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A) KONYA’DA ĐMALAT SANAYĐ 

Tarih boyunca kuzey-güney, doğu-batı illeri arasında ulaşımı sağlayan önemli ticaret 
yollarının uğrak verdiği Konya; tarihi Đpekyolu üzerinde kurulmuş bir ticaret ve konaklama 
merkezi olmuş, Anadolu Selçuklu Devletinin başkentliğini yapmış, Osmanlının en önemli bir 
eyaleti olarak zamanının ilim, irfan ve zenginlik merkezi haline gelmiştir. 

Konya, bugünde hem ülkemizin hem de Đç Anadolu Bölgesinin tarım, ticaret, sanayi 
ve turizm cazibe merkezi olarak hinterlandındaki illere lokomotiflik görevi yapan, ülke 
ekonomisine ciddi katkıları bulunan, kadim tarım kenti sıfatı olma özelliğinin yanında son 
yıllarda Sanayi Merkezi olma özelliğini üstlenen adete bir üretim üssüdür. 

Konya sürekli bir tarım ve ticaret merkezi olmanın yanı sıra, sanayi potansiyelini de 
sanayileşmenin başladığı ilk dönemlerden itibaren kendinde hissettirmiştir. Nitekim Osmanlı 
döneminde başlayan ilk sanayileşme çabaları esnasında bu potansiyelini ilk olarak eğitim 
alanında göstermiştir. Đstanbul’dan sonra Anadolu’nun ilk “Sanayi Mektebi” Konya’da 1898 
yılında kurulmuştur.  

Cumhuriyetten önce Konya, büyük ölçüde kendine yeten bir ekonomik hayata ve 
büyük ölçekli tarım ile manifaktür nitelikte olmayan küçük ölçekli bir sınai 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. 

Konya’da Sanayi ve Ticaret; Cumhuriyet döneminde kalkınma planları kararlarıyla 
birlikte ciddi bir gelişme sürecine girmiştir. Sınırları içinde bulunan verimli topraklar 
nedeniyle bir tarım kenti olarak bilinen Konya, ilerleyen yıllar içerisinde sanayi alanında da 
önemli atılımlar içerisine girmiştir. 

Konya’nın 1950’lerde özellikle tarım, hayvancılık ve sanayide kıpırdandığı ve yeni 
teşebbüslere ev sahipliği yaptığı görülmektedir. Tarım ağırlıklı ekonomik bir yapıdan 
sıyrılmaya başlamış, sermaye birikimi yetersizliği büyük ölçekli sektör yatırımlarına olanak 
sağlamadıysa da, özellikle küçük sermayedarlar ve yurt dışındaki işçilerin birikimleri ile 
ortaya çıkan çok ortaklı şirketleşme olgusu sonrasında bir dizi yatırım yapılmıştır. Bu yıllarda 
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tarımda artan mekanizasyon ile üretim artarken, sanayide şeker, çimento, krom magnezit ve 
Seydişehir alüminyum gibi yatırımlarla sanayileşmenin geliştiği görülmektedir. 

1980’den sonra ekonomik kalkınma modeli olarak dışa açık bir modeli tercih eden 
Türkiye’de yapılan piyasa reformları sonrasında, ekonomide rekabet anlayışı önem kazandı. 
Bu dönemde Konya’nın özellikle öteden beri üstün olduğu Gıda ve Tarım Makinaları 
Sanayinden sonra Otomotiv Yan Sanayi, Makine Đmalat Sanayi ve Ayakkabı sanayinde öne 
çıkması Konya’nın sadece tarıma dayalı bir ekonomi değil, sanayiye dayalı bir ekonomi 
olarak da öne çıktığının tescili oldu. 

Dünya ekonomisinde son dönemlerde kendini hissettiren küreselleşme, kentsel 
ekonomilerin global ekonomide birer parametre olarak yer almasını sağlamıştır. Bu bağlamda 
yerel ekonomiler, içinde bulundukları ülkelerin gelişme performansını da küresel rekabet 
içerisinde geliştirdikleri strateji ve politikalar sayesinde yerel düzeyde fiziki, sosyal ve 
kurumsal altyapısı gelişmiş yöreler oluşturarak etkilemişlerdir. 

