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Gazeteci - Yazar

MUSTAFA ARSLAN

Yeniden inşa etmekte olduğumuz medeniyeti-
mizin dayandığı temel noktaları saysak ilk başa 
Konya’yı koymamız gerekir.
Yüzyıllar boyu çekim merkezi olmuş, bünyesine 
aldığı farklı kültür ve yapıları, öz benliklerini ko-
rumalarına izin vererek yeniden yoğurmuş coğ-
rafyanın adıdır Konya.
Selçuklu çekirdek medeniyetinden Dünya Dev-
leti Osmanlı’nın filizlendiği ve an itibari ile de 
Türkiye’yi Yeniden Büyük Türkiye yapacak  ve 
yeni bir dünyaya yürüyüşün vücut bulduğu şe-
hirdir Konya.
Konya, Kardeşliğin Başşehri’dir. Mazluma sahip 
çıkmanın timsali, bir arada yaşamanın numune-
sidir.
Gönül coğrafyamızın hizalandığı Bosna, İstan-
bul, harap Şam, Bağdat, Kahire gibi bir dayanak 
noktası, temel direktir. 
Göz ucu ile tüm coğrafyamızda takip edilen bir 
şehir olmakla beraber, tüm İslam Coğrafyası’nı 
gözleyen, izleyen, gelişmelere anında tepki ve-
ren bir vatan toprağıdır Konya.
Çatalhüyük’ten itibaren üretimin ve girişimcili-
ğin hayat bulduğu, öz sermaye ile başarı hika-
yelerinin yazıldığı şehirdir Konya.
Konya daima arayan, deneyen, yılmayan, azim 
ve kararlığın, sabrın örneğidir.
Ortak değerleri dünden alıp bugün de yaşa-
yan, yarın da yaşanması için model olan şehirdir 
Konya.
Gölge altına sığınanlara rağmen, elini nasırdan, 
alnını terden, sinesini mücadeleden sakınmayan 
insanların yurdudur Konya.
Evet.
Konya bir ömür süren sevda,  bizim de aşkla 
bağlı olduğumuz şehirdir.
Önyargı ile gelinse de gönül bağı ile gidilen bel-
deden bahsediyoruz.

Türkiye’nin yakın siyasi tarihinde ideolojik 

kamplaşmalara ve siyasi çalkantılara maruz 
kalsa da tarihe, medeniyete, insanlığa ve inan-
ca sorumluluğunun tam farkındalığıyla varlığını 
koruyan bir merkezdir. Konya, tarihinden aldı-
ğı güç, yüksek kapasiteli beşeri sermayesi ve 
sağlam toplumsal organizasyonu ile tüm geri 
çekme hamlelerine rağmen vakarla ileriye yürü-
müş, milletini doyuran bir tarımsal üretimi, dün-
ya ile yarışan  sanayi üretimi ile kutup yıldızı gibi 
parlamayı sürdürmüştür.

İslam coğrafyası başta olmak üzere dünyanın 
neresinde bir mazlum toplum varsa, neresinde 
açlık, neresinde bir felaket varsa Konya hep ora-
dadır. 
Konya, ülkenin zaman zaman çekilmek istendiği 
etnik kavlarının da model ilacıdır.  Uzak ve ya-
kın geçmişinde göçlere kucak açan,  gelenleri 
kültürel zenginliğe katkı ve üretimi geliştirme 
fırsatına dönüştürmeyi bilen bir medeniyettir 
Konya. İşte bu yüzden Konya’da gettolaşma da 
olmaz, etnik köken ve meşrep kavgası da. Kay-
nağı inancındadır. 

Hz. Mevlanalar, Şems-i Tebriziler, Sadrettin-i Ko-
neviler, Nasrettin Hocalar, Seyyid Harun Veliler, 
Hadimiler, Hacıveyiszadeler ve halen Konya’nın 
mayasını oluşturan nice isimsiz Allah dostları 
sayesinde inşa edilen Konya, insanıyla, inancıyla 
dimdik ayaktadır.

Konya Türk Siyaseti’nin yön bulduğu, kendini 
yeniden ürettiği merkezlerin başındadır. Son 
çeyrek asırda ülke siyasetindeki merkez anlayı-
şı Muhafazakar Sağlıcılık’tan, İslami Duyarlılık/
Muhafazakarlık eksenine evrilmiştir. İster gele-
neksel sağ ve sol, isterse başkaca yaklaşımlar 
siyaset yaparken artık milletin değerlerini göz 
ardı eden, milletin değerleri ve yaşama biçimi 
ile alay eden, tepeden bakan ve hatta mücade-
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le eden anlayışlarına Konya’da şekillenen siyasi ekol sayesinde 
son vermek en azından açık etmemek durumunda kalmışlardır.

Konya, Marmara’da yaşanmakta yoğun deprem riski, aşırı nüfus 
sıkışması açısından ülkemiz adına büyük bir imkanı barındır-
maktadır. Ülkenin sanayisinin ve nüfus yoğunluğunun bu kadar 
dar bir alanda bulunması çevre ve güvenlik risklerini de bera-
berinde getirmektedir. Girişimcilik geleneği, üretim altyapısı ve 
yetişmiş insan gücü ile Konya Türkiye’nin yeni ve alternatif üre-
tim merkezi olmaya adaydır.

Kamu yatırım programında yer alan Metro Projesi’nin hayata 
geçmesi Konya’nın en büyük özellikleri arasında yer alan “kü-
çük şehrin nimetleri ile büyükşehrin avantajlarını” bir arada bu-
lundurmaya ve  korumaya devam edecektir.
İklim değişikli konusuyla birlikte gelecek yıllarda daha da çok 
gündemde yer alacak küresel ölçekli “gıda tedariki” ve “gıda 
tedarik güvenliği” konuları da Konya’nın önemini katmerleye-
cektir. 

Konya hem Türkiye’nin hem de  komşu coğrafyalar başta ol-
mak üzere tarım ve tarıma dayalı ürünler ihracatımız açısından 
özel önem taşıyan bir merkezdir. Yeraltı sularının çekilmesi ile 
birlikte susuzluk tehdidi, obruk oluşumları dikkatle ele alınmalı, 
suyun verimli kullanımı ve alternatif su kaynaklarının temini de 
sağlanmalıdır.

Fosil enerji kaynaklarının beraberinde getirdiği çevre sorunları, 
ithalat nedeni ile feda edilen milli servet göz önüne alındığında 
Yenilenebilir Enerji konusunda hızla atılması gereken adımların 
gereği ortadadır. Güneş enerjisi başta olmak üzere Konya bü-
yük bir potansiyeli barındırmaktadır. Halen Türkiye’nin en bü-
yük güneş enerjisi tesis Karapınar’dadır. Jeotermal ve rüzgar ile 
birlikte önümüzdeki dönemde Konya’nın bu potansiyelini daha 
fazla harekete geçirecek yatırımlar gerçekleştirilmelidir.
Sanayi ve tarım ürünlerinin iç ve uluslararası pazarlara ulaşımı 
konusunda Mersin ve Antalya Limanları’na hızlandırılmış demir-
yolu ulaşımı projeleri hayata geçirilmelidir.
Bu çalışmada;
Tarımsal üretimimizi,

Hak ettiği ölçüde bilinmeyen muazzam sanayi üretimimizi,
Endüstri bölgelerimiz, organize ve küçük sanayi sitelerimizi,
Pek çok sahadaki ilk ve enlerimizi,
Tarihi ve kültürel zenginliğimizi,
Gölleri, akarsuları, şelaleleri, ova ve ormanlarımız ile tabii gü-
zelliklerimizi,
Camilerimizi,
Otel ve hastanelerimizi,
Su, ekmek ve ulaşımdaki ucuzluğumuzu,
Lale ve lavanta bahçelerimizi,
Konyalı olmasıyla gurur duyduğumuz isimleri,
Yerleşik belediyecilik geleneğimiz ile Konyalılara sunulan hiz-
metleri,
Mevlana Kültür Vadisi’nde yapılmakta olan çalışmaları,
Konyasporumuzun başarıları ile hazırlanmak olduğumuz İslam 
Oyunları’nı,
Park-bahçe ve Millet Bahçelerimizi sizlerle buluşturuyoruz.
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu Toplan-
tısı vesilesi ile yurdun dört bir yanından şehrimize gelen misa-
firlerimize Konya’yı sahip olduğu ve hakkıyla bilinmeyen pek 
çok özelliği ile anlatmak istedik.
Elinizdeki eserin ortaya çıkmasında çok sayıda kişi ve kurum 
çalışmaları ile katkı sundu. 

Sayın Bakanımız, Valimiz, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkan-
larımız değerli yazıları ile çalışmayı zenginleştirdi. Büyükşe-
hir, Selçuklu, Meram, Karatay Belediyeleri basın müşavirleri ve 
ekipleri fotoğraf ve doküman desteği verdi. Ticaret ve Sanayi 
Odası basın müşavirleri ve ekipleri de sizlerin ilgi ile takip ede-
ceklerine inandığımız raporları hazırladı. Fotoğraf Sanatçısı ve 
Yazar Ahmet Kuş fotoğraf arşivini  açtı. Yakın çalışma arkadaş-
larım Sorumlu Yazıişleri Müdürümüz Abdullah Akif Solak, Mu-
hammed Esat Çağla, Samet Aktaş içerik, Merve Durgut ile Emi-
ne Akhan tasarım, Fahri Altınok koordinasyon ile Furkan Kemal 
Arslan içerik oluşumunda büyük gayret gösterdi. 

Saydığım tüm kurum, kuruluş ve kişiler ile ismini burada saya-
madığım ancak Konya’nın hakkıyla tanıtılması için emek veren, 
katkı sunan herkese içtenlikle şükranlarımızı sunuyorum.
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Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı

MURAT KURUM

Hazreti Mevlana’nın “Gel” çağrısına milyonların 
kulak verdiği ve her gelenin adını şükürle andığı 
Konya, ilahi sevginin en yalın haline şahitlik ede-
ceğimiz bir şehirdir. Selçuklu’nun kadim baş-
kenti Konya, sokaklarının her karışında hakikat 
yoluna erenlerin ayak izlerine rastlayacağımız 
kutlu bir beldedir. Çatalhöyük, Karahöyük, Sille, 
Kilistra ve Alaaddin Tepesi gibi birçok tarihi ve 
kültürel değerleri sinesinde barındıran ve pek 
çok medeniyete ev sahipliği yapan Konya öyle 
bir şehir ki; Selçuklu döneminde “En Muhteşem 
Türk Şehri” mertebesine ulaşmış, bu unvana la-
yık görülmüştür. 

Ülkemizin en eski yerleşim merkezleri arasın-
da yer alan Konya’mız; kadim tarihiyle günden 
güne gelişmiş, pek çok mimari eserle süslenmiş 
ve kısa zamanda Anadolu’nun en mamur şe-
hirlerinden biri haline gelmiştir. Adeta bir açık 
hava müzesi olan, Türk tarihinin en eski ve en 
kıymetli eserlerine sahip Konya, aynı zamanda 
bir gönül diyarıdır. 
Gönül erenlerinin şehri Konya, tarihin her döne-
minde dünyaya ışık tutan bir ilim ve sanat mer-
kezi olmuştur. Eskilerin “Su akar yatağını bulur” 
dediği gibi tarihte de Konya, her zaman dün-
yanın birçok coğrafyasından bilim insanına ev 
sahipliği yapmıştır. Türk-İslam Dünyası’nın dört 
bir yanından gelen irfan ve sanat adamları Kon-
ya’da toplanmıştır.

Bahaeddin Veled, Şemsi Tebrizi, gönüller fatihi 
Hazreti Mevlâna başta olmak üzere Kadı Burha-
neddin, Kadı Sıraceddin, Sadreddin Konevi, Şa-
habeddin Sühreverdi gibi bilginler, Muhyiddin 
İbni Arabî gibi mutasavvıflar Konya’ya yerleş-
mişler, verdikleri eserlerle şehri bir kültür mer-
kezi haline getirmişlerdir. 

Yine Konya’mızdaki tarihi ve tasavvufi şahsiyet-
lerin engin hoşgörüleri, bilim, sanat ve teknik 
alanlardaki üstünlükleri, köklü kültürel ve sosyal 
yapıları, Anadolu’yu bizlere yurt kılan en büyük 

etkenlerden olmuştur. Bu anlamda ecdadımız; 
Alaeddin Camisi, Sahip Ata Külliyesi, Karatay 
Medresesi, İnce Minareli Medrese, Sırçalı Med-
rese’nin yanı sıra Selçuklu ve Osmanlı dönemine 
ait pek çok cami, han, hamam, çeşme, köprü, 
tekke, kervansaray, hastane, su yolu ve diğer 
altyapı kuruluşlarıyla güzel şehrimizi imar, inşa 
ve ihya etmiştir. Stratejik konumu, bilim, kültür, 
sanat, sanayi, ticaret, tarım ve ekonomisiyle gü-
nümüzde de ülkemizin lokomotif şehirlerinden 
biri olan Konya, yine Meke Gölü, Yerköprü Şe-
lalesi, Beyşehir Gölü, Meram Bağları ve sahip 
olduğu binlerce yıllık mağaralarla eşsiz doğal 
güzellikleriyle de ülkemizin en önemli cazibe 
turizm merkezlerinden biri olma özelliğini sür-
dürmektedir. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
olarak biz de böylesine güzel, böylesine kıy-
metli Konya’mızda bir taraftan millet bahçeleri-
mizle yeşil alan miktarını artırıyor; diğer yandan 
bin yıllık ecdat mirası Alâeddin Tepesi’nin çev-
resinde oluşan görüntü kirliliğini ortadan kaldı-
rıyoruz.  

Yine bir yandan dar gelirli hemşerilerimiz için 
binlerce sosyal konut inşa ederken diğer yan-
dan Şükran Mahallesi, Mevlâna Meydanı, Mev-
lâna Çarşısı ve Altın Çarşı gibi birçok noktada 
kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam edi-
yoruz.  Özellikle sanayi alanlarının dönüşümü 
noktasında Konya’mızda çok özel, çok önemli 
projeler yürütüyoruz.  Köhnemiş sanayi alanla-
rını şehirlerimizin dışına taşıyoruz. Bu anlamda 
Türkiye’nin ilk Sıfır Atık Sanayi Sitesini Kon-
ya’mızda inşa ediyoruz. 

Bu vesileyle; son derece titizlikle hazırlanan, 
Konya’mızın ve ülkemizin istifadesine sunulan 
“Konya Türkiye’nin Çekirdeği” eserinin bizlere, 
gelecek nesillerimize önemli bir kaynak oluştu-
racağına inanıyor, eserin hazırlanmasında eme-
ği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

‘EN MUHTEŞEM TÜRK ŞEHRI’
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Konya Valisi

VAHDETTİN
ÖZKAN

Tarih boyunca kentler, yeniliğin cereyan ettiği 
mekânlar olarak ekonomik gelişmenin de  itici 
gücü olmuştur. Kişi başına düşen GSYİH (Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla) ve işgücü verimliliği gibi kri-
terler bakımından kentler, ait oldukları ülkele-
rin ulusal ortalamalarının üzerinde bir büyüme 
performansı sergilemeleri, kentin ekonomisiyle  
birlikte ulusal ekonomik göstergeleride iyileştir-
mektedir.

Anadolu’nun merkezinde 41.000 km2’lik alanı 
kaplayan Konya, İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağ-
layan bir geçiş yolu olan Toros Dağları’nın etek-
lerinde bulunmaktadır. En fazla komşu ile sahip 
olan Konya’nın etrafını Ankara, Eskişehir, Kara-
man, Antalya, Isparta, Afyon, Mersin, Aksaray ve 
Niğde çevrelemekte olup 10 milyondan fazla in-
sana komşu durumundadır.
 
Konya’daki yatırım avantajlarından biri de şehrin 
coğrafi konumudur. Zengin, köklü geçmişi, gü-
venli konumu, tarımsal sanayii, genç nüfusu, kent 
hayatı, kültürü, ulaşım ağı ve teşvik sisteminde-
ki avantajlı konumu ile Konya hızla büyüyor ve 
büyürken de yatırımcılarla kazancını paylaşıyor. 
Aynı zamanda Konya, jeolojik olarak deprem ris-
kinin en düşük olduğu iller arasındadır.
 
2 milyonu aşkın nüfusa sahip olan Konyamız, 
ülke nüfusunun %2,6’sına da ev sahipliği yap-
maktadır. Nüfusunun %16,5’ini, 15-24 yaş arası 
“genç nüfus” oluşturmakta olup, faal 5 üniver-
sitesinde öğrenim görmekte olan 120.000’den 
fazla öğrencisi ile eğitim seviyesi ve kalifiye iş-
gücü bağlamında da oldukça iyi bir durumdadır. 
Öğretim elemanı sayısında ve örgün üniversite 
öğrencisi sayısında ise ilimiz Türkiye’de 4. sırada 
yer almaktadır.

Ulaşım ağının kalbinde yeralan Konya’dan An-
kara, Eskişehir, Kocaeli ve İstanbul’a hızlı tren 
bağlantıları ile de erişmek mümkündür. Ankara 
ve Eskişehir’e hızlı tren ile ulaşım süresi yakla-
şık 2 saat iken, İstanbul’a ulaşım ise 4 saat 20 
dakika sürmektedir. Konya, havalimanı ile İstan-
bul’a uçuş imkânı sağlamakta olup buradan da 
dünyanın birçok noktasına erişim imkânı bulun-
maktadır. Ayrıca, belirli dönemlerde Avrupa’da-
ki önemli şehirlere doğrudan uçuş imkânları da 
bulunmaktadır. Bölünmüş yol ve il devlet yolu 
uzunluklarında birinci olan ilimizden 3 saatlik 
karayolu yolculuğu ile 10 milyon insanımıza eriş-
mek mümkün olup, Türkiye’nin en büyük liman-
larından birisi olan Mersin Limanı’na yaklaşık 350 
km uzaklıktadır.
 
