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1. Cumhuriyet’in Đlk Yıllarındaki Genel Ekonomik Yapı 

Cumhuriyet kurulduktan sonra Osmanlı Devleti’nden genel olarak, tarım ağırlıklı 
olan sanayi üretiminin fazlaca gelişmediği fakat bunun yanında, dış pazarlara yönelik ticaret 
ve üretim faaliyetlerinin bir hayli geliştiği dışa açık bir ekonomi yapısı devralındı. 
Cumhuriyetin ilk idarecilerinin ekonomi politikalarını belirleyen en önemli sorunlar, bağımsız 
bir dış ticaret politikasının göstergesi olan gümrük rejimleri serbestçe ayarlama imkânının 
Lozan Antlaşması’na göre 1929’a kadar ertelenmiş olması; dış borçlar ve savaştaki ve 
savaştan sonraki gelişmelerden dolayı uğranılan mali ve beşeri sermaye kaybı ile tahrip olan 
alt yapı sorunları idi. Bu şartlar altında Konya’nın da 1923-1950 arası dönemde, ülke geneli 
gibi eski ekonomik yapı özelliklerinin etkisi altında kaldığı görülmektedir.  

 

2. 1923-1950 Döneminde Konya Ekonomisi 

19. Yüzyılda, Konya büyük ölçüde kendine yeten bir ekonomik hayata ve büyük 
ölçekli tarım ile üretim örgütlenmesi olmayan küçük ölçekli bir sınaî üretim yapısına sahipti. 
Konya’nın Cumhuriyetten önce özellikle özel girişimcilik yeteneğinin bir göstergesi olan 
şirket sayılarında öncü bir il olduğu bilinmektedir. Konya’nın Türk Đktisat Tarihi açısından 
öne çıkan özelliklerinden biri şirketleşmede öncü olması ve ortaklık veya çok ortaklılık 
kültürünün bir hayli gelişmiş olmasıdır. Daha önce değinildiği gibi, 1918’de Ziraat ve Ticaret 
Nezareti tarafından yayınlanan Memalik-i Osmaniye’de Osmanlı Anonim Şirketleri adlı 
kitaba göre, 1918’de toplam 129 şirket vardı ve bunlardan 42’si ticaret ve 6’sı tarım 
sektöründe faaliyet göstermekteydi. 95 şirket Đstanbul’da mukim iken, 7 şirket Konya’da 
mukimdi. 1920’lerde 19 anonim şirketle milli şirketlerin en yaygın olduğu vilayet Konya idi. 
Konya’yı Đzmir 11, Aydın, Bursa ve Kütahya 3’er ile Kayseri 2 şirket ile izlemekte idi. 

Konya bu dönemde aktif nüfusun %45’inin tarımda çalıştığı tarımsal bir ekonomik 
yapıya sahip olmakla birlikte, 1927 Sanayi Sayımı’nın sonuçlarına bağlı olarak dönemindeki 
koşullara göre Türkiye’nin önemli imalat merkezlerinden biri olduğu görülmektedir. 

1927 Sanayi Sayımı’na göre Türkiye’deki toplam 65.245 sanayi işyerinin %3,4’ü 
aktif oranında 2.245 işyerine Konya sahipti. Bu sayıma göre Konya’da aktif nüfusun %45’i 
tarımda çalışmaktaydı. Konya, ülke genelinde işyeri sayısı bakımından tarıma dayalı imalat, 
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maden, maden işleme ve imalat sanayisinde ikinci (%26.5) ve ağaç işleme sanayisinde üçüncü 
(%13.4) sıradaydı.  

1930 sonlarında ise Konya’daki küçük sanat ve işyerlerinin dağılımı şu şekilde idi. 
Dericilik: 56 işyeri ve 2 atölye; arabacılık:56 işyeri; dülgerlik:40 işyeri; tenekecilik:35 işyeri; 
dokumacılık 50 işyeri ve 3 atölye; kunduracılık: 12 işyeri; mescilik ve yemenicilik: 150 
işyeri; keçecilik: 60 işyeri; şekercilik: 10 işyeri ve helvacılık: 13 işyeri. 

1986 yılında Konya’da 25 değirmen bulunduğu ve ilk buharlı un fabrikasının ise 
1906’da kurulduğu bilinmektedir. Cumhuriyetten sonra ise özellikle buharlı değirmenciliğin 
geliştiği görülmektedir. 1925’e gelindiğinde Konya, 7 buharlı un fabrikasına ve Meram Dere 
civarı istikametinde 22 un değirmenine sahipti.  

