniklerde depolanmadığı için çevre ve insan 

sağlığını tehdit etmesi, 
• Tarımın yoğun yapıldığı Kaşınhanı ve civarı mahalle ve köylerde toprak kirliliğinin ve 

çoraklaşmanın başlaması, 
• Biyo çeşitliliğin azalması, 

  



6. İLÇE İÇİN ÖNERİLEN PROJELER  
Bölgenin şartlarının uygun olması ve yatırıma elverişli olması itibariyle, 

TARIMSAL FAALİYETLERDE İYİLEŞTİRME VE ÇEŞİTLENDİRME 

• İşleme paketleme tesislerinin kurulması 
• Soğuk hava depoları kurulması 
• Botanik bahçesi (lavanta, papatya, kekik vb) üretim, paketleme ve satış 

tesislerinin kurulması 
• Organik tarımın desteklenmesi 
• Bahçe bitkilerinin üretiminin yaygınlaştırılması 
• Örtü altı sebzecilik, tarım dışı gelir getirici faaliyetlerin desteklenmesi 
• Çilek kurutma ünitesinin kurulması 
• Ürün temizleme, sınıflama, paketleme, ön soğutma tesisi kurulması 

  



SELÇUKLU 

1. İLÇE GZFT  

GÜÇLÜ 
• Tarıma elverişli bir coğrafya ve iklime sahip 
olması, tarım arazilerinin geniş ve düz olması 
• İlçede otogar ve havaalanın olması, ulaşım 
imkanlarının iyi olması  
• Şehir içi ulaşımın kolay olması(tramvay, otobüs 
vb.) 
• Turistik otellerin olması  
• Sille, Karatay Medresesi ve İnce minare gibi 
eserlerden dolayı turizm açısından zengin bir ilçe 
olması 

ZAYIF 
• Çok göç alan bir ilçe olması, vasıfsız göçün 

olması, insan sirkülasyonunun yüksek olması  
• Genç işsizliğinin yüksek olması  
• Halkın şehirli olma bilincine sahip olmaması ve 

değişime karşı dirençli olması  
• Sosyal çalışmaların yeteri kadar yapılmaması, 

sosyal ve kültürel tesislerin yeterli olmaması 
• Çok göç alan bir ilçe olması, vasıfsız göçün 

olması, insan sirkülasyonunun yüksek olması  
• Tarım arazilerinin bir kısmının verimsiz olması, 

tarım arazilerinin sürekli olarak parçalanması, 
sulamanın az olması  

• Hayvancılığın yeterli düzeyde olmaması 

FIRSAT 
• Hızlı trenin faaliyete geçecek olması, ulaşımda 

yeniliklere açık olması 
• Turizm konusunda yeniliklere açık olması  
• Marka şehir ve kongre şehri Konya’nın bir 

merkez ilçesi olması 
• Bilim merkezi olma fırsatı, bilişim teknolojisinin 

yaygın olması, dinamik nüfusun mesleki yönden 
eğitilmesi 

TEHDİT 
• Kentleşmenin ekilebilir alanlara doğru kayması 

ile ekilebilir alanların tükenmeye başlaması  
• Köy nüfuslarının azalması 

2. İLÇEYE ÖZEL ÜRÜNLER 

İlçede coğrafi işaretli ürün ve coğrafi işaret potansiyeli olan ürün bulunmamaktadır. 

3. 2014-2023 KARAMAN KONYA BÖLGE PLANINDA İLÇE (2013)  

İlçe bölge planında Konya Metropoliten alan içinde değerlendirilmiştir. Rekabet gücünün 
artırılması, turizmin geliştirilmesi, sürdürülebilir çevre, lojistik altyapısının güçlendirilmesi gibi 
temel amaçlar belirlenmiştir. 

  



4.  “İLÇE STRATEJİK GELİŞME KOMİSYONU RAPORUNDA” YER VERİLEN SORUNLAR VE 
ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK FAALİYETLER (2012)  

Sorunlar  

• Tarım sektörünün yeterince gelişememesi 
• Kültür ve Turizm potansiyelinden yeterince yararlanılamaması 
• Tanıtımın ve ilişkilerin iyi yürütülememesi 

5. İLÇE İÇİN ÖNERİLEN PROJELER  

SİLLE KIRSAL TURİZM YATIRIMLARI 

• Sille’de kırsal turizm yatırımlarının artırılmasına dönük olarak çalışmalar yapılması 
• Gelen turist sayısının artırılması için turizm rotalarına Sille’nin eklenmesi için 

çalışmalar yapılması 
• Bölgeye yatırımcı çekilmesi 

TARIMSAL ÜRETİMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİNE DÖNÜK ÖNERİLER 
• Botanik bahçesi (lavanta, papatya, kekik vb.) üretim, paketleme ve satış tesisleri 

yapılması 
• Bahçe bitkilerinin desteklenmesi (çilek, ceviz, erik olabilir.) 
• Tıbbi-aromatik bitkilerin üretiminin yaygınlaştırılması 
• Örtü altı sebzeciliğin yaygınlaştırılması 
• Agro park kurulması 
• Tohum Gen Vadisi kurulması 

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞA YÖNELİK ÖNERİLER 
• Küçükbaş Hayvancılığın desteklenmesi 
• Küçükbaş hayvancılık, hayvan bakımı, besleme, aşılama, hijyen gibi konularda 

demonstrasyon faaliyetlerinin yürütülmesi 
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