Konya sanayii 1980’lerden sonra çeşitli sektör-
lerde büyük gelişim kaydetmiştir. Bunların ara-
sında makine imalatı, otomotiv yedek parça 
sanayi, metal döküm, gıda endüstrisi, araç-üstü 
ekipman üretimi, plastik-ambalaj, araç üstü vinç 
ekipmanları, imalatı, tarım makineleri, silah sana-
yi ve ekipmanları ile değirmen makinesi üretimi 
rekabetçi sektörler olarak öne çıkmaktadır. Yakın 
bir geçmişte gelişim gösteren bazı sektörler ise 
yenilenebilir enerji, yazılım, savunma sanayii ve 
ilaç sektörleridir.
 
Konya’nın Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla paylarına ba-
kıldığında sanayi sektörü %26,2-tarım sektörü 
%18,6- hizmet sektörü ise %45,4 paya sahiptir.
 
Konya, ülkemizde metal işleme makineleri sek-
töründe, araç üstü ekipman sektöründe, tarım 
makineleri ve ekipmanları sektöründe, av tüfek-
leri imalatında Türkiye pazarının lider üreticisi 
konumunda olup, tarım makineleri ve ekipman-

TÜRKIYE’NIN MERKEZINE BIR YATIRIM YOLCULUĞU: KONYA
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ları, ülkemizin ihracatında 1. Sırada,savunma sanayi ihracatında 
ise 4. Sırada yer almaktadır.
 
İSO 1000 listesinde toplam 22 firması bulunması ile birlikte bu 
listede yeralan ancak başka il odasına kayıtlı olmasına rağmen 
Konya’da üretimi ve yatırımı olan birçok büyük şirket de bu-
lunmaktadır. Otomotiv yan sanayi, döküm, ayakkabıcılık, tarım 
makineleri, savunma sanayi gibi alanlarda 7 adet de kümelenme 
çalışması yürütülmektedir.
 
Her geçen gün sanayi ve üretim alanlarındaki yükselen ivme-
siyle dikkat çeken Konya, ülkemizde sanayi işletmesi sayısında 
5., otomotiv yan sanayi ve ana metal imalatçıları sayısında 2., 
makine-ekipman imalatçıları sayısında 3., metal ürünleri imalatçı 
sayısında 3. ve gıda imalatçıları sayısında 4.sırada yer almaktadır.
 
ASELSAN gibi savunma sanayinin öncü bir yatırımının şehrimize 
kazandırılması ile de şehrimiz sanayinin önemli bir üssü haline 
gelmiştir. Mahalli ve geleneksel olarak yapılan üretimler bu sa-
yede küresel piyasalara hitap edecek bir pazarın içine girecektir. 
Bu, ilimiz, memleketimiz ve devletimiz için büyük bir yatırım ve 
değerdir. Savunma sanayinde ASELSAN’ın bu bağlamda ortaklı-
ğı bizim açımızdan çok önemli bir husustur. Konya aynı zamanda 
Türkiye’de toplam sanayi sitesi alanında 1., toplam sanayi alanın-
da 2., toplam OSB alanında ise 5. sırada olup, ülkemizin en fazla 
sanayi sitesine sahip ilidir.
 
23 Ar-Ge ve 1 Tasarım Merkezinin bulunduğu Konya’da, Tekno-
kent ve Innopark Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile inovasyon ve 
girişimcilik ekosistemini geliştirmeye odaklanan Konya, 50.000’i 
aşkın işyeri, 440’dan fazla yabancı sermayeli firması, 11 Organize 
Sanayi Bölgesi ve 94 sanayi sitesi ile ülkemizin tarım, sanayi ve 
ticaret merkezi olarak önemli bir cazibe merkezi haline gelmiştir.
 
Türkiye’nin en büyük 3.OSB’sinde genişleme çalışmaları devam 
ediyor olması bölgemizde yeni taleplerin de artmasına neden ol-
maktadır. İl merkezimizdeki OSB’nin 5.kısım genişleme alanında 
tüm tahsisler tamamlanmış olup, 6.kısımla ilgili genişleme ça-

lışmaları da devam etmektedir. Aynı zamanda ilçelerimizde de 
OSB’ler ile ilgili önemli atılımlar yapılmış olup, yerel ve bölgesel 
kalkınmada üretim sinerjisi hep canlı tutulmuştur.Ayrıca; Tarım 
Makineleri İhtisas OSB, Akşehir Gıda İhtisas OSB ve Ereğli Gıda 
İhtisas OSB kuruluş çalışmaları da devam etmektedir. Karapınar 
Enerji İhtisas ve Konya Teknoloji isimleri ile 2 adet de Endüstri 
Bölgesi bulunmaktadır. Bu özellikleri ile Konya, yüksek teknoloji 
odaklı üretimindeki payını artırmakta ve yatırımcılar için her ge-
çen gün daha da cazip hale gelmektedir.
Konya, Türkiye’de alınan patent sayısında 7., marka tescilinde 6., 
faydalı modelde 5., tasarım da ise 6.sıradadır. Ayrıca Konya’da 
49 Coğrafi İşaretli ürün bulunmaktadır.
 
Türkiye’nin en büyük 4. fuar merkezine sahip Konya’da, her yıl 
Türkiye’nin en büyük uluslararası fuarlarından biri düzenlenmek-
tedir.
 
Stratejik alanlarda da az bir para ile birçok firmanın önünü aça-
cak bazı çalışmalar vardır.  Bunlara iyi örneklerden birisi de yine 
“Model Fabrika” olarak bilinen, yetkinlik ve dijital dönüşüm mer-
kezi diyebileceğimiz bir alan Konya’ya kazandırıldı. KTO Karatay 
Üniversitesi ve Ticaret Odasının beraber yürüttüğü çalışma olan 
Akıllı Teknolojiler Merkezi’nin kurulmasının da önemli bir atılım 
olduğunu belirtmek istiyorum.
 
Kalkınma Ajansımız’ın güdümlü proje desteği ile Ticaret Odası 
tarafından kurulan Konya Mesleki Eğitim Merkezi, içinde sanayi-
ye dönük çok önemli eğitimlerin yanı sıra birçok alanda hizmet 
veren yapıların buluştuğu bir çatı konumundadır.
 
Son 22 yılda ihracatını 35 kat arttıran ilimiz, devam eden projele-
rin tamamlanmasıyla birlikte birçok alanda olduğu gibi yatırımın 
da gözde merkezi olacaktır. 2.900’den fazla ihracatçı firmasıyla 
180’den fazla ülkeye yaklaşık 3 milyar dolar ihracat yapan ilimiz, 
1,75 milyar dolar lehte dış ticaret fazlası vermektedir. Dış ticaret 
fazlası verdiği ülkeler arasında; ABD, Birleşik Krallık ve Kanada 
yanı sıra Almanya, İtalya, Fransa, Belçika, Hollanda gibi ülkelerin 
de bulunduğu 24 Avrupa Birliği ülkesi de yer almaktadır. Konya 
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ihracatının %95,7’sini ise imalat sanayi oluşturmakta olup, ku-
rumsal ve ekonomik alanlar düşünüldüğünde bu rakamların çok 
daha ötesinde ihracat yapabilecek kabiliyeti ve potansiyeli mev-
cuttur. 
Devlet yatırım programı çerçevesinde yapılan kamu yatırımları 
ve özel sektörün önünün açılması için Valiliğimiz Koordinasyo-
nunda kamunun, üniversitelerin, meslek kuruluşlarının, sanayinin 
iş birliği yaparak geliştirdiği projelerin artmasını temenni etmek-
le birlikte Önümüzdeki dönem 3,5 milyar Doları aşkın İhracat 
yapmayı hedefliyoruz.

Konya, coğrafi konum olarak da güneş radyasyonu (güneş ışını-
mı) değerleri ve güneşli saatler açısından Türkiye’nin en uygun 
bölgesi olup, Türkiye’de en iyi radyasyon (güneş ışınımı) ve gü-
neş ışığına maruz kalmaktadır. Coğrafi olarak uygun eğime sa-
hip geniş ovalarla kaplı olan bölge böylece güneş enerjisiyle ilgili 
yatırımlar için uygun bir konum halindedir. Buna ek olarak, en 
zengin linyit kömür maden rezervlerinden biri Konya-Karaman 
Bölgesi’nde bulunmaktadır. Hızla artan enerji talebi ile birlikte 
bölge, aynı zamanda hidroelektrik, güneş, rüzgâr ve biokütle 
enerjisi açısından da büyük bir potansiyele sahiptir.
 
Türkiye’nin tahıl ambarı konumunda bulunan ilimiz; toplam tarım 
alanı, toplam tahıl üretimi yanı sıra süt, un, şeker, buğday, arpa, 
şeker pancarı, lale, mısır (dane), havuç, patates (diğer), yonca 
(yeşil ot), fiğ (macar) (yeşil ot), kuşyemi, bezelye, korunga (to-
hum), acıbakla üretiminde Türkiye lideri konumundadır. Kuru fa-
sulye, kimyon, mısır (silajlık), buğday (durum), ayçiçeği (yağlık), 
üzüm (kurutmalık-çekirdekli), vişne, kırmızılahana, kültür manta-
rı, haşhaş (kapsül ve tohum), kişniş, pepino (sera), turp (bayır), 
buy (çemenotu), çim tohumu üretiminde Türkiye’de 2.sırada ve 
kiraz, mercimek (yeşil), rezene, elma (diğer), kavun, kolza (ka-
nola), kabak (çerezlik), fiğ (macar) (dane), yonca (tohum), nane 
üretiminde  Türkiye’de 3.sıradadır.Hayvancılık açısından da Kon-
ya; canlı hayvanlar değeri, hayvansal ürünler değeri, büyükbaş 
hayvan sayısı, sığır (kültür) sayısı ve kümes hayvanı sayısında 
1.sırada, toplam küçükbaş hayvan ve yerli koyun sayılarında 2.sı-
rada ve yumurta tavuğu sayısında ise 3.sırada yer almaktadır.

Bunun yanı sıra önemli bir turizm merkezi olan ve her yıl 2 mil-
yondan fazla kişiye ev sahipliği yapan il inanç, kültür, doğa turiz-
mi yatırımları açısından da son derece elverişlidir. Kapadokya ve 
Antalya gibi önemli turizm merkezlerinin geçiş güzergâhındadır.

7 adet 5 yıldızlı otele sahip ilde yer alan tüm dünyadan ziyaretçi 
ağırlayan Mevlâna Müzesi ise Türkiye’nin en çok ziyaret edilen 
2.müzesidir. 
 
13’ü özel olmak üzere 45 hastanesi bulunan ilde 4.300’den fazla 
doktor ve 7.500’den fazla yatak kapasitesi mevcuttur. 1.250 ya-
taklı Şehir Hastanesi faaliyete geçirilmiştir
 
2017 yılı SEGE çalışmasında Konya 0,668 skor ile 2. kademede 
yer almış olup. Iller arası sıralama da ise 14. sıradadır.
 
Türkiye’de teşvik sistemi illerin sosyo-ekonomik kalkınma düze-
yine göre hazırlanmakta olup, ülkemiz bu bölgelerdeki şehirlerin 
gelişme düzeyine dayalı olarak altı bölgeye ayrılmıştır. Konya, 
yatırımcıların gümrük vergisi muafiyeti, KDV muafiyeti, vergi in-
dirimi, sosyal güvenlik prim katkı payı, arazi tahsisi ve benzeri 
avantajları alabilecekleri 2. bölgede yer almaktadır. 2021 yılı sonu 
itibariyle 577 adet ile ülkemizde en fazla teşvik belgesi düzenle-
nen 6.il olup, 19 ilçesi ise bir alt bölge teşviklerinden yararlanacak 
ilçeler arasına alınmıştır.
 
Bu bakış açısı ile Konya olarak bizler de sahip olduğumuz be-
şerî sermaye ve inovasyon altyapımızın farkında olarak ülkemizin 
kalkınmasına yerelden azami katkı sağlamaya çalışıyoruz. KOBİ 
ağırlıklı firmaların üretim yaptığı ilimizde; yeni açılan üniversite-
leri ile bilimsel bilgi kapasitesini arttırmaya yönelen rekabetçilik 
düzeyinin artması kalkınma için büyük önem arz etmektedir.
 
Konya olarak biz bu basamakları adım adım çıkıyoruz ve hedefi-
mize yaklaştıkça aslında daha çok yolumuzun olduğunu da gö-
rüyoruz.
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Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı

UĞUR İBRAHİM 
ALTAY

Çatalhöyük’ten bu yana yaklaşık 10 bin yıllık 
kadim bir tarihe sahip olan Konya’mız, hak ve 
hakikat Pir’i Hazreti Mevlana’nın, Sultan Alâed-
din’in, Nasreddin Hoca’nın, Sadreddin Kone-
vi’nin yaşam sürdüğü; kültürün, turizmin, tica-
retin, sanatın, ilmin ve inancın merkezi; hoşgörü 
iklimiyle tüm dünyayı kendine hayran bırakan 
bir şehir olarak öne çıkıyor. 

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmasının ya-
nında Selçuklu devletine başşehirlik yaparak 
ecdadımıza yarenlik eden bu topraklar asırlar-
dır kültürün ve medeniyetin önemli merkezile-
rinden biri olarak anılıyor.
 
Konya, Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sa-
hip ili olarak dünyanın birçok ülkesinden daha 
büyük bir yerleşim alanında geçmişte olduğu 
gibi günümüzde de şehirciliğin, üretimin, sana-
yileşmenin en güzel örneklerini veriyor.
Ülkemiz son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde güç-
lü yarınlara emin adımlarla yürürken sanayi ve 
teknoloji başta olmak üzere her alanda büyük 
bir atılıma şahit oluyoruz. Savunma sanayiinde, 
otomotivde, tarımda ve sosyal yaşantımızın he-
men her yerinde atılan bu adımlar hepimizi de-
rinden heyecanlandırıyor. 

Kendi insanız hava araçlarımızı, helikopterimizi, 
firkateynlerimizi üretiyor; kendi otomobilimizi, 
tankımızı, savaş uçağımızı üretmek için gayretle 
çalışarak önemli mesafe kaydediyoruz. 
Bizler de tarım, turizm, ticaret ve sanayi üssü 
olan Konya’mızda Büyük Türkiye’nin gücüne 
güç katmak için sanayicilerimizle, esnafımızla, 
işçilerimizle, çiftçilerimizle ve tüm paydaşlarla 
birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 

Çatalhöyük’ten bugüne üretimin merkezi olan 
şehrimiz pandemi sürecinde de ülke ekonomi-

sine katkı sağlamaya devam etti. 2021 yılında 
ihracatını yükselten Konyalı sanayicilerimiz ve 
iş insanlarımız; Konya tarihinin en yüksek yıllık 
ihracatını yaparak 2,997 milyar dolar ihracata 
ulaştı. 

Bu artış hızı bizlere Konya’nın sanayisinin ve 
üretim alt yapısının gücünü bir kez daha gös-
terdi. Konya olarak devletimizin desteğiyle hep 
birlikte üretmeye, istihdam sağlamaya devam 
edeceğiz. 
Belediyelikte de her zaman önde olan Kon-
ya’mızda özellikle Yeni Büyükşehir Yasası ile 
birlikte 31 ilçemizin tamamında Türkiye’ye mo-
del olacak belediyecilik anlayışını hayata geçir-
dik. Şehrin neresine giderseniz gidin; en küçük 
yerleşim yerinden en büyük ilçesine kadar her 
yerde Büyükşehir Belediyemizin mutlaka yatı-
rımları bulunuyor. 

Göreve geldiğimiz günden itibaren Konya Mo-
deli Belediyecilik anlayışıyla yoğun bir şekil-
de Konya’nın çehresini değiştirecek işlere hep 
birlikte imza atıyoruz. Yıllardır konuşulan Kon-
ya’nın hayallerini bir bir gerçekleştiriyoruz. Tüm 
ilçelerimizi sürekli ziyaret ediyor, her mahalle-
mizde hemşehrilerimizle kucaklaşıyor, bu kadim 
şehrin yarınlarını birlikte inşa ediyoruz.

Başta Dünya Belediyeler Birliği Eş Başkanlığı 
olmak üzere Türk Dünyası Belediyeler Birliği 
Başkanlığı ve üye olduğumuz uluslararası bir-
likte şehrimizi ve ülkemizi temsil ediyoruz. İs-
lami Dayanışma Oyunları ve 2023 Dünya Spor 
Başkenti gibi uluslararası organizasyonlara ev 
sahipliği yaparak dünyada Konya isminin daha 
fazla anılmasını sağlıyoruz.
Tarihi geçmişi ve yarınlara güçlü yürüyüşü ile 
gıpta edilen şehir olan Konya’mızda ülkemizi 
ve milletimizi gururlandırmak için gece gündüz 
demeden çalışmaya devam edeceğiz.

KONYA MODELI BELEDIYECILIK ŞEHRIN 
YARINLARINI INŞA EDIYOR
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Selçuklu Belediye Başkanı

AHMET
PEKYATIRMACI

Türkiye’nin yüzölçümü bakımından en büyük vi-
layeti olan Konya geçmişte Selçuklu Medeniye-
tine başkentlik yapmış Hz. Mevlana’nın manevi 
mihmandarlığıyla ve kucaklayıcılığıyla misafirle-
rini ağırlayan  kadim bir medeniyet kuran ecda-
dımızın bize emaneti. İlçemiz özelinde ise ismini 
taşıdığı Selçuklu medeniyetinden alan Selçuk-
lu,  682 bin 514 nüfusuyla  sanayi, kültür, turizm, 
ekonomi, eğitim, tarih gibi dinamikleriyle Ana-
dolu’nun parlayan yıldızı olmaya devam ediyor.  
Bizler de halkımızın teveccühü ile göreve geldi-
ğimiz günden bu yana bu mirasa sahip çıkmak 
ve hemşehrilerimizi günümüzün gerektirdiği tek-
noloji ile buluşturmak adına Selçuklu Belediyesi 
olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan Sel-
çuklumuza hizmet etmenin mutluluğunu yaşı-
yoruz. Selçuklu’nun marka değerini arttırmak ve 
hemşehrilerimizin huzur içinde yaşamasını sağ-
lamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 682 
bin 514 nüfusa sahip ilçemize, her yıl ortalama 20 
bin nüfus dahil oluyor. Selçuklu Belediyesi olarak 
hizmet planlamamızı bu doğrultuda oluşturuyo-
ruz.  