Cumhuriyet’ten sonra, Konya’da tarım ürünleri miktarında artış dikkat çekmektedir. 
Bunun en önemli nedenleri şüphesiz, savaştan sonra ekili arazi miktarında meydana gelen 
artış ile 1929’a kadar olan dönemde Türkiye’de tarım ürünlerinin ticaret hadlerinin lehte 
olmasıdır.  

3. 1950-80 Döneminin Genel Ekonomik Yapısı 

1950 sonrasında Türkiye önemli altyapı projeleri ile sanayileşme girişimleri 
sayesinde ciddi bir kalkınma sürecine girmiştir. Özellikle bu dönemde tarımda 
makineleşmenin gelişmesi ve tarımsal destekleme ile çiftçilerin desteklenmesi yanında, ulusal 
pazarı genişletmek için yapılan ulaşım ve enerji yatırımları ülkenin adeta kabuk 
değiştirmesine yol açmıştı. Parasal genişleme ve dış kaynak kullanımının arttığı bu dönemin 
ikinci yarısından sonra ekonominin tıkanmaya girdiği ve döviz darboğazı ile birlikte 1958’de 
bir istikrar tedbirleri paketini uygulamak durumunda kalındığı bilinmektedir. Konya’nın da 
1950’lerde özellikle tarım, hayvancılık ile sanayide kıpırdandığı ve yeni teşebbüslere ev 
sahipliği yaptığı görülmektedir. 

1960-1980 arasındaki Planlı Kalkınma döneminde Konya’nın ekonomik yapısında 
köklü bir değişim olduğundan söz edilemezse de, özellikle 1970’lerden özel teşebbüsün 
kıpırdandığı ve geleneksel iş ortaklıkları dışında kalan çok ortaklı model denemelerinin 
yapıldığı görülmektedir. 

4. 1980’den Günümüze Türkiye’nin Ekonomik Görünümü ve Konya Ekonomisi 

Türkiye 1980’den sonra dışa açık bir ekonomi modelini seçerek, devletin 
ekonomideki ağırlığını azaltmaya ve ihracata yönelik bir sanayileşme stratejisini uygulama 
başladı. Mal, para ve sermaye piyasalarının serbestleştirildiği bir küresel ekonomiye dahil 
olmayı seçen Türkiye’nin tüm ekonomik aktörleri gibi Konya’da bu dışa açılmadan etkilendi. 
Özellikle 1990’dan sonra Konya’nın ekonomik yapısı, tarım yanında sanayi sektörünün 
gelişmesi ve dış ticaret yoluyla dünya pazarları ile bütünleşmesi sayesinde yapısal bir 
dönüşüme uğradı. 

4.1. Sanayi 

1980’lerde Konya’da sanayi sektöründe büyük işletmelerin devlete, küçük 
işletmelerin özel sektöre ait olduğu, katma değerin önemli bir kısmının devlet işletmelerinden 
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elde edildiği bir yapı hâkim iken bu durum daha sonra değişmiş ve özel sektörün ağırlığı 
görece olarak artmıştır. 

2001 itibari ile 471 sanayi tesisi ile imalat sanayi gelişmeye devam etmiştir. 471 
tesisten en önemlileri 130 tesis ile Gıda; 42 tesis ile Kimya ve Petrol; 57 tesis ile Ziraat alet ve 
Makineleri; 56 tesis ile Otomotiv ve Yan Sanayi ve 57 tesis ile Makine Yedek Parça 
sektörlerinde yer almaktadır. 1981’de üretime başlayan TÜMOSAN ise dizel motor ve traktör 
üretimi ile dikkat çekmektedir.  

Tarıma dayalı görünümdeki sanayi 1970’lerden sonra çeşitlenmiştir. Tümosan Dizel 
Motor Fabrikası 1981’de üretime başlamıştı. Yılda 25 bin motor üretmek üzere kurulan 
fabrikada 1983’den sonra yıllık 15 bin adet kapasite ile traktör üretimine de başlandı. 

DĐE’nin 2002 Genel Sanayi ve Đşyeri Sayımı sonuçlarına göre Konya’da 56.185 
işyeri bulunmakta ve bu işyerlerinde 135.443 kişi çalışmaktadır.  

Konya’nın Türk iktisat tarihi açısından öne çıkan özelliklerinden biri Şirketleşmede 
öncü olması veya ortaklık veya çok ortaklılık kültürünün bir hayli gelişmiş olmasıdır. 
Cumhuriyet döneminde özellikle Konya’nın özel girişime dayalı ekonomik kalkınmasının 
tarihsel temellerinden birinin bu olduğu rahatlıkla görülebilmektedir. 

