


Geli~menin ve kalkmmanm amayland1g1, katll1mc1 bir yakla~1mla ve il9eyi tamyan insanlar tarafmdan 
ya~ad1klan yerin gelecegini kendilerinin belirlemesi i9in Stratejik Geli~me Plam ve Raporlannm haz1rlan
mas1 siirecinde katkl saglayacag1 dii~iiniilen Kurum, Firma, Mahalli idare ve STK yetkililerinden 'il9e Stra
tejik Geli~me Komisyonu te~ekkiil ettirilmi~tir. Komisyonun olu~turulmasmda geli~me ve kalkmmada uy
gulaylcl, yonlendirici kamu kurumlannm yetkilileri, i19e halkl ile yakm temas halinde bulunan mahalli 
idare temsilcileri, tanm ve sanayi sektoriinde on plana 91km1~ iiretici ve sanayiciler, faaliyetine devam eden 
sivil toplum kurulu~lanndan toplantllara katllabilecek temsilciler se9ilmi~ ve a~ag1daki ~ekilde olu~turul
mu~tur. 
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KURUM I FIRMA I DER.!.~ I MAH. 
ADI SOYADI iDARE 

1 IAJiDURSUN Kaymakam ···nr·· ~iiii.AK.MAN·············· · N'a.srenlii-M.aii}Jiih~-------------------------------

2 A.Kadir OGUL ~hir Belediye B~karu 20 Mustafa A TlK Degirmenkoy Muh. 

3 I.Emre GOKTURK S. U. ~hir I.I.B.Fak. 21 Abdullah ORS Cankurtaran Koyti Muh. 

4 Ml<!.Jl BUYUK<;Ai'lGA Ka:ymakamhk Yazt I~leri Mtidii.rU 22 LeventEM1R Kileci Mah. Muh. 

5 EthemAKYEL Sagllk Gurup B~karu 23 Salim SAD!<; S.Y.D.V. Mtidtirti 

6 Bahri KARAMAi'l ~ gi~Jl! l~ Hay. Mtidii.rU 24 YusufTuran <;IFTCI AKTSO Personeli 

7 MuratYIGIT Ilye Milli Egitim Mtidii.rU ~ glsli!l~Hay. Mtid. Personeli (.Vet. 

8 O.F aruk TORKA.. "'l Mtize Mtidii.rU 25 T alat DUMA.!"'l Hkm.) 

9 Erda! <;IFTCI AKTSOB~k. 
26 SalihDEMIR Orman I~letme $efi 

10 Izzettin Y A YLA Tic.aret Borsas1 B~k. 
27 Mehmet SURMEU Kent Konseyi B~ 

~hir Sanayici ve 1~ Adamlan Dernegi 28 Ahmet GOVEND1K Nasrettin Hoc.a Turizm Dernegi B~k. 

11 HalilGOMO$ B~k. 29 Has.an <;AKIR HASG1da 

12 Mevltit YIGIT ~i( ~~~jj:~ ~k. ~s!. 30 $eker KAl"'lY!LMAZ AKKOMSAl"'l 

13 AytekinAKA II Gene! Meclis Uyesi 31 Htiseyin ANGILCI HARSMAKINA 

14 Mustafa <;ALI$IR 11 Gene! Meclis Oyesi 32 MEmin KOYUNCU SABAH Sobalar1 

15 Mustafa ZEYBEK Atakent Bel B~k. 33 Ender KALKAN KALKA!"'l MEYVE 

16 OsmanFEDAI Dogrugoz Bel B~k. 34 Abdullah Nuri SARI AKSEV 

17 Cevdet USTUNDAG <;aklllar Bel B~k. 35 GalipYAVA$ Ziraat Odas1 B~k. 

18 Ahmet <;AKAR ~Bei B~k. 36 FarukASUM AKYEM 
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NUFUS 
Ak~ehir ilc;;esinin 2012 yll1 itibariyle niifusu 94.886 olup, Konya niifusunun %4,65 ' ini olu~turmaktad1r. 

Niifusun %64,8' i ilc;;e merkezinde, %35,2 'si kusal alanda ya~amaktad1r. 

il N"f D 2023 P . ks' ~e u us urumu ve roJe · 1yonu 

Alqehir il~e Niifusu Niifus Oranlan 

il~e il~e 
YILLAR il~e il~e il~e 

Konya ~iifusul TR52 ~iifusul 

Merkez Koy 
~iifusu 

Toplam Konya Bolge TR52 
~iifus ~iifus Niifus Niifusu ~iifusu Niifusu 

(%) (%) 

2008 60.765 35.115 95.880 1.969.868 4,87 2.200.013 4,36 

2009 61.196 34.693 95.889 1.992.675 4,8 1 2.224.547 4,31 

2010 61.638 34.153 95.791 2.013.845 4,76 2.246.478 4,26 

20 11 61.557 33.329 94.886 2.038.555 4.65 2.272.560 4.18 

2020 65.845 29.928 95.773 2.3 11. 728 4,14 2.569.1 26 3,73 
-------------------- ------------------------------- ----------------------- ------------------------- ----------------------------- ------------------- ----------------------------- ---------------------
2023 67.238 28.640 95.879 2.439. 798 3,93 2.708.71 6 3,54 

.. . 
*TUIK ( 2008-2009-2010-2011 ADNKS) 

2023 y1hnda ilc;;e niifusunda fazla bir degi~iklik soz konusu olmamakta,ancak ilc;;e merkezi niifusunda %9 
oranmda artl~ goriilmektedir.Bu durum,klrsal alandan ilc;;e merkezine goc;; durumunu ortaya koymaktad1r. 

ii N"f D 2023 P . ks' ~e u us urumu ve roJe · 1yonu 

Alqehir il~e ~iifusu Niifus Oranlan 

il~e il~e 
YILLAR il~e il~e il~te 

Konya Niifusul TR52 Niifusul 
Merkez Koy 

Niifusu 
Toplam Konya Bolge TR52 

~iifus ~iifus Niifus ~iifusu Niifusu Niifusu 
(%) (%) 

2008 60.765 35.115 95.880 1.969.868 4,87 2.200.013 4,36 

2009 61.196 34.693 95.889 1.992.675 4,81 2.224.547 4,31 

2010 61.638 34.153 95.791 2.013.845 4,76 2.246.478 4,26 

2011 61.557 33.329 94.886 2.038.555 4.65 2.272.560 4.18 

2020 65.845 29.928 95.773 2.3 11.728 4,14 2.569.126 3,73 
-------------------- ------------------------------- ----------------------- ------------------------- ----------------------------- ------------------- ----------------------------- ---------------------
2023 67.238 28.640 95.879 2.439.798 3,93 2.708.71 6 3,54 

.. . 
*TUIK ( 2008-2009-2010-2011 ADNKS) 

ilc;;e niifusunun %67,44' i aktif niifus olarak nitelendirilen 15-64 ya~ grubunda bulunurken,%21 ,73 'si 
0-14 ya~ grubunda% 10,83 'si 65 ya~ iistii grubunda yer almaktadir. 15-64 ya~ grubu oram ve 65 ya~ iistii 
oram,Konya ve Tiirkiye oranlanndan yiiksek iken,0-14 ya~ grubu oram Konya ve Tiirkiye oranlanndan 
dii~iiktiir.ilc;;enin ya~ gruplanna gore dag1hm oranlan 2023 y1lmda degi~meyecegi beklenmektedir. 



TARIM 
Ak~ehir ve 9evresinde ekonomi tanma ve ticarete dayanmaktadtr. <::ah~an niifus, merkezde hizmetler 

sektoriinde, 9evre yerle~im alanlannda tanm ve hayvanc1hk i~lerinde 9ah~maktadir. 
Ak~ehir i~Ienen Arazi Kullanun Durum T ablosu 

i~lenen i~lenen 
Alqehir i~lenen Aiazi/ 

i~lenen Alqehir Konya 
Ttirkiye i~lenen Aiazi Konya 1R52 15. i~ Ege Ttirkiye 

Aiazi Aiazi Aiazi i~lenen i~lenen Havzas1 (ile i~lenen 
TUiii Aiazi Aiazi du~en) i~lenen Aiazi 

(Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) (%) (%) Aiazi (%) (%) 

Tarla 
27.407,6 79,71 1.308.592,6 58,22 16.438.196,6 67,33 2,09 1,82 21,73 0,17 

Aiazisi 

Nadas 3.465,6 10,08 890.283,3 39,61 4.249.025,5 17,40 0,39 0,38 3,63 0,08 

Sebze 719,8 2,09 17.768,5 0,79 729.4 15,9 2,99 4,05 2,41 52,97 0,10 

Meyve 2.694,1 7,84 21.165,3 0,94 2.520.252,9 10,32 12,73 5,62 63,31 0,11 

Bag 94,9 0,28 10.046,9 0,45 477.785,6 1,96 0,94 0,65 13,09 0,02 

Toplam 34.382,0 100 2.247.856,6 100 24.4 14.676,5 100 1,53 1,37 15,08 0,14 ...... ...... .. *Konya Tarun D Mudurlugu (2010), TUIK (2009), 

A~ehir i~Ienen Arazi Kullanun Durum Tablosu 

i~lenen i~lenen 
Aksehir i lenen Arazi/ 

i~lenen Ak~ehir Konya TOrkiye Konya TR52 15. ic;: Ege TOrkiye 
Arazi i~lenen Arazi Arazi Arazi i~lenen i~lenen Havzas1 (ile i~lenen 
Toro Arazi Arazi dO~en) i~lenen Arazi 

(Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) (%) (%) Arazi (%) (%) 
Tarla 

27.196 79,71 1.308.592,6 58,22 16.438.196,6 67,33 2,09 1,82 21,73 0,17 
Aiazisi 
Nadas 1.734.4 10,08 890.283 ,3 39,61 4.249.025,5 17,40 0,39 0,38 3,63 0,08 
Sebze 692,5 2,09 17.768,5 0,79 729.415,9 2,99 4,05 2,4 1 52,97 0,10 
Meyve 2.807,8 7,84 21.165,3 0,94 2.520.252,9 10,32 12,73 5,62 63,31 0,11 
Bag 96,5 0,28 10.046,9 0,45 477.785,6 1,96 0,94 0,65 13,09 0,02 
Toplam 32.527,2 100 2.247.856,6 100 24.4 14.676,5 100 1,53 1,37 15,08 0,14 

*Konya Tarun ii Miidiirliigu (2011), TOi:K (2010), 

0 

2009 yllmda il9ede toplam 34.382 ha i~lenen alan bulunmakta olup, bu alan Konya i~lenen alanm 
%1,53'ii, i9 Ege Havzas1 i~lenen arazisinin ise %15,08'idir. Toplam i~lenen alanm %79,71 'ini tarla arazile
ri, %10,08'ini nadas alanlan, %7,84'ini meyve alanlan, %2,09'unda sebze alanlan ve %0,28'inde bag alan
ian bulunmaktad1r. il9edeki tarla arazilerinin oram, Konya (%58,22)ve Tiirkiye (%67,33)tarla arazileri 
oranlanndan olduk9a yiiksektir. Ak~ehir il9esi i9 Ege Havzas1 i9in onemli bir konumdad1r. il9e meyve alan
ian, havza meyve alanlannm %63,31 'ini, il9e sebze alanlan havza alanlanmn %52,97'sini olu~turmaktad1r. 
Aynca meyve alanlan, Konya meyve alanlannm %12,73'iinii kaplamaktad1r. 

Ak~ehir Arazi Sulama Durum T ablosu 

Alqehir Sulama 
Konya Ttirkiye 
Sulama Sulama Sulama Durumu 
Durumu Durumu Durumu 

(Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) 

Sulu Aiazi 10.963 31,89 517.684,0 23 ,03 5.420.000,0 
Kuru Aiazi 23.419 68,11 1.730.1 72,5 76,97 18.874.680,8 
Toplam 34.382 100 2.247.856,5 100 24.294.680,8 ... .. ... .. .. 

* ~onya Tarun. ill\ludurlugu (2010), DSI, TUIK (2009) 
**D~e 15 ~I~ Ege Havzasmda bulunmaktadlr. 

Alqehir Aiazi/ 
15. i~ Ege 

Konya 1R52 
Havzas1 (ile 

Ttirkiye 
Aiazi Aiazi Aiazi 

(%) (%) (%) du~en) Aiazi (%) 
(%) 

22,3 1 2,12 1,63 17,00 0,20 
77,69 1,35 1,27 12,05 0,12 

100 1,53 1,37 13,29 0,14 

il9e arazilerinin %31,89 'u sulu arazi, %68,11 'i kuru arazi niteligindedir. il9enin sulu arazileri oram 
Konya (%23,03)ve Tiirkiye (%22,31) sulu arazi oranlanndan daha yiiksektir. il9e sulu arazileri Konya sulu 
arazilerinin %2,12 'sini, i9 Ege Havzas1 sulu arazilerinin % 17'sini olu~turmaktad1r. 



BiTKiSEL iJRETiM 

il~ede toplam 265.328'da i~lenen arazi bulunmakta olup, bu alamn%51,42'sinde bugday, 
%24,92'sinde arpa,%7,17'sinde ~eker pancan ve%16,45'inde ise ~e~itli iiriinler (ha~ha~, ~avdar, mer
cimek, kimyon) yeti~tirilmektedir. il~ede yeti~tirilen durum bugday1 verimi, Konya veriminden 
dii~iik iken, Tiirkiye veriminden yiiksektir. Ekmeklik bugdaym verimi ise il~ede Konya ve Tiirkiye 
verimlerinden olduk~a yiiksektir. Arpa verimi de aym ~ekildedir. il~edeki ~eker pancan verimi de 
Konya ve Tiirkiye verimleri ile aym diizeydedir. 