Selçuklu’da belediyecilik hizmetlerini yediden 
yetmişe bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçları-
nı dikkate alarak yapıyoruz. Halkımızın talepleri 
doğrultusunda belirlenen projelerimizin hizmet 
ve yatırımlara dönüşmesiyle Selçuklu’da küçük 
dokunuşlarla yepyeni bir çehre oluşturuyoruz. 
Selçuklu’nun katma değerini yükseltecek ta-
mamlanmış ve devam etmekte olan projelerimizi 
sizlere sunmaktan bahtiyarız.

Selçuklu’ya her zaman en güzel hizmeti verebil-
mek önceliği ile yaptığımız projelerlerin yanı sıra 
eğitime kültüre verdiğimiz destekle Konya’ya 
önemli bir kültürel mirası kazandırmak istiyo-
ruz. Selçuklu Belediyesi olarak kazandıracağımız 
Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi ile Türki-
ye’de ilk defa çocuklarımız yeteneklerine göre 

spor branşına yönlendirilerek o spor dalında 
kendisini geliştirecek. Tabi bu proje ile Türkiye’yi 
olimpiyatlarda temsil edecek sporcuları yetiş-
tirmek istiyoruz. Sanat Akademimizle yetenekli 
gençlerimizin sanat hayatına Selçuklu’da adım 
atmalarını ve Şehir Kütüphanemizle de Konya’ya 
önemli bir kültürel mirası kazandırmak istiyoruz. 
Bunların yanında enerji tasarrufu önem verdiği-
miz konulardan bir tanesi. Enerji tasarrufunu en 
yüksek düzeyde tutarak belediyemizin giderle-
rini azaltma anlamında projelerimiz var. Beledi-
ye hizmet binamızın çatısına yaptığımız güneş 
enerji panellerinin daha kapsamlısını Kelebekler 
Vadisi Parkımıza yaparak enerji sarfiyatımızı en 
aza indirmek ve Bağrıkurt mahallemizde yapaca-
ğımız tesisle de belediyemizin tüm elektrik mas-
rafını sıfırlayarak artıya geçmeyi planlıyoruz. Tabi 
bundan sonra yapacağımız tüm tesislerimizde de 
bu sistemi kullanarak her tesisimizin kendi elekt-
riğini üretmesi önemli projelerimizin arasında yer 
alıyor.  Kendi projelerimizin yanında projesi olan 
hemşehrilerimize de destek veriyoruz. Kültürel 
anlamda çalışmalarımız dönemlik değil her za-
man devam ediyor. Birim Müdürlerimiz, Başkan 
Yardımcılarımız, Encümen ve Meclis üyelerimiz 
ile birlikte aldığımız kararlarla Selçuklu’da en iyi 
hizmeti verebilmenin çabası içerisindeyiz. Ortak 
akılla aldığımız kararlar bize doğruya ve başarıya 
ulaştırıyor diye düşünüyorum. Ulaşım anlamında 
çalışmalarımız devam ediyor. İlçe genelinde yol 
çalışmaları kapsamında geçen yıl iki milyonun 
üzerinde asfaltlama çalışması yaptık. Bu yılda da 
750 bin metrekare asfalt hedefimizle ilçemize 
hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Altyapı anlamında 
da benzer çalışmaları yapıyoruz. Peyzaj çalış-
malarımız genel itibariyle parklarda yaptığımız 
çalışmalarımız var. Tüm bu çalışma heyecanımızı 
hemşehrilerimizin bize olan güveninden alıyoruz 
ve bu çalışma isteğiyle Selçuklu için yapacağımız 
daha bir çok projemiz var. Ortak akıl çerçevesin-
de hemşehrilerimizle birlikte Selçuklumuzu her 
zamankinden bir adım daha öteye taşımaya de-
vam edeceğiz.

ANADOLU’NUN PARLAYAN YILDIZI SELÇUKLU
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Meram Belediye Başkanı
Bir Meram Sevdalısı

MUSTAFA KAVUŞ

Pek çok şair, yazar, seyyah çok güzel şeyler söy-
lemiş Meram hakkında ama sanırım en güzelini 
Evliya Çelebi demiş; 
“Peçevi şehrinin Baruthane Mesiresi, Kırım’ın 
Sudak Bağı, İstanbul’un yüz yetmiş beşten faz-
la bahçe ve yanında gülistanları, Tebriz’in Şah-ı 
Cihan Bağı, bu Konya’nın Meram mesiresinin ya-
nında bir çemenzâr bile değildir.”
İşte, ‘Meram Bağları’ ifadesi bir efsane ya da bir 
slogan değil, yüzyıllar boyunca hak ettiği şanı ve 
şöhretidir bu toprakların… 

Sadece bağları mı? Suyun yeşile, yeşilin Geda-
vet’e, Gedavet’in insana, insanın tarihe, tarihin 
de bugüne koştuğu yerin adıdır Meram… Tüm 
bu özellikleriyle bozkırın ortasında açan nadide 
bir çiçek gibidir. Gelip görülmeyi ve keşfedilme-
yi bekleyen bir çiçek… Yaz mevsiminde bir akşa-
müstü Meram Son Durak’tan Aydınçavuş’a çam 
ve çiçek kokularının arasından usul usul yürüye-
rek çıkılan tepede Konya manzarası eşliğinde içi-
len bir çay ile başlayacak ve sanki hiç son bulma-
yacak bir keşif. Çiçek çiçek, bahçe bahçe, sokak 
sokak, ev ev, insan insan sürecek büyük bir keşif…  
 Biz sadece ekeriz Meram bereket olur, biz veririz 
meram bin verir, biz yurt isteriz Meram aşk olur, 
biz sükûnet isteriz Meram huzur olur… 
Sadece biz değil elbet, gören herkes ayrı aşık 
olmuştu Meram’a, Konya’ya. Her dönemden ayrı 
bir iz taşır çünkü. Hititler, Lidyalılar, İskender, 
Persler… Kilistra, Lystra; Roma, Bizans… Ve biz…  

Bu yüzdendir vurulan her kazmada fışkıran tarih;
İşte Kilistra, adı İncillerde geçen ve yeniden do-
ğuma hazırlanan  Lystra… 

Ama Meram çağlar boyunca en çok bizi bekle-
miş gibiydi sanki. Büyük bir özlem ve hasretle… 
O yüzden sanki biz ona değil de o bize gelmişti; 
işte, Meram Çayı köprüsü, Hasbeyoğlu Mescidi, 
Hamamı ve Dar’ülhuffazı, Şeyh Sadreddin Konevi 

Mescidi ve Türbesi, Sırçalı Medrese, İplikçi Camii, 
Tavus Baba Türbesi, dünyada bir aşçı için yapı-
lan tek türbe olan Ateşbâz-ı Velî Türbesi, Kızlar 
Kayası, Sahib-i Ata Camii ve Külliyesi, Arkeoloji 
Müzesi, Etnografya Müzesi, Sahip Ata Vakıf Mü-
zesi ve Atatürk Evi… Ve daha onlarcası misafirle-
rini ağırlamayı bekler… Dutlukır Millet Bahçesi ve 
80 Binde Devr-i Âlem Parkı’nda ise tarih ve huzur 
yan yanadır. 

Denizi bile yok neyini seversiniz derler bazen? 
Evet sokakları denize çıkmaz belki ama sokak-
lar insana çıkar Şehr-i Meram’da. İrfanı, vicdanı, 
merhameti, sevgisi, şefkati ve merhametiyle ile 
buram buram Anadolu kokan insanına… Her biri 
engin birer deniz olan insanına… Gökkuşağının 
altındaki hazine dolu şehir değildir Meram, gök-
kuşağının ta kendisidir. Yaşayanlar bilir ve anlar 
bunu… ‘Bir şehri yaşamak ve bir şehirde yaşamak’ 
arasındaki farkı Konya ve Meram anlatır en güzel. 
Bir şehri sevmek ne demek Konya’yı ve Meram’ı 
sevenler anlar. Herkesin hikayesi ve türküsü ay-
rıdır ama herkes birbirinin hikayesinde ve türkü-
sündedir bu şehirde.  Herkes birbirinin acısına 
ağlar, sevincine güler. Kahvelerin hatırı 40 değil 
140 yıldır mesela. Çayları daha bir demli muhab-
betleri daha bir koyudur ya da. Gönlünün zengin-
liği yansır sofralarına. Aşkları daha bir acılı başlar 
ama hep mutlu sonla biter örneğin. Bu şehirde 
yaşamak değil tek sevdamız, bu şehirle yaşlan-
maktır aynı zamanda. Sadece doğmak, yaşamak 
değil ölmek bile güzeldir bu şehirde…   

“Güzel ve anlamlı bir hayat için bir meramı olmalı 
insanın” 
Hedefsiz, gayesiz, amaçsız bir hayat neye yarar 
ki.
Şükür ki bizim iki meramımız var;  
Biri dünyayı cennet yapma meramımız, 
Biri de şu dünya sürgünümüzde cennet hasreti-
mize merhem olan Meram’ımız…     

GÜZEL VE ANLAMLI BIR HAYAT IÇIN 
HERKESIN BIR MERAMI OLMALI!
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Karatay Belediye Başkanı

HASAN
KILCA

Bu topraklar üzerinde tüm yapılar, tüm hizmet-
ler “Hak için halka hizmet” düşüncesi üzerine 
kuruldu. Çünkü mühim olan insan, baki kalan gö-
nüldür. Ecdadımız bir şehri imar ederken, vakıf 
medeniyetlerimizle, hizmetleriyle insana olduğu 
kadar doğaya ve doğada yaşayan tüm canlılara 
aynı hassasiyetle yaklaştılar. Bizler de ecdadımı-
zın mirası olan şehrimize, Karatay’ımıza aynı has-
sasiyetle yaklaşıyoruz.

Karatay samimiyettir. Medeniyet kokan rüzgâr-
larıyla, samimiyetliyle büyütür çocuklarını. Her 
köşe başında hayrından bir yudum miras bırakan 
çeşmeler, her karışında gönle dokunan erenler, 
türbeler, minberinde tarih kokan camiler karşılar 
insanını.

Bizler de Karatay’dan miras alacağımız samimi-
yeti, tevazu ve gayreti elden bırakmadan yaşıyor 
ve kadını, erkeği, genci, yaşlısı hep beraber Ka-
ratay’ı geleceğe gelenekleri ile birlikte taşıyoruz. 
Birlik olarak yollar aşıp en ücrasına varıncaya dek 
her karışına, her köşesine adaletle yaklaşıp, ge-
leneklerine sımsıkı sarılan bir ekiple birlikte Ka-
ratay’ın hizmetkârı olmaktan bahtiyarlık duyu-
yoruz. Adil bir hizmet anlayışıyla Karatay’ın dört 
bir yanını kalkındırıyor, medeniyetimizden gelen 
değerler ile yaşatıyoruz. Geleceğimizin geleneği-
mizde saklı olduğunu biliyor, bu inançla gelenek-
lerimize sımsıkı bağlanarak geleceğe yürüyoruz.

Tarihin ve varoluşun şiiridir Karatay. Gelenekleri 
ile büyüyen bir neslin anahtarı, Konya kültürü ve 
tarihinin merkezidir. Karatay tarihi ile Konya’nın 
çekirdeği ve özü durumunda bir yaşam alanı. Bizi 
yansıtan bir ayna gibidir Karatay. Kimi zaman 

dinginlik ve huzur, kimi zaman cesaret ve güç ve-
rir. Tıpkı tarihimiz gibi.

Konya’mızın her ilçesi, her yeri başka güzel. Ama 
bizim gönlümüzde önce Karatay var. Bizim için 
Karatay bir başka güzel. Tarihi değerleri, gönül 
erenleri ile bir başka. Karatay’a baktıkça kendimi-
zi, geçmişimizi görürüz. Keşfedilmeyi bekleyen 
höyüklerinden, Karatay Medresesi’ne, Şem-i Teb-
rizi Cami’nden, “Gönül Sultanı” Mevlana Türbe-
si’ne Karatay her dönem geçmişin mirası, bizim 
ortak tarihimizdir.

Bu bağlamda Karatay’ın doğasının, tarihi doku-
sunun ve kültürünün korunmasının, yapılacak 
bütün çalışmaların merkezini teşkil etmesi ge-
rekliliğine inanıyoruz. Yeni projeler ve yapılaşma 
kültürü içerisinde Karatay’ın dokusunu koruyup, 
doğal güzelliklerini, tarihini, kültürünü eserlerinin 
tanıtım çalışmalarıyla geniş kitlelere aktarılması 
için çalışıyoruz.

Tüm bunların yanında yöresel ve ticari değeri 
olan ürünlerin varlığı da bizi bu alanda cesaret-
lendiriyor. Karatay’ın marka değerini oluşturmak 
için tarımı, sanayisi, ticareti, kültürü, tarihi ile bir-
çok alanda markalaşan bir Karatay oluşturma he-
defiyle çalışıyoruz.

Karatay’a değer katmak istiyorsak bunu birlikte 
yapmalıyız. Çünkü başarının kilit noktası birlikte 
hareket etmekten, birlikte hareket etmenin te-
meliyse istişareden geçer. Karatay’ da yaşayan 
herkes bu şehrin geleceğinde söz sahibidir. Bu 
inancı kalbimizde taşıyor ve bunun gerekliliğiyle 
yürüyoruz.

ORTAK MIRAS GELENEĞIMIZLE YÜKSELIYOR
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TÜRKIYE’NIN TARIM BAŞŞEHRI
Konya, tarıma elverişli geniş arazi varlığı ile ülkemizin, “Tarım Başkenti” 
olarak kabul edilmektedir. Tarımsal üretimi, ticareti ve istihdamı yanında 
güçlü tarıma dayalı sanayisiyle de ülkemizin en önemli şehri konumun-
dadır. 
Konya’nın yüzölçümü 4.083.800 hektardır. Ülkemizin en geniş arazi 
varlığına sahip olup 1,8 milyon hektar alanda tarım yapılmaktadır. Kon-
ya’nın tarım alanı Türkiye’nin toplam tarım alanının %8’ini oluşturmak-
tadır. İşlenen tarım alanı Konya’nın toplam alanının %45,5’ini oluştur-
maktadır. 
Konya Kapalı Havzası, coğrafi konumu itibarıyla Türkiye’nin en az yağış 
alan bölgelerinden birisidir. Yıllık ortalama yağış miktarı 325-330 mm’dir. 
Türkiye’de kullanılabilir yüzey su kaynağının sadece %2’si Konya Kapalı 
Havzası’ndadır. Su yetersizliği dolayısıyla tarımsal üretimde 5 milyon 
400 bin dekar alan sulanmaktadır. Bu da ekonomik olarak sulanabilir 
alanın %30’una tekabül etmektedir. 

BİTKİSEL ÜRETİM 
Konya’da üretilen bitkisel ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında to-
plam üretimin %90,4’ünü tahıllar ve diğer bitkisel ürünler oluştururken, 
%7’sini sebzeler, %2,7’sini ise meyveler oluşturmaktadır. Hububat baş-
ta olmak üzere birçok tarımsal ürün üretiminde birinci sıradadır. Konya 
bitkisel üretim bakımından Türkiye’de öncü durumdadır. Toplam üre-
timin %90,4’ünü tahıllar ve diğer bitkisel ürünler oluştururken, %7’sini 
sebzeler, %2,7’sini ise meyveler oluşturmaktadır. Türkiye’nin tahıl üreti-
minin %11,5’i, buğday üretiminin %10’u, arpa üretiminin %15’i, kuru fasu-
lye üretiminin %19’u, şeker pancarı üretiminin %31’i, havuç üretiminin 
%57’si Konya tarafından karşılanmaktadır. Aksaray, Karaman ve Niğde 
illerini içine alan Konya Kapalı Havzası, 3 milyon tona yakın mısır üretimi 
ile de Türkiye’nin mısır ihtiyacının yarısını karşılamaktadır. Yine ayçiçeği 
üretimin de de Trakya’dan sonra öne çıkmaktadır. 2021 yılı toplam yem 
bitkisi üretim miktarı ise ise 5.088.597 ton. 2020 yılında 17.354.351 ton, 
2021 yılı 15.648.534 ton bitkisel üretim yapılmıştır.
Konya’nın yüzölçümü büyük olduğundan birbirinden ekolojik olarak 
farklı alanları bünyesinde bulundurmaktadır. Bu nedenle Konya’da çok 

sayıda meyve türünün yetiştiriciliğine rastlamak mümkündür. İlin özel-
likle Ereğli, Akşehir, Ilgın, Taşkent, Hadim ilçeleri iklim ve arazi özellikleri 
açısından bahçe tarımına uygundur.  Konya, Türkiye meyve üretiminin 
%2,2’sini gerçekleştirmektedir. Önemli meyve ürünleri elma, üzüm, kiraz, 
vişne ve çilektir. 2021 yılında kiraz üretimi ile Türkiye’de üçüncü sırada 
yer alırken, vişne üretiminde ise ikinci sırada yer almıştır.
Konya’nın yıllık sebze üretimi ise 2021 yılı itibariyle 1,3 milyon tondur. En 
fazla üretim 542 bin tonla sofralık ve salçalık domatestir. Domatesi 353 
bin tonla havuç, 118 bin tonla soğan, 115 bin tonla kavun takip etmektedir.  

ŞEKER PANCARI
Şeker pancarı üretiminde de Konya, en fazla ekimin olduğu yerdir. 2020 
yılında şeker pancarı üretiminin %31,4’ü Konya’da gerçekleşmiştir. 2020 
yılı üretimi 7.228.473 ton, 2021 yılı üretimi ise 5.734.306 tondur.  3 şeker 
fabrikasının olmasının yanında Afyon-Adapazarı-Amasya bölgelerinden 
de şeker pancarı talebi üretimde Konya’yı öne çıkarmaktadır. Bölgem-
izdeki şeker fabrikalarının kotasına baktığımızda; Konya-Çumra Şeker 
Fabrikası yaklaşık 3 milyon ton, Ilgın Şeker Fabrikası yaklaşık 1 milyon 
550 bin ton, Ereğli Şeker Fabrikası yaklaşık 1 milyon 550 bin tondur. 