Konya bu bağlamda Türkiye’nin üretimine, istihdamına ve katma değerine destek 
veren önemli illerinin ilk sırasında yer almaktadır. Aynı zamanda Konya, sanayicisi, kendine 
has geliştirdiği girişimcilik kültürü ve ruhu ile bugün bir çok Anadolu kentine iyi bir örnek 
oluşturmaktadır. Bu girişimcilik ruhu, Konya sanayisini bazı şehirlerde olduğu gibi sadece 
birkaç sanayi dalında gelişmekte sınırlı bırakmamış, geniş bir ürün yelpazesinde üretim 
yapılmasını mümkün kılmıştır. 

Nitekim Sanayi Odasının yaptığı bir araştırmada Konya’da; otomotiv yan sanayinden 
makine sanayine, dökümden tarım makinaları imalat sanayine, kağıt ve ambalajdan kimya 
sanayine, elektrik elektronikten gıda sanayine, halı ve kilimden tekstil sanayine, ayakkabıdan 
cam sanayine, ağaç işlerinden mobilya sanayine kadar 80 değişik ana ve alt sektörde üretim 
yapılmaktadır. Değişik sektörlerde üretim yapılması olası herhangi bir sektördeki meydana 
gelebilecek sektörel krizde diğer sektörlerin devrede olması sebebi ile yaşanacak ekonomik 
krizin il düzeyine yayılmasını engellemiştir. Bugün, özellikli tezgahlar, CNC ve benzeri 
tezgahlar bakımından Türkiye’nin önde gelen illerinden olan Konya sanayisi, teknolojide 
dünya standartlarını yakalamıştır. ISO 9000, 22000, 14000, 18001, 16949 ve benzeri Kalite 
Belgelerine sahip firmalarımız, 167 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. 2000 yılında 
ihracatımız yaklaşık 90 milyon dolar iken 2010 yılında ihracatımız yaklaşık 979 milyon 
dolar olarak gerçekleştirilmiştir (TUĐK). Bu rakamlar Konya ihracatının 10 yılda 10 kattan 
fazla arttığını göstermektedir. Dolaylı ihracatla birlikte bu rakamın 1,5 milyar dolar 
seviyelerinde olduğu tahmin edilmektedir.  

Konya; 2011 yılının Ocak-Eylül döneminde ise 890 milyon dolarlık doğrudan 
ihracat gerçekleştirerek Türkiye ihracat sıralamasında 15’incilikten 13’üncü sıraya 
yükselmiştir. Rakamların böyle seyretmesi halinde doğrudan ihracatın 2011 yılı sonu 
itibariyle 1.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği görülmektedir.  

Konya Sanayi Odası üye firmalarının % 64’ü ihracat yaparken, 2011 Ocak-Eylül 
döneminde ihracatın % 31,42’si Ortadoğu ülkelerine, % 26.72’si Avrupa ülkelerine, % 9.89’u 
Afrika ülkelerine, % 2.44’ü ABD’ye, % 29.53’ü de Türkiye Cumhuriyetleri, Uzak Doğu 
ülkeleri, Rusya gibi diğer ülkelere gerçekleştirilmiştir. Sanayi ürünlerinin Konya ihracatındaki 
payı da % 85’lere ulaşmıştır. 
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Buna karşılık ithalat rakamlarına bakıldığında ise 2010 yılı Konya ithalatı 802 
milyon dolar olarak gerçekleşmiş (TUĐK) ve yaklaşık 177 milyon dolar dış ticaret fazlası 
vermiştir. Böylece Konya Türkiye’nin cari açığına olumlu katkı sağlamaktadır. 

Konya imalat sanayi belirli sektörler açısından irdelendiğinde meydana gelen 
gelişmeler daha rahatlıkla görülebilir.  

OTOMOTĐV YAN SANAYĐ 

Konya’da Otomotiv Yan Sanayi; karasörcülük başta olmak üzere çeşitli parça 
üretimiyle küçük işletmelerde başlamıştır. TÜMOSAN’ın üretime geçmesi ile ivme 
kazanmıştır. Gerek TÜMOSAN’ın faaliyete geçmesi gerekse ülkemizdeki otomotiv 
sektöründeki gelişmeler ilimizde var olan sanayi altyapısını Otomotiv Yan Sanayine 
yöneltmiştir. Bugün gelinen noktada Konya, Türkiye’de yedek parça üretiminde bir üs haline 
gelmiştir ve her türlü yedek parça yüksek kalitede üretilmektedir. Đç piyasa olarak Türkiye’de 
mevcut otomobil markalarının yanı sıra yurtdışında da önemli markalara (Mercedes, Toyota, 
Wolswagen gibi) parça üretilmekte ve dünyanın bir çok ülkesine ihracat yapılmaktadır. 
Konya ihracatındaki payı yaklaşık % 20,5’dir. Ülkemizdeki en önemli motor piston ve 
gömlek, supap, krank, dişli ve conta fabrikaları ilimizde bulunmaktadır.  