Ak~ehir 4Ienen Tarla Arazisi Durum Tablosu 
A~ehir KONYA TUR.KiYE 

Tarla 
Toplam Toplam Toplam 

Arazisi EkimAlam Dekar EkimAlam Dekar EkimAlam Dekar 
Ekim Verim 

Uriin 
Verim 

Uriin 
Verim 

Uriin 

Tiirii Kg/Da 
Miktan 

Kg/Da 
Miktan 

Kg/Da 
Miktan 

Da % (Ion) Da % (Ion) Da % (Ion) 

Durum 22.444 8,46 293 6.576 2.188.591 17,21 333,10 729.026,79 13.340.000 '>58,62 3.450.000 Bugday1 ,34 
Bug day 113.988 42,96 303 34.538 5.384.052 42,34 280,60 1.510.741 ,80 67.600.000 239,79 16.210.000 (Diger) 2,26 

Arpa 66.120 24,92 290 19.175 2.980.630 23,44 254,06 757.267,49 30.332.000 8,96 238,69 7.240.000 

$eker 19.037 7,17 5.657 107.692 752.367 5,92 5.732,8 4.313.198,73 3.291.669 5.450,76 17.942.112 Panc.an 4 ,06 

Msrr 100 0,04 600 60 197.895 1,56 881 ,77 174.497,97 5.940.000 ,71 725,59 14 .310.000 

Diger 43.639 16,45 - - 1.213.551 9,54 - - 39.473.771 4,67 400,38 15.804.537 

Top1am 265.328 100 168.042 12.717.086 100 7.484. 732,80 159.977.440 100 64.956.649 ... .. .. .. ... .. * Konya Tanm n (\!M!lJ!rllUW I IlJ];K 
** (Verimler 2008-2009 - 2010 Ortalamas1) 

A~ehir i~lenen Tarla Arazisi Durum Tablosu 
A~ehir KO~A TUR.KiYE 

Tarla 
Toplam Toplam Toplam Arazisi EkimAlam Dekar EkimAlam Dekar EkimAlam Dekar 

Ekim Verim 
Uriin 

Verim 
Uriin 

Verim 
Uriin 

Tiirii Kg/Da 
l\liktan 

Kg/Da 
Miktan 

Kg/Da 
Miktan 

Da % (Ion) Da % (Ion) Da % (Ion) 

Durum 23.571 8,66 400 9.428 2.188.591 17,21 333,10 729.026,79 13.340.000 ~58,62 ~.450.000 Bugday1 ,34 
Bug day 115.772 42,56 450 52.097 5.384.052 42,34 280,60 1.510. 741 ,80 67.600.000 ~39,79 16.210.000 (Diger) 2,26 

Arpa 66.390 24,41 375 24.896 2.980.630 23,44 254,06 757.267,49 30.332.000 8,96 ~38,69 7.240.000 

$eker 15.536 5,73 6.500 100.984 752.367 5,92 5.732,8 4.313.198,73 3.291.669 15.450,76 17.942.112 Panc.an 4 ,06 

Msrr 105 0,03 600 63 197.895 1,56 881 ,77 174.497,97 5.940.000 ,71 ~25 , 59 ~.310.000 

Diger 50.586 18,60 - - 1.213.551 9,54 - - 39.473.771 4,67 ~00,38 15.804.537 

Top1am 271.960 100 12.717.086 100 7. 484.732,80 159.977.440 100 64.956.649 
.... • • v •·• * Konya Tanm D i\ludurlugu, TUIK (2011) 

Ak~ehir'de 6.925'da sebze alammn %12,64'iinde domates,%10,07'sinde fasulye yeti~tirilmektedir. 

Aynca salatahk, biber, bamya, patates, sogan, p1rasa, 1spanak ba~hca yeti~tirilen sebzelerdir. Ak~ehir 
sebze alam, Konya sebze alanlanmn %4,05'ini olu~turmaktad1r. 
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Ak~ehir i~lenen Sebze Arazisi Durum T ablosu 

Meyve-
A~ehir KO~A TURKiYE 

Bag 
EkimAlam Dekar 

Toplam Ekim Dekar 
Toplam Ekim A lam T oplam Dekar 

Toplam 
Arazisi 

' erim 
Uriin A lam Verim 

Uriin Uriin Miktan (Ion) Verim 
Uriin 

Ekim Miktan Miktan Miktan 
T iirii Kg/Da 

(Ion) 
Kg/Da 

(Ion) Da 
Kg/Da 

(Ion) 
QA % QA % % 

Fasulye 760 10,07 700 532 11.535 6,49 688,89 7.946,33 373.312,38(*) 5,12 1.575 587.967 
Domates 800 12,64 3.600 2.880 30.434 17,13 3.635,71 110.649,33 1.116.888,89(*) 15,31 9.000 10.052.000 

Sebze 5.365 77,29 135.716 76,38 5.803.957, 73 79,57 2.306 13.381.165 
(Diger) 

- - - -

Top1am 6.925 100 3.474 177.685 100 118.595,66 7.294.159,00 100 24.021.132 .. .. .. ... ... * Konya Tanm D l\ludurlugu 2010, TUlK 2009 
** Sebze iiretim alan.1 verisi bulunmadtgmdan ortalama verim ile ekim alan.1 hesaplannu~nr. 

il<;ede bulunan 27.890 da meyve alanmm %31 ,32 'sinde kiraz, %8,77'sinde elma yeti~tirilirken, 
%3,40'mda bagc1hk yap1lmaktad1r. Ak~ehir'de kiraz yeti~tirilen alan, Konya kiraz alanmm %14,70'ini 
olu~turmaktad1r. il<;edeki kiraz verimi 1.237 kg/da olup, Konya ve Tiirkiye kiraz veriminin olduk<;a iizerin
dedir. il<;ede yeti~tirilen kaliteli kiraz, Ak~ehir ekonomisine 6nemli katkllar saglayacak niteliktedir. Ancak, 
kirazm diinya pazannda yer almas1 i<;in gerekli pazarlama kanallan olu~turulmahd1r. Bu iiriinlerin d1~mda 
armut, vi~ne, kaylSl, <;ilek, ayva, mu~mula ba~hca yeti~tirilen meyvelerdendir. Ak~ehir kirazmm bolgeye 
has 6zellikleri nedeni ile marka olabilir kalitede olmas1 ona rekabet avantaj1 saglamaktad1r. 

A~ehir i~lenen ~·levve-Bag Arazisi Durum Tablosu . 
Mey-ve- A~ehir KONYA TURKiYE 
Bag EkimAlam 

Dekar 
Toplam EkimAlam 

Dekar 
Toplam EkimAlam 

Dekar 
Toplam 

Arazisi Uriin Uriin Uriin 
Ekim Da % 

Verim 
Miktan Da % 

Verim 
Miktan Da % 

Verim 
Miktan 

Tiirii Kg/Da 
(Ion) 

Kg/Da 
(Ion) 

Kg/Da 
(Ion) 

Elm a 2.446 8,77 653 1.597,24 96.3 71 30,88 654,04 63 .030,73 1.650.775 5,51 1.575,02 2.600.000 

Kiraz 8.734 31,32 123 7 10.803 ,96 59.4 19 19,04 731 ,61 43 .471,79 670.459 2,24 623,3 1 41 7.905 

Meyve 
15.761 56,51 - - 55 .863 17,90 - - 22 .881295 76,32 455,32 10.4 18.406 

(Diger) 

Bag 949 3,40 350 332 ,15 100.469 32,19 409,85 41.1 77,12 4.777.856 15,94 890,57 4.255.000 

Toplam 27.890 100 12.733,35 312.122 100 147.679,64 29.980.385 100 17.691.3 11 
.. .. .. -·· *Konya Tanm D l\ludurlugu 2010, TUIK 2009 

EGiTiM 
Ak~ehir il<;esi, temel egitim a<;Ismdan %97.73 ' liik bir okuryazar oranma sahiptir. Okuma yazma bilme

yenlerin oram %2.27'hk dilimi olu~turmaktad1r. Okuma yazma bilmeyenlerin oram 2010 yllmda %5.56 
iken uygulanan projelerle(Ana klz okuldayiz)2011 yllmda %2.27 ye dii~iiriilmii~tiir. Okuma yazma bilme
yen kesim ise ag1rhkh olarak 65 ya~ ve iistiinii kapsamaktad1r. 



il~e Okur Yazar Durumu 
Alqehir Konya TR 52 Tiirkiye 

KqiSaytlan Kqi % Kqi % Kqi % Kqi % 
Okuma Y azma Bilmeyen 2.510 2,63 94.755 5,40 105.343 5,38 3.825.644 6,04 
Okuma Yazma Bilen Fakat Bir 17.473 17,47 352.372 20,09 391.505 19,99 13.448.484 21,23 
Okul Bitirmeyen 
Ilkokul Mezunu 30.321 34,94 555.893 31 ,70 620.491 31,68 15.709.975 24,80 
Ilkogretim Mezunu 12.529 14,44 311.078 17,74 352. 166 17,98 10.820.045 17,08 
Ortaokul veya Dengi Okul 3.799 4,38 70.465 4,02 78.145 3,99 3.127.204 4,94 
Mezunu 
Lise veya Dengi Okul Mezunu 14.424 16,62 252.205 14,38 282.273 14,41 11.374.336 17,95 
Yiiksek Okul veya Fakiilte 5.3 10 6,12 105.782 6,03 11 7.068 5,98 4.566.049 7,21 
Mezunu 
Yiiksek Lisans Mezunu 351 0,40 7.970 0,45 8.543 0,44 365.791 0,58 
Doktora Mezunu 52 0,06 3.091 0,18 3.236 0,17 11 3.862 0,18 .. *TUIK Adrese Dayah Nufus Kayu S1stellll Sonu~lan 

Niifusunun biiyiik bir <;:ogunlugu ilkokul ve ilkogretim mezunudur. Ak~ehir il<;:esinde niifusun 
%16,62'si ortaogretim,% 6,58'i ise yiiksekogretim mezunudur. 
Fakat ilkogretimden ortaogretime ge<;:i~ siireci niifusun %30,92 'sine tekabiil etmektedir. Biitiin bunlar 
gostermektedir ki, Ak~ehir il<;:esi egitilmi~ ins an kaynag1 a<;:Ismdan pozitif bir konuma sahiptir. Burada 
asll iizerinde durulmas1 gereken nokta ise, egitilmi~ insan kaynagmm niceliksel yonii degil niteliksel y6-
niidiir. Yani Ak~ehir il<;:esinin rekabet iistiinliigiine sahip oldugu sektorlerle egitilmi~ insan kaynagmm 
formasyonel biitiinliigii yakalamas1du. 

Alqehir il~esi Egitim Genel Durumu 

Kurumlar 
Kurum Ogrenci Derslik 

Ogretmen SaYJSI 
Ogretmen Ba~ma Dii~en Ogrenci 

SaYJSI SaYJSI SaYJSI SaYJSI 

ilkokul 43 5.663 447 347 16,32 

Ortaokul 24 5.802 264 373 15,55 

Lise ve Dengi 12 6.277 249 386 25,20 
okul 

* ' 
~ · . 17, Kon)a l\II.M 2010 Yili Egatun \ eailen 

Alqehir il~esi Ogrenci SaYJSI Kar~ala~brma Tablosu 
Dkogretim Ortaogretim 

Kurumlar 
Ogrenci SaYJSI 

Qgretmen Ba~ma Dii~en 
Ogrenci SaYJSI 

Qgretmen Ba~ma Dii~en 
Ogrenci SaYJSI Ogrenci SaYJSI 

ilye 11 .677 15,6 6.082 16,4 

Konya 305.955 20,1 124.701 14,7 

TR52 340.450 20,0 140.119 20,0 

Tiirkiye 10.981.100 21,8 4.748.610 21,3 

* ~ · . 17. Kon)a L\IEM 2010 Yili Egatun \ erilen 

Ak~ehir il<;:esi; ortaogretim diizeyinde ve yaygm egitim kurumlan diizeyinde 2 adet <;1rakhk Egitim 
Merkezi, 2 adet Erkek Teknik ve Meslek Lisesi, 2 adet K1z Meslek Lisesi ve 1 adet Ticaret ve Turizm 
Meslek Lisesi ve 1 adet Saghk Meslek Lisesi, 1 adet Anadolu Ogretmen Lisesi ile mesleki egitim alt 
yap1s1 ile belli a~amay1 tamamlam1~ goriinmektedir. 

Milli Egitime Bagh Bulunan Kurumlar ve Saydan 

Kurum Saytst 
<;::rrakhk ve Yaygm Egitim Genel Mudiirlugu 1 

Anadolu Lisesi 2 

Lise 1 

Erkek Teknik ve Meslek Lisesi 2 

KIZ Teknik ve Meslek Lisesi 2 

Anadolu Ogretmen Lisesi 1 

Saghk Meslek Lisesi 1 

Ticaret ve Turizm Meslek Lisesi 1 

* Konya l\IEl\12010 Yah Egitim Verileri 



Ak~ehir il<;esi, mesleki egitim planlamasm1 yaparken il<;enin rekabet iistiinliigiine sahip oldugu tanm 
ve hayvanc1hk alanlannda egitim veren meslek liseleri veya bu alanlarla ilgili egitim formasyonlannm 
a<;llmas1 ve halk Egitim merkezli kurslann diizenlenmesi bu sektorlere rekabet avantajm1 saglayacak 
insan kaynagma ula~llmasm1 kolayla~tuacaktu. Aynca Erkek Teknik ve Meslek Lisesi biinyesinde 
il<;ede gii<;lii olan otomotiv yedek par<;a sanayisi ve tala~h imalat olan diger sanayi kollan i<;in gerekli 
olan insan kaynagm1 yeti~tirecek boliimlerin a<;llmas1 ve mevcut boliimlerin nicelik olarak artmlmas1 
yerinde olacakt1r. 

ii~ede Bulunan Orta Ogretim Kurumlannda V erilen M:esleki Egitim Boliimleri 
Boliim isimleri 

Acil Sagllk Hizmetleri Ala01 Acil Ttp Telmisyenligi Dah 

Ah~ap Teknolojisi Ala01 
Bili~im Teknolojileri Alam 

<;ocuk Geli~imi e Egitimi Alant 

Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alant 

El Sanatlan Teknolojisi Alant 

Giyim Uretim Teknolojisi Alant 
Graftk ve F otograf Alant 
Guzellik ve Sa<; Bakllll Hizmetleri Alan1 

Harita-Tapu-Kadastro Alant 

Hem~irelik Alan1 

Makine Teknolojisi Alan1 

Metal Teknolojisi Alant 
Mobilya ve i<; M.ekan Tasarllllt Alan1 

Motorlu Ara<;lar Teknolojisi Alant 

Muhasebe ve Finansman Alant 

Tesisat Teknolojisi ve iklimlendirme Alan1 

Yiyecek i<;ecek Hizmetleri Alant 
Hast a ve Y a~ll Bakllll Hizmetleri 

* ~ · . [7, • Kon) a MI.M I.gttlDl \ erilen 
Ak~ehu 1l<;es1, meslek1 eg1t1m planlamasm1 yaparken ll<;enm rekabet usti.inlugune sah1p oldugu tanm 

ve hayvanc1hk alanlannda egitim veren meslek liseleri veya bu alanlarla ilgili egitim formasyonlannm 
a<;llmas1 ve halk Egitim merkezli kurslann diizenlenmesi bu sektorlere rekabet avantajm1 saglayacak 
insan kaynagma ula~llmasm1 kolayla~tuacaktu. Aynca Erkek Teknik ve Meslek Lisesi biinyesinde 
il<;ede gii<;lii olan otomotiv yedek par<;a sanayisi ve tala~h imalat olan diger sanayi kollan i<;in gerekli 
olan insan kaynagm1 yeti~tirecek boliimlerin a<;llmas1 ve mevcut boliimlerin nicelik olarak artmlmas1 
yerinde olacakt1r. 

il<;ede Bulunan Yuksek Ogretim Kurumlan ve Egitim Verd igi Alanlar 
Alqehir Meslek Y iiksek OkuJu 

Agrrlama Hizmetleri 

Maliye 

Turizm ve Seyahat i 1. 

i~letme Yoneti.mi 

Muhasebe ve V ergi Uygulamalar1 

Alqehir Kadir Ya~~oz Saghk Y.O 

*Sel~uk Uninrsitesi 
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VIZYON 2023 
N asreddin hocan1n ince zekas1 ile 

yogrulmu~, bilin9li ailelerin yeti~tirdigi 
gelecege daha umutla bakan gen9leriyle 
iireten; Kiraz1 ve kiiltiir turizmindeki 
geli~imi ile diinyay1 giiliimseten, cazibe 
merkezi bir ~ehir. 
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• 
IL~E i~iN ONCELiKLi 

• • 
SORUNLARIN ANALIZI 

SoRUNt: 
KALiFiYE ELEMAN SORUNUNUN YEREL YONETiM-OKUL-SANAYi 
iSBiRLiGi iLE <;OZUMUNE YONELiK <;ALISMALARIN OLMAMASI 

Nedenleri 
1-Ak~ehir'de bulunan i~ sektorleri yetkilileri ile meslek yiiksekokulu arasmda ileti~imin zaylfhgt, 
2-Meslek yiiksekokulunda staj yapacak ogrencilerin Ak~ehir sanayisinden yeterince yararlanamamast, 
3-Akademisyenler ile Ak~ehir sanayisi arasmda bilimsel projelerin yaptlmamast, 
4-Akademisyenlerin bilimsel yonlerinden etkin bir ~ekilde faydalamlmamast, 
5-Kar~thkh bilgi payla~tmmm zaytfltgt, okul ile sanayi arasmda kopukluk olu~mast, 
6-0kullardaki teorik bilginin piyasa uygulamalan ile bagda~tmlamamast, 
7-Sanayiye yonlendirme ya~mm yiiksek olmas1. 