ORGANİK TARIM
Konya’da organik tarım üretimi gerek üretici sayısı gerekse üretim alanı 
anlamında yıllara göre artış eğilimindedir. 2019 yılında 661 olan üretici 
sayısı verilen eğitimler ve destekler neticesinde 2020 yılında 2.292’ye 
ulaşmıştır. Üretim alanı 15.888 dekardan 48.003 dekara, üretim miktarı 
da 26.818 tondan 50.038 tona yükselmiştir. Buğday, vişne, ceviz çilek, 
üzüm, havuç, arpa, kimyon, kiraz, elma, patates vb. üretimlerinde or-
ganik sertifika sözleşmeleri başlatılarak organik üretime geçmeleri sağl-
anmıştır.

TOHUMCULUK
Konya sahip olduğu özellikler ile sadece bitkisel üretimde değil aynı 
zamanda bitkisel üretimin ana unsuru olan tohum üretiminde ülkem-
izin lokomotifi konumundadır. Türkiye tohumculuğunun %30-35’i Kon-

ya’da gerçekleşmektedir. Bu pay içinde Türkiye’nin arpa (%40), patates 
(%48), ayçiçeği (%50), yonca (%60), aspir (%97), kuru fasulye (%58), 
korunga (%40), yem bezelyesi (%28), buğday (%24) tohumu üretimi 
kapsamında ilk sırada yer almaktadır. Sektörün 2023 hedefi 1 milyon ton 
tohum üretimi, Konya’nın 2023 yılında bu sektördeki hedefi 400-450 
bin ton tohum üretimidir. Bu da Türkiye üretiminin %40-45’ini oluştur-
maktadır.

HAYVANCILIK
Küçükbaş, büyükbaş hayvan varlığı ile et, süt ve yumurta üretiminde 
de önemli bir potansiyele sahiptir. 957.478 büyükbaş hayvan sayısıyla 
birinci, 3.058.681 küçükbaş hayvan sayısıyla 2., 9.852.286 kanatlı hayvan 
sayısıyla 3. sırada yer almaktadır. 1,3 milyon tona yaklaşan süt üretimi, 
60-65 bin ton kırmızı et üretimi, 7-8 bin ton beyaz et üretimi, 3,5 milyar 
adet yumurta üretimi, 4,955 ton yapağı üretimi, 1,682 ton tiftik üreti-
mi, 205 ton keçi kılı üretimi vardır. Şehrimiz arıcılık faaliyeti ile de dikkat 
çekmektedir. 110 bin kovan varlığı ile 892 ton bal, 61,235 ton balmumu 
üretimi yapılmaktadır. Türkiye’nin toplam bitkisel ve hayvansal üretim 
değeri 550 milyar TL, Konya üretim değeri 30 milyar TL gerçekleşmiştir. 

TARIMSAL İHRACAT
Bitkisel ve hayvansal ürünler ihracatında da 2021 yılında rekor kırdı. 
%24,6 artış ile 527 milyon 705 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. Konya 
ihracatının ana sektörlerdeki dağılımındaki payda tarımsal ihracat imalat 
sanayiden sonra 2. sıradadır. 

LİSANSLI DEPOCULUK 
Tarımsal üretimin ve ticaretin merkezi olan Konya da lisanslı depoculuk 
yatırımları da son 10 yılda hızla gelişme göstermiştir. Ülkemizdeki kuru-
luş izni verilen lisanslı depo işletmesi 257’ye yükselmiş, mevcut toplam 
lisanslı depo kapasitesi 8,5 milyon tona yükselmiştir. Konya’da da lisanslı 
depo kuruluş kapasitesi 3 milyon tona, lisans kapasitesi 1,6 milyon tona 
ulaşmıştır. 
Bölgede lisanslı depo kapasitesi en fazla olan ise Konya Ticaret Bor-
sası’na bağlı Anadolu Selçuklu Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 
(ASLİDAŞ)’tır. 2015 yılında ilk etapta 100 bin ton lisans kapasitesi ile 

kurulan ASLİDAŞ, Yunak, Çumra, Sarayönü, Ilgın, Çeltik ve Karapınar 
bölgelerinde yer alan tesisleriyle birlikte 306 bin tonu aşan lisanslı depo 
yatırımlarına devam etmektedir. 

TARIM MAKİNELERİ KULLANIMI
Tarım sektörünün oldukça gelişmiş olduğu Konya, tarım makinelerin-
in kullanımında da ilk sıralarda yer almakta. Traktör sayısı 72 bin 296, 
biçerdöver sayısı bin 765’tir. Diğer tarımsal ekipmanların toplamı ise 
598 bin 827’dir. Konya’da en çok kullanılan tarım aleti ise 79 bin 046 
adet ile römorktur. Römorku, Kulaklı Traktör Pulluğu (52.894) ve Yağ-
murlama Tesisi (50.041) takip etmektedir. Türkiye genelinde biçerdöver, 
ekim makinesi, gübre dağıtma makinesi, süt sağım makinesi ve römork 
sayısında 1., traktör, pulluk ve su pompasında 2. Sıradadır. 

KONYA, ÜLKEMİZİN GIDA ÜSSÜ 
İklim yapısı ve arazi durumuyla en köklü tarımsal üretim merkezlerin-
den olan, bitkisel ve hayvansal üretimin önemli bir kısmını tek başına 
karşılayan, nüfusunun yüzde 65’e yakın kısmının geçimini tarım ve tarı-
ma dayalı sanayiden sağladığı Konya için tarımın ekonomisindeki öne-
mi oldukça büyüktür. 
Bu anlamda sahip olduğu tarih, kültür ve geleneği ışığında yenilikçi ve 
vizyoner bakış açısıyla bitkisel ve hayvansal üretimde verimlilik ve kali-
tesini devamlı geliştirmektedir.
Tarımsal üretim ve ticaretine yönelik projelerle bölgesel etkinliğini arttır-
maya, sistemin en önemli aktörlerinden biri olmaya çalışmaktadır. 
Çünkü Konya’mızın gelişmesi, ülkemizin gelişmesi demektir. 
Geleceğin Konya’sı, sadece bölgemizin değil, yakın coğrafyanın da gıda 
üssü konumundadır. 
Su başta olmak üzere yapısal sorunları çözüme kavuşturulduğunda 
Konya Kapalı Havzası, gıda güvenliği açısından da önemli bir stratejik 
merkez olacaktır. 
Aynı zamanda gıda güvenliğini esas alan, bilimsel, güvenilir verilere ve 
ileri teknolojiye dayalı, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, uluslararası rek-
abette güçlü sürdürülebilir bir tarım sektörünün sağlanması Türkiye’yi 
tarımsal üretim ve ticaretinde bölgesinde merkez ülke haline getirecek, 
gıda üretimi ve tedariki noktasında vazgeçilmez kılacaktır.
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TÜRKIYE’NIN TARIM BAŞŞEHRI
Konya, tarıma elverişli geniş arazi varlığı ile ülkemizin, “Tarım Başkenti” 
olarak kabul edilmektedir. Tarımsal üretimi, ticareti ve istihdamı yanında 
güçlü tarıma dayalı sanayisiyle de ülkemizin en önemli şehri konumun-
dadır. 
Konya’nın yüzölçümü 4.083.800 hektardır. Ülkemizin en geniş arazi 
varlığına sahip olup 1,8 milyon hektar alanda tarım yapılmaktadır. Kon-
ya’nın tarım alanı Türkiye’nin toplam tarım alanının %8’ini oluşturmak-
tadır. İşlenen tarım alanı Konya’nın toplam alanının %45,5’ini oluştur-
maktadır. 
Konya Kapalı Havzası, coğrafi konumu itibarıyla Türkiye’nin en az yağış 
alan bölgelerinden birisidir. Yıllık ortalama yağış miktarı 325-330 mm’dir. 
Türkiye’de kullanılabilir yüzey su kaynağının sadece %2’si Konya Kapalı 
Havzası’ndadır. Su yetersizliği dolayısıyla tarımsal üretimde 5 milyon 
400 bin dekar alan sulanmaktadır. Bu da ekonomik olarak sulanabilir 
alanın %30’una tekabül etmektedir. 

BİTKİSEL ÜRETİM 
Konya’da üretilen bitkisel ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında to-
plam üretimin %90,4’ünü tahıllar ve diğer bitkisel ürünler oluştururken, 
%7’sini sebzeler, %2,7’sini ise meyveler oluşturmaktadır. Hububat baş-
ta olmak üzere birçok tarımsal ürün üretiminde birinci sıradadır. Konya 
bitkisel üretim bakımından Türkiye’de öncü durumdadır. Toplam üre-
timin %90,4’ünü tahıllar ve diğer bitkisel ürünler oluştururken, %7’sini 
sebzeler, %2,7’sini ise meyveler oluşturmaktadır. Türkiye’nin tahıl üreti-
minin %11,5’i, buğday üretiminin %10’u, arpa üretiminin %15’i, kuru fasu-
lye üretiminin %19’u, şeker pancarı üretiminin %31’i, havuç üretiminin 
%57’si Konya tarafından karşılanmaktadır. Aksaray, Karaman ve Niğde 
illerini içine alan Konya Kapalı Havzası, 3 milyon tona yakın mısır üretimi 
ile de Türkiye’nin mısır ihtiyacının yarısını karşılamaktadır. Yine ayçiçeği 
üretimin de de Trakya’dan sonra öne çıkmaktadır. 2021 yılı toplam yem 
bitkisi üretim miktarı ise ise 5.088.597 ton. 2020 yılında 17.354.351 ton, 
2021 yılı 15.648.534 ton bitkisel üretim yapılmıştır.
Konya’nın yüzölçümü büyük olduğundan birbirinden ekolojik olarak 
farklı alanları bünyesinde bulundurmaktadır. Bu nedenle Konya’da çok 

sayıda meyve türünün yetiştiriciliğine rastlamak mümkündür. İlin özel-
likle Ereğli, Akşehir, Ilgın, Taşkent, Hadim ilçeleri iklim ve arazi özellikleri 
açısından bahçe tarımına uygundur.  Konya, Türkiye meyve üretiminin 
%2,2’sini gerçekleştirmektedir. Önemli meyve ürünleri elma, üzüm, kiraz, 
vişne ve çilektir. 2021 yılında kiraz üretimi ile Türkiye’de üçüncü sırada 
yer alırken, vişne üretiminde ise ikinci sırada yer almıştır.
Konya’nın yıllık sebze üretimi ise 2021 yılı itibariyle 1,3 milyon tondur. En 
fazla üretim 542 bin tonla sofralık ve salçalık domatestir. Domatesi 353 
bin tonla havuç, 118 bin tonla soğan, 115 bin tonla kavun takip etmektedir.  

ŞEKER PANCARI
Şeker pancarı üretiminde de Konya, en fazla ekimin olduğu yerdir. 2020 
yılında şeker pancarı üretiminin %31,4’ü Konya’da gerçekleşmiştir. 2020 
yılı üretimi 7.228.473 ton, 2021 yılı üretimi ise 5.734.306 tondur.  3 şeker 
fabrikasının olmasının yanında Afyon-Adapazarı-Amasya bölgelerinden 
de şeker pancarı talebi üretimde Konya’yı öne çıkarmaktadır. Bölgem-
izdeki şeker fabrikalarının kotasına baktığımızda; Konya-Çumra Şeker 
Fabrikası yaklaşık 3 milyon ton, Ilgın Şeker Fabrikası yaklaşık 1 milyon 
550 bin ton, Ereğli Şeker Fabrikası yaklaşık 1 milyon 550 bin tondur. 

ORGANİK TARIM
Konya’da organik tarım üretimi gerek üretici sayısı gerekse üretim alanı 
anlamında yıllara göre artış eğilimindedir. 2019 yılında 661 olan üretici 
sayısı verilen eğitimler ve destekler neticesinde 2020 yılında 2.292’ye 
ulaşmıştır. Üretim alanı 15.888 dekardan 48.003 dekara, üretim miktarı 
da 26.818 tondan 50.038 tona yükselmiştir. Buğday, vişne, ceviz çilek, 
üzüm, havuç, arpa, kimyon, kiraz, elma, patates vb. üretimlerinde or-
ganik sertifika sözleşmeleri başlatılarak organik üretime geçmeleri sağl-
anmıştır.

TOHUMCULUK
Konya sahip olduğu özellikler ile sadece bitkisel üretimde değil aynı 
zamanda bitkisel üretimin ana unsuru olan tohum üretiminde ülkem-
izin lokomotifi konumundadır. Türkiye tohumculuğunun %30-35’i Kon-

ya’da gerçekleşmektedir. Bu pay içinde Türkiye’nin arpa (%40), patates 
(%48), ayçiçeği (%50), yonca (%60), aspir (%97), kuru fasulye (%58), 
korunga (%40), yem bezelyesi (%28), buğday (%24) tohumu üretimi 
kapsamında ilk sırada yer almaktadır. Sektörün 2023 hedefi 1 milyon ton 
tohum üretimi, Konya’nın 2023 yılında bu sektördeki hedefi 400-450 
bin ton tohum üretimidir. Bu da Türkiye üretiminin %40-45’ini oluştur-
maktadır.

HAYVANCILIK
Küçükbaş, büyükbaş hayvan varlığı ile et, süt ve yumurta üretiminde 
de önemli bir potansiyele sahiptir. 957.478 büyükbaş hayvan sayısıyla 
birinci, 3.058.681 küçükbaş hayvan sayısıyla 2., 9.852.286 kanatlı hayvan 
sayısıyla 3. sırada yer almaktadır. 1,3 milyon tona yaklaşan süt üretimi, 
60-65 bin ton kırmızı et üretimi, 7-8 bin ton beyaz et üretimi, 3,5 milyar 
adet yumurta üretimi, 4,955 ton yapağı üretimi, 1,682 ton tiftik üreti-
mi, 205 ton keçi kılı üretimi vardır. Şehrimiz arıcılık faaliyeti ile de dikkat 
çekmektedir. 110 bin kovan varlığı ile 892 ton bal, 61,235 ton balmumu 
üretimi yapılmaktadır. Türkiye’nin toplam bitkisel ve hayvansal üretim 
değeri 550 milyar TL, Konya üretim değeri 30 milyar TL gerçekleşmiştir. 

TARIMSAL İHRACAT
Bitkisel ve hayvansal ürünler ihracatında da 2021 yılında rekor kırdı. 
%24,6 artış ile 527 milyon 705 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. Konya 
ihracatının ana sektörlerdeki dağılımındaki payda tarımsal ihracat imalat 
sanayiden sonra 2. sıradadır. 

LİSANSLI DEPOCULUK 
Tarımsal üretimin ve ticaretin merkezi olan Konya da lisanslı depoculuk 
yatırımları da son 10 yılda hızla gelişme göstermiştir. Ülkemizdeki kuru-
luş izni verilen lisanslı depo işletmesi 257’ye yükselmiş, mevcut toplam 
lisanslı depo kapasitesi 8,5 milyon tona yükselmiştir. Konya’da da lisanslı 
depo kuruluş kapasitesi 3 milyon tona, lisans kapasitesi 1,6 milyon tona 
ulaşmıştır. 
Bölgede lisanslı depo kapasitesi en fazla olan ise Konya Ticaret Bor-
sası’na bağlı Anadolu Selçuklu Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 
(ASLİDAŞ)’tır. 2015 yılında ilk etapta 100 bin ton lisans kapasitesi ile 

kurulan ASLİDAŞ, Yunak, Çumra, Sarayönü, Ilgın, Çeltik ve Karapınar 
bölgelerinde yer alan tesisleriyle birlikte 306 bin tonu aşan lisanslı depo 
yatırımlarına devam etmektedir. 

TARIM MAKİNELERİ KULLANIMI
Tarım sektörünün oldukça gelişmiş olduğu Konya, tarım makinelerin-
in kullanımında da ilk sıralarda yer almakta. Traktör sayısı 72 bin 296, 
biçerdöver sayısı bin 765’tir. Diğer tarımsal ekipmanların toplamı ise 
598 bin 827’dir. Konya’da en çok kullanılan tarım aleti ise 79 bin 046 
adet ile römorktur. Römorku, Kulaklı Traktör Pulluğu (52.894) ve Yağ-
murlama Tesisi (50.041) takip etmektedir. Türkiye genelinde biçerdöver, 
ekim makinesi, gübre dağıtma makinesi, süt sağım makinesi ve römork 
sayısında 1., traktör, pulluk ve su pompasında 2. Sıradadır. 