Konya otomotiv yan sanayi ülkemizde imal edilen taşıt araçları için gerekli olan 
parçaların % 80’ini karşılayabilecek düzeye gelmiştir. Sektörde kapasite kullanım oranı % 
85’dir. Konya otomotiv yan sanayi yukarıda sayılan ürünlerin yanı sıra Savunma Sanayi için 
gerekli olan şasi, aks, motor bloğu, sindir kapağı, dişli, direksiyon, krank mili, şanzıman ve 
aktarma organları gibi ürünleri de üretebilmekte ve bu nedenle de Savunma Sanayi için büyük 
potansiyel arz etmektedir.  

MAKĐNE VE TECHĐZAT ĐMALAT SANAYĐ  

Đlimizde öne çıkan ve Savunma Sanayi için üretim potansiyeli olan bir diğer sektör 
de Makine ve Teçhizat Đmalat Sanayidir. Devlet Planlama Teşkilatının hazırladığı raporda 
Makine Sanayi, Savunma Sanayinin yurtdışına bağımlılığını azaltmak için öncelikli sektörler 
arasında sayılmıştır.  

Metal işleme makinaları sektörü, Türkiye’deki metal işleme makinaları sektörünün 
lokomotifi konumundadır. Türkiye’nin kaynak makinalarında, kompresörlerde, giyotin makas 
ve preslerde, motor yenileme makinalarında, muhtelif matkaplarda ve benzeri metal işleme 
tezgahlarında lider firmaları ilimizde yer almaktadır.  

Makine Đmalat Sanayinde Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden biri olan 
ilimizde Makine Đmalat Sanayinin diğer bir kolu olan Araç Üstü Ekipman sanayinde 
Türkiye’nin lider firması ve firmaları Konya’da olup % 75 Pazar payına sahiptir.  

Bir diğer makine imalat sanayi alt sektörü olan değirmen makinaları imalatında, 
sadece Türkiye’de değil tüm dünyada söz sahibidir. Konya; Türkiye’deki Pazar liderliğinin 
yanı sıra, tüm dünyaya anahtar teslimi un, irmik ve makarna fabrikası yapan tesislere sahip, 
fabrika kuran fabrikalar şehridir. 
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Konya Makine Đmalat Sanayinin lokomotifliğini yapan Tarım Makine ve 
Ekipmanları sanayinde ilimiz, Türkiye Pazar payının % 65’ine, ülkemizin sektördeki 
ihracatının % 45’ine sahiptir. Sektörde yerli bileşen oranı traktörde % 90, Tarım 
makinalarında ise % 100’e yaklaşmıştır. Özellikle üretimdeki 40 yıllık bilgi birikimi ve 
deneyimiyle ürün çeşitliliğiyle büyük bir avantaja sahip olan sektör, bir çok ulusal marka 
çıkarma başarısını da göstermiştir.  

Đlimizin yukarıda sözü edilen Makine Đmalat Sektörünün diğer önemli bir kalemine 
gelince; Hidrolik Silindir ve Pompalarda da Türkiye’de ilk akla gelen il Konya olup, özellikle 
büyük çaplı hidrolik silindir üretiminde Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ilk 3’te yer alan 
firmasına sahibiz.  

Konya sahip olduğu bu potansiyelle talep edildiği takdirde, savunma sanayinin 
ihtiyaç duyduğu her türlü makine ve aksamı yapabilecek kapasitededir. Sektörün Konya 
ihracatındaki payı giderek artmakta ve 2010 yılı ihracatındaki % 23,5’luk payla ilk sırada yer 
almaktadır.  