Sonuflart 
1-Her iki alanda da bilimsel iiretim siirecinden etkin bir ~ekilde faydalamlamamaktadu. Okullarda verilen egitimin sa

nayiye uygun yaptlmast ve sanayinin de istedigi ozelliklerde ara eleman ihtiyacmt kar~tlamast miimkiin olmamaktadu. 
2-0grenciler genelde ba~ka ~ehirlerde staj yapmak zorunda kalmakta ve bunlann staj siire~lerinin izlenmesi ve bu sii

relerin etkin bir ~ekilde denetlenmesi miimkiin olmamaktadu. 
3-Daha kaliteli ve modem bir organizasyon siireci i~erisinde modem ve ~agda~ bilimsel yonetim i~in gerekli projelerin 

ortaya ~tkanlmasmda yerel imkanlar dahilinde Ak~ehir'de bulunan akademisyenler kullamlamamakta, Ak~ehir'deki 
akademisyenler bilimsel siire~lerini kendi imkanlan ile ger~ekle~tirmeye ~ah~makta yine Ak~ehir sanayisinde bulunan 
ozellikle KOBi'Ier geleneksel yontemlerle yonetim siirecine devam etmek zorunda kalmaktadular. 
4-Ak~ehir'deki i~letmelerin genel yaptstmn ortaya konulmas1 yamnda i~letmelerin mevcut yaptlannm ol~iimlenebil

mesi bilimsel a~tdan daha verimli ~ah~abilmeleri i~in onerilerin sunulabilmesi i~in verilere ihtiya~ duyulmaktadu. Bu 
verilerin elde edilememesi mevcut durumun ortaya ~tkanlmasmt engellemektedir. Yine sanayi i~letmelerinin mevcut 
egitim yapan okullardaki egitim yaptstm bilmemeleri, mezun olacak ogrenci ve mezuniyet siire~leri konusunda bilgisinin 
olmamas1 ara eleman ihtiya~lanm bu okullardan kar~Ilaytp kar~tlayamamalan konusunda bilgi saglayamamalanna neden 
olmaktadu. 

5-0kullarda verilen egitimlerin uygulama alanlanmn darhgmdan dolayt daha ~ok teorik a~tdan yaptlabilir olmast, sa
nayideki uygulama siirecinden faydalamlamamas1 sonucu teori ve uygulama arasmdaki bagm saglanamamasma neden 
olmakta ve siire~ sonunda istenilen nitelikte ara eleman ~1k1~ma engel olmaktadu . 



f;ozumleri 
1-Sanayi ve iiretim sektorii ile mesleki egitim veren egitim kurulu~lanmn gorii~ ah~ veri~i ve bek
lentilerinin kar~Iltkh degerlendirilmesi 
2-Staj donemi oncesinde sanayileri temsilen STK'lar ile okullar arasmda staj egitimi i~in proto
kollerin yaptlmast ve staj donemi oncesinde staj egitimine katktda bulunacak i~yerlerinin belirlen
mesi saglanabilir. Bu siirecin daha etkin bir ~ekilde kullamlabilmesi amact ile okul donemi i~eri
sinde isteyen i~verenler okullan ziyaret ederek staj yapacak ogrenciler ile kar~Iltkh gorii~meler dii
zenlenerek kendi stajyer ogrencisini se~me imkam saglanabilir. Staj siirecinde dam~man ogreticiler 
tarafmdan i~yeri ziyaretleri yaptlarak ogrenciler yerinde denetime tabi tutularak ogrencilerin egi
timdeki eksiklikleri gozlemlenebilecek bir sonraki ytl bu eksiklikler giderilebilecektir. Aym za
manda bu ziyaretlerde dam~man ogreticiler uygulamayt da yerinde gorerek teorik bilgiyi uygulama 
ile peki~tirme imkam da saglayabilecektir. 
3-Ak~ehir'deki ozellikle KOBi'lerin AB hibeleri ve diger projelerden faydalanmast siirecinde aka
demisyenlerle yaptlacak i~birlikleri 
4-Akademisyenlerin uzman olduklan konularda i~yerlerinde ~ah~an personellere yonelik bilimsel 
seminerler ve kurslar diizenleyebilirler. 
5-Aym ~ekilde sanayideki i~verenler ve iist yoneticiler de sektorleri hakkmda bilgilendirici semi
nerleri akademisyenlere verebilirler. 
6-Teorik bilginin uygulama ile bagda~ttnlabilmesi verilen teorik egitimin uygulama siireci i~eri
sinde verilebilmesine baghdtr. Bunun i~in iilkemizdeki egitim sisteminde ozellikle sosyal bilimler
de bu egitimin verilebilirligi ~ok da miimkiin degildir. Bunun a~Ilabilmesi i~in en azmdan ogrenci
lere uygulama gezileri ile firmalann organizasyon yaptstmn tamttlmast, iiretim siire~lerinin goste
rilmesi, Ak~ehir 'deki firma i~verenleri, yonetici ve personelini egitimin i~ine davet ederek bunla
nn derslere kahhmlanmn saglanarak mevcut i~ hayah hakkmda bilgiler vermelerinin saglanmast 
(ile) yukanda belirttigimiz staj siirecinin saglanmast gerekmektedir. 

F aaliyetleri 
~ozum l:Faaliyet 1: Ak~ehir sanayisini temsil eden STK'lar ile okullarda egitim veren ogreticilerin ytlda 
belirli siirelerde bir araya gelmeleri saglanmah, kar~thkh gorii~meler sonuncunda her iki tarafm birbirlerin
den beklentileri belirlenmelidir. Bu ~ekilde sanayinin istedigi egitim siireci ortaya konulabilecektir. 
• ilgili kurum(lar): Ak~ehir deki Ozel ve kamu kurulu~lan ve akademisyenler 
• i~birligi yapdacak kurum(lar): Ak~ehir iiBF, Ak~ehir MYO, 
• Nasii: Diizenlenecek toplanttlarda proje geli~tirme bilimsel siire~ ve uygulama siireci arasmda adaptasyonun saglan
masl, egitim ve i~ iizerine yeni fikirlerin payla~1lmas1 saglanabilir. 
• Siire: Yllda 4 defa (3 er ayhk donemlerde) 
• Performans gostergeleri: Yapllan proje say1s1, Olu~turulan i~birligi say1s1 

~ozum 2:Faaliyet 2:Staj donemi oncesinde sanayileri temsilen STK'lar ile okullar arasmda staj egitimi 
i9in protokollerin yaptlmas1 ve staj donemi oncesinde staj egitimine katktda bulunacak i~yerlerinin belirlen
mesi saglanabilir. Bu siirecin daha etkin bir ~ekilde kullamlabilmesi amac1 ile okul donemi i9erisinde isteyen 
i~verenler okullan ziyaret ederek staj yapacak ogrenciler ile kar~thkh gorii~meler diizenlenerek kendi stajyer 
ogrencisini Se9me imkam saglanabilir. Staj siirecinde dam~man ogreticiler tarafmdan i~yeri ziyaretleri yapl
larak ogrenciler yerinde denetime tabi tutularak ogrencilerin egitimdeki eksiklikleri gozlemlenebilecek bir 
sonraki yll bu eksiklikler giderilebilecektir. Aym zamanda bu ziyaretlerde dam~man ogreticiler uygulamayt 
da yerinde gorerek teorik bilgiyi uygulama ile peki~tirme imkam da saglayabilecektir. 
• ilgili kurum(lar): Ak~ehir Meslek Yiiksekokulu 
• i~birligi yapdacak kurum(lar): STK'lar (Ak~ehir'deki i~letmeleri temsilen), Belediye, Kamu kurumlan, 
• Nasii: Staj donemi oncesinde okul ve bu kurum ve kurulu~lar ile protokoller saglanarak staj yapacak ogren
ci saytst ve bran~lanmn belirlenmesi ve staj yapllacak yerlerin ve kabul edilecek ogrenci sayllanmn belirle
nerek payla~tm saglanmas1 
• Siire: 60 giin 
•Performans gostergeleri:Kurum ve kurulu~lann staj defterlerinde yapacaklan puanlamalar,Dam~man ogreti
cilerin ogrencinin staj donemi oncesi ve sonras1 i9in yapacaklan degerlemeler,Staj siirecinde staja katllan 
ogrenci sayllan ile mezuniyet sonras1 ogrencilerin staj yaptlklan yerlerde istihdam edilme sayllanmn kar~I
la~tmlmast 



@ 
~ozum 3:Faaliyet 3: Ak~ehir'deki ozellikle KOBi'lerinAB hibeleri ve diger projelerden faydalanma siire
cinde akademisyenlerle i~birliklerinin yapllmas1. 
• ilgili kurum(lar): Ak~ehir MYO, Ticaret Odas1 
• i~birligi yapdacak kurum(lar): Kobi'ler 
• Nasii: Akademisyenlerle ileti~ime ge9ilerek mevcut ve gelecek proje imkanlanmn degerlendirilmesi. Bu ama9la aka
demisyenlerin Ak~ehir sanayisinin genel yaptsma hakim olmas1 ve donemler halinde 91kan projeleri i~verenlerle payla~
masl gerekmektedir. Bu ama9la STK ve Okullarda akademisyenleri ve i~verenleri bir araya getirecek proje koordinas
yon odalan diizenlenebilir. 
• Siire: Y 11 i9inde siirekli 
• Performans gostergeleri: Yapllan proje say1s1, kabul edilen proje say1s1 

~ozum 4:Faaliyet 4:Vzman olduklan konularda i~yerlerinde 9ah~an personellere yonelik akademisyenler 
tarafmdan bilimsel seminerler ve kurslann diizenlenmesi . 
• ilgili kurum(lar): Ak~ehir'de bulunan kamu ve ozel kurulu~lar 
• i~birligi yapdacak kurum(lar): Ak~ehir Meslek Yiiksekokulu 
• Nasii: i~yerlerinin belirleyecekleri takvimlerde hizmet i9i egitim isteklerinin belirlenmesi ile buna yonelik 
egitici seminerler meslek yiiksekokulunda bulunan akademisyenler tarafmdan verilebilir. 
• Siire: Her yll Haziran-Eyliil aylannda belirlenecek takvim 
•Performans gostergeleri:Verilen seminer say1s1 

~ozum 5:Faaliyet 5:Sanayideki i~verenler ve iist yoneticiler de sektorleri hakkmda bilgilendirici seminer
lerin akademisyenlere verilmesi. 
• ilgili kurum(lar): Ak~ehir Meslek Yiiksekokulu 
• i~birligi yapdacak kurum(lar): Ak~ehir'de bulunan kamu ve ozel kurulu~lar 
• Nasii: Sektorde i~veren ve Yoneticilerin uygun oldugu donemlerde, sektordeki uygulama siire9leri ve tec
riibeleri hakkmda akademisyenlere verecekleri seminerler 
• Siire: Her yll Haziran-Eyliil aylannda belirlenecek takvim 
•Performans gostergeleri:Verilen seminer say1s1 

~ozum 6:Faaliyet 6:Teorik bilginin uygulama ile bagda~tmlabilmesi verilen teorik egitimin uygulama 
siireci i9erisinde verilebilmesine baghdu. Bunun i9in iilkemizdeki egitim sisteminde ozellikle sosyal bilim
lerde bu egitimin verilebilirligi 90k da miimkiin degildir. Bunun a~tlabilmesi i9in en azmdan ogrencilere uy
gulama gezileri ile firmalann organizasyon yaptsmm tamtllmas1, iiretim siire9lerinin gosterilmesi, Ak~e-
hir' deki firma i~verenleri, yonetici ve personelini egitimin i9ine davet ederek bunlann derslere katlhmlanmn 
saglanarak mevcut i~ hayatl hakkmda bilgiler vermelerinin saglanmas1, yukanda belirttigimiz staj siirecinin 
saglanmas1. 
• ilgili kurum(lar): Ak~ehir Meslek Yiiksekokulu 
• i~birligi yapdacak kurum(lar): Ak~ehir KOBi'lerinde giri~imci ve iist diizey yoneticiler 
• N asii: Organizasyonun giri~imci ve iist diizey yoneticilerinin katllacaklan derslerde uygulamaya yonelik 
tecriibelerinin payla~tlmasl, personel ahmlanndaki kriterlerinin belirtilmesi, ogrencilerin uygulama ile ilgili 
sorulanmn yamtlanmasmm saglanmas1 
• Siire: Giiz ve Bahar Donemi Eyliil- Arahk, Ocak-Mayts Donemlerinde her hafta bir ki~i 
•Performans gostergeleri:Ogrencilerle diizenlenecek memnuniyet anketleri 
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SoRUN2: 
OGRENCiLERiN VE OGRENiMiNi TAMAMLAMIS GEN<;LERiN 