KONYA, ÜLKEMİZİN GIDA ÜSSÜ 
İklim yapısı ve arazi durumuyla en köklü tarımsal üretim merkezlerin-
den olan, bitkisel ve hayvansal üretimin önemli bir kısmını tek başına 
karşılayan, nüfusunun yüzde 65’e yakın kısmının geçimini tarım ve tarı-
ma dayalı sanayiden sağladığı Konya için tarımın ekonomisindeki öne-
mi oldukça büyüktür. 
Bu anlamda sahip olduğu tarih, kültür ve geleneği ışığında yenilikçi ve 
vizyoner bakış açısıyla bitkisel ve hayvansal üretimde verimlilik ve kali-
tesini devamlı geliştirmektedir.
Tarımsal üretim ve ticaretine yönelik projelerle bölgesel etkinliğini arttır-
maya, sistemin en önemli aktörlerinden biri olmaya çalışmaktadır. 
Çünkü Konya’mızın gelişmesi, ülkemizin gelişmesi demektir. 
Geleceğin Konya’sı, sadece bölgemizin değil, yakın coğrafyanın da gıda 
üssü konumundadır. 
Su başta olmak üzere yapısal sorunları çözüme kavuşturulduğunda 
Konya Kapalı Havzası, gıda güvenliği açısından da önemli bir stratejik 
merkez olacaktır. 
Aynı zamanda gıda güvenliğini esas alan, bilimsel, güvenilir verilere ve 
ileri teknolojiye dayalı, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, uluslararası rek-
abette güçlü sürdürülebilir bir tarım sektörünün sağlanması Türkiye’yi 
tarımsal üretim ve ticaretinde bölgesinde merkez ülke haline getirecek, 
gıda üretimi ve tedariki noktasında vazgeçilmez kılacaktır.
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KONYA’NIN ARAZİ VARLIĞI VE TARIMSAL VERİLER

Yüzölçümü 40 milyon 838 bin dekar (40.838 km2)

Toplam Tarım Alanı 26 milyon 480 bin dekar

İşlenen Tarım Alanı 18 milyon 586 bin dekar

Nadas Alanı 3 milyon 72 bin dekar

Çayır-Mera Alanı 8 milyon dekar

Orman Alanı 5 milyon 589 bin dekar

Sulanan Tarım Alanı 5 milyon 400 bin dekar

Tarım Alanlarının Yaklaşık %70’i Kuru, %30’u Sulu

ÇKS’ye Kayıtlı Çiftçi Sayısı 90 bin

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı

KONYA’NIN SON 18 YILDAKİ ÜRETİM DEĞERİ

2002 (Bin TL) 2020 (Bin TL)

Bitkisel Üretim Değeri 1.282.000 15.498.017

Canlı Hayvanlar Değeri 432.000 10.868.059

Hayvansal Üretim Değeri 469.000 3.830.562

Toplam 2.183.000 30.196.638

HAYVAN VARLIĞI/ ÜRETİMİ

Küçükbaş 3.058.681

Büyükbaş 957.748

Kovan Sayısı 110.000

Kanatlı Sayısı 9.852.286

ÜRETİM (TON)

Süt 1.300.000

Kırmızı Et 60-65.000

Yapağı 4.955

Tiftik 1.682

Keçi Kılı 205

Bal 892

Yumurta 3,5 milyar adet

Kaynak: TÜİK

KONYA 2021 YILI BİTKİSEL VE HAYVANSAL SEKTÖR İHRACATI (1000$)

SEKTÖRLER 2020 2021 DEĞİŞİM

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 269.480,36 289.159,90 %7,3

Fındık ve Mamulleri 844,88 962,16 %13,9

Kuru Meyve ve Mamulleri  12.479,29 12.960,79 %3,9

Meyve Sebze Mamulleri 45.254,34 42.945,28 -%5,1

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 84.408,14 166.127,70 %96,8

Süs Bitkileri ve Mamulleri 0,64 76,03 %11835,3

Yaş Meyve ve Sebze  6.137,08 9.210,07 %50,1

Zeytin ve Zeytinyağı 6.407,02 6.263,24 -%2,2

TOPLAM 425.011,74 527.705,17 %24,2

Kaynak: TİM
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KONYA BİTKİSEL ÜRETİM - 2021

Ürün Adı 2021 SIRA TÜRKİYE 
ÜRETİMİNDEKİ ORANI 

TÜRKİYE 
ÜRETİMİ

Şekerpancarı 5.734.306 1. 31% 18.250.000

Buğday 1.579.839 1. 9% 17.650.000

Arpa 843.102 1. 15% 5.750.000

Çavdar 5.852 11. 3% 200.000

Yulaf 14.829 5.  276.000

Mısır (Dane) 1.261.475 1. 19% 6.750.000

Mısır (Silajlık) 2.560.639 2. 9% 27.309.962

Fasulye (Kuru) 57.285 2. 19% 305.000

Nohut 34.029 4. 7% 475.000

Mercimek (Kırmızı) 4.215 7.  2% 228.000

Mercimek (Yeşil) 4.652 3.  13% 35.000

Patates 622.435 1. 12% 5.100.000

Haşhaş 4.938 2. 23% 21.037

Kimyon 3.418 2. 41% 8.386

Kanola/Kolza 24.780 3. 18% 140.000

Ayçekirdeği 348.668 2. 14% 2.415.000

Kabak (Çerezlik) 10.376 11% 64.861

Mantar (Kültür) 5.938 2. 10% 61.460

Anason 636 6. 9% 6.936

Lale (adet) 27.600.000 1. 99% 27.830.000

Aspir 1.340 4.  16.200

Çilek 51.062 4.  669.195

Havuç 353.700 1. 60% 590.438

Kavun 115.212 3. 7% 1.638.638

Kiraz 51.942 3. 8% 689.834

Vişne 31.033 2. 17% 183.757

KONYA’NIN TESCİLLİ ÜRÜNLERİ
Köklü bir kültürel mirasa sahip olan Konya, birçok medeniyete 
evsahipliği yapmasının da getirdiği önemli bir yemek kültürü-
ne sahip. Bununla birlikte, tarımsal üretimiyle de dikkat çeken 
Konya, ülkenin hatta dünyanın önemli bir merkezi konumunda. 
Bu özellikleriyle Konya, yöresel birçok yemek, meyve-sebze ve 

tarım ürünlerine de sahip. Son dönemde bu ürünleri tescillemek 
adına yapılan başvurular neticesinde Konya’nın şuan 7 tescilli 
ürünü bulunuyor. Ayrıca başvurusu yapılarak sonuç bekleyen 8 
ürün bulunuyor. 
Bunlar aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

1. Akçabelen (Çetmi) Şeker Fasulyesi

2. Akşehir Hersesi

3. Akşehir Kirazı

4. Akşehir Peynir Baklavası

5. Akşehir Tandır Kebabı

6. Bozkır Tahini

7. Derbent Fasulyesi

8. Ereğli Beyaz Kirazı

9. Ereğli Koyun Yoğurdu

10. Ereğli Siyah Havucu

11. Ereğli Uzun Kabağı

12. Hüyük Çileği

13. Kadınhanı Tahinli Pidesi

14. Konya Bamya Çorbası

15. Konya Bütümet / Konya Orta

16. Konya Cimcik

17. Konya Domalan Yemeği

18. Konya Ekşili Kabak

19. Konya Etli Düğün Pilavı

20. Konya Etli Yaprak Sarması

21. Konya Etliekmek

22. Konya Haside Tatlısı / Konya Kara Helvası

23. Konya Hassaten Lokma

24. Konya Ildız Kökü Yemeği

25. Konya Kakırdaklı Börek

26. Konya Kara Erik Kavurması

27. Konya Kayısı Hoşafı / Konya Zerdali Hoşafı

28. Konya Kenevir Helvası

29. Konya Kikirdekli Kesme Çorbası

30. Konya Kuru Kabak Sarması

31. Konya Kıtırlı Mantı

32. Konya Menekşeli Pilav

33. Konya Ovmaç Çorbası

34. Konya Paluzesi / Konya Palize

35. Konya Patlıcan Bayıldan

36. Konya Patlıcan Tiridi

37. Konya Peynir Şekeri

38. Konya Reyhan Şerbeti

39. Konya Sac Arası

40. Konya Tandırda Çebiç

41. Konya Tutmaç Çorbası

42. Konya Vişne Tiridi

43. Konya Zerdesi

44. Konya Zülbiyesi / Konya Sülbiyesi

45. Konya Çirli

46. Konya Çullama

47. Konya Çöpleme

48. Konya İrmik Helvası

49. Konya Şalgam Gallesi

50. Çumra Kavunu
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KONYA BİTKİSEL ÜRETİM - 2021
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TÜRKIYE’NIN EN BÜYÜK 
TARIM FUARI
KONYA TİCARET ODASI - ULUSLARARASI FUAR MERKEZİ
- TÜRKİYE’NİN 4. BÜYÜK FUAR MERKEZİ
 
66.000 m2 Kapalı Alan
6 Büyük Hol
58.000 m2 Teşhir Salonu
2X400 Kişilik Kongre Salonu
3000 Araçlık Otopark
Türkiye’nin en büyük tarım fuarı Konya’da yapılmaktadır.

40 ülkeden 600 katılımcı
300.000’den fazla ziyaretçi
Yılda 10’dan Fazla Fuar;
Makina,
Otomotiv Yan Sanayi,
Tarım,
Gıda,
Ayakkabı,
Tekstil vb.
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MELİKE HATUN ÇARŞISI
KADINLAR PAZARI
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ABDÜLHAMİD HAN DÖNEMİ’NDE GÜNÜMÜZÜN DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE KARŞILIK GELEN TEŞKİLAT 
KONYA-ÇUMRA’DA KURULMUŞTUR. İLK SULAMA SİSTEMİ DE  HALEN KULLANIMDA OLAN BİRİNCİ MERHALE PROJESİDİR

ILK SULAMA SISTEMI
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KONYA TÜRKIYE’NIN 
TARIMDA GÜVENCESI
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SULAMA PROJELERI
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KONYA TARIMLA BIRLIKTE BIR SANAYI ŞEHRIDIR
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TORKU BIR TÜRKIYE MARKASI
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Çatalhöyük ile insanlığın doğuşuna, misafirperverliği ile Ana-
dolu Selçuklular’ına, Mevlana’sı ile hoşgörüye, geçmişte sahip 
olduğu yüzlerce medresesi ile eğitime ve kültüre, güçlü ekono-
misi ile sanayi ve ticarete başkentlik yapan bir şehirdir.

KONYA;
Hem Türkiye’nin hem de İç Anadolu Bölgesinin tarım, ticaret, 
sanayi ve turizm cazibe merkezi olarak bölgedeki diğer illere 
lokomotiflik görevi yapan, ülke ekonomisine ciddi katkıları bu-
lunan bir üretim üssüdür.

NÜFUS
-Konya’nın En Büyük Potansiyeli Genç Nüfusu
-2.250.020 nüfusu ile Türkiye’nin 7. Büyük şehridir.
-Nüfus’un %60,6 sı 35 yaş altıdır 

YÜZ ÖLÇÜM ve ULAŞIM
-Konya, 38.873 km2 toprak alanı ile Türkiye’nin en büyük şeh-

ridir. 
-Konya-Ankara - 1 saat 30 dakika
 Konya-Eskişehir - 1 saat 50 dakika
 Konya-İstanbul - 4 saat 15 dakika
 Konya-Karaman – 30 Dakika
-Günlük İstanbul ‘a periyodik uçuşlar
 
KONYA’NIN DIŞ TİCARETİ
DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ
- 2001 yılında 100 milyon $,
- 2010 yılında 995 milyon $,
- 2020 yılında 2.185 milyar $,
- 2021 yılında 2.997 milyar $,
- 2022 yılı ihracat hedefimiz ise 4 milyar $
- 3.1 milyar $ dış ticaret hacmine sahip
- 190 ülkeyle dış ticareti bulunan 
- 90 Farklı sektör grubu ile 
- Gıda, tarım ve büyük bir sanayi şehridir.

ÜLKELERE GÖRE İTHALAT 
(İLK ON ÜLKE 2021, MİLYON $)

1 Çin 194.5

2 Rusya 103.4

3 Almanya 57.1

4 Tayvan 40.7

5 Ukrayna 37.6

6 İtalya 36.5

7 S. Arabistan 24.5

8 Hindistan 24.5

9 Brezilya 22.9

10 G.Kore 22.6

TOPLAM 916.2 

ÜLKELERE GÖRE İHRACAT 
(İLK ON ÜLKE 2021, MİLYON $)

1 ABD 302.1

2 Irak 243.4

3 Almanya 215.0

4 Rusya.Fed. 118.1

5 Özbekistan 94.1

6 İtalya 92.1

7 Polonya 84.7

8 Mısır 83.7

9 İsrail 77.1

10 İspanya 68.7

TOPLAM 2.997 

‘YÜKSELEN EKONOMI’  KONYA

42



KONYA ÜNİVERSİTELERİ
-Konya’daki üniversitelerde yaklaşık 150.000 öğrenci öğrenim 
görmektedir
- Konya’da 3 devlet ve 2 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam-
da 5 üniversite bulunmaktadır.
KTO – Karatay Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Gıda ve Tarım Üniversitesi
Konya 
Teknik Üniversitesi

KONYA TEKNOKENT
Konya Teknokent, Türkiye’deki 3 büyük teknoloji geliştirme 
merkezlerinden birisidir, aynı zamanda İspanya’da bulunan 
uluslararası Teknokentler Kurumu’nun da üyesidir.
2004 yılında kurulan Konya Teknokent, Türkiye’de en hızlı geli-
şen Teknokent’dir. Bünyesinde 100’den fazla firma ve girişimci 
bulunmaktadır.

KSO INNOPARK KONYA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ
Türkiye’nin ilk Bölgesel İnovasyon Merkezi
Konya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet göstermektedir

BİLİM MERKEZİ
Türkiye’nin en büyük Bilim Merkezi
TÜBİTAK tarafından desteklenerek kurulan Türkiye’deki ilk bi-
lim merkezi. 

KONYA TİCARET BORSASI ELEKTRONİK SATIŞ SALONU
Türkiye’nin ilk elektronik satış salonu
Yıllık 1 milyon ton işlem hacmi

KONYA-KARAPINAR ENERJİ İHTİSAS ENDÜSTRİ BÖLGESİ
2.718 ha (I. kısım) ve 3.240 ha (II. kısım) olmak üzere toplamda 
5.958 hektar büyüklüğündeki alanda YEKA’nın (Yenilenebilir 
Enerji Kaynak Alanı) yatırımcı firması belirlenmiştir.  
İlk etapta 500 MWp/yıl kapasiteli FV güneş modülü üretim fab-
rikası ve Ar-Ge merkezi ile 1000 Mwe kurulu gücünde Güneş 
Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi faaliyetlerine başlamıştır.

KONYA KAYACIK LOJİSTİK MERKEZİ
Konya-Kayacık Lojistik Merkezi 1 Milyon m2 ile yakın zamanda 
faaliyete geçecektir. Merkezde 400.000 m2’lik konteyner stok 
sahası, 85.000 m2’li TIR park sahası, 13.600 m2’lik yük yükleme 
rampası ve 29.6 km’lik tren hatları bulunmaktadır.

Projenin %85’’lik bölümü tamamlanmıştır. 

ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER
- Makine İmalat Sanayi
-Otomotiv Yan Sanayi
- Araç Üstü Ekipmanları
- Tarım Makineleri
- Plastik
- Gıda
- Ayakkabı
- Mobilya
Türkiye’deki otomotiv şirketlerinin %30’unun ihtiyaçlarını karşı-
layabilecek kapasiteye ve
Türkiye’deki başlıca ana alüminyum üretim tesislerinden birine 
sahiptir.

TARIM MAKİNALARI VE ALETLERİ SEKTÖRÜ
Konya, traktörlerde kullanılan parçaların %90’nı ve tarım maki-
nalarında kullanılan parçaların %100’ünü üretmektedir.  Türkiye 
pazarının %65’ine sahiptir.  Türkiye tarım makinaları ve aletleri 
ihracatının %23’ini Konya gerçekleştirmektedir.

OTOMOTİV YAN SANAYİ
Birçok marka modelin %70’den fazla parça ve ekipmanı üretil-
mektedir.

ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ
Türkiye’deki ihtiyaç olan araç üstü parça ekipmanların %70’ini 
üretebilmektedir.

GIDA SANAYİ
Türkiye tahıl üretiminin % 10’unu Konya karşılamaktadır. Bunun 
yanında çikolata ve şekerleme sektörü de oldukça ilerlemiş du-
rumdadır.

METAL DÖKÜM SANAYİ
436 firma yılda 270.000 ton kapasiteyle üretim yapmaktadır.
Türkiye’deki metal döküm üretiminin %18’i Konya’da gerçekleş-
mektedir.

PLASTİK PAKETLEME ÜRÜNLERİ İMALATI
Plastik inşaat malzemesi üretiminde (Özellikle PVC üretimi) ve 
Ofis Mobilyaları üretiminde önemli bir konuma gelmiştir. 

AYAKKABI İMALAT SANAYİ
Yılda yaklaşık 15 milyon çift ayakkabı ile Türkiye pazarının %15’i  
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Konya’da üretilmektedir.

TARIM SEKTÖRÜ
Ülke tarım alanının %9,5’i Konya’da
4 milyon hektar tarım arazisi,
2,27 milyon hektar alanda tarım
Türkiye’nin tahıl deposu
Un, şeker ve tuz üretiminde Türkiye lideri

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
Konya, 11 Organize Sanayi Bölgesi,  80 Özel Sanayi Sitesi,  Ener-
ji İhtisas Endüstri Bölgesi,  Organize Hayvancılık Bölgesi ve  
Teknoloji Geliştirme Bölgesi  ile gelişmiş bir sanayi altyapısına 
sahiptir.

KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Hali hazırda 665 firmanın faaliyet gösterdiği bölgemizde, yeni 
fabrikalarla birlikte bölgedeki fabrika sayısı 760’a ulaşacaktır. 
30 milyon m2 Genişleme Alanıyla beraber toplam 53 milyon m2 
ile Türkiye’nin En Büyük Organize Sanayi Bölgesi
23 milyon m2 ile Türkiye’nin 3. Büyük Organize Sanayi Bölgesi 
50’den fazla sektörde üretim.

ULUSLARARASI YATIRIMLAR
UNILEVER Grubu ilk olarak ALGİDA dondurma fabrikası yatırı-
mı ile 4. kısımda ilk uluslararası yatırımcı olmuştur.
Daha sonra 350 milyon Euro yatırım yaparak ev ve kişisel ba-

kım ürünleri fabrikasını kurmuştur.

ULUSAL YATIRIMLAR
- Aselsan 
Konya Silah Sistemleri A.Ş.
Yatırımın yüzde 49’u 24 Konyalı girişimci tarafından kurulan şir-
kete ait, yüzde 51’i Aselsan’a ait. 
Konya Fabrikasında ASELSAN’ın uzaktan komutalı silah sis-
temleri üretilecek. 
Yatırımın büyüklüğü 65 milyon dolardır.
193 silah ve mühimmat imalat fabrikası bulunmaktadır.