ANA METAL SANAYĐ (DÖKÜM) 

Đlimizde Döküm Sanayi üretmekte olduğu pik, çelik, sfero ve alüminyum döküm ile 
ülkemizin önemli merkezlerinden biridir. Konya’da döküm sanayinde faaliyet gösteren 
yaklaşık 450 firma bulunmaktadır. 150 bin tonun üzerindeki üretim kapasitesi ile Türkiye’nin 
toplam döküm üretiminin % 18’ini karşılamaktadır. Đlimizde döküm sanayi, yapılan yatırımlar 
sonucunda hızla gelişmekte ve ürün çeşitliliği ile kalitesi de artmaktadır. Bu çerçevede 
Savunma Sanayinin kullandığı havan parçaları, mermi, roket başlıklarında kullanılan 
alüminyum parçalar ve benzeri Konya’da üretilebilir.  

AYAKKABI SANAYĐ 

Konya’nın lider olduğu sektörlerden birisi de Ayakkabı imalat sanayidir. Konya 
ayakkabı sanayinde, üretim sürecinin tamamında bütün parçaları üretebilme kabiliyetine 
sahiptir. Ayrıca ayakkabı makineleri imalatı da yapılmaktadır. Sektörde yaklaşık 10 bin kişi 
çalışmakta olup, 70’e yakın ayakkabı fabrikası ve 500’e yakında imalathane bulunmaktadır.  

Türkiye pazarının % 15’ine sahip olan sektör üretim kapasite olarak Đstanbul ve 
Đzmir’in ardından 3 üncü sırada yer almaktadır. Kapasite kullanım oranı düşüktür. Günlük 
ancak 30.000 çift ayakkabı üretimi gerçekleşmektedir.  

GIDA ÜRÜNLERĐ VE ĐÇECEK ĐMALAT SANAYĐ  

Türkiye tahıl üretiminin % 10’luk kısmını karşılayan ilimizde tarımsal sanayi ve 
buna bağlı olarak gıda sanayi büyük gelişme göstermiştir. Bugün birer marka haline gelmiş 
Türkiye’nin en önemli ve yüksek kapasiteli un fabrikaları Konya’dadır. Un, şeker ve tuz 
üretiminde Türkiye lideridir. Ülkemizin tuz ihtiyacının % 65’i Konya’dan karşılanmaktadır. 
Süt ve süt ürünleri ile şeker ve şekerli mamüller sanayinde son yıllardaki gelişmeler 
Konya’nın bu sektördeki payını artırmış ve iç piyasanın en büyük tedarik merkezi haline 
gelmiştir. Gerek iç piyasada gerekse dış piyasada Pazar paylarının arttığı görülmektedir. 
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PLASTĐK VE KAUÇUK ÜRÜNLERĐ ĐMALATI  

Konya, plastik ve kauçuk ürünlerinde de ülkemizin önemli üretim merkezlerinden 
biridir. Plastik inşaat malzemesi üretiminde Türkiye’nin öne çıkan bölgeleri arasında yer alan 
ilimizde, özellikle PVC üretiminde ülkemizin en büyük 2 firması ilimizde bulunmaktadır.  

Plastik ambalaj ve malzemesi üreten Türkiye’nin lider konumunda firmalar 
Konya’dadır. Plastik sulama ve ekipmanları ile altyapı boruları üretimini yapan bir çok 
firmaya sahip ilimizde sektör, yıldızı parlayan ve ihracattaki payı giderek artan bir 
konumdadır.  

AĞAÇ ÜRÜNLERĐ VE MOBĐLYA ĐMALAT SANAYĐ 

Ağaç ürünleri sanayinde de büyük bir potansiyele sahip ilimizde; kerestecilik, taban 
tahtası, lambiri ve ahşap parke, ahşap kapı ve pencere, laminat ve soft kaplama, ahşap yapı 
elemanları imalat kalemlerinden bazılarıdır.  

Sektör, gerek büro ve gerekse ev mobilyası konusunda uzmanlaşmıştır. Özellikle 
büro mobilyasında Türkiye ihracat lideri firmayı bünyesinde barındıran ilimiz bir çok yerli 
markaya da sahip olarak Konya ihracatında ilk 10’da ki yerini almayı başarmıştır. Konya 
ihracatında payı % 4’tür. 

FABRĐKASYON METAL ÜRÜNLERĐ ĐMALAT SANAYĐ 

Makine imalat sektörü, otomotiv yan sanayi ve döküm sektörünün bu kadar önemli 
bir potansiyele sahip olduğu ilimizde fabrikasyon metal ürünleri imalat sanayinde de 
ülkemizin lider illerinden biridir.  