SOSYALAKTiViTELERi i<;iN FiziKi MEKANLARIN AZ OLMASI 

Nedenleri 
1-0kul yap1mmda sosyal aktivitelerin dii~iiniilmemesi, 
2-Yerle~im yerlerinde sosyal aktivite yapllabilmesi i9in gerekli fiziki mekan olu~turulmamas1, 
3-0kullarda spor ve aktivitelere gereken onemin verilmemesi, 

Sonuflart 
1-Sosyal aktivite yapamayan ogrenci ve gen9ler kotii ah~kanhklara yonlendirilmi~ olur. 
2-Kotii ah~kanhk sonucunda da bu kitle su9a itilmi~ olur. 
3-Saghkh aktiviteler yerine televizyon ve bilgisayar gibi bag1mh ah~kanhklara istem d1~1 itilmesi. 
4-0grencilerin sportif yetenek ve becerilerinin fark edilememesi 

f;ozumleri 
1-Sosyal aktivitelerin yapllabilecegi alanlar olu~turulmas1, 
2-Yeni yapllacak egitim kurumlanmn planlanmasmda sosyal aktivite yapllabilecek fiziki 
mekanlara yer verilmesi 

F aaliyetleri 
~ozum l:Faaliyet 1: il9ede belirli alanlara sosyal aktivitelerin yapllabilecegi alanlar olu~turulmas1. 
• ilgili kurum(lar): il9e Milli Egitim Miidiirliigii, Belediye, Gen9lik ve Spor Merkezi Miidiirliigii 
• i~birligi yapdacak kurum(lar): Yerel Yonetimler, Hayuseverler, 
• Nasd: Belediye tarafmdan belirlenecek alanlara, uygun olmas1 durumunda okul bah~elerine sosyal aktivite ve spor 
yap1labilecek alanlar olu~turulacaktu. 
• Siire: 2017 de tamamlanacak. 
• Performans gostergeleri: Olu~turulan fiziki mekan saylSl, Faaliyet saylSl, Yararlanan ogrenci saylSl, Gorev alan og
retmen say1s1 

~ozum 2:Faaliyet 2:Yeni yap1lacak egitim kurumlanmn planlanmasmda sosyal aktivite yapllabilecek 
fiziki mekanlara yer verilmesi 
• ilgili kurum(lar): il9e Milli Egitim Miidiirliigii 
• i~birligi yapdacak kurum(lar): Yerel Yonetimler, Hayuseverler, Kaymakamhk. 
• Nasd: Proje a~amasmda ilave edilecek 
• Siire: Yeni yapllacak okullann yap1m tarihlerinde. 
•Performans gostergeleri:Olu~turulacak fiziki mekan say1s1 



@ 

SoRUN3: 
SANAYi KURULUSLARININ MODERN VE CAGDAS BiR KURUMSAL 

ViZYONA SAHiP OLMAMASI VE PROFESYONEL YONETiCi EKSiKLiGi 

Nedenleri 
1-Uretim yapan i~letmeler genellikle aile ~irketi 
2-Firmalann karar konusunda yetki baba veya dedede olmas1, bunlann yenilige kapah olmas1,gelenekc;i 

yap1y1 siirdiirmeleri 
3-ilc;ede faaliyet gosteren firmalann iiretimim ve c;e~itliligi arttlrmada isteksiz olmas1 
4-Profesyonel yonetici kapasitesine sahip c;ah~an bulmakta giic;liik c;ekilmesi 

Sonuflart 
1-Firma vizyon ve misyonunun olu~amamas1 
2-Uretim yapan firmalann hareket plam c;1karmada eksiklikler ya~amas1 
3-Firmalann yonetim ve iiretim zafiyetlerinin daha c;ok goz oniine c;1kmasma sebep olmaktadu. 
4-Uygulanabilir yatmm planm olu~turulamamas1 ve uygulanamamas1 veya eksiklikler meydana gelmesi. 
5-Dl~ ticaret ve yurt ic;i satl~ organizasyonun kurulmasmda s1kmtllarla kar~lla~llmas1 (ihracat ic;in kalifiye 

eleman bulunamamaktadu.) 
6-Yeni iiriinleri ve sektorel yenilikleri takip edecek personelin istihdam edilememesi sonucu sanayinin geli-

~ememesi ve ilerleyememesi 
7-Sanayide kullamlan teknolojinin geri kalmasma sebep olmas1 
8-Yeni iiretim tekniklerini kullanamamas1 sonucu iiretim maliyetlerinin yiiksek olmas1 
9-Firmalann c;evre sanayilerle rekabet giiciiniin olu~masm1 engellemesi 

f;ozumleri 
1-Sanayicilerin bu konuda farkmdahklanmn saglanmas1 
2-Yapllacak ara~tlrma c;ah~malanyla gerekli alanlann tespit edilmesi 
3-ilgili STK tarafmdan bu alanda faaliyet gosterecek bir dam~manhk ekibi olu~turulmas1 

F aaliyetleri 
~ozum l:Faaliyet 1: Yapllacak toplantl, seminer ve ziyaretler ile konuya farkmdahk saglanmas1 
• ilgili kurum(lar): Ticaret ve Sanayi odas1 
• i~birligi yapdacak kurum(lar): i.i.B.F. 
• Nasii: Ticaret ve Sanayi Odas1 ile il<;:emizdeki i.i.B .F. akademisyenleri ile mevcut durum ile arzulanan durum arasm
daki farklar, olumlu sonu<;: ahnan omek i~letmelerle farklan gosterilecek. 
• Siire: 2013 yllmda ba~lamlacak 
• Performans gostergeleri: Toplantl say1s1, i~letme ziyaret say1s1, olumlu omeklere yapllan ziyaret say1s1 

~ozum 2:Faaliyet 2:6ncelikli alanlann tespit edilmesi 
• ilgili kurum(lar): Ticaret ve Sanayi Odas1 
• i~birligi yapdacak kurum(lar): i.i.B.F. 
• Nasii: Yap1lacak ara~tlrma ve anket c;ah~malanyla ihtiyac; olan oncelikli konular tespit edilecek( Yonetim, 
AR-GE, pazarlama, d1~ ticaret), sonuc;lar alanlara gore guruplar olu~turularak rapor yaymlanacak. 
• Siire: 2014 y1h i<;:erisinde 
•Performans gostergeleri:Yaymlanan rapor, Ziyaret say1s1, arama toplantllan. 

~ozum 3:Faaliyet 3:Ak~ehir Ticaret ve Sanayi Odas1 tarafmdan ornek ekip olu~turulmas1 
• ilgili kurum(lar): Ticaret ve Sanayi Odas1 
• i~birligi yapdacak kurum(lar): i.i.B.F. 
• Nasii: Yap1lan ara~tlrma sonuc;lanna gore en c;ok eksikligi hissedilen alanlarda uzmanlar ve akademisyen
lerden bir dam~manhk ekibi olu~turulacak. i~letmelerin talepleri iizerine gereken inceleme ve fikirler olu~
turulacak. Finansmam Ticaret ve Sanayi odasmca kar~llamlacak. 
• Siire: 2015 y1h i<;:erisinde 
•Performans gostergeleri:Verilen dam~manhk say1s1, uygulayan firma say1s1 



SoRUN4: 
AKSEHiR KiRAZI VE DiGER TARIMSAL URUNLERiN iSLENMESi 

DEPOLANMASI VE PAZARLANMASINAiLiSKiN SORUNLAR 

Nedenleri 
1-Uriiniin dogas1 geregi oldugu yerde i~lenmesi veya en gee; 1 giin ic;inde i~leme merkezine gonderilmesinin 

gerekmesi 
2-Kiraz ve diger tanmsal iiriinlerin bolgenin cografi yerinden dolayt ara donemde hasadmm gerc;ekle~tirilmesi 
3-Yeterli miktarda i~leme ve ambalajlama iinitesinin bulunmamas1 
4-Yeterli miktardaAtmosfer Basmc;h Soguk Hava Tesisi'nin bulunmamas1 
5-Mamul madde iiretimine ili~kin bilgi eksikligi 
6-Mamul madde iiretimine ili~kin Ar-Ge faaliyeti eksikligi 
7-Mamul madde pazanna ili~kin bilgi eksikligi 
8-Ak~ehir Kirazt'mn marka degerinin olmamas1 
9-Pazarlama kanahnda ara elemanlann c;ok olu~u ve iiriiniin fiyahm sahm ahm esnasmda dii~iik tutu~lan. 

Sonuflart 
1-Uretilen iiriiniin ucuza satllmasma bolge ic;in en onemli tanm iiriiniiniin degerini tam anlamtyla bulama

mast ve dolaylSlyla gelir kayb1. 
2-Elde edilen iiriiniin Bolgede Atmosfer basmc;h soguk hava tesisisin bulunmamasmdan dolayt kirazm mu

hafaza edilememesi c;ok c;abuk bozulmasma veya htzh elden c;tkmasma sebep olmaktadu 
3-Yeterli miktarda i~leme merkezinin olmamas1, iiretilen iiriinlerin katma degersiz olarak sah~ma sebep ol

maktadu. 
4-Yeterli miktarda depo bulunmamasmdan dolayt iiriinlerin c;ogu zaman tarlada ve agacm iistiinde kalmasma 

sebep olmaktadu. 
5-Mevcut hammadde i~lenip pazara sunulamadtgt ic;in gelir kaybt olmaktadu. 
6-i~sizlige sebep olmaktadu. 
7-Paketleme tesisi bulunmadtgmdan Ak~ehir ve c;evresinde iiretilen kirazm ba~ka illerde paketlenerek yurt 

f;oziimleri 
1-Modem yiik:sek teknolojili soguk hava deposunun kazandtnlmast (5 .000 Ton kapasiteli),iireti

len kirazm daha uzun omiirlii olarak saklanabilerek pazann geni~lemesi, 
2-Boylama ve aytklamaya yonelik i~leme merkezinin kazandtnlmast, 
3-Ham iiriinden rec;el,pekmez,lokum vb.iiriinlerin elde edilerek Ak~ehir Markast'yla iiretiminin 

saglanmas1, 
4-Ar-Ge ekibi kurulmast, mevcut hammaddelerden elde edilebilecek mamul maddeleri tespit 

etmek ic;in pazar ara~tumas1 yaptlmast, elde edilen bilgilerin muhtemel yahnmctlarla payla~Ilmas1 
F aaliyetleri 
~oziim l:Faaliyet 1: Kiraz ve diger iiriinlerle ilgili; iiretiminde, i~lenmesi ve pazarlamas1 faaliyetleri ile 
ilgili ortak bir ara~hrma c;ah~mas1 yapllmas1 
• ilgili kurum(lar): ilc;e GTHM. 
• i~birligi yapdacak kurum(lar): Ziraat Odas1, Ticaret ve Sanayi Odas1 
• N asii: Konu ile ilgi teknik ve uzman ki~ilerden olu~turulan bir ekip tarafmdan iiretim, i~leme ve pazarlama 
konulanndaki mevcut durum tespit edilip analizi yapllacak .Hangi konularda eksiklikler veya olumsuzluklar 
oldugu tespit edilecek. Rapor haline getirilecek. 
• Siire: 2013 yth 
• Performans gostergeleri: Yaptlan c;ah~ma toplanhst saytst, yaymlanan rapor. 
~oziim 2:Faaliyet 2:ARGE Faaliyetleri 
• ilgili kurum(lar): Ticaret ve Sanayi Odas1 
• i~birligi yapdacak kurum(lar): Sanayiciler 
• Nasii: Konu uzmanlan ve miite~ebbisler ile iiretilen tanmsal iiriinlerin ya~, kuru veya mamul olarak pazar
lanabilecegi yeni ticari iiriinlerin bulunmas1, ilc;emizin ismiyle tescillerinin ahnmas1 fizibiliteleri yapllarak 
ilgili yatmmctlara duyurulann yapllmas1 
• Siire: 2013-2015 ytllan 
•Performans gostergeleri:Tescili ahnan iiriinler, fizibilite raporlan 



SoRuNs: 
SOSYAL YA~AM VE KENTLiLiK BiLiNCiN OLMAMASI 

Nedenleri 
1-Sosyal ve kiiltiirel faaliyetlerin yetersiz olu~u ve desteklenmemesi 
2-Sosyal ve kiiltiirel faaliyetler ic;in yeterli altyapmm olmamas1 
3-Kiiresel ve kiiltiirel dejenerasyonu onlemeye yonelik c;ah~malann yapllmamas1 
4-Ak~ehir'i Ak~ehir yapan degerlerin unutulmaya yiiz tutmas1, yeterince sahip c;Ikllmamas1 
5-ic;inde ya~ad1g1m1z Ak~ehir'i ve degerlerini yeterince tammamak 
6-Sportif faaliyetler ic;in altyap1 tesis yetersizligi, desteklenmemesi 
7-~ehir olarak gelecege dair ortak hedeflerin belirlenmemesi. Farkh sosyal guruplann farkh sosyal hedefler 
ugruna emek ve miicadele 
8-~ehir bilincinin yerine farkh kriterlere gore aynlm1~ guruplar 

Sonuflart 
1-Sosyal faaliyetlerden haberdar olmayan genc;lik 
2-Genc;lerin enerji ve sinerjilerini amac;s1zca harcamas1 
3-~ehir olarak biitiinle~ememi~ birbirini anlayamayan bir toplum. 

f;oziimleri 
1-Dort mevsim halkm ilgisini c;ekecek kiiltiirel faaliyetler planlanmahd1r. 
2-0grencilerin kahhm1 saglanacak sosyal ve kiiltiirel etkinliklerin diizenlenmesi 
3-Klasik olmayan, halk kahhmh bilgi ah~ veri~i ve degerlendirme toplantllanmn diizenlenmesi, 
ortak istek ve taleplerin belirlenmesi. 
4-Kamu kurum ve kurulu~u yetkililerinin ozel sektor,okullar,yurtlar,stk gibi topluluklan ziyaretleri 

F aaliyetleri 
~ozum l:Faaliyet 1: Kiiltiirel faaliyetlerin arttmlmas1 
• ilgili kurum(lar): Kaymakamhk 
·i~birligi yapilacak kurum(lar): Tiim Kamu Kurum ve kurulu~lan,Kent konseyi, Sivil toplum Kurulu~lan. 
•Nasii: Halkm kamudan ve birbirinden olan beklentilerinin tespiti ic;in anket c;ah~mas1 yap1lmas1, sonuc;lann 
degerlendirilmesi , c;oziime yonelik faaliyetlerin ba~latllmas1. Uygulama a~amasmda basm yoluyla halka bilgi 
verilmesi. 
•Sure: 2012 y1hnda gerekli altyap1 c;:ah~malanmn yap1lmas1,2013 y1hnda c;:ah~malann ba~lat1lmas1 ve anketlerin sonlan
dmlmasl, engellerin belirlenmesi, 2014-2016 c;:oziime yonelik c;:ah~malar yapllmas1 ve projeler geli~tirilmesi 
•Performans gostergeleri:Yapllan ziyaret ve anket say1s1,hazulanan bildiriler,sosyal ve kiiltiirel faaliyet sayllar 



SoRUN6: 
TURiZM HiZMET SEKTORUNUN GELiSiMi i~iN SOMUT KULTUR 

VARLIKLARININ RESTORASYON VE ALTYAPISININ OLUSTURULAMAMASI 

Nedenleri 
1-Ak~ehir ilc;esi Turizm platformunun olu~turulamamas1 ve tamtlm eksikligi. 
2-Ak~ehir'deki sokak saghkla~hrma ve tek yap1 olc;egindeki ta~mmaz kiiltiir varhklanmn, ilgili kurumlarca 
onaylanm1~ restorasyon projelerinin uygulamalanmn yapllamam1~ olmas1. 
3-Cografi konumdan kaynaklanan avantajlardan faydalanamama. 
4-Yatmmcllann turizm altyap1 tesisleri ic;in te~vik edilmemesi. 
5-Turizm hizmet sektoriinde c;ah~abilecek kalifiye elemanm bulunmamas1. 