NEDEN KONYA
Yüksek potansiyelli yenilenebilir 
enerji kaynakları (Rüzgar, Güneş)
Kültürel ve tarihi zenginlikler 
(Mevlana Müzesi, Çatalhöyük, Sille, Kilistra)
Organik ve iyi tarım uygulamaları için 
uygun alan ve toprak yapısı
Gelişmiş sanayi altyapısı 
(Organize ve küçük sanayi bölgeleri)
Büyüyen ihracat kapasitesi 
(2 milyar dolardan fazla ihracat)
Geniş ihracat ağı (180 den fazla ülkeye ihracat)
Eğitimli genç nüfus 
(150.000 den fazla üniversite öğrencisi)
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SAVUNMA SANAYI VE ILERI TEKNOLOJI ÜRÜNLERI

AKINSOFT ROBOTLARI

AKINSOFT ROBOTLARI

MPG ZIRHLI ARAÇ

HAYALET MOTOR

MİNİ TANK ANKEBOT

AKINSOFT ROBOTLARI
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ULUSAL VE ULUSLARARASI BAZI MARKALARIMIZ
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EN ÇOK IÇKININ KONYA’DA 
TÜKETILDIĞI BÜYÜK BIR IFTIRADIR

48



Türkiye’nin yoğun siyasi çalkantılar, 
darbeler nedeni ile yaşadığı travma-
lar ve sarkaçlar nedeni ile kavgalar 
semboller, sembolleştirilen şehirler 
üzerinden de yürüdü. Bu süreçte 
Konya en çok iftiraya uğrayan, de-
zenformasyon ve manipülasyon 
kampanyalarının hedefi oldu. İstan-
bul’da sırça köşklerinde oturan kalem 
erbabı, Şarap Başyazarları ile içeride 
onların değirmenine su taşıma göre-
vi üstlenen silik karakterler ürettikçe 
üretti.
Birkaç örnek vermek gerekirse; dö-
nemin amiral gemisi namlı gazetesi 
tarafından yapılan ‘Türkiye’de en faz-
la içki Konya’da tüketiliyor’ haberi bir 
şehir efsanesi olarak yayıldı. Haber-
le Konyalılar’ın dindar gözüktükleri 
ama aslında öyle olmadıkları şuur 
altlarına yerleştirilmek istendi. Tıpkı 
Yeşilçam Filmleri’ndeki ‘Hacı-Hoca’ 
karakterlerinin tu kaka gösterilmesi 
gibi. Elbette ki işin aslı öyle değildi ve 
Konya içki tüketiminde değil birinci 
olmak Türkiye ortalamasının çok ge-
risinde yer alan bir şehir.
Bahsettiğimiz dönemde o kadar ileri 
gidildi ki mizansenlerle Konya üze-
rindeki algı operasyonları düzenlen-
di. ‘Amiral Gemisi’nin kardeş gazetesi 
de Eski Spor Kompleksi’nde yer alan 
havuza başörtülü Konyalı kadınların 
plaj kıyafeti ile girdiğini anlatan bir 
haber ve fotoğraf yayınladı. Bununla 
da kalmayıp bu fotoğrafı başörtüsü 
araştırmasının kapak fotoğrafı olarak 
kullandı. Oysa editörüne yaranmak 
isteyen kaşeli yerel muhabir rus revü 
kızlarından birine başörtüsü taktır-
mış, diğer arkadaşlarını da havuzdaki 
şezlonga dizmiş, ön planda başörtü-
lü arka planda havuz kıyafetli kızların 
bulunduğu fotoğrafı İstanbul’a geç-
mişti. Amaç yine aynı; Konya ve Kon-
yalılar üzerinden, değerlerine bağlı, 

mütedeyyin insanları karalamak.
Geçtiğimiz aylarda bir daha yaşan-
masını asla istemeyeceğimiz müessif 
aile kavgası etnik çatışmaya dönüş-
türülmek istenmiştir. Türkiye’nin fay 
hatları üzerinde deprem oluşturma-
ya çalışan çevreler olayın üzerine 
abanmış ancak Konya’nın sağlam 
sosyal yapısı, ırk ve meşrep farkları-
nı zenginlik haline getiren geleneği 
sayesinde hevesleri kursaklarında 
kalmıştır. Zira Konya her düşünce-
den insanın kendini emin hissederek 
yaşayabileceği bir Barış ve Kardeşlik 
Havzasıdır.
Onlarcası yüzlercesi sayılabilecek bu 
algı operasyonlarının tesiri ile Kon-
ya’ya önyargı ve hatta çekinerek 
gelen özellikle üniversite öğrencileri 
öğrenim hayatlarının sonunda ağ-
layarak şehirden ayrılmış hatta bir 
kısmı gönül coğrafyamızdan yüzyıl-
lardır kopup gelen ve Konya’ya yerle-
şen kardeşlerimiz gibi bu şehri yuva 
bilmiş, iş kurmuş, aile kurmuştur.
Bu süreçlerde Konya Basını Şehrin 
savunulması, gerçeklerin ortaya çık-
ması noktasında çok değerli çalış-
malar ortaya koymuştur. Konya’nın 
özgüveni, sürekli dayak atıldığı bir 
dönemde yüksek moralli olması için 
ciddi çaba ortaya koymaya çalışan 
Konya Basını halen de Türkiye’de 
belli başlı ekoller arasında hak ettiği 
yerini almıştır.
Osmanlı’nın son dönemindeki Vila-
yet Gazeteleri’nden başlamak üzere, 
Cihan Harbi, Milli Mücadele Döne-
mi ve Cumhuriyet Dönemleri’nde 
Konya’da hep gazeteler, kitle ileti-
şim araçları var ve güçlü olmuştur. 
Şehrin haklarınn savunulması, kamu 
yatırımlarının takibi, sivil toplumun 
inşası, markaların üretilmesi görevleri 
Konya Basını’nca hakkıyla yerine ge-
tirilmiştir.
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BİLİM MERKEZİ
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük 
bilim merkezi. Bilimsel sergilerin ve etkinliklerin yanında; planetaryumu, gözlem kulesi, kütüphanesi, top-
lantı salonları, bilim kampları ile öğrencilere eğitimler veren Konya Bilim Merkezini Konya’dan ve Konya 
dışından bugüne kadar 2,5 milyondan fazla bilim meraklısı ziyaret etti.
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BİLİM MERKEZİ
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük 
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BİSİKLET YOLLARI
Bisiklet kullanıcılarının güvenli ve konforlu şekilde seyahat etmeleri için 
Konya Büyükşehir Belediyesi şehre 550 kilometre uzunluğunda bisik-
let yolu kazandırmıştır. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, 35 kilometre daha 
yeni bisiklet yolu yaparak bisiklet yol ağını genişletmek için çalışmalarını 
sürdürüyor.
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BİSİKLET YOLLARI
Bisiklet kullanıcılarının güvenli ve konforlu şekilde seyahat etmeleri için 
Konya Büyükşehir Belediyesi şehre 550 kilometre uzunluğunda bisik-
let yolu kazandırmıştır. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, 35 kilometre daha 
yeni bisiklet yolu yaparak bisiklet yol ağını genişletmek için çalışmalarını 
sürdürüyor.

TÜRKIYE’NIN ILK MODERN 
RAYLI SISTEMI
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan 
Alaaddin-Adliye Tramvay hattında, tarihi bölgedeki gö-
rüntüyü bozmamak için, Türkiye’de ilk olarak direk ve tel 
kullanmadan 2.200 metre uzunluğunda katanersiz tramvay 
sistemi kullanılmaktadır. Tramvaylar bu kısımda bataryala-
rında depolanan enerjiyi kullanmaktadır. Geliş-gidiş olarak 
toplamda 14 km olan hattın bir bölümü çim zemin ile daha 
çevreci bir hale getirilmiştir.

BOSNA’DA KONYA 
TRAMVAYLARI
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Çek Cumhuriyeti’nden 
aldığı 60 yeni tramvayın ardından emekliye ayrılan Alman 
yapımı eski tramvaylardan 20’si Bosna-Hersek’in başkenti 
Saraybosna’ya bağışladı.
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TEMALI PARKLAR 
Konya Büyükşehir Belediyesi, Ankara Yolu üzerinde 566 bin 
790 metrekarelik alanda oluşturduğu Türk Yıldızları Parkı, 
Kardeş Şehirler Parkı ve Şehit Pilot Yüzbaşı Ümit Özer Parkı, 
farklı temaları ile dikkat çekiyor. Toplam 321 bin metrekarelik 
alana yapılan Türk Yıldızları Parkı’nda 210 bin metrekare çim 
alan, anıt uçaklar, havacılık müzesi, NF-5 Türk Yıldızları gösteri 
uçakları, bin 200 araç kapasiteli otopark, yürüyüş yolları, ço-
cuk oyun alanları, spor alanları, amfi, havuzlar bulunuyor. Şehit 

Pilot Yüzbaşı Ümit Özer Parkı’nda toplam 200 bin metreka-
relik alana kurulan parkta bin 100 araçlık otopark, basketbol 
sahası, fitness spor alanları, süs havuzları, piknik alanları, yürü-
yüş yolları bulunuyor. Toplam alanı 45 bin 790 metrekare olan 
Kardeş Şehirler Parkı’nda 2 adet meydan, oturma alanları, yü-
rüyüş yolları, 2 adet kuru havuz, Konya’nın kardeş şehirlerinin 
bilgilerinin yer aldığı 60 adet tabela ve ülkelerin bayrakları, 5 
adet ahşap pergola ve dünya anıtı bulunuyor.
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TÜRK YILDIZLARI PARKI
Ankara Yolu’nda toplam 321 bin metrekarelik alanda vatandaşlara hizmet veren Türk Yıldızları Parkı 
Türkiye’nin havacılık temalı en büyük parkıdır. Park içindeki elips havuzlarda, Türk Yıldızları tarafından 
daha önce kullanılan 2 adet F-5 jet gösteri uçağı sergileniyor. Parkta ayrıca, açık havacılık müzesi, te-
malı giriş tagları, Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ anıtları, amfi tiyatro, sergi, yürüyüş ve spor alanları, 
çocuk oyun alanları, tırmanma duvarı, macera parkurları, çeşmeler, kamelyalar, ateşli piknik alanları ve 
otopark bulunuyor.
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ECDAT PARKI
Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuklu ve Osmanlı mimari-
sinden örneklerle yapılan ve yaklaşık 20 milyon liraya mal olan 
Ecdat Parkı 100 bin metrekareden büyük bir alanda inşa edil-
di. Parkta; Osmanlı ve Selçuklu kameriyeleri, surlar içinde tarihi 
liman, Osmanlı Sokağı, Namazgah Çeşmesi, seyir kulesi, kule 

kafe, değirmen, deniz feneri, Osmanlı kahvehanesi, boğaz yalısı, 
12 bin 500 metrekarelik gölet, Selçuklu giriş tagı, Osmanlı otağı 
amfi, cami, Mehteran binası, desenli bahçe, Hasbahçe, Selçuklu 
Hanı restoran, sosyal donatılar, KOMEK başta olmak üzere el 
sanatlarının sergilenip satılacağı satış yerleri bulunuyor.
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ECDAT PARKI
Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuklu ve Osmanlı mimari-
sinden örneklerle yapılan ve yaklaşık 20 milyon liraya mal olan 
Ecdat Parkı 100 bin metrekareden büyük bir alanda inşa edil-
di. Parkta; Osmanlı ve Selçuklu kameriyeleri, surlar içinde tarihi 
liman, Osmanlı Sokağı, Namazgah Çeşmesi, seyir kulesi, kule 

kafe, değirmen, deniz feneri, Osmanlı kahvehanesi, boğaz yalısı, 
12 bin 500 metrekarelik gölet, Selçuklu giriş tagı, Osmanlı otağı 
amfi, cami, Mehteran binası, desenli bahçe, Hasbahçe, Selçuklu 
Hanı restoran, sosyal donatılar, KOMEK başta olmak üzere el 
sanatlarının sergilenip satılacağı satış yerleri bulunuyor.

JAPON KYOTO PARKI
Japon mimarisi ve kültürüne uygun olarak yapılan Japon Kyoto Parkı’nda; 4 bin metre karelik gölet, Japon bahçesi, kamelyalar, 
seyir terasları, taş ve ahşap köprüler, taş fenerler, küçük adalar, Japon mimarisine uygun 3 giriş kapısı, doğal tepeler, bambu su 
oyunları, kuru bahçe, Japon ağaç ve bitkileri, çay evi ve güvenlik binası bulunuyor.
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ESKİ STADYUM ŞEHİR PARKI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski stadyum alanlarının Millet Bahçesi’ne dö-
nüştürülmesi talimatından sonra eski stadyum yıkılarak, millet bahçesi çalışmaları başladı. 
Toplam 108 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen  projede  45 bin metrekarelik bölümü 
çim alan olarak hizmet verecek. Ayrıca camii, millet kıraathanesiyle, kütüphanesiyle, yürü-
yüş yollarıyla, spor alanları ve kafeteryalarıyla da vatandaşların hizmetinde olacak.
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ESKİ STADYUM ŞEHİR PARKI
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nüştürülmesi talimatından sonra eski stadyum yıkılarak, millet bahçesi çalışmaları başladı. 
Toplam 108 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen  projede  45 bin metrekarelik bölümü 
çim alan olarak hizmet verecek. Ayrıca camii, millet kıraathanesiyle, kütüphanesiyle, yürü-
yüş yollarıyla, spor alanları ve kafeteryalarıyla da vatandaşların hizmetinde olacak.
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İSLAM OYUNLARI
İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisi 09 - 18 
Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya’da dü-
zenlenecek. Oyunlara Türkiye dahil 56 ülkeden 
yaklaşık 3 bin sporcunun katılımı bekleniyor. 
Atıcılık, atletizm, basketbol 3x3, bisiklet, boc-
ce, cimnastik (artistik, aerobik, ritmik), eskrim, 
futbol, güreş, halter, hentbol, judo, karate, kick 
boks, masa tenisi, okçuluk, taekwondo, voleybol, 
yüzme, geleneksel okçuluk, para-atletizm, pa-
ra-masa tenisi, para-okçuluk, para-yüzme) spor 
dalları yer alacak.

KAFEM
Konya Büyükşehir Belediyesi, Konbeltaş bünyesinde bulunan KA-
FEM markası 12 şubesi ile Konya’nın sosyal hayatına renk katıyor. 
Kaliteli ürün ve servis anlayışını, uygun fiyatla şehir halkı ile bu-
luşturan KAFEM, yerli ve yabancı turistlerin de uğrak mekânları 
arasında. Her şubesinde, şubenin bulunduğu sosyal dokuya uygun 
menü içeriğine sahip KAFEM, içecek ve yiyecek menülerinde dün-
ya lezzetlerine yer vermenin yanı sıra Konya’ya özgü yiyecek ve 
tatlı çeşitlerini de misafirlerine sunmaktadır.
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MEVLÂNA KÜLTÜR MERKEZİ
Mevlâna Kültür Merkezi, Mevlâna Müzesi’ne yaklaşık bir kilometre uzaklıkta, Panorama Müzesinin tam karşısındadır. Yaklaşık 
100.000 m2’lik bir alana sahip olan Kültür Merkezi, Konya’da yapılacak tüm programları karşılayacak büyüklük ve konuma sahiptir.
İçerisinde; fuaye, kapalı ve açık olmak üzere 2 ihtifal salonu (semahane), kafeterya, kütüphane bulunmaktadır. Özellikle Şeb-i Arûs 
döneminde gelen misafirlere ev sahipliği yapmakta ve burada sema gösterisi, anma törenleri düzenlenmektedir. Merkezde 4 adet 
salon bulunup: Bunlardan biri Kapalı Sema Salonu 2670 koltuk kapasitesine sahip, Açık Sema Salonu da aynı sayıda koltuk bu-
lundurmaktadır. Sultan Veled Salonu ise 550 koltuk kapasitesi vardır. Sergi alanı da 1000 metrekare ve 55 stanttan oluşmaktadır.
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10 BİN KİȘİLİK 
KONGRE MERKEZİ
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 
şehre kazandırılan Kongre ve Spor Mer-
kezi 23 bin 584 metrekaresi kapalı, top-
lam 83 bin metrekarelik bir alanda inşa 
edildi. 10 bin kişilik kapasitesi ve 800 
araçlık otoparkı ile Anadolu’nun en bü-
yük Kongre ve Spor Merkezlerinden biri 
olma özelliğine sahip.
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araçlık otoparkı ile Anadolu’nun en bü-
yük Kongre ve Spor Merkezlerinden biri 
olma özelliğine sahip.

ŞEHITLER ABIDESI
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit olan ecdadın 
aziz hatırası için yaptırılan İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi’nde, 
başta İstiklal Harbi olmak üzere 1. Dünya Savaşı, Kore Savaşı, 
Kıbrıs Barış Harekatı ve iç güvenlik sırasında vatan uğruna 
canını feda eden şehitlerin isimlerinin yer aldığı iç avlu, Kon-
ya’nın o dönemindeki sosyal yapısını anlatan müze, tarihte-

ki 16 Türk devletinin bayraklarının yer aldığı havuzlu yol ve 
Gaziler Lokali yer alıyor. Mevlana Müzesi ile başlayan İstiklal 
Harbi Şehitliği ile devam ederek Mevlana Kültür Merkezi ile 
bütünleşen tarihsel ve kültürel bölgenin, Üçler Mezarlığı girişi 
noktası yaya aksının başlangıcıdır. Bu alanda kademeli deko-
ratif süs havuzu ve satış reyonları bulunmaktadır.
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MEVLANA ÇARŞISI 
VE ALTIN ÇARŞI 
DÖNÜŞÜMÜ
Konya Büyükşehir Belediyesi tarihi dokuya 
uygun olarak Mevlana Çarşısı ve Altın Çar-
şı’daki dönüşüm çalışmaları başlattı. Proje 
tamamlandığında bölgedeki ticaret ve sosyal 
hayat daha da canlanacak. Ayrıca, Mevlana 
Türbesi ile Bedesten, Kapu Camii ve Aziziye 
Cami arasında turizmi canlandıracak önemli 
bir bağlantı oluşuyor.
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TRT FILM PLATOSU
Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram Beledi-
yesi ve TRT işbirliğiyle hayata geçirilen proje. 
390 bin metrekareden oluşan bir alan. Plato 
dönem filmleri ve diziler ile uluslararası pro-
jelere de ev sahipliği yapacak. Platolarda, 
oyuncuların ve personelin kullanımına yönelik 
makyaj ve soyunma odaları, dinlenme salon-
ları, ilk yardım odası gibi mekanlarla, gerek-
li setlerin kurulabilmesi için ihtiyaç duyulan 
marangozhane ile demir ve boyama atölye-
leri de yer alıyor.

68



69



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STADYUMU
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, Konya şehir merkezinde yer alan, temeli 17 Ekim 2012 tarihinde atılmış ve 2014 yılı Eylül 
ayında inşaat tamamlanmıştır. UEFA kriterlerine uygun, futbol topu şeklinde yeşil ve beyaz membranlarla kaplı 42.000 seyirci 
kapasiteli stadyumdur.
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2016-2017 futbol sezonunda Süper Kupa ve Türkiye Kupası alma 
başarısı gösteren Konyaspor iyi performansını bugünde sürdürüyor.