Muhtelif mutfak eşyaları, sanayi tipi buzdolapları, depolama ve raf sistemleri, ev 
gereçleri, soba ve soba malzemeleri, kalorifer kazanları, güneş enerjisi kollektörleri, LPG  
tankı, akaryakıt tankları, gaz dönüşüm sistemleri, bağlantı elemanları ve av tüfekleri bu 
sektördeki imalat kalemlerinden bazıları olup, sektörlerinde Türkiye lideri bir çok firmamız 
vardır.  

Bütün bunların dışında; halı ve kilim üretimi, konfeksiyon üretimi, triko üretimi ve 
çorap üretimlerini kapsayan “Tekstil ve Tekstil Ürünleri Đmalat Sanayi,”  

Kağıt ambalaj malzemesi ve karton kutu üretimi, basım ve yayım, kağıt torba, 
mukavva kutu, sürekli form kağıtları, kraft kağıttan mamul ambalaj torbası, yumurta viyolu, 
defter ve benzeri mamüllerin üretimini kapsayan “Kağıt ve Kağıt Ürünleri Đmalat Sanayi”  

Đmalat kalemlerinden bazıları ısı yalıtımlı çift cam (ısıcam), kesme kristal cam, cam 
karo, teperli bombe cam, cam şişe gibi ürünleri kapsayan “Metalik Olmayan Diğer Mineral 
Ürünler Đmalat Sanayi” Konya’mızın öne çıkan imalat sanayi sektörleridir. Konya bugün 
itibariyle 9 Organize Sanayi Bölgesi (ilçeler dahil), Özel Organize Sanayileri ve 38 küçük 
Sanayi Siteleri ile Türkiye toplam sanayi üretiminin % 4’ünü gerçekleştirerek Türkiye’de 
5’inci konumundadır.  

Konya istihdam açısından ve ülkemiz ekonomisine kazandırdığı katma değer 
açısından Đstanbul, Ankara, Đzmir, Bursa ve Antalya’dan sonra 6’ıncı il konumundadır. 
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TÜBĐTAK Desteklerinde Konya’nın aldığı pay 2005 yılında diğer iller arasında gösterilirken 
bugün % 4 pay ile Türkiye’de 6’ıncı sırada, Yatırım Teşvik Belgelerinde 3’üncü, AB 
Hibelerinde kazanan proje sayısında 2’nci ve AB Hibelerinden alınan Fonlarda (Euro) 5’inci 
sırada yer almaktadır.  

Ayrıca; Marka tescilinde 5., Patent tescilinde 8., Endüstriyel Tasarımda 7.  ve 
Faydalı Model Tescilinde de 6.sırada yer alan ilimiz; Đngiliz basın kuruluşu Financial Times 
tarafından 2006 yılında “En Đyi Ekonomik Potansiyele Sahip Şehir “Runner Up” ödülüne 
layık görülmüştür.  

B) KONYA ĐMALAT SANAYĐNĐN SORUNLARI  

1. Genel Sorunlar  

• Đstihdam üzerindeki yükler hafifletilmelidir. 6111 sayılı bazı alacakların 
yeniden yapılandırılması ile ilgili kanunun 74 üncü maddesindeki yeni işe alınacaklar için 
uygulanan ve 31.12.2015 yılına kadar sürecek desteğin yanı sıra, mevcut uygulamadaki 
çalışan sayısına bakılmaksızın uygulanan % 5 işveren hissesindeki destek oranlarının, işçi 
sayılarına göre artan oranlarda yeniden düzenlenmesi hem yeni istihdam sağlanmasını teşvik 
edecek hem de kayıt dışı istihdamı önleyecektir.  

• Sanayide zorunlu istihdam tabir edilen avukat, elektrik mühendisi, çevre 
görevlisi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, doktor ve benzeri istihdamlara ödenen ücretlerin 
aylık bazda yüksek oranlara ulaşan ücretlerinden dolayı KOBĐ niteliğindeki sanayicilerimiz 
mağdur olmaktadır. Zorunlu istihdam kriterleri değiştirilmeli veya ücretleri makul seviyelere 
indirilmelidir.  

• Sınai amaçla tüketilen enerji üzerindeki vergi ve benzeri zorunlu ödeme yükleri 
ve TRT payı tamamı ile kaldırılmalıdır. 