Cumhuriyet’ten önce, Konya büyük ölçüde kendine yeten bir ekonomik hayata ve 
büyük ölçekli tarım ile manifaktür nitelikte olmayan küçük ölçekli bir sinai üretim yapısına 
sahipti. Cumhuriyetin ilk yıllarında Konya bu dönemde aktif nüfusun %45’inin tarımda 
çalıştığı tarımsal bir ekonomik yapıya sahip olmakla birlikte, dönemindeki koşullara göre 
Türkiye’nin önemli imalat merkezlerinden biri olduğu da görülmektedir. Cumhuriyetten 
sonra, Konya’da tarım ürünleri miktarlarının özellikle ekili arazi miktarlarındaki artışa bağlı 
olarak artışı dikkat çekmektedir. 

Konya’nın da 1950’lerde özellikle tarım, hayvancılık ile sanayide kıpırdandığı ve 
yeni teşebbüslere ev sahipliği yaptığı görülmektedir. Konya tarım ağırlıklı bir ekonomik 
yapıdan sıyrılmaya özellikle 1970’lerde başladı. Sermaye birikimi yetersizliği büyük ölçekli 
özel yatırımlara ilk başlarda olanak sağlamadıysa da, özellikle küçük sermayedarlar ve yurt 
dışındaki işçilerin birikimleri ile ortaya çıkan çok ortaklı şirketleşme olgusu sonrasında bir 
dizi yatırım yapılmıştır.  

Türkiye 1980’den sonra dışa açık bir ekonomi modelini seçerek, devletin 
ekonomideki ağırlığını azaltmaya ve ihracata yönelik bir sanayileşme stratejisi uygulama 
başladı. Mal, para ve sermaye piyasalarının serbestleştirildiği bir küresel ekonomiye dâhil 
olmayı seçen Türkiye’nin tüm ekonomik aktörleri gibi Konya’da bu dışa açılmadan etkilendi. 
Özellikle 1990’dan sonra Konya’nın ekonomik yapısı, tarım yanında sanayi sektörünün 
gelişmesi ve dış ticaret yoluyla dünya pazarı ile bütünleşmesi sayesinde yapısal bir dönüşüme 
uğradı. 

1923-50 arası dönemde Konya ekonomisinin, daha ziyade devletin öncülüğünde bir 
kalkınma arayışının baskın olduğu tarım ve küçük ölçekli imalata dayanan bir ekonomik 
yapısı vardır. Bu dönemde Ereğli dokuma tesisi dışında Konya’ya senelik ciddi bir kamu 
girişiminin varlığından söz edilemez.  
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1950’den 1980’e kadar olan dönemde tarım ve sanayinin bir ivme kazanarak geliştiği 
görülmektedir. Tarımda artan mekanizasyon ile üretim artarken, sanayide şeker, çimento, 
krom magnezit, ve Seydişehir Alüminyum gibi yatırımlarla sanayileşmenin geliştiği 
görülmektedir. Özellikle 1970’lerde görülen çok ortaklı bazı girişimler de, özel girişimciliğin 
gelişimi açısında önemlidir. 

1980’den sonra ekonomik kalkınma modeli olarak dışa açık bir modeli seçen 
Türkiye’de yapılan piyasa reformları sonrasında ekonomide rekabet anlayışı önem kazandı. 
Bu dönemde Konya’nın özellikle öteden beri üstün olduğu gıda ve sanayinden sonra 
1990’larla birlikte otomotiv, makine ve ayakkabı sayayinde öne çıkması Konya’nın sadece 
tarıma dayalı bir ekonomi olarak değil sanayiye dayalı bir ekonomi olarak da öne çıktığının 
tescili oldu. Konya dış pazarlarla bütünleşerek ticari kazançlarını artırmaya başladı. Devletin 
sanayi yatırımlarından Đstanbul ve Marmara ile Đzmir gibi bazı illere oranla daha az 
yararlanmasına rağmen, Konya’nın özel girişim ve yatırımları sayesinde hatırı sayılır bir 
ekonomik gelişim göstermesinin en önemli nedeninin, dışa açık modelle beraber ekonomik 
özgürlük ortamının gelişmesi olduğu öne sürülebilir. Devletçi kalkınma modelinin verimsiz 
ve artan borç yükü yüzünden sürdürülemez olması da, özel girişime dayalı bir ekonomik 
modelin önünü açtığı gibi Anadolu’nun ekonomiye katkısını artırdı. Konya’da bu dalgaya 
katılan en önemli illerden biri oldu.  