Sonuflart 
1-ilc;emizin turizm konusunda yeterince tamtllamamas1 
2-Turizm konusunda yeterli gelir elde edilememi~ olmas1 
3-Kendi ya~ad1g1 yerin kiiltiiriinii bilmeyen genc;lerin yeti~mesi 
4-Fiziki manada y1pranm1~ ve onanm gerektiren kiiltiir varhklannm yok olmaya yiiz tutmas1 

f;oziimleri 
1-Ak~ehir ilc;esi Turizm platforrnunun olu~turulmas1 ve tamhm faaliyetleri 
2-Ak~ehir'deki sokak saghkla~hrrna ve tek yapllann, ilgili kurumlarca onaylanm1~ restorasyon 
projelerinin uygulamalanmn yapllmas1 
3-Cografi konumdan kaynaklanan avantajlardan faydalanma uygulamalanmn yapllmas1. 
4-Yahnmcllann turizm altyap1 tesisleri ic;in te~vik edilmesi. 
5-Turizm hizmet sektoriinde c;ah~abilecek kalifiye elemanlann yeti~tirilmesi. 

F aaliyetleri 
~oziim l:Faaliyet 1: Kaymakamhk, Belediye, Ticaret Odas1 ve Universite temsilcilerinden turizm platfor
munun olu~turulmas1. Olu~turulacak platform sayesinde turizm konusunda mevcut durum degerlendirilmesi
nin yapllmas1, turizm hizmet sektoriiniin canlandmlmas1 ic;in onceliklerin tespit edilmesi, ilc;emizin dogal ve 
kiiltiirel degerlerini tamtma faaliyetleri 
• ilgili kurum(lar): Ak~ehir Kaymakamhg1 
·i~birligi yapilacak kurum(lar): Ak~ehir Belediyesi - Ak~ehir Ticaret Odas1 - Selc;uk Universitesi iiBF. -
Selc;uk Universitesi AMYO. 
•Nasii: Turizm platformu kurulmas1 ic;in temsilcilerin belirlenmesi ve Ak~ehir Kaymakam1 Ba~kanhgmda top
lanmasl ve turizm platformunun kurulmas1. 
•Sure: Bir Yll 
•Performans gostergeleri:Tamtlm faaliyetlerinin artmas1 sayesinde Ak~ehir'i tur programlan ic;erisine alan yerli 
tur diizenleyen tur ~irketlerinin saylSlnda art1~. 
~oziim 2:Faaliyet 2: Ta~mmaz kiiltiir varhklanmn restorasyonuna destek verebilecek kurumlann ara~tml
mast, ta~mmaz kiiltiir varhklannm miilkiyet sahipleri ile i~birligi ic;ine girilerek yapacaklan onanmlar suasm
da ihtiyac; duyduklan teknik ve malzeme destegini saglamak, ta~mmaz kiiltiir varhklanmn restorasyonu ic;in 
yerel sponsorluk desteklerini saglamak. 
• ilgili kurum(lar): Ak~ehir Belediyesi 
·i~birligi yapilacak kurum(lar): Ak~ehir Kaymakamhg1, Ak~ehir Ticaret Odas1 Ba~kanhg1 
•Nasii: Olu~turulacak Turizm Platformunca Restorasyona destek verebilecek kurumlar (Kiiltiir ve Turizm Ba
kanhgt, Vak1flar Genel Miidiirliigii, TOKi, Ba~bakanhk Tamtma Fonu vb.) 'm yonetim kademeleri ziyaret edi
lerek restorasyon ic;in destek saglanmas1. 
Ak~ehir Kaymakamhg1, Ak~ehir Belediyesi, Ak~ehir Ticaret Odas1 Temsilci ve Uyeleri ile miilkiyet sahibi va
tanda~larla her mahallede kapsamh bir toplantl yapllarak durumun anlatllmast-yapllacak uygulama c;ah~mala
n ic;in zemin hazulanmas1. 
•Sure: iki Yll 
•Performans gostergeleri:Sokak saghkla~tlrma c;ah~masmm tamamlanmas1- Tek yap1 olc;egindeki ta~mmaz 
kiiltiir varhklanmn restorasyonlanmn tamamlanmas1. 



~ozum 3:Faaliyet 3: Ege ve Marmara Bolgesi'ni i9 Anadolu ve Akdeniz'e baglayan bir yol iizerinde 
olmast; ozellikle Pamukkale ile Kapadokya arasmda hizmet veren tur ~irketlerinden azami Ol9iide faydalaml
mast. Afyon - Ilgm gibi termal turizm yapllan alanlar ile Konya ve Ankara gibi biiyiik metropollere yakm 
olmas1 nedeniyle buradaki yerli turist potansiyelinden faydalamlmas1. Ege, Akdeniz ve i9 Anadolu Bolge
si 'nin kesi~me noktasmda olan Ak~ehir, Goller BOlgesi 'nde bulundugu i9in do gal giizelliklere sahip olmas1 
nedeniyle doga turizminden faydalamlmas1. Sultandagllan eteklerindeki uygun termik hava aklmlan sayesin
de yapllabilen yama9 para~iitii sporunun geli~tirilmesi. 
• ilgili kurum(lar): Ak~ehir Kaymakamhgt 
·i~birligi yapilacak kurum(lar): Ak~ehir Gen91ik ve Spor Miidiirliigii, Ak~ehir Belediyesi, 
•Nasii: TTur ~irketleri ile gorii~iilerek Pamukkale den Kapadokya'ya giden turlann Ak~ehir'de mola vermesi 
saglanabilir. Ak~ehir'de ulusal ve uluslararas1 diizeyde yama9 para~iitii miisabakalanmn diizenlenmesi. Doga 
sporlan yapan STK'lar ile irtibat kurulup Ak~ehir'e gelmelerinin saglanmas1. Ak~ehir'le ilgili tamt1c1 bilgi pa
nolannm biiyiik~ehirlerde toplu ula~1m yapllan alanlara ve biiyiik meydanlara asllmas1. 
•Sure: Bir Yll 
•Performans gostergeleri:Mevcut yerli ve yabanc1 turist sayllannda en az %50'1ik art1~. 

~ozum 4:Faaliyet 4: Kentsel sit alam i9erisinde bulunan sivil mimarhk omekleri kullamlarak, pansiyon, 
butik otel, kafeterya, lokanta gibi tesislerin kazandmlmas1. Turistik e~ya satan ticarethanelerin 90galtllmas1. 
Geleneksel yemekler bulunan lokanta ve restoranlann a91lmas1. Devlet9e turizm alamnda saglanan te~vikler 
konusunda yatmmctlann bilgilendirilmesi. 
• ilgili kurum(lar): Ak~ehir Belediyesi 
·i~birligi yapilacak kurum(lar): Ak~ehir Ticaret Odas1, Ak~ehir Miize Miidiirliigii, S.U. iiBF. S.U. Ak~ehir 
MYO. 
•Nasii: Ozellikle yerli ve yabanc1 turistlerden yiiksek oranda ekonomik pay alan yakm il ve il9elere yatmmct
lann gotiiriilmesi. il9emizdeki yatmmctlarla toplantllar yaptlarak alabilecekleri maddi ve teknik destekler ko
nusunda a91klaytc1 bilgiler verilmesi. 
•Sure: Bir Ytl 
•Performans gostergeleri:Yerli ve Yabanc1 Turist say1s1mn en az %50 artmas1. 

~ozum 4:Faaliyet 4: Turizm hizmet sektoriinde 9ah~abilecek Kalifiye elemanlann yeti~tirilmesi. Meslek 
edinme kurslannm a91lmas1. 
• ilgili kurum(lar): Sel9uk Universitesi Ak~ehir Meslek Yiiksek Okulu, Ak~ehir il9e Milli Egitim Miidiirliigii. 
·i~birligi yapilacak kurum(lar): Ak~ehir Kaymakamhgt, Ak~ehir Ticaret Odas1, Ak~ehir Belediyesi. 
•Nasii: Sel9uk Universitesi Ogretim Gorevlileri ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Ogretmenleri'nden faydala
mlarak meslek edindirme kurslanmn a9llmas1. 
•Sure: Bir Ytl 
•Performans gostergeleri:Turizm hizmet sektoriinde 9ah~abilecek kalifiye personel saylSlmn artmas1. 



@ 

SoRUN7: 
NASRETTiN HOCA VE DiGER TARiHi SAHSiYETLERiN TANITIMININ; 

NASRETTiN HOCAANMA VE MiZAH GUNLERi ETKiNLiKLERiNiN ULUSAL 
VE ULUSLARARASI DUZEYDE DAHA ETKiN HALE GETiRiLEMEMESi 

Nedenleri 
1-Nasrettin Hoca ve diger tarihi ~ahsiyetlerin ilk once i19e halk1 tarafmdan tam anlamtyla anla~llmam1~ 
(bilinmiyor) olmas1, 
2-Anma ve mizah giinlerinin sadece Ak~ehir Belediyesi tarafmdan organize ve programlanmasmm yapllmas1, 
3-Anma giinlerindeki tamtlm ve davet 9ah~malannm hemen ~enlikler oncesine stkt~tmlmas1, 
4-Geni~ katlhmh toplantllar,anketler ile halkm talepleri degerlendirilerek ~enliklerin Tiirkiye ve yurt d1~mdaki 
Ak~ehirliler veya Nasreddin Hoca Dernegi vb. ile ortak koordineli yiiriitiilmemesi. 
5-Yeterince lobi faaliyetleri yapllmamast, 
6-il9e d1~mdan gelen misafirlerin (gorevli gelenler hari9) konaklayacag1 mekanlann klSlth olmas1 
7-Turistik ah~veri~ yapllacak i~yerlerinin nitelik ve nicelik olarak yetersiz olmas1 

Sonuflart 
l-il9emizde yeti~mi~ tarihi ~ah1slan yeterince tammayan gen9lerin (halkm) olmas1, 
2-il9emizin turizm konusunda yeterince tamtllamamas1, 
3-Turizm konusunda yeterli gelir elde edilememi~ olmas1, 
4-Giinii birlik gelen ve belli bir etkinlige katthp aynlan ziyaret~iler. 

~oziimleri 

l-il9emizde ya~am1~ Nasreddin Hoca, Seyyid Mahmut Hayrani, Tank Bugra gibi ~ahsiyetler konu 
sunda halkm ~e~itli seviyelerine gore programlar haztrlanarak konferanslarla tamhlmas1, 
2-il~emizde ya~am1~ Nasreddin Hoca, Seyyid Mahmut Hayrani, Tank Bugra gibi ~ahsiyetlerin 
tamtlldtgl kitap~lklann hazulanarak ba~ta ogrenciler olmak iizere halka dagthlmasl, 
3-Bu kitap~1k veya bro~iirlerin haztrlanmasmda yan~malar diizenlenerek etkinliklerle halkm dahil 
edilmesi, 
4-Nasrettin Hoca ve diger ~ahsiyetlerin tamhm1 ve giincel tutmak i~in kamu kurum, kurulu~lan ve 
ozel firrnalann mektup zarflannda,web sitelerinde yer verilmesi,Temmuzda bekleriz gibi firrnalara 
u~aklarda oldugu gibi il~eyi k1saca tamtan kitap~1klann konulmas1, 
5-Yerel gazetelerle i~birligi yapllarak tamhm yapllmas1, 
6-Yurtd1~mdaki ve diger i1 ve il~elerdeki derneklerle diyaloglann s1k1 tutulmas1 ~enliklere kat1hm 
lar i~in Ak~ehirli olmayan gezi severlerin kahhmmm saglanmas1 i~in ~ah~malar yapllmas1, 
7-Nasreddin Hocamn tamnd1g1 cografyada bulunan ~ocuk ve gen~lerin katllacag1 bir festivalin 
diizenlenmesi, 
8-Temmuz aymda yapllan ~enliklerde yakalanan hareketliligin her mevsimde bir ay belirlenerek 
siirdiirebilirligin saglanmas1 (Sonbahar ~enlikleri, k1~ ~enlikleri, ilkbahar festivalleri gibi) 
9-Zafer haftas1 etkinliklerinin ulusal diizeyde Ak~ehir'den ba~lamlmas1 konusunda giri~imlerde 
bulunulmas1. 
10-il~emizin Bah Cephesi Karargah1 yaphg1 doneme ait onemine egitim miifredatmda yer verilme
sinin saglanmas1. 



@ 
F aaliyetleri 

Cozum l:Faaliyet 1: Ak~ehir Kaymakamhgt, Belediye, Turizm Demegince ortakla~a bir 90cuk ve gen9lik 
festivalinin yaptlmast. 
• ilgili kurum(lar): Ak~ehir Belediyesi 
·i~birligi yapilacak kurum(lar): Dt~ i~leri Bakanhgt, Milli Egitim Bakanhgt, Kiiltiir ve Turizm Bakanhgt, 
Ak~ehir Kaymakamhgt, 
•Nasii: Belirtilen Bakanhklar arasmda baglanttlar kurarak uluslararast boyutta bir festival diizenlemek ve 
geleneksel hale getirmek. <;e~itli dillerde hazulanmt~ afi~lerle uluslararast diizeyde tamttm yapmak 
•Sure: 2013 de 9ah~malara ba~lanacaktlr. 