• Yerli malın korunması, ucuz ve kalitesiz ürünün ithalatının asgariye indirilmesi 
amacıyla, ihtisas gümrüklerinin Đzmir, Mersin gibi iller yerine ters alanlarda kurularak 
kalitesiz mal girişi önlenmelidir. 

• Kamu kurum ve kuruluşlarında yerli malının kullanılmasına öncelik veren 
Başbakanlık genelgesinin tam olarak uygulanması mutlaka sağlanmalıdır.  

• Cari açığı önleyici ve yerli üretimi artıran, ithalatı azaltan teşvik modeli esas 
alınmalı ve hazırlanan politikalarda KOBĐ’lerin göz ardı edilmesine müsaade edilmemelidir.  

• Yatırım indirimi geri getirilmeli, yapılan yatırım harcamalarının yüzde 100’üne 
yatırım indirimi uygulanmalıdır.  

• Yatırımcının özellikle sanayi bölgelerinde yapacağı yatırımlarda süreci 
hızlandıracak, bürokrasiyi azaltacak düzenlemeler yapılmalıdır.  

• 2023 yılında ihracatta 500 milyar dolar hedefini yakalamak ve cari açığımızı 
kapatmak inovatif yani yenilikçi ürünlerin imalatını yapmaktan geçmektedir. Bu çerçevede, 
Ar-Ge, Đnovason ve markalaşmayı önceleyerek, yüksek katma değerli, ileri teknolojili imalat 
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stratejilerinin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bunun için bilim ve teknolojide 
kendimize öncelikli sektörler seçip, bu sektörlerde hedefleri gerçekleştirmek için de tarihler 
ve stratejiler belirlemelidir.  

• Kayıt dışılıkta son yıllarda bir azalma vardır. Kayıtlı çalışmayı daha fazla 
teşvik etmek için vergi sistemini yeni baştan dizayn etmek gerekir.  

• Yatırım teşvik sisteminde sektörel ve bölgesel ayrıma gidilmesi iyi bir 
uygulama olmuştur. Şimdi bu yapıyı kuvvetlendirmek için girdi maliyetlerini azaltan 
reformlara, özellikle istihdam ve enerji alanında devam edilmeli. Üretici sektörleri haksız 
rekabete karşı korunmalı, piyasa denetim ve gözetim sistemleri güçlendirilmelidir.  

• Serbest ticaret anlaşmaları yapılan ülke sayıları artırılmalıdır. Böylece yüksek 
oranlı gümrük vergileri ödenmek zorunda kalınılmayacaktır.  

• Teşviklerin uygulama süreleri 5 yılla sınırlı kalmamalı, 10-15 yıllık süreçlerde 
uygulanmalı ve 5’er yıllık süreçlerde revize edilmelidir.  

• Yurt dışına yapılan mal ve hizmet ihracatına ilişkin götürü gider oranı binde 
beş yerine yüzde 2 seviyesine çıkarılmalıdır.  

• Katma değer vergisi iade sistemi fiilen çalışmaz hale gelmiştir. Hem ihracat 
hem de indirimli orana tabi teslimler nedeniyle yüklenilen katma değer vergilerinin iadesi 
vergi dairesi otomasyon sistemi içinde yürütülmekte, sanayiciler tüm mal aldıkları firmaların 
ve onların da mal aldıkları firmaların sorunlarından mesul tutulmaktadır. Açık bir 
hukuksuzluk ve açmaza neden olan bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekir.  

• Sınai işletmeler açısından geçici vergi uygulaması son derece ağır yükler 
getirmektedir. Dönemin başında karlı olan işletmeler dönem sonunda zararla 
sonuçlanabilmektedir. Kur hareketleri de dönemsel olarak şirketlerin mali tablolarını 
etkilemektedir. Bu nedenle geçici vergi uygulamasından vazgeçilmesi en doğru çözüm 
olacaktır.  

2. Özel Sorunlar 

• Đlimizdeki işsizlik oranı Türkiye ortalamasının altında olmasına rağmen 
(Konya % 8.2), en büyük sorunlardan birisi kalifiye eleman sıkıntısıdır. Đşverenin nitelik 
talebi ile işsiz stokunun niteliği arasında büyük fark bulunmaktadır. Bu sorunun aşılması için 
Mesleki Eğitim Sisteminiz yeniden yapılandırılmalı ve sanayiye yönelik eleman yetiştirecek 
Mesleki Eğitim Merkezleri kurulmalıdır.  