ANADOLU KARTALI’NIN BÜYÜK BAŞARISI
Spor Toto Süper Lig’de tarihinin en iyi sezonunu geçiren İttifak Holding Konyaspor, geldiği nokta itibariyle sezonu ilk 4 sıra-
da tamamlamayı garantilemiş durumda. Sezon başından bu yana kısıtlı imkânlarla önemli başarılara imza atan Yeşil-Beyazlı 
kulüp, spor kamuoyunun da takdirini kazanmış durumda
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nda şu ana dek 
oynadığı 35 maç sonunda 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 
mağlubiyet alan İttifak Holding Konyaspor, 3.sırada yer alıyor. 
Sezon başında hedefini ilk 10 olarak belirleyen ancak mü-
cadele yapısı ve elde ettiği çıkışla 18 hafta ikinci sırada yer 
alan Yeşil-Beyazlılar, son haftalarda alınan skorların ardından 
üçüncü sıraya geriledi.

Hakemlerin bariz hatalarına son haftalarda oldukça maruz 
kalan Anadolu Kartalı, Fenerbahçe’nin de elde ettiği çıkışla 
ikincilik mücadelesi vermeye başladı. Kısıtlı imkânlarla gelin-
en nokta itibariyle önemli bir başarıya imza atan Konyaspor 
Kulübü, taraftarlarının yanı sıra spor kamuoyunun da takdirini 
kazandı. Sezon başında Yeşil-Beyazlıların bu denli bir perfor-
mansa imza atacağı öngörülemezken Konyaspor taraftarları 
takımlarının sezonu ikinci sırada bitirmesini temenni ediyor.
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İLHAN PALUT ETKİSİ
Geçtiğimiz sezonun devre arasında takımın başına getir-
ilen teknik direktör İlhan Palut, oynattığı kompakt futbol 
anlayışla taraflı tarafsız herkesin beğenisi kazandı. Kon-
yaspor camiasını yeniden heyecanlandıran 45 yaşında-
ki teknik adam, futbolcularını sistemine inandırmayı 
başardı. Hırslı yapısıyla dikkat çeken teknik direktör Palut, 
birçok takımın radarına girerken Yeşil-Beyazlı taraftar-
ların sevgilisi haline geldi. Sezonun ilk yarısında fırtınalar 
estiren İlhan Palutlu Konyaspor, ikinci yarı itibariyle zam-
an zaman düşüş yaşarken genel anlamda başarılarıyla ön 
plana çıktı.

100.YILDA ÖNEMLİ BAŞARI
100.yılının içerisinde olan ve önümüzdeki günlerde tam 
anlamıyla ‘dalya’ diyecek Konyaspor Kulübü, 100.yaşında 
önemli bir başarıya imza attı. Uzun bir süre Trabzonspor 
ile şampiyonluk savaşı veren ve 18 hafta ikinci sırada yer 
alan Yeşil-Beyazlılar, gelinen nokta itibariyle üçüncü ba-
samakta yer aldı. Süper Lig’de yer alan birçok takımın im-
renerek batığı Konyaspor hem futbol anlayışıyla hem de 
yönetim şekliyle diğer Anadolu kulüplerine örnek oldu. 
100.yılını en üst sırada bitirmek isteyen Anadolu Kartalı, 
kalan haftalarda Fenerbahçe’nin puan kayıplarını bekley-
erek kendi maçlarını kazanma şartıyla ikincilik savaşı 
verecek. Şampiyonlar Ligi’ne katılım sağlamak isteyen 
Konyaspor, taraftarlarını devler ligi müziğini dinletmenin 
hesaplarını yapıyor. 

AHMET ÇALIK’IN VEFATI CAMİAYI DERİNDEN ÜZDÜ
Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık’ın 11 Ocak 2022 
tarihinde Ankara Gölbaşı’nda trafik kazasında hayatını 
kaybetmesi Yeşil-Beyazlı camiayı derinden etkiledi. Se-
zonun ilk yarısında ligin en az gol yiyen takımı olan Konyas-
por’un bu başarısında Ahmet Çalık-Abdülkerim Bardakcı 
ikilisinin önemli derecede etkisi oldu. İkinci yarı itibariyle 
ise bu yaşanan elim olaya rağmen ligde mücadele veren 
Yeşil-Beyazlılar, hedeflerinden taviz vermeyerek sezona 
devam etti. Her gol attıklarında Ahmet Çalık’ın formasını 
koşan Konyasporlu futbolcular sevinçlerini, galibiyetlerini 
merhum futbolcuya armağan etti. Travma yaşayan Anad-
olu Kartalı,  taraflı-tarafsız mücadeleleriyle ve inançlarıyla 
takdir topladı.
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Centilmenliğiyle, coşkusuyla, şehrine ve takımına sahip çıkmasıyla 
Konyaspor taraftarı Türkiye’ye örnek.
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KONYA’NIN ILK BISIKLET VE KAYKAY PARKI SELÇUKLU’DA
Bisiklet şehri Konya’nın ilk bisiklet ve kaykay parkı Selçuklu’da yapıldı. Amatör bisikletçilerin yanı sıra profesyonel sporcuların da 
hareketlerini sergileyebileceği şekilde dizayn edilen park, tamamı 7 bin 785 metrekare alana sahip. Sancak Bisiklet ve Kaykay 
Parkı’nda 5 bin 485 metrekare yeşil alan ve spor severler için ise 366 metre koşu yolu yer alıyor.  
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Bisiklet ve kaykay parkının ikincisi yine Selçuklu’ya kazandırıldı. Selçuk Mahallesinde yer alan ve 5 bin 283 metrekare alanda ya-
pılan Bisiklet ve Kaykay parkı içerisinde 2 Masa Tenisi, 2 Satranç, 1 Bocce, çizgi oyun grupları alanı, 3 trambolin, 375 metre koşu 
yolu, 30 metrekare çıplak ayakla yürüyüş alanı ve parkurları izlemek için seyir tepesi bulunuyor. Parktaki toplam yeşil alan ise 2 
bin 180 metrekare.
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Selçuklu kültürünün önemli bir geleneği olan Çinicilik Selçuklu Belediyesi 
bünyesinde yaşatılmaya devam ediyor. 25 yıl önce kurulan Selçuklu Be-
lediyesi Çini atölyesinde bugüne kadar üç binden fazla kişi eğitim alarak 
çinicilik üzerine çalışmalar yapıyor. Çini Atölyesinde çift cidarlı ibrikler, ta-
baklar, panolar, heykeller, büyük panolar, küçük panolar, buhurdanlıklar gibi 
Selçuklu dönemini yansıtan eserler ortaya çıkarılıyor. Bu eserler Konya’da 
farklı noktalarda sergilendiği gibi Konya dışında da kalıcı sergi olarak sunu-
luyor. Belediye hizmet binasında bulunan Çini atölyesinin yanı sıra Ahmet 
Keleşoğlu Kültür Merkezi’nde ve Sille’de bulunan atölyelerde de hem eği-
tim veriliyor hem de yeni eserler kazandırılıyor.

SELÇUKLU ÇINI 
GELENEĞI YAŞATILIYOR
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GENÇLIĞIN ŞEHRIYIZ
Selçuklu Belediyesi Kent Konseyi çatısı altında çalışmalarını 
sürdüren Selçuklu Gençlik Meclisi, öğrencilerin yoğun olarak 
bulunduğu Bosna Hersek Mahallesi’nde bulunan Talha Bayrakçı 
Gençlik Merkezinde hizmetlerini sürdürüyor. 
Selçuklu Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi gençlere yö-
nelik çalışmaları ile örnek çalışmalara imza atıyor. Gençlerin 
kariyer planlamasına katkıda bulunmak için Gençlik Zirvesi, 
kış akşamlarında öğrencilerin içini ısıtmak için kış etkinliği gibi 
programların yanı sıra çeşitli günlerde de öğrencilere yönelik 
çalışmalar gerçekleştiriyor. 
Selçuklu Gençlik Meclisi Gençliğin Sesi Gazetesi ile çalışmala-
rını daha fazla gence ulaştırmayı hedeflerken, Selçuklu Gençlik 
Uygulaması ile de gençlerin birçok avantajdan yararlanmasını 
sağlıyor.
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SELÇUKLU’DA GES ILE 
BÜYÜK TASARRUF SAĞLANDI
Selçuklu Belediyesi tarafından hizmet binası çatısına ve Kelebek-
ler Vadisi parkında yapılan GES panelleri ile hem tasarruf sağlandı 
hem de doğa korundu. 

Selçuklu Belediyesi Güneş Enerjisi Santralleri (GES) hamleleri ile 
tasarruf etmeye devam ediyor. Selçuklu Belediyesi tarafından hiz-
met binası çatısına ve Kelebekler Vadisi parkında yapılan GES pa-
nelleri sayesinde üretilen elektrik ile hem tasarruf sağlandı hem de 
doğa korundu. Selçuklu Belediyesi 2021 yılında GES ile 827 bin 612 
kW elektrik üretti. Üretilen elektriğin yanında 366,63 ton karbon 
salınımı engellenirken, 4 bin 280 ağacın doğada kalması sağlandı. 
Kelebekler Vadisi GES panelleri ile üretilen elektriğin gündüz kul-
lanımının fazlası olan 290 bin 105 kW miktarı da MEDAŞ’a satıldı. 
Selçuklu Belediyesi’nin Bağrıkurt mahallesinde yapmayı planla-
dığı 3.6 mW’lık GES projesinin de kısa sürede ihaleye çıkarak yıl 
içerisinde yapılması ve faaliyete geçmesi planlanıyor. Bağrıkurt 
Mahallesine kurulacak panellerle yine Belediyenin tüm elektrik ih-
tiyacının karşılanması bekleniyor.
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SELÇUKLU ÇIÇEK BAHÇESI
Konya’nın en renkli parklarından olan Kelebekler Vadisi Parkı’na kazandırılan Selçuklu Çiçek Bahçesi, ziyaretçilerine görsel bir 
şölen sunuyor. Bahçe bahar mevsimin gelişiyle her yıl yeni sezona farklı bir görsel içerikle giriyor. 

Kelebekler Vadisine akın eden vatandaşlar, Tropikal Kelebek Bahçesi ve Macera Kulesinde eğlenceli vakit geçirirken rengarenk 
çiçeklerle bezeli Selçuklu Çiçek Bahçesinde farklı bir deneyim yaşıyor.
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Bahçe içerisinde yer alan 45 türden 90 çeşitten oluşan 286 bin çiçek bulunuyor. Fotoğraf sanatçılarının da yoğun ilgi gösterdiği 
Selçuklu Çiçek Bahçesinde mevsimin çiçekleri olan sardunya, petunya, yıldız, kadife, yaprak güzeli, vapurdumanı, papatya gibi 
farklı türlerde bitkiler de yer alıyor. Yaklaşık 11.000 metrekare alana sahip çiçek bahçesinde özel peyzaj alanları da ziyaretçiler 
tarafından dikkat çekiyor. Bahçede yürüyüş yolları, kamelyalar, seyir tepesi, çocuk oyun alanları ve hatıra köşesi bulunuyor.
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SELÇUKLU ŞIVLILIK ÇOCUK FESTIVAL’INE REKOR KATILIM
Şivlilik, Konya’da çocuklar tarafından üç ayların başlangıcında kutlanan, önemli bir kültür miras. Her Regaib Kandili’nin sabahı er-
ken saatlerde gruplar halinde toplanan Konya’nın çocukları, tek tek evlerin kapılarını çalarak, açılan kapıdan kendilerine uzatılan 
kuru üzüm, nohut, şeker, çikolata vb. yiyeceklerle ellerindeki poşetleri öğle saatlerine kadar doldurmaya çalışır.
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Konya’nın asırlık geleneği şivliliği bu yıl bir festivale dönüştüren Selçuklu Belediyesi, beş gün boyunca çocukları doyasıya eğ-
lendirdi. Selçuklu Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen festival vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Beş günlük festivale 
toplamda 535 bin 118 kişi katılarak tarihi bir rekora imza atılmış oldu. Günlük ortalama yüz bin kişiyi ağırlayan Selçuklu Belediyesi, 
önümüzdeki yıl da festivali düzenlemeyi planlıyor.
Festival boyunca 20 müzikal, konser ve tiyatro 10 konferans, 174.682 metre aksiyon drone, 6 VR standında 6.500 etkinlik, 50 hayal 
perdesi gösterisi, 25.876 scooter howerboard etkinliği, 35 saat kum sanatı gösterisi, 8 atölyede 4.975 etkinlik gerçekleştirilirken 
etkinlikte 476 personel görev aldı. 
Selçuklu Şivlilik Çocuk Festivali’nde çocuklar TRT Çocuk karakterlerinin yanı sıra gölge oyunu, eğlenceli oyunlar ve atölyelerde 
hoş vakit geçirdiler. Etkinliğin ilk gününde Burak Sezen ve gösteri ekipleri sahne alırken, Regaip Kandili’nde Hafız Bekir Köse ile 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve hatim programı ile gönüllerin pası silindi. Cuma akşamı Anadolu Ateşi çocuk gösterisi, Cumartesi Kon-
ya Şehir Tiyatrosu Küçük Kara Balık oyunu yer alırken, Pazar akşamı ise Neşeli Şarkılar Çocuk Korosu’nun yanı sıra Ekin Uzunlar 
konseri ile festival sona erdi. Beş günlük festivalde çocuklar gün içerisinde müzikallerle ve teknoloji alanı eğlenirken, aileler ise 
konusunda uzman isimlerin katıldığı konferanslarda çocuk eğitimi konusunda bilgiler aldı. 
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KONYA, SELÇUKLU SEYIR TEPESINDEN IZLENIYOR
Selçuklu ilçesi Sille Mahallesinde bulunan tepeye kazandırılan Sille Seyir Tepesi panoramik şehir manzarası ve temiz havasıyla 
görenleri büyülüyor. 
Selçuklu Belediyesi, Sille Mahallesi Yeni Sille Caddesi üzerinde bulunan tepeyi park ve seyir tepesine çevirdi. Tepede şehre hakim 
olan alanda yapılan peyzaj çalışmaları sonrasında yapılan Selçuklu Seyir Tepesi, eşsiz şehir manzarası ile Selçuklu’nun gezilecek 
yerleri arasında yer aldı. 
Tepe Konya’nın en kuzeyi olan Ardıçlı’dan Meram Köyceğiz’e kadar tüm Konya’yı görme imkanı sunuyor. 
2021 yılında vatandaşların hizmetine sunulan 50 bin metrekarelik alana yerleştirilen Seyir Tepesi’nde 119 kamelya, 35 bin metreka-
re yeşil alan, çim spor sahası, 210 araçlık otopark, lavabo, mescit ve çocuk oyun alanları gibi sosyal donatılar bulunuyor. 
Bin 300 metre rakımda bulunan tepenin yaklaşık bir milyon metrekarelik kullanım alanının içerisinde ikinci etap proje çalışmaları 
kapsamında restoran, çay bahçesi ve bir de kamp alanı oluşturulması planlanıyor.
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SILLE BARAJ PARKI
Sille Barajı, Sille Çayı üzerinde sulama ve taşkın kontrol amacı ile 1953-1960 yılları arasında inşa edildi. 
Selçuklu Belediyesi ve DSİ 4. Bölge Müdürlüğü arasında 2011 yılında imzalanan  protokol sonrasında 
Selçuklu Belediyesi’ne devredilen Sille Barajı’nı bir gölet haline getirmek ve Konyalıları su ile buluştur-
mak için önemli özverili çalışmalar yürütüldü. 

2017 yılında çalışmaların tamamlanmasıyla hizmete açılan ve Türkiye’nin en büyük parklarından biri 
olarak Konya’ya kazandırılan Sille Baraj Park, her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Himmet 
Ölçmen barajı etrafında kurulan doğal alanları koruyarak mevcut bitki örtüsüne katkı sağlayan baraj 
parkı Selçuklu için önemli ve büyük bir yatırım. 
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Sille Baraj Park, 1.985.000 m2’lik alanı ile Türkiye’de yapılmış en büyük parklardan biri. Park içerisinde 221.000 m2 yüzey alanı ve 
2.500.000 m2’lük tam doluluk kapasitesi ile Sille Himmet Ölçmen Barajı yer alıyor. Baraj çevresinde piknik alanları, yürüyüş par-
kurları, çocuk oyun alanları, tırmanma parkurları yer alıyor. 

Baraj alanı ile birlikte toplam 2.500.000 metrekare ile Türkiye’de yapılmış en büyük parklardan biri olan Sille Baraj Park, günlük 
yaşamın stresinden uzaklaşıp nefes almak isteyen binlerce insanı göl manzarasıyla buluşturuyor. Sille’nin temiz havasında ailele-
riyle birlikte hoşça vakit geçirmek için baraj parka akın ediyor. 

Şehrin yeni cazibe alanı olan baraj parkta, izci kampı merkezi, tekne gezinti alanı, uçurtma tepesi, çay bahçesi, restoran, piknik 
alanları, mescid, iskele, ahşap gezinti yolları, çim amfi, çocuk oyun alanları, spor alanları gibi farklı etkinlik alanları yer alıyor. 
Konyalıları su ile buluşturan ve şehrin yeni cazibe alanı olan parka gelenler, hafta sonları yer bulmakta zorlanıyor.
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SELÇUKLU 
“UMUT EVI”
Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi’nde yer alan Umut Evi 2010 yılın-
dan beri Konya dışından gelen kanser hastaları ve yakınları için otel 
konforunda hizmet sunuyor.  

Hanaybaşı Mahallesi’nde kanser hastaları ve yakınları için 2010 yılın-
dan beri hizmet veren Umut Evi otel konforunda sunduğu hizmetle 
tedavi sürecindeki hastalara moral veriyor. 

2000 metrekare alana sahip 45 metrekarelik 32 odadan oluşan tesis, 
Konya dışından gelen kanserli hasta ve yakınları için ücretsiz hizmet 
veriyor. 

Umut Evi bünyesinde tesiste kalan hastalar ve refakatçileri barınma 
yardımının yanında ücretsiz servislerle hastanelere götürülerek tedavi 
sürecinin ardından tekrar tesise getiriliyor. 