5- Günümüzde Konya Ekonomisi ve Sanayisi 

Konya’nın, 80 değişik sektörde üretim yapması ile ülkemizin önde gelen illerinden 
biridir. 2001 yılı verilerine göre GSYĐH’sının %18,3’ünü sanayi sektörü oluşturmaktadır. 
2001 yılı verilerine göre imalat sanayi sektörü ise GSYĐH’sının % 16,3’ünü oluşturmaktadır. 
2000 yılı genel nüfus sayımlarına göre toplam istihdamın %9,1’i imalat sanayii sektöründe 
yer almaktadır. 

Konya’daki sanayicilerin % 64’ü ihracat yapmaktadır. Konya’dan dünyanın 167 
farklı ülkesine ihracat yapılmaktadır. Đhracat yapılan başlıca ürünler; kazanlar, makinalar, 
mekanik cihaz ve aksamı, motorlu kara taşıtı ve aksamı, süt ürünleri, yumurta, bal, aliminyum 
ve aliminyumdan yapılan eşyalar, plastikler ve mamulleri, demir ve çelikten yapılan eşyalar, 
değirmencilik ürünleri ve tarım makinelerinden oluşmaktadır. 

Konya’nın ihracat yaptığı ilk on ülke sırasıyla; Irak, Đran, S. Arabistan, Almanya, 
Kazakistan, Libya, Suriye, Özbekistan, Gürcistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’dir. Đlimiz 
ihracatı ülkemiz dış ticaretinde yaşanan olumlu gelişmelere paralel olarak yıllar itibariyle 
giderek artan bir trend içinde olmuştur. 

Konya Sanayi Odası tarafından yaklaşık 3 yıldır sürdürülen çalışmalarda öncelikle 
Kümelenme Potansiyeli araştırılmış olup, araştırma kapsamında rastgele örneklem yöntemiyle 
1400 firma üzerinde yapılan araştırma sonucunda 12 sektörün bölge için önemli olduğu 
belirlenmiştir. Bu bağlamda uluslar arası entegrasyon dikkate alınarak öncelikli çalışmalar 
Otomotiv Yan Sanayi Đş Kümesi üzerine çalışmalar yoğunlaştırılmış olup, Döküm, ayakkabı 
gibi diğer sektör yapıları da süreç içerisinde ele alınmaya başlanmıştır.  

Bu Sektörler Şunlardır; 

-MAKĐNE VE TEÇHĐZAT ĐMALAT SANAYĐ 
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-OTOMOTĐV YAN SANAYĐ 

-ANA METAL SANAYĐĐ 

-GIDA ÜRÜNLERĐ VE ĐÇECEK ĐMALAT SANAYĐ 

-MOBĐLYA ĐMALAT SANAYĐ 

-DERĐ VE DERĐ ÜRÜNLERĐ ĐMALAT SANAYĐ 

-PLASTĐK VE KAUÇUK ÜRÜNLERĐ ĐMALATI 

-TEKSTĐL VE TEKSTĐL ÜRÜNLERĐ ĐMALAT SANAYĐ 

-AĞAÇ ÜRÜNLERĐ ĐMALAT SANAYĐ  

-KÂĞIT VE KÂĞIT ÜRÜNLERĐ ĐMALAT SANAYĐ  

-METALĐK OLMAYAN DĐĞER MĐNERAL ÜRÜNLER ĐMALAT SANAYĐ 

-FABRĐKASYON METAL ÜRÜNLER ĐMALAT SANAYĐ  

 

SONUÇ 

Günümüz ekonomik ve rekabet anlayışında yaşanan gelişim ve değişim, Konya 
ekonomisindeki aktörlerinin uluslararasılaşma sürecini hızlandırmıştır. Bu nedenle Konya’nın 
öne çıkan sektörlerinin tespit edilip seçici kamusal teşviklerinden yararlanarak katma değeri 
yüksek bir üretim ve dolayısıyla daha yüksek bir gelir yapısına sahip olabileceği stratejilerin 
geliştirilmesi için üniversitelerin, odaların, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer sivil toplum 
kuruluşlarının işbirliğini artıracak platformların çalışmalarının artırılması bölgenin gelecek 
vizyonuna önemli katkılar sağlayacaktır. 
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