• Konya sanayisinin önemli sorunlarından biri limanlara bağlantı konusunda 
yaşanmaktadır. Bilindiği gibi dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 90’ı deniz yoluyla 
gerçekleştirilmektedir. Bu açıdan sanayimizin dünyaya açılabilmesi ve daha nitelikli hale 
gelmesi için hızlı ve düşük maliyetli olarak deniz yoluna ulaşım sağlanmalıdır. Bu da Mersin 
Đl’idir. Mersin ilinde iki liman mevcuttur. Bunlar Mersin ve Taşucu limanıdır. Konya’yı halen 
kullanılan Mersin limanına ulaştıran demiryolunun öncelikle iyileştirilmesi gerekmektedir. 
Taşucu limanı Konya ve Karaman sanayisine hizmet edecek şekilde dizayn edilmelidir. 
Böylece alternatif yeni bir yol geliştirilmelidir.  
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• Konya’nın rekabet gücünü artırmak için farklı alt sektörlerde kümelenme 
çalışmalarına devam edilmelidir. Halen devam eden kümelenme çalışmaları arasına makine 
imalat sanayi ve alt sektörleri de dahil edilmeli ve ilimiz öne çıkan sektörlerinde kümelenme 
çalışmaları devam ettirilmelidir.  

• Sanayi strateji bölgesinde de öngörüldüğü biçimde sanayimizin kullanmakta 
olduğu teknolojik seviyeyi artırmalı ve markalaşmayı gerçekleştirmeliyiz.  

• Konya’ya yabancı sermayenin gelmesi için ilgi oluşturmalıyız. Yabancı 
sermaye, sanayimizin diğer kollarına da büyük katkılar sağlayacaktır. Yan sanayi 
kuruluşlarının etkinliğinin artırılmasında büyük ölçekli yabancı sermaye kuruluşlarının 
Konya’ya yatırım yapmasını teşvik etmeliyiz.  

• Güçleri birleştirici ve ölçekleri büyütücü yeni teşvik mekanizmalarının 
geliştirilmesi sağlanmalıdır.  

• Konya Anadolu’nun ortasında yer alan en önemli üretim merkezlerinden 
biridir. Mevcut rekabet ve piyasa koşulları dikkate alındığında üretilen ürünlerin müşteriye en 
uygun zaman, maliyet ve hızda ulaştırılması gerekmektedir. Bu bağlamda Konya’ya 
kurulması planlanan Lojistik Köy’ün ivedilikle tamamlanması, bölgenin rekabetçiliğine 
önemli katkı sağlayacaktır.  

• Limanlara uzak iller ihracat açısından son derece dez avantajlı bir duruma 
düşmektedirler. Ülkemizde yeterli demiryolu altyapısının da olmaması nedeniyle maliyetler 
son derece ağırdır. Karayolu nakliyesi büyük bir önem arz etmektedir. Sınai yatırımların ülke 
sathına yaygınlaşması nakliye maliyetlerinin düşmesine de bağlıdır. Nakliye maliyetlerinin 
düşürülebilmesi yakıt fiyatlarına bağlıdır. Mevcut düzenlemede gümrük kapılarında ihracat 
malı taşıyan araçlara vergisiz motorin satılmakta ayrıca gemilere vergisiz yakıt verilmektedir. 
Benzer bir imkan ihraç mallarını yurt içinden limanlara taşıyan araçlara da sağlanmalıdır.  

• Organize Sanayi Bölgelerinde yer tahsislerinde Yatırım Teşvik Belgesi 
bulunanlara öncelik verilmeli ve süreç hızlandırılmalıdır.  

• Dünyanın gelişmiş pazarları olan ABD, Çin, Hindistan ve Brezilya gibi 
ülkelerde müthiş fırsatlar olmasına rağmen bu pazarlarda yokuz. Buralarda olabilmek için 
politik risk ve ihracat sigortası gibi mekanizmalar geliştirmeli ve şirketlerimizi tanıtmalıyız.  

• Mevcut havaalanının sivilleştirilerek 24 saat hizmet verebilir konuma getirerek 
uluslar arası bir nitelik kazandırılmalıdır. Bundan sonra yapılacak aşamada ise gerekli 
yatırımlar ve genişleme çalışmaları tamamlanarak Hava Lojistik Merkezi haline de 
dönüştürülebilir.  