•Performans gostergeleri:Katthmct 90cuk ve gen9 saytst 

Cozum 2:Faaliyet 2: Ak~ehir'deki diger tarihi ~ahsiyetlerin ulusal diizeyde tamttlmast 
• ilgili kurum(lar): Kaymakamhk ve Belediye Ba~kanhgt 
·i~birligi yapilacak kurum(lar): Sel9uk Universitesi, il9edeki STK'lan 
•Nasii: Panel, konferans, sempozyumlar diizenlenerek il9emizdeki onemli ~ahsiyetlerle ilgili bilimsel9ah~mas1 
olan bilim insanlanm bir araya getirmek ve 9ah~malanndan faydalanmak. 
• il9emizin onemli ~ahsiyetleri ile ilgili haztrlanan dokiimanlann Tiirkiye'deki tiim okul ve kiitiiphanelere 
dagttlmmt saglamak. 
•Sure: Bir Ytl 
•Performans gostergeleri:Yaptlacak toplantt, panel, sempozyum saytst, dagttllan kitap saytst. 

Cozum 3:Faaliyet 3: Senlikler oncesinde geni~ katthmh toplanttlar 
• ilgili kurum(lar): Belediye Ba~kanhgt ve Kaymakamhk 
·i~birligi yapilacak kurum(lar): Nasrettin Hoca Demegi 
•Nasii: Senlikler yaptlmadan en az bir ay once akademisyenlerden ba~lamak iizere,halkm tiim kesimi ile ayn 
ayn olmak iizere isti~are toplantlst yaptlmast.Ortaya 91kacak fikirlere gore faaliyetlerin programmm yaptlmast. 
•Sure: 2013 yth Mayts ayt, 
•Performans gostergeleri:Yaptlacak toplantt, panel, sempozyum saytst. 

~ozum 4:Faaliyet 4: Aktiftamttm faaliyetleri 
• ilgili kurum(lar): Belediye Ba~kanhgt ve Kaymakamhk 
·i~birligi yapilacak kurum(lar): Nasrettin Hoca Demegi, Kamu Kurumlan, Sanayi ve Ticaret Odast, Nasrettin 
Hoca Demekleri 
•Nasii: Nasrettin Hoca Etkinlikleri'nden 2 ay kadar once yazt~malarla ula~tm aglanna, tiirbe ziyaretlerine, tur 
~irketlerine tamttm i9in yer vermelerinin saglanmast. 
•Sure: 2013 yth Nisan ayt 
•Performans gostergeleri:Bastlan afi~ saytst. 



So RUNS: 
K6YLfrLERiN K6YLERiNDE LMAMASI 

Nedenleri 
1-Ekonomik a((tdan yeterli gelir elde edememe, 
2-Sosyal ya~anh olarak kent ya~amma ilgi duymas1, 
3-<;ocuklanmn il((e merkezinde egitim daha iyi olacagmt dii~iinmesi, 
4-Alt yap1 (Yol,su,elektrik) yatmmlanmn kent merkezine ktyaslanmast, 
5-Alternatif veya yenilik((i iiretimlere adapte olamama, 
6-Koy- merkez arasmda ula~tmm olumsuz sonu((lan (Merkezde ((ah~an i~((iler i((in), 
7-Birlikte hareket edememe. 

Sonuflart 
1-i~ bulma amactyla koyden kente go((iin artmas1, 
2-Urettigi iiriinii degerinde (beklenen kar marjmda) satamamas1, 
3-Koylerdeki okullann ogrenci saylSlmn dii~mesi ile birle~tirilmesi veya kapanmas1, ta~tmah egitim, 
4-Yeniliklere a~1k olmayan iiretim ve pazarlama anlay1~1 ile daha az kar, 
5-Egitim amactyla il((e merkezine yerle~en ((ift((i aileler 
6-Koylerdeki Tanmsal Kalkmma, Sulama, vb. kooperatiflerin pasif kalmas1 veya kapahlmast 
7-Tanmsal iiriin deseninin azalmas1, yo gun mesai gerektirmeyen tek iiriin iiretilmesi. 
f;oziimleri 
1-Tanmsal faaliyetlerde girdi maliyetlerinin dii~iiriilmesi (Giibre, ila((, Mekanizasyon, i~((ilik, 
Enerji, Yem, vb.) 
2-Planh iiretim yapllan i~letmeler olu~turularak kent ya~ammdaki vatanda~lann iiretimden tiiketi
me mamulii direk bulabilmeleri, koy halkma ihtiya(( duyuldugunun hissettirilmesi 
3-Koy ve kasaba okullannda etiit ((ah~malannm onem verilmesi, aile ile okul arasmdaki bagm 
gii((lendirilmesi, gerekirse uzmanlarca ogretmene ve velilere seminer verilmesi, 
4-Koy ve kasabalarda alt yapt ((ah~malannm durumunun degerlendirilmesi ve tamamlanmas1 i((in 
((ah~malarda bulunulmast, 
5-Alternatif,il((eye adapte olabilen iiriinlerin veya iiretimde(ekim dikim,hasat konulannda)yenilik((i 
modellerin kullamlmast yoniinde farkmdahk egitimleri ve uygulamalan, 
6-Aym hat iizerinde ((ah~an koy ve kasabalann ula~tmda birlikte sistematik hareket etmesi, 
7-Koy ve kasabalardaki kooperatiflerin ((ah~amama sebeplerinin tespiti, ardmdan olumsuzluklann 
ortadan kaldtnlmasma yonelik ((ah~malann yapllmas1. 

F aaliyetleri 
Coziim l:Faaliyet 1: Tanmsal iiretim yapan i~letmelerde kaytt defteri tutularak toprak tahlilleri ve analizleri
nin diizenli olarak i~lenilmesi, teknik elemanlarca yorumlanmast, geregince giibre ve ila(( kullammmm te~viki, 
mekanizasyonu en aza indirecek tedbirlerin ahnmas1 i((in ((ah~malann planlanmas1, hayvancthk iiretimi yapan 
i~letmelerde hazu yem yerine i~letmenin yemin i~letmece hazulanmas1, rasyonlann planlanmas1, i~letmelere 
bilgi, teknoloji, yonetim konulannda uzman dam~manhk ofisleri olu~turulmas1. 
• ilgili kurum(lar): il((e Gtda Tanm ve Hayvancthk Miidiirliigii 
·i~birligi yapilacak kurum(lar): Ziraat Odas1, Ziraat Fakiiltesi 
•Nasii: Oncelikle Tanm Miidiirliigii ve Ziraat Odas1 ile meyvecilikte, hububatta ve hayvancthkta hirer tane 
olmak iizere pilot koy veya kasaba se((ilir. Faaliyet alamna gore yukanda belirtilen ((ah~malar i((in mevcut 
durum tespit edilip hedef belirlenir ve hedeflere ula~mak i((in planlamalar yapthr. Kar~Ila~Ilacak olumsuzluklar 
degerlendirilir. Uretici ile kuvvetli baglanttlar saglamr. Uretimin kilit a~amalannda teknik ekip iireticinin ya
mnda yer ahr. 
•Sure: ilk 2 yll belirlenecek istekli koylerden 3,4,5. yll konumuna gore ~evresine 6mek olabilecek 6 koy belirlenerek aym 
~ah~malann yapllmas1, tiim koylere aym ~ah~mamn yap1lmas1 6-10 yll. 
•Performans gostergeleri:Egitimlere kattlan ki~i saylSl, yaptlacak anket saytst, attl olan birlikteliklerin faaliyete 
ge((mesi, yeni olu~an birlikteliklerin saytst, mevcut birlikteliklerin kapasite art1~1. 



Cozum 2:Faaliyet 2: Koylerde diizenli iiretim yapan i~letmelerden gorii~meler ve se~imler yapllarak mamul 
haline getirilmi~ gtda maddeleri i~in bir pazarlama ag1 ve mekanizmas1 olu~turulmas1, organik tanma uygun koy
lerde ciddi bir planlama yapllmasmm te~vik edilmesi. 
• ilgili kurum(lar): Ziraat Odas1 Ba~kanhg1 
·i~birligi yapdacak kurum(lar): Koy Muhtarhklan, <;::ift~iler 
•Nasd: Ziraat Odas1 tarafmdan il~e halkma gerekli duyurular yaptlarak istenilen tanmsal iiriiniin istenildi zaman 
temin edilmesi saglanacak. Bu iiretimi yapacak i~letmeler tespit edilecek gerekli anla~malar saglanacak. Uretimde 
belirli bir planlama ile tiiketicinin iiriinii direk iireticisinden temin etmesi saglanacaktu. 
•Siire: 2014 Altyapmm olu~turulmas1, 2014-2015 tamtlm ~ah~malan, 2016 planh iiretime ba~lamlmas1. 
•Performans gostergeleri:Sati~I yapdan iiriin miktarlan 
Cozum 3:Faaliyet 3: Koy okullanndaki ogrenciler i~in seviye tespit smavlan ve miilakatlan yapllmas1 ihtiya~ 
olmas1 halinde bran~ derslerinde bir gezici ~ekirdek kadro olu~turularak her koye belirli bir zaman diliminde yo
gunla~tmlmt~ etiitler verilmesi, okul - aile arasmdaki bag1 gii~lendirecek ~ah~malar planlanmas1. 
• ilgili kurum(lar): Milli Egitim Miidiirliigii 
·i~birligi yapdacak kurum(lar): Halk Egitim Miidiirliigii, Koy Muhtarlan. 
•Nasd: Koy okullannm ba~ansm1 arttumaya yonelik olarak koyde gorev yapan smtfve bran~ ogretmenlerinin 
katlhmtyla arama toplantllan yapllacak, olumsuzluklar tespit edilerek olumsuzluklan kaldumaya yonelik ~ah~ma
lar planlanacak. Koy ve kasabalarda da velilere yonelik bilgilendirmeler yapllacak. 
•Siire: 2013 yth planlama ~ah~malan, 2014 yth toplantllar ve sorunlann tespiti, 2015 yth egitim ve ogretimin ve
rimliligini arttlrmaya yonelik faaliyetlerin ba~lanmas1. 
•Performans gostergeleri:Yapllan toplant1 say1s1, katlltmc1 say1s1 
Cozum 4:Faaliyet 4: i~me suyu depo ve ~ebekelerinin iyile~tirilmesi, koylerdeki kanalizasyon problemlerinin 
tespiti ~oziimiine yonelik kaynak ara~tlrmalan ve yonlendirmelerinin yaptlmast, koylerdeki enerji hatlanmn kont
rolii s1k anzaya sebebiyet veren durumlann tespiti, iyile~tirme ~ah~malan, koy i~i yollanmn daha ya~anabilir bir 
~ekilde kilitli parke ta~1 ile saghkla~tlrmasmm yapllmas1. 
• ilgili kurum(lar): Koylere Hizmet Gotiirme Birligi 
·i~birligi yapdacak kurum(lar): Konya il Ozel idaresi 
•Nasd: Koylere Hizmet Gotiirme Birligince gerekli envanter ~ah~masmm yapllarak il Ozel idaresi kaynakh yar
dtmlarm aciliyet suasma gore i~lere planlama yapllmas1. 
•Siire: Envanter ~ah~malan 1 ytl i~erisinde, i~me suyu iyile~tirmeleri 2-6 ytl, Kilitli parke ta~1 ile sokak saghkla~
tmlmast 2-8 yll, Kanalizasyon iyile~tirmeleri 2-10 yll. 
•Performans gostergeleri:Tiim koylerin altyap1 durumunu i~eren ~ah~ma, hazulanan uygulama projeleri, tamamlan
mt~ projeler. 
Cozum 5:Faaliyet 5:Piyasa ko~ullannda yeni olu~mu~ taleplerin takip edilerek yeni iiriinlere yonelmeleri i~in 
iireticilerin her tiirlii tanmsal iiriiniin ekimi, dikimi, hasad1 konusunda azami fayday1 alacag1 ~ekilde bilgilendiril
mesi, takip sisteminin olu~turulmas1. 
• ilgili kurum(lar): Ziraat Odas1 
·i~birligi yapdacak kurum(lar): il~e Gtda Tanm ve Hayvancthk Miidiirliigii 
•Nasd:Ozel firmalann ihtiyac1 olan iiriinlerde sozle~meleri iiretimlerin tespit edilmesi ve ~ift~ilere duyurulmas1. 
•Siire: 2013 ythndan itibaren 
•Performans gostergeleri:Katllan iiretici saylSl, yapllan iiretim miktan 
Cozum 6:Faaliyet 6:Aym hat iizerinde ~ah~an koy dolmu~lannm belirli saatlerde hat iizerinde bulunan biitiin 
koylere ugramas1 ve yolcu almast,il~eye olan ula~1m imkanlan iyile~tirilmi~ olacak,servis saatleri ktsalacak. 
•ilgili kurum(lar): Koy Ta~1ma Kooperatifleri 
·i~birligi yapdacak kurum(lar):Muhtarhklar 
•Nasd:Aym hatta ~ah~an ta~1ma i~ini yapan kooperatifler ve ~ahtslarla toplantl diizenlenmesi,saatlerin ayarlanmas1. 
•Siire: 2013 ythndan itibaren 
•Performans gostergeleri:Yapllan yeni ta~1ma sistemi, saatleri 
Cozum 7:Faaliyet 7:Koy ve kasabalanmtzdaki kooperatiflerin atll kalma sebepleri hakkmda anket ~ah~mas1 ya
pllmast, halkm beklentilerine gore kooperatif yoneticileri ile bilgi ah~veri~i ve sorun tespit ~ah~malan, 
sorunlann yerel kaynaklarla ~oziilebilecek olanlarm tespiti ve planlama yapllmas1. 
•ilgili kurum(lar): il~e G.T.H.M. 
·i~birligi yapdacak kurum(lar):Ziraat Odas1 
•Nasd:Olu~turulacak yaytm ekibi tarafmdan kooperatifler tespit edilecek, genel kurullarda onceden hazulanan 
anket ~ah~malan yapllacak, anket sonu~lanna gore kooperatif yoneticileri ile toplantllar diizenlenecek, kooperatif
lerin ~ah~mama atll kalma sebepleri yerel olumsuzluklardan m1 yoksa yasal engellerden mi oldugu tespit edilecek. 
•Siire: 2013 ythndan itibaren 
• Performans gostergeleri:Aktif hale getirilen kooperatiflerin say1s1 



SoRUN9: 
AK~EHiRDE STRATEJiK ONEM ARZ EDEN FAKULTELERiN KURULMAMASI iLE 

NiCELANLAMDA OGRENCi SAYISININ ARTTIRILAMAMASI 

Nedenleri 
1-Universitelerin ilc;eye yeni boliimler ac;mamast, 
2-Yiik:sekokul ve meslek liselerinin saylSlnm ve ogrenci kontenjanlanmn arttmlmamast, 

Sonuflan 
1-Kalifiye yonetici eksikliginin olu~masma sebep olmaktadu. 
2-Miihendislik fakiilteleri veya miihendislik fakiiltelerinin alt tabamm olu~turan meslek yiik:sek okullanmn 
olmamas1 kalifiye ara eleman eksikligine sebep olmu~tur. 

~oziimleri 

1-Bolgemizde i.i.B.F. ve Miihendislik fakiilteleri ile birlikte baglantlh M.Y. 0. ac;llmast ic;in 
giri~imlerin ba~latllmast, 

2-ilc;emize ozellikle Ziraat Fakiiltesi Bahc;e Bitkileri Boliimii ac;llmast konusunda giri~imler 
ba~latllmast, 

3-Ziraat konusunda M. Y. 0 ac;llmast ic;in c;ah~malarda bulunulmas1. 

F aaliyetleri 
Coziiml:Faaliyetl:Eksikligi hissedilen egitim kurumlanmn ac;tlmas1 ic;in alt yap1 c;ah~malanmn ba~lattlmas1. 
• ilgili kurum(lar): Kaymakamhk, Belediye, STK 
·i~birligi yapilacak kurum(lar): Selc;uk Universitesi 
•Nasii: Kaymakamhk ve belediye tarafmdan fiziki mekanlar saglanarak Ak~ehir halkt ile birlikte gereken her 
tiirlii c;ah~malar ba~lattlacaktu. 
•Sure: 2015-2020 
•Performans gostergeleri:Ac;tlacak okul saytst, ogrenci saytst. 



Nedenleri 

r~~~~f~:i~~~~i~ff~;itfs~m:tfiifi~t:~~Il!:t~~~!~~i~~~~~x~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ i 3-Konutlarda tsmma amas;h kullamlan komiirlerin kalori, kiikiit1, kill degerlerinin belirlenmi~ kriterlere i 
i uygun olmamast, kalitesiz komiir tiiketimi, i 
r4-~i-6ffitir--Cienet-iiilieriiiiii--yet-ersiZ ___ oiilia_s_i;----cfenet-im-Cyapa_c_itk __ iillrum--~e--iilliiliu~-iarin--iC0-iiuya--ger-ekii-1 

i hassasiyeti gostermemesi, i 
~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: i 5-Konut ve sanayi i~letmelerinin tsmma ve baca sistemlerinin kirliligi onleyici teknik ~artlan i 
1 ta~tmamast, 1 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 

i 6-Endiistriyel i~letmelerin ~ehre s;ok yakm olmast, i 
~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
i 7 -Sanayi ve endiistriyel i~letmelerin ~eht-in klima sistemi dikkate almmakstzm konu~landtnlmt~ olmast, i 
!-s-~E:~-s-eT-iCati--atik--y-6n:eiiilii-iiiil -:YeiersiZ_0_iffia:8i~--96_I> __ a:Y!i~i-ii-ma-,--topfaill-a-;--gerC<i6-iiti~tim:--s-i5ieniiiiin:--i:Yi-! 
1 i~lememesi, bilins; eksikligi, eki man eksikligi, sistem eksikligi, 1 
~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: i 9-Katt attk depolama alanmm yerle~im yerlerine yakm mesafede olmast koruma bandt ve bariyer(tel) i 
1 s:evrilmemi~ olmast, dogal su kaynaklarmt kirletebilecek bir konumda konu~lanmt~ olmast, 1 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 

i 10-Endiistriyel i~letme attklarmm arttmaya tabi tutulmadan direk ahct ortama verilmesi. Su i 
l kaynaklarmm kirlenmesi, l 
!-ii~-~eill_iii_i<0Iiliilili-ii-e<ien:cu-e-cCia:fs-ifas-i)--cei>lie-ifuia!iariniii--<>ilim:s-liz--etids{---------------------------------------------------1 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ i 12-Kanalizasyon attk.larmm antmaya tabi tutulmamast, kanalizasyon attk arttma tesisinin konu~landtgt i 
1 yerin yerle~im yerlerine yakm mesafede olmast ve hakim cephe riizgarlan ile pis kokunun ~ehre 1 
: _____,_.,.. : 

i ta~mmast. i 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;-~ 

i 13-Aras;larda egzoz emis on ols;iimlerinin diizenli yaptlmamast, kas;ak akaryaktt tiiketimi, eski teknoloJi i 

[_~~~£~-~~-~--~~~-~-!E~-~:--~~~~-~-~~:.~--~-~~~~~-~-~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------_1 
Sonuclarz 

[T~$eii!iii--5zeiiiTde-ki~--a-:Yia.rii:i-<ia-:Ya~aii-iiaiila:z-£i-r-ila-ra_rma_8i~----------------------------------------------------------------------1 

f-2:r~~-~-~-~~ii:Yeii~ri-~d~-~~c~-~~-~-i~t~~ri~-~~ri~~-i~ii~-cb-i~~i~dili-~~~--by~pi~~-~~de~-1 

! oldugu maliyet art1~1, kalitesiz yalat kullanrmm getirdigi ekstra ki.ilfetler(artZalar, dii~iik kalorili ! 
! yalat(herne kadar birim fiyatta ucuz gibi goziikse de) tiiketimine bagh ki.imiilatif tiiketilen yalat ! 
' ' ! miktarmda artma), ! 
r-:r~-tra_:va- -ici-aiTigTnin:-n.-e-Je-Ii--0i<i~gidia8iaTJda!_v_e __ £1i-na-bagii--sagTJ{--fia_rc-a.ma_iaru1Cia: -a.rti-~~------------------1 
r-4:Itav_a __ iciriiriginin.--Iie<i-en-0Tciii-gli--iia:8iarJa.a.ra--bagTi-T~--iilcii-iGiybi:---------------------------------------------------------1 

~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 

! 5- Hava kirliliginin neden oldugu hastahklara bagh oliimlerde art1~ , ! 
~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· ! 6- Su kaynaklarmm kirlenmesi ve dogal ya~amm olumsuz etkilenmesi, ! 

[!~~~~!~l~~~~~i~~~~~!~~~~~~i~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J 
' ' ' ' ' ' ' ' ! 8- Katt attk geri donii~iimi.iniin saglanamamasma baglt ekonomikkaytplar (plastik: kaC11t: cam . .. vs ): ! 
:-------.. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
! 9- Ozellikle yaz aylarmda golden kanalizasyon ve gol taban organik yiizeyinde meydana gelen ! 
! koku~ma sonucu ortaya c;tkan pis kokularm ~ehre ta~mmast, ! 
f-io-~v~~~i;J~J~--~li~~I~--~:y~-.;--~~~y~--~i-~ie~e~--~~--yilii--~-~Je~T-iie-h~~~--ici~iiii~i~-i~--~~~~:-1 

! ozellikle kur~un vb agu metallerin insan ve dogal ya~amt tehdit etmesi. ! 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------J 



f;oziimleri 
1-Katl ve s1v1 yak1tlann kullammmm denetlenmesi, 
2-Binalarda 1s1 yaht1m1 yapllmas1, 
3-Sanayi i~letmelerinin ~ehir d1~ma cy1kanlmas1, 

F aaliyetleri 

4-Altyapl ve evsel atlklann kontrolii, 
5-Dogalgaz kullammma gec;ilmesi. 

Cozum 1: Faaliyet 1: Ismma amac;h kullamlan katl ve s1v1 yakltlann belirlenen kriterlere uygunlugu 
ac;:1smdan denetim ve kontrollerin yapllmas1. 
• ilgili kurum(lar): Belediyeler 
• i~birligi yapdacak kurum(lar): <;evre il Miidiirliikleri, ilgili laboratuvarlar. 
• Nasd: Belediyelerce denetimlerin arahks1z yapllmas1 
• Sure: 2012-2013 
• Performans gostergeleri: Miiteakip hava kirliligi Olc;iimleri ile kirliligin azah~1. 

Cozum 2: Faaliyet 2:Dogalgaz yatmmlanmn en k1sa zamanda yapllmas1 (Belediyeler, ic;i~leri Bakanhg1, 
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanhg1, ilOzel idaresi.). 
• ilgili kurum(lar): Belediyeler 
• i~birligi yapdacak kurum(lar): ic;i~leri Bakanhg1, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhg1, il Ozel idaresi, 
Maliye Bakanhg1, dogalgaz dag1t1m i~i yapan firmalar. 
• Nasd: Ak~ehir ilc;e merkezinde ve sanayi sitelerinde dogalgaz yatmmlanmn yap1lmas1 ve dogalgaz 
kullammma gec;ilmesi. 
• Sure: 5 yll 
• Performans gostergeleri: Dogalgaz kullammma gec;i~, hava kirliliginde azalma 

9ozum 3:Faaliyet 3: Is1 yaht1m1 ile ilgili binalarda gerekli tadilatlann yapllmas1. Yeni in~aatlarda zorunlu 
tutulmas1. 
• ilgili kurum(lar): Belediyeler 
• i~birligi yapdacak kurum(lar):Miiteahhit firmalar, 1s1 yaht1m1 yapan firmalar. 
• Nasd: Eski konutlann 1s1 yahtlmlanmn yapllmas1, yeni binalarla ilgili yahtlmm zorunlu tutulmas1. Bina 
ruhsatl ic;in bu i~lemin ~art ko~ulmas1. 
• Sure:5 yll 
• Performans gostergeleri:Hava kirliliginde azalma, tiiketilen yaklt miktannda onceki ylllara oranla azalma 

9ozum 4:Faaliyet 4: Baca ve 1s1 sistemlerinin kirliligi onleyici sistemlerle desteklenmesi. Filtre vs. 
• ilgili kurum(lar): Belediyeler, 
• i~birligi yapdacak kurum(lar):ls1 sistemleri imalatcy1lan 
• N asd: Is1 sistemleri ve baca sistemlerinin yenilenmesi, bacalara filtre takllmas1 
• Sure:3 yll 
• Performans gostergeleri:Hava kirliligi olc;iimlerinde iyile~me. 

9ozum 5:Faaliyet 5: Kirlilige neden olan sanayi i~letmelerinin ~ehir miicavir alam d1~ma cyikartllmas1, 
sanayi sitesinin ~ehre yeterince uzak, dogal su kaynaklan ve hakim riizgarlar goz oniine ahnarak uygun bir 
yere konu~landmlmas1. 
•ilgili kurum(lar):Belediyeler,Ticaret Ve Sanayi Odas1,<;evre il Miidiirliigii,Sanayi Bakanhgi,ilOzel idaresi 
• i~birligi yapdacak kurum(lar):ilgili bakanhklar 
• N asd: Sanayi i~letmeleri ~ehre yeteri miktarda uzak ve hakim riizgarlar goz oniine ahnarak belirlenecek 
bir alana ta~mmah. Sanayi sitesi atlk sistemleri antma filtre sistemleri ile donatllmah. 
• Sure: 10 yll 
• Performans gostergeleri:Hava kirliliginde hissedilir azalma, gOl ve su kaynaklannda ekolojik dengenin 
yeniden saglanmas1 ve canlanma, su kaynaklanndan ahnacak su numunelerinde yapllacak endiistriyel kirlilik 
analizlerinde iyile~me. 



<;oziim 6:Faaliyet 6: Kanalizasyon antma tesisinin yeri konusunda yeniden degerlendirme 
yapdmah. Yeri konusunda tasarrufta bulunamayacaksa kokunun ~ehre ula~masmt onleyici dogal 
bariyer ~ah~malan Belediyeler, Cevre Orman Miidiirliigii, il Ozel idaresi tarafmdan yapdmah 
(yiiksek satthh aga~landtrma, bitki ortiisii vs.)). 
Katt atlk yonetim sistemi gozden ge~irilmeli. Coplerin yeniden ekonomiye kazandtnlmast sag

lanmah. Geri donii~iim kaynakta yapdmah. Evsel attklann kaynagmda ayn~tlnlmast saglanmah. 
Cop konteynerlan ayn~ttrmaya uygun sayt ve hale getirilmeli. Kagtt, plastik ve cam attklar ile 
gtda attklan ayn~tlnlmah. Ayn konteynerlarda toplanmah. 

Katt atlk ~op depolama havzast dogal su kaynaklan goz oniinde bulundurularak ~ehre uygun 
uzakhkta ve koruma bandt i~inde olmah. Geri donii~iimde kullamlmayan ~opler en ktsa siirede 
toprak ile kapatdmah. Cop toplama havzast ~evresi aga~landtnlmah. 
• ilgili kurum(lar): Belediyeler. 
• i~birligi yapdacak kurum(lar): ilgili Bakanhklar, Sivil Toplum Orgiitleri, il Ozel idare. 
• Nasd: Cop toplama havzast yerle~im birimlerine ve su kaynaklanna yeterince uzak bir alana ta
~mmah. Cop toplama havzasmm etraft koruma bandt ile ~evrilmeli, aga~landtnlmah. Cop topla
ma havzasmda toplanan ~oplerin iizeri derhal kapatllmah. Sehir i~inde evsel attklann kaynagmda 
ayn~ttnlmast i~in ilave konteynerlar konulmah. Katl attk i~leme ve yeniden ekonomiye kazandt
nlmast i~in tesislerin faaliyete ge~irilmesi. Kanalizasyon antma tesislerinin derhal faaliyete ge~i
rilmesi. 
• Siire: 5 yd 
Performans gostergeleri:Kirlilikte azalma, dogal ya~amm yeniden canlanmast, yeni istihdam 
saglanmast. 

<;oziim 7: Faaliyet 7: Sehrin yeni konut alanlanmn dag strasmm olumsuz meteorolojik etki
sinden etkilenmemesi i~in ovaya dogru kaydmlmast. 
• ilgili kurum(lar): Belediyeler. 
• i~birligi yapdacak kurum(lar): :ilgili bakanhklar. 
• Nasd: imara a~dacak yerlerin belirlenmesinde dag strasma uzak alanlann degerlendirilmesi. 
• Siire: 2013-2023 
• Performans gostergeleri: Kirlilikte azalma, dogal ya~amm yeniden canlanmast, yeni istihdam 
saglanmast. 

<;oziim 8: Faaliyet 8: Ta~ttlarda tiiketilen yakttlarla ilgili denetimlerin arttnlmast, ta~ttlann 
teknik ozelliklerinin yeterliligi a~tsmdan denetimlere tabi tutulmast, toplu ula~tm ara~lanmn kul
lammm ozendirilmesi. 
• ilgili kurum(lar): Belediyeler, ara~ muayene istasyonlan 
• i~birligi yapdacak kurum(lar): :Denetimlerin artlnlmast(ara~), akaryaktt istasyonlanmn dene
timin artlnlmast ve ka~ak yaktt kullammm onlenmesi. 
• Nasd:Denetimlerin artlnlmast(ara~), akaryaktt istasyonlanmn denetimin artlnlmast ve ka~ak 
yaktt kullammm onlenmesi. 
• Siire: 2013 
• Performans gostergeleri: Kirlilikte azalma, dogal ya~amm yeniden canlanmast, yeni istihdam 
saglanmast. 