• Konya Organize Sanayi Bölgesine ulaşımın kolaylaştırılması için Alaaddin-
KOS Tramvay hattı kent içi ulaşımına entegre edilmelidir. Böylece yüzlerce servis aracının 
yarattığı trafik yoğunluğu rahatlayacaktır.  

• Savunma sanayi açısından potansiyel arz eden ve bu yönde teşvik edilmesi 
gereken illerimizden biridir Konya. Yapılan araştırmalar sonucunda Savunma Sanayi 



247 

 

I. Konya Kent Sempozyumu 
 

açısından Konya’da otomotiv yan sanayi, makine imalat sanayi ve döküm sanayinin büyük 
potansiyel oluşturduğu görülmüştür.  

 Bu potansiyelin değerlendirilmesi için, savunma sanayi alanında yatırım 
yapacak firmalara devlet tarafından özel destekler sağlanmalıdır.  

• Markalaşma ve tanıtımın yeterli hale getirilmesi gereklidir. Bunun için; 
eğitimler düzenlenmeli, üniversite-sanayi işbirliği geliştirilmeli, belirli büyüklüğe ulaşmış 
işletmelerde reklam ve tanıtım departmanları kurulmasına yönelik çalışmalar yapılmalı, 
markalaşmış kuruluşlar Konyalı sanayicilerle bir araya getirilmeli, marka şehir kavramı 
üzerinde yoğunlaşılmalıdır.  

• Sermaye yetersizliği ve fon kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılamaması da 
Konya sanayinin bir diğer önemli sorununu teşkil etmektedir.  

Kredi maliyetleri halen çok yüksektir. Bankacılık sektörü bilanço bazlı kredilerin 
yanında proje bazlı krediler vermelidir. Bankaların KOBĐ’lere yönelik kredi miktarı, 
kullandırdıkları kredi miktarında çok düşük orandadır. KOBĐ’ler için uzun vadeli ve düşük 
faizli destek kredileri kullandırılmalıdır.  

• Aile işletmeleri hem ülkemizde hem de Konya’da ekonominin önemli bir 
parçasını oluşturmaktadır. Bu bakımdan da kurumsallaşmaları uzun ömürlü olmaları için 
gereklidir. Đşletmelerde Aile Anayasası oluşturulmalıdır.  

• Đnşaat makinalarında gerek leasingli satışlarda gerekse normal satışlarda KDV 
oranı    % 8 iken araçüstü ekipmanlarda bu oran halen % 18 uygulanmaktadır. Bu eşitsizliğin 
mutlaka düzeltilmesi gereklidir.  

Sonuç olarak; Konya bugün Türkiye’ye ümit veren , bir moral şehri haline gelmiştir. 
Geçmişte Türkiye’nin “tahıl ambarı” olarak bilinen Konya, hızlı bir gelişim ve değişim 
sürecini yaşadıktan sonra bugün “KOBĐ Başkenti”, “Sanayi Şehri” gibi yeni unvanlar 
kazanmıştır. Konya bugün üretim ve ihracatta yapmış olduğu hamlelerle Anadolu’nun 
sanayileşme ve kalkınma hamlesinin öncüleri arasında yer almaktadır.  

2023’e giderken Konya, Türkiye’nin bir cazibe merkezi ve yatırım odağı olacaktır. 
Gerek sanayi strateji belgesinde gerekse TĐM ve MEVKA’nın araştırmalarında 2023 yılında 
hem Türkiye’de hem de Konya’da öne çıkacak sektörler benzeşmekte ve bunlar;  

- Makine ve Aksamları Sektörü, 

- Otomotiv Yan Sanayi Sektörü, 

- Gıda Sektörü, 

- Demir ve Demirdışı Metaller Sektörü,  

- Kimyevi Maddeler ve Mamülleri Sektörü,  

- Elektrik ve Elektronik Sektörü, 
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- Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri  

olarak önem arz etmektedir. 

Konya, müteşebbis ruhu ve firmalarıyla 2023 vizyonu hedeflerine ulaşacak, varlığını 
ve gücünü kanıtlayacaktır. En büyük avantajı müteşebbis ruhudur. Devletiyle, işadamlarıyla, 
üniversiteleriyle ve halkla el ele verip bunu başaracaktır.  

 
 

 

 

 

 