SoRUNll: 
AK~EHiR SANAYiSiNiN GELi~EMEMESi 

Nedenleri 
l-AR-GE faaliyetlerine yeterince onem verilmemesi, 
2-Yeni iiretim modelleri ve tekniklerine ge~ adapte olma, 
3-y onetim kaynakh eksiklikler, 
4-Gtda sanayisine yeterince onem verilmemesi. 

Cozumleri 
l-AR-GE faaliyetlerine onem verilmesi, 
2-il~ede iiretilen iiriinleri i~leyerek marka olu~turulmas1. 

Sonuflarz 
1-Yeterli gelir elde edememe, 
2-i~sizlik, 
3-Geli~me ve kalkmmada rekabet giiciiniin 
olmamas1. 

SoRUN12: 
AK~EHiR GOLUNUN KORUNMASI VE ISLAHI 

YONUNDE <;ALI~MALAR YAPILAMAMASI 

Nedenleri 
1-Gol ~evresinde yeterince koruma tedbiri ahnmamast, 
2-Golii besleyen kaynaklann iizerine golet ve barajlar yaptlmast, 
3-Gol ~evresindeki yerle~im yerlerinde ~ah~anlann yeterli bilincinin olmamast, 
4-Gol su seviyesinin degi~ken ve ~evresindeki zeminin bal~tk olmas1 sebebi ile ~evresinin yeterince 
degerlendirilememesi. 

Sonuflarz 
1-Ak~ehir goliiniin kirlenmesi mevcut canh ve canstz varhklarda azalmasma neden olmaktadtr, 
2-il~eden isim alan ve ozde~le~mi~ bir turizm varhgmm yok olmaya yiiz tutmas1, 
3-il~e halkmm Ak~ehir goliinii sadece Htduhk'tan gorebilmesi. 

Cozumleri 
1-Ba~ta Ak~ehir goliinden yararlanan ki~ilerin bilin~lendirilmesi konusunda Ak~ehir il~esinde, belde
lerde ve koylerinde bu konuda bro~iirler dagttllarak goliin kirletilmemesi hususunda uyanlarda bulu
nulmah, goliin ~evresine uyan levhalan astlmahdtr, 
2-Ekolojik dengeyi saglamak i~in gol i~erinde ya~ayabilecek bahk tiirleri attlabilir, aynca gol ~evre
sinde yeti~ebilecek boylu fidan tiirleri dikilebilir, 
3-Gol kenanna su seviyesinin sabit kalabilecegi dogal goriiniimlii yapay havuzlar olu~turulmast, 
4-Gole her mevsim ula~tmt saglayacak ve kullamlabilecek ula~tmm olanaklanmn saglanmas1. 

F aaliyetleri 
Cozum 1: Faaliyet 1: Gol ~evresinde gereken koruma tedbirlerini almak 
• ilgili kurum(lar): Cevre ve Orman Bakanhgt, Doga Koruma ve Milli Parklar Subesi. 
• i~birligi yapdacak kurum(lar): Ak~ehir Kaymakamhgt 
• N asd: Cevre ve Orman Bakanhgt ile i~birligi yaptlarak gol ~evresinin korunmas1 ve tslahma 
yonelik projeler haztrlaytp uygulanacaktlr. 
• Siire: 2013 
• Performans gostergeleri: Haztrlanan ve uygulanan proje say1s1 



Ak~ehir cografi konumu itibari ile i<; Anadolu kiiltiiriine 140 km, Akdeniz kiiltiiriine 80 km, Ege kiiltiirii
ne 90 km'dir. Bulundugu bu konum il<;eye gerek iklim, gerek sosyal ve kiiltiirel gerekse tarihi miras konu
sunda diger il<;elerden ay1ran kendine has bir ozellik kazandum1~tlr. Yemekleri, halk oyunlan, tiirkiileri, ye
ti~en bitkisel iiriinlerden de bunu kolayhkla anlayabiliriz. Konya'nm Ege'ye ve Marmara'ya a<;llan kap1s1 
konumundad1r. 

Son ylllarada mevsimsel olarak sabit bir seviyeyi yakalayamamasma ragmen Ak~ehir Golii'niin varhg1 
kiiltiirel a91dan Nasrettin Hoca f1kralan ile ozde~le~mi~ ve birbiri ile amlan kiiltiir varhg1klanm1zdandu. 
Ak~ehir Golii, tanmsal iiriinlerin ozellikle cografi tescili yap1lan Ak~ehir kirazmm yeti~tirilmesinde, bolge
ye has aromamn kazandmlmasmda bir mikroklima olu~turmaktad1r. Aynca Ak~ehir golii civannda ya~ayan 
endemik bitki olan Termopsis Turcica (ac1piyan) yeti~mektedir. 

Ge<;mi~e dayah kiiltiirel yap1smm olmas1, gen<; niifusun sosyal ve kiiltiirel yonden geli~mi~, yeniliklere 
a91k ve egitimli olmas1 il<;enin belirgin ozelliklerindendir. 
il<;ede ulusal ve uluslararas1 bir<;ok sosyal ve kiiltiirel faaliyetler yap1lmaktad1r. Bunlann ba~mda 1-10 
Temmuz tarihleri arasmda yapllan Nasrettin HocaAnma ve Mizah Giinleri'dir. Uluslararas1 olarak 53 y1ld1r 
siiregelen bir etkinlik olmasmm yanmda yurt d1~mdaki ve yurti<;indeki gurbet<;ilerin s1la hasretini giderdik
leri bir birliktelik saglanmaktad1r. Kom~u il<;elerden de festivale giinii birlik katlhmlar olmakta, amlan 
zaman dilimi i<;erisinde turistik pazarlama ve satl~ sektorii canlanmaktad1r. 

il<;ede yama<; para~iitii sporu amator ve profosyonel olarak yap1lmaktadu. Ulusal olarak yan~malar se<;
meler il<;ede yap1lmaktad1r. il<;e belediyesi olarak bu spor desteklenmekte ve aynca belediye biinyesinde 
bir taklm olu~turulmu~tur. Olke genelindeki yan~malara katllan bu tak1m il<;enin adm1 duyurmaktadu. 

il<;e tanmsal olarak gii<;lii bir yap1ya sahiptir. Tanmsal iiretim yatmm1 i<;in uygun arazilerin olmas1, il
<;enin tanm i<;in uygun ekosisteminin olmas1, altematif tanma a<;1ktu. Topraklann meyvecilige, sebzecilige 
ve hububat ekimine uygun ve bunlann il<;ede geli~mi~ organik tanm yap1lan koylerimiz bulunmaktad1r. 

Hayvanc1hk potansiyelinin kuvvetli olmas1, kii<;iikba~ hayvanc1hk i<;in mera varhg1, anc1hk i<;in bolge
nin uygun olmas1, il<;ede sanayile~menin varhg1, OSB'nin varhg1 ve altyap1smm hazu olmas1, i~giicii mali
yetinin dii~iik olmas1, diinya standartlannda iiretim yapan firmalann mevcut olu~u, 100'iin iizerinde ulusla
rarasl ticaret yapabilecek ~irketin varhg1 ve ozellikle g1da makineleri ve otomotiv yedek par<;a dallannda ih
racata yonelik iiretim yapllmas1, demiryolu baglantlsmm iyi, koy ve beldelere ula~1mm kolay olu~u, yap1 ve 
ekonomik olarak bir<;ok ilden daha biiyiik olmas1, kurumlar aras1 i~birliginin saglam olmas1, Ticaret Borsa
Sl'nm olmas1 ve hububat ticaretinin artl~ gostermesi Meslek Yiiksek Okulu ve Saghk Yiiksek Okulu'nun 
bulunmasl il<;emizin one ylkan ozelliklerindendir. 



-Cografi olarak ii<;; bolgenin kesi~tigi noktada, bir mikroklima yap1smdadu. 

-Tarihi ve kiiltiirel varhklar a<;;1smdan bolgesinde <;;ok<;;a tarihi yap1 ve kiiltiir eseri bulunmaktad1r. 

-Turizm konusunda Nasreddin Hoca adma 53 y1ld1r kesintisiz ~enlik ve anma etkinlikleri yap1lmaktadu. 

-il<;;ede yeti~tirilen onemli tanmsal iiriin olan kiraz adma tescil almml~tlf. 

-Bolgesinde egitimde, ticarette ve saghkta <;;evre il<;;elerin tercih ettigi bir ~ehirdir. 

-Bagh oldugumuz ile uzakhg1mm 140 km olmas1 ve aynca ilimizin 30 il<;;eye sahip olmas1 gelen kaynaklar 
a<;;1smdan yetersizlik gostermektedir.Aynca ilde bulunan resmi i~ler i<;;in halkm kar~1la~t1g1 s1kmtllar olmak
tadlr. 



• 
IL<;E OLA K GfJ<;LU 
(RE BET<;i) OLMAK 

iSTEDiGiMiZ KONULAR I SEKT0RLER 

Ak~ehir ve <;:evresinde ekonomi tanma ve ticarete dayanmaktad1r. <::ah~an niifus, merkezde hizmetler sek
toriinde, <;:evre yerle~im alanlannda tanm ve hayvanc1hk i~lerinde <;:ah~maktadu. 

il<;:emiz tanmsal iiretim olarak meyvecilikte kendine has Ak~ehir kiraz1, vi~ne, <;:ilek gibi meyvelerin ya
nmda tarla bitkilerinde de <;:e~itlilik ve iiretim miktan olarak da olduk<;:a geni~ bir yelpazeye sahiptir. Ancak 
yap1lan iiretim sonunda elde edilen iiriinleri tasnif, i~leme, ambalajlamaya yonelik tesislerin olmay1~1, 

mevsim olarak da en <;:ok bulunan zamanda piyasaya siiriilmesi, taze olarak tiiketilmesi gereken meyvelerin 
depolanmasma yonelik fiziki mekanlann olmay1~1 iireticilerimizin serbest piyasa ekonomisinin ac1mas1zh
gma ugramasma ve olduk<;:a dii~iik bir fiyatla iiriinlerin satllmasma sebebiyet vermektedir. Bu durum iiretim 
yapan <;:ift<;:ilerimizin maliyetlerini kar~1lamakta ve pazarhk sansm1 yok etmektedir. Bununla beraber sana
yicilerin yeni i~ kollanna girememesi, iiretilen meyvelerin gerek katma degerini artt1rmas1 gerekse iireticile
rin iiriinlerini degerinde pazarlayabilmesinin yanmda sanayicilerin mamul madde olarak yeni iiriinler ortaya 
<;:1karmasma ve pazarlamasma olumsuz etki etmektedir. <::arpan etkisi olarak da bu alanda bir sanayile~me 
olmay1~1 istihdam edilebilecek ki~ilerin i~sizligini ortaya <;:1karmaktad1r. 

Bu olumsuzluklan gidermek, iireticilerin elde ettikleri kan attlrmak, sanayicilerin yatmmlan yogunla~tlr
mak ve bolgeye yeni yatmmc1lar <;:ekmek i<;:in yap1lmas1 gerekenlerin ba~mda iiriinlerin pazarlanmasmda 
birlikler, kooperatifler veya ziraat odas1 yoluyla ortak bir organizasyon ve birliktelik saglanmahd1r. Bu ~e
kilde pazarlamada belirli bir gii<;: elde edilmi~ olacaktlr. 

Ticaret ve Sanayi Odasmca il<;:ede ve <;:evre il<;:elerimizde iiretilen tanmsal iiriinlere ait bir fizibilite raporu 
olu~turularak bu konuda faaliyet gosteren iilkenin ve il<;:enin miite~ebbislerine yatmm yapmalan i<;:in gerek
li kolayhklar saglanmah, miite~ebbisler ozendirilmeli, faaliyetleri kamu ve STK'lar tarafmdan desteklen
melidir. G1da Tanm ve Hayvanc1hk Bakanhg1, AB fonlan, Uluslar aras1 ve ulusal ajanslann bu faaliyetlere 
verdikleri hibeler takip edilmeli miite~ebbisler haberdar edilmelidir. 

Bu ~ekilde il<;:enin hem tanmsal iiretimi deger kazanacak, kalite ve iiretimde art1~ dogal olarak artacakt1r. 
Sanayi a<;:1smdan baklld1gmda da yeni bir faaliyet kolu olu~acak, il<;:emizde mevcut, one <;:1kan g1da makine
leri imalatl da bu faaliyetlerden olumlu olarak etkilenecektir. Tanma dayah sanayinin olu~mas1 il<;:emizin 
stratejik kalklnmasmda onemli bir yere sahiptir. 

il<;:emizin geli~mesine katklda bulunacak ve rekabeti saglayacak diger bir alan ise turizmdir. Anadolu'daki 
uygarhklardan bu giine kadar gelmi~ olan fazlaca kiiltiir ve tabiat varhg1m1zm yam s1ra ba~ta Nasreddin 
Hoca olmak iizere tanmm1~ <;:ok<;:a ki~inin yeti~tigi ve il<;:emiz ile amlan tarihi ki~iliklerin etkin olarak tamtll
masl (gerekmektedir). 

il<;:emiz, yakm tarihimizde de Kurtulu~ Sava~1'nm ba~latllmasmda onemli kararlann ahnd1g1 bir yerdir. 
Yaylac1hk ve agro turizmde de mevcut potansiyellerimiz fazlaca mevcuttur. il<;:e olarak sahip oldugumuz 
fakat harekete ge<;:iremedigimiz potansiyel turizmimizin etkin olarak tamt1lmas1, geli~me ve kalkmmam1zm 
oniinii a<;:acaktu. 

Bunun i<;:in il<;:e olarak yapmam1z gerekenlerin ba~mda sahip oldugumuz kiiltiir ve turizm varhklanm1zm 
bir envanteri <;:1kanlmah, tiim eserlerimizin oncelikle <;:evre ve bolgemizden ba~lamak iizere tamtlmmm ya
pllmasl i<;:in bir platform olu~turulmahdu. il<;:emizin uluslararas1 ve ulusal diizenlenen tur programlannda 
yer almas1 saglanmahd1r. 

il<;:ede agro turizm ve organik iiretime yonelik yerler tespit edilmeli yatmmlara ba~lamlmas1 i<;:in fizibilite 
ve <;:ah~malar planlanmahdu . 



• 
IL<;EYi iLGiLENDiREN VE 
ETKiLEYEBiLECEK MU 

YATIRIMLARI 
Bolgemizde faaliyet gosteren KOP idaresi Ba~kanhg1 eliyle plan olu~turulma 9ah~malan devam etmek

tedir. Yatmm planma ahnm1~ ve planlanan bir yatmm yoktur . 



Mev lana 
Kalk1nma Ajans1 

Development Agency 