Hastalara aynı zamanda uzmanlar tarafından psikolojik destek de ve-
riliyor. Düzenlenen çeşitli etkinliklerle de hasta ve refakatçileri moral 
buluyor.  
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TÜRKIYE’NIN EN KAPSAMLI 
OTIZM MERKEZI SELÇUKLU’DA
Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan ve Türkiye’nin 
otizm alanında en kapsamlı ve en büyük merkezi olma özelliği taşı-
yan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı, 21 bin metrekare yerleşim 
alanı üzerine 2016 yılında kuruldu. 

Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin sosyal hayata entegre ol-
muş, yaşamsal ihtiyaçlarını bağımsız karşılayabilen, üretken, umut-
lu ve yaratıcı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla kurulan SOBE, 
geliştirdiği model ve çalışmalarla ulusal ve uluslararası alanda kabul 
gören yenilikçi, etkin, öncü ve referans bir kurum.
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Türkiye’de 0-19 yaş grubunda 434 bin 010, Kon-
ya’da ise 9 bin 800 otizmli çocuk ve genç olduğu 
tahmin edilmektedir. 

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi’nde 
(SOBE), otistik bireylerin günlük yaşama adap-
tasyonlarını sağlamak amacıyla dünya standart-
larında rehabilitasyon, eğitim, terapi ve aktiviteler 
gerçekleştiriliyor. Merkezde eğitim sınıfları, yüz-
me havuzları, sosyal yaşam, spor ve müzik alan-
ları ile binicilik tesisleri gibi çok amaçlı bölümler 
bulunuyor.

Otizmli 200 bireyin eğitimine katkı sunan SO-
BE’de eğitim gören öğrencilerin yüzde 65’i ba-
ğışçıların verdiği burstan faydalanıyor. 
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TURIZMDE YENI ÇEKIM MERKEZI
Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan Türkiye’de tek 
ve Avrupa’nın sayılı mekanlarından olan Tropikal Kelebek Bahçesi, 3 
bin 500 m2 gezi alanı ile toplamda 7 bin 600 m2’lik kullanım alanına 
sahip. 

2015 yılında hizmete açılan ve 1600 m2’lik kelebek uçuş alanı ile Avru-
pa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı kelebek uçuş alanlarından bir ta-
nesi olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Konya’da Hazreti Mevlana 
Türbesinden sonra en çok ziyaret edilen turizm lokasyonları arasında 
yer alıyor. 15 tür kelebeğe doğal yaşam alanı sunan bahçede 98 türe 
ait 20 bin adet bitki bulunuyor.  
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54 futbol sahası, 856 basketbol sahası büyüklüğündeki Kelebekler Vadisi Parkı içinde yer alan bahçe kelebek şeklindeki özel ta-
sarım yapısı ile de dikkat çekiyor. Konya’nın simge yapıtlarından biri olan bahçe Konya’ya değer katarken sahip olduğu sertifika 
ve ödüllerle de yapı sektörüne örnek teşkil ediyor. 
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Türkiye’deki ilk kelebek müzesi projesi olan bahçe ziyaretçilere kelebek ve böcekleri 
kendi yaşam alanlarında gözlemek için eşsiz bir imkân sağlıyor. Yapı 2.100m2 alanlı 
Kelebek Bahçesi, 550m2 Böcek Müzesi ve çok amaçlı lobisi, ofisleri, bir kafesi ve alış-
veriş birimleri olan 800 m2’lik karma kullanımlı binalardan oluşuyor. 
Bahçeye gelen misafirler kelebekleri kendi nektar bitkileri etrafında uçarken gözlem-
leyebiliyor. Kral yılan, dev salyangoz, leopar geko gibi canlıların yaşadığı bahçe, kar 
yağdığında beyaz örtü içinden geçerek girilen özel bir ortam sunuyor. 
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Kelebek Bahçesi yaz veya kış demeden her şart ve koşulda 28 derece sıcaklıkta olacak şekilde ayarlanıyor.

Tropikal Kelebek Bahçesi 2021 yılında 375 bin ziyaretçi sayısı ile Mevlana Müzesi’nden sonra en çok ziyaret edilen mekan 
olmayı başardı. 

Tropikal Kelebek Bahçesi Pazartesi günü hariç haftanın her günü 09.00- 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. 
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SELÇUKLU KONGRE MERKEZI ANADOLU’NUN EN BÜYÜĞÜ
Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan ve 29 
Ekim 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
açılışını yaptığı Selçuklu Kongre Merkezi; Anadolu’nun en bü-
yük kongre merkezi olma özelliğini taşıyor.

Selçuklu Kongre Merkezi, Dünya standartlarında teknolojik alt-

yapısı, deneyimli kadrosu ve misafirlerine sunduğu benzersiz 
hizmet kalitesi ile ulusal ve uluslararası düzeyde kültürel ve sa-
natsal organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.  

Merkez 4 kattan oluşan ve 37500 m2’lik alanda 950 araçlık açık 
otoparkı ile: ulusal ve uluslararası kongreler, konferanslar, sem-
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pozyumlar, şirket toplantıları, fuarlar. sergiler. müzikaller, tiyat-
rolar, konserler ve film galaları gibi her türlü bilimsel, sosyal ve 
kültürel etkinliğe ev sahipliği yapıyor.  Türkiye’nin en yeni ve 
eşsiz mimari tasarımıyla, açık, yarı açık ve kapalı olmak üze-
re toplamda 10.000 m2 alanda dört kata yayılan fuaye alanları: 
kokteyl, sergi, lansman gibi farklı etkinliklere ev sahipliği yapa-
bilecek bir altyapıya sahip.

35 bin m2’ lik alan üzerine inşa edilen ve sahne yüksekliği, ge-
nişliği, konforu, ses ve akustiği ile Türkiye’nin en büyük kongre 

merkezlerinden olan Selçuklu Kongre Merkezi’nde 18 salonu ve 
aynı anda 5000 kişi’ye 
hizmet verebilecek 2000 kişilik kongre ve konser salonu, 800 
kişilik tiyatro ve gösteri salonu, 1000 kişilik toplantı ve balo sa-
lonu, 5 adet seminer salonu (25-30 Kişilik),1 adet oda tiyatrosu, 
1adet sinema salonu, 
1 adet elektronik kütüphane,5 adet toplantı salonu (40-110 Kişi-
lik), 1 adet VIP toplantı odası
1 adet basın enformasyon odası, 1 adet restaurant, 860 araçlık 
açık otopark yer alıyor. 
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KONYA’NIN YENI TURIZM MERKEZI SILLE
Konya’nın en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi olan Sille, Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan restorasyon çalışmalarıyla tekrar 
gün yüzüne çıkarak, Konya’nın en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi haline geldi.
Sille, Konya’nın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Mağaralarıyla, kiliseleriyle, Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan restore ve 
kazı çalışmalarıyla birlikte ortaya çıkan tarihi eserleriyle, 5 bin yıllık bir tarihi gözler önüne seriyor.
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Zengin gelenek ve görenekleriyle, farklı dallarda el sanatları ürünleriyle Anadolu’da zengin bir kültürel birikime ev sahipliği yapı-
yor. Biraz daha eski dönemlere gidildiğinde M.ö 7.-8. yüzyıla kadar dayanan bir tarih ortaya çıkıyor. Roma, Selçuklu, Karamanoğlu, 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserler ile birlikte şehir içerisinde bulunan antik mimariye ait taş eserlerden de tarihinin 
çok eskilere dayandığı anlaşılmakta ve bizlere miras olarak bugüne kadar geldi.
Bu kültürel zenginlik Selçuklu Belediyesi tarafından Sille’nin doğal dokusuna zarar vermeden çeşitli çalışmalar yürüterek adeta 
tarihi gün yüzüne çıkarıldı. Sille’de bulunan Ak Cami, Çay Cami, Subaşı Cami, Orta Cami, Mormi Cami, Karataş Cami ve Mezaryaka 
Camileri retorasyonunu tamamlanarak ibadete açıldı. Aynı zamanda Sille’de bulunan hamamlarda, Sille Deresi Köprüsünde, Su 
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yolları ve su kemerleri restore edilerek, sokaklarda yayaların rahatlıkla yürüyeceği şekilde sokak sağlıklaştırma çalışmaları yürü-
tüldü.
Sille’nin simgelerinden bir tanesi olan Bizans Dönemine ait Aya Elenia Kilisesi restorasyon sonrası müzeye çevirilerek hem yurtdışı 
hem de yurtiçinden gelen turistlerin ziyaretine açıldı. Selçuklu Belediyesi’nin uğraşları sonrasında restore çalışmalarının meyvesi 
olarak “Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme” yarışmasında Aya Elenia Müzesi ödüle layık görüldü.
2012 yılında yine “Tarihe Vefa Projesi” kapsamında restorasyonu tamamlanan Sille Şapeli, Zaman Müzesi olarak Turizme kazan-
dırıldı.
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GEVALE KALESI
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ÇATALHÖYÜK NEOLITIK KENTI 

İnsanlığın gelişiminde önemli bir evre olan yerleşik toplumsal 
hayata geçişle birlikte, tarımın başlangıcı ve avcılık gibi önemli 
sosyal değişim ve gelişmelere tanıklık eden Çatalhöyük Neoli-
tik Kenti, Güney Anadolu Platosu’nda yaklaşık 14 hektarlık bir 
alan üzerinde yer almaktadır. İki höyükten oluşan Çatalhöyük 
Neolitik Kenti’nin daha uzun olan Doğu Höyüğü, MÖ 7400 ve 
6200 yılları arasına tarihlenen 18 Neolitik yerleşim katmanından 
oluşmaktadır. Söz konusu katmanlarda, sosyal örgütlenmeyi 
ve yerleşik hayata geçişi simgeleyen duvar resimleri, rölyefler, 
heykeller ve diğer sanatsal öğeler yer almaktadır. Batı Höyüğü 
ise MÖ 6.200 ve 5.200 yılları arasına tarihlenen Kalkolitik Dö-
nem’e ait kültürel özellikler göstermektedir. Bu özellikleriyle 

Çatalhöyük, aynı coğrafyada 2000 yıldan fazla bir süredir var 
olan köylerden kentsel hayata geçişin de önemli bir kanıtıdır. 
Çatalhöyük’teki içlerine çatılardan girilen birbirine bitişik evler 
ile sokağı olmayan yerleşim benzersiz bir özellik sergilemekte-
dir. Ortadoğu ve Anadolu’da diğer Neolitik alanlar bulunmuş 
olmasına rağmen, Çatalhöyük Neolitik Kenti, kalıntıların boyu-
tu, yaşayan toplumun yoğunluğu, güçlü sanatsal ve kültürel 
gelenekler ve zaman içindeki sürekliliğin benzersiz bileşimi ile 
olağanüstü evrensel değer taşımaktadır. Bu özelliklerinin bir 
sonucu olarak 2009 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 
önerilmiştir. İnsanlık tarihine ışık tutan Çatalhöyük Neolitik 
Kenti, 2012 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır.
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BONCUKLU HÖYÜK
Hayıroğlu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Boncuklu Höyü-
ğü’nün, yaklaşık 10 bin 300 yıllık geçmişi bulunuyor.

İngiltere Liverpool Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dougles 
Baird başkanlığında devam eden höyükteki kazı çalışmaları, Pro-
fesör Andrew Fairbairn ve Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Gökhan Mustafaoğlu’nun da olduğu 60 kişilik başarılı bir 
ekip tarafından yürütülüyor. 
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Arkeoloji dünyasında da büyük merak 
uyandıran ve şimdiden yerli-yabancı tu-
ristlerin ilgi odağı haline gelen Boncuklu 
Höyüğü, Karatay Belediyesi tarafından da 
yakından takip ediliyor. 

Özellikle son yıllarda Konya’ya gelen turist 
sayısının daha da arttırılması ve bölgenin 
turizmden aldığı payın daha da yüksel-
tilmesi adına birçok önemli projeye imza 
atan Karatay Belediyesi, Boncuklu Höyü-
ğü’nün tanıtılması için özel bir gayret gös-
teriyor. 

Boncuklu Höyüğü Kazı Başkanı ve İngil-
tere Liverpool Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Dougles Baird: “Buradaki çalışma-
larımızda buğday, bezelye ve mercimek 
gibi tahılların 10 bin yıl önceden olduğunu 
tespit ettik. Çatalhöyük’ün aksine burada 
tarım daha az yapılmış ama mimari ve yer-
leşim uygulamaları bakımından burası Ça-
talhöyük’ten bin yıl kadar önce kurulmuş. 
Yani Boncuklu Höyüğü, Çatalhöyük’ün ata-
sı. Yine DNA testleri sonucunda buradaki 
toplumun Güneydoğu Avrupa’ya yayıldığı-
nı görüyoruz. Tarım ürünlerinin alışverişine 
yönelik olarak ticari amaçla Avrupa’ya gi-
dişlerin olduğunu tespit edebiliyoruz.”
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SAVATRA ANTIK KENTI
Yağlıbayat Mahallesi’nde bulunan Savatra Antik Kenti’nde-
ki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni, Konya 
Müze Müdürlüğü’nün idaresinde aralıksız bir şekilde devam 
ediyor. 

Antik kentin unsurlarından biri olan ve arkeolojik yüzey araş-
tırmalarıyla tespit edilen antik tiyatronun özellikle İç Anado-
lu’da keşfedilmiş olması, arkeologlarda büyük heyecan yarattı. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle 2017 yılından itibaren 

Bozdağ Milli Parkı çevresinde yüzey araştırmaları yürüten Sa-
vatra Antik Kenti Bilimsel Danışmanı ve SÜ Kültür Varlıklarını 
Koruma ve Onarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Işık 
da çalışmaları iyice bu alana yoğunlaştırdı.

Bölge sırlı yapısı, antik tiyatro alanları, höyüğü ve yer altı geçit-
leriyle tarihin birçok noktasına ışık tutacak bilgilere ev sahipliği 
yapıyor. İlk olarak antik tiyatro alanında başlayan kazı çalışma-
larında kısa sürede heyecan verici buluntular elde edildi. 
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Aslında bu bölge arkeolojik bir açık hava müzesi. bozdağ içerisinde roma dönemine ait binlerce yıllık gözetleme kulesi kalıntıları ve 
baraj bentlerine kadar birçok buluntu mevcut. Savatra Antik Kenti’nde yer alan tiyatro ise 2021 yılının en önemli 10 arkeolojik keşfi 
içerisinde yer buldu. Kazı çalışmaları tamamlandığında antik tiyatroyu gün yüzüne çıkacak. 
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KILISTRA
Tarihî Kral Yolu (Via Sebaste) üzerinde yer alan Kilistra Antik Kenti, zamanla Kapadokya benzeri bir mimarî dokuya kavuşmuş-
tur. Aziz Paulus’un yaşamında önemli bir yer alan Kilistra’da kiliseler, şapeller, manastırlar, gözcü kuleleri, sığınaklar, antik yollar, 
mahalleler, seramik atölyeleri gibi değerli kalıntılar bulunmaktadır.
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LYSTRA
İncil’de 4 kere geçmesinden dolayı Hristiyanlar için özel öneme sahip olan Lystra’nın yeniden gün yüzüne çıkması için Meram 
Belediyesi ve NEÜ tarafından ortak bir çalışma yürütülüyor.
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OBRUK HANI VE 
KIZÖREN OBRUĞU 
Karatay Belediyesi 180 metre genişliği ve 145 metreden fazla derinliğiy-
le platodaki en derin obruklardan biri olan Kızören Obruğu ile obruğun 
hemen yanı başında bulunan Selçuklu dönemi kervansaraylarından Ob-
ruk Hanı’nın da turizme kazandırılması için çalışma yürütüyor. 

Obruk içinde oluşan göl ile Selçuklulardan günümüze kadar uzanan han, 
birbirini çok güzel bir biçimde bütünlüyor.

Obruk Hanı’nda yürütülen restorasyon çalışmaların tamamlanmasıyla 
Han, turizmde önemli bir cazibe merkezi haline gelecek. Öte yandan 
Obruk Gölü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla “Kesin 
Korunacak Hassas Alan” olarak tescil edildi. Şehir merkezine 75 kilo-
metre uzaklıkta, Konya-Aksaray kara yolunun 4 kilometre kuzeyinde yer 
alan Obruk Hanı ve Kızören Obruğu, Kapadokya’ya yolculuk edenlerin 
ve turist kafilelerinin uğrak yerlerden biri. 

Obruk Hanı’nın restorasyon çalışmaları 20 milyon gibi bir bütçeyle ta-
mamlandı. 800 yıllık Obruk Hanı’nı ve hanın yanı başındaki Kızören Ob-
ruğu’nun çevre düzenlemesinin tamamlamasının ardından turizmin hiz-
metine sunulacak.
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ZENGIBAR KALESI
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ZAZADIN HANI
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FASILLAR ANITI
Dünya’nın en büyük kaya anıtlarından biridir 
ve Hititler döneminden kalmadır. Fasıllar Anıtı, 
Büyük Tanrı’yı bir dağ tapınağında iki arslan ar-
asında gösterir.
Fasıllar anıtı Konya’nın Beyşehir İlçesi’ne bağlı, 
Fasıllar Köyü’nün güneyine düşen, bir tepeciğin 
batı eteğinde yatmaktadır.2.25 x 2.75 x 8.30 me-
tre boyutundadır. 
Yaklaşık 3 bin 500 yıllık geçmişi bulunan Fasıl-
lar Anıtı, Hititliler ile Mısırlılar arasında yaşanan 
Kadeş Savaşı’nı Hitit Kralı Muvattali’nin bakış açısı 
ile gözler önüne seriyor.
M.Ö. 1243 yılında Hititliler ile Mısırlılar arasın-
da yapılan ve her iki tarafın da birbirine üstün-
lük sağlayamadığı Kadeş Savaşı, tarihin önemli 
dönüm noktalarından birisiydi. Savaş sonrası Hitit 
Kralı Muvattali ve Mısır Firavunu 2. Ramses ar-
asında yapılan Kadeş Barış Antlaşması tarihteki 
ilk yazılı anlaşma niteliğindedir. Fasıllar Anıtı bu 
tarihi olayı Hititlilerin perspektifinden anlatmak 
amacıyla inşa edilmiş. 
Fasıllar Anıtının benzeri şu anda Ankara Anadolu 
Medeniyetleri Müzesinde sergilenmektedir.
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IVRIZ KAYA ANITI
Ereğli ilçesine 12 km. uzaklıkta, Halkapınar 
ilçesi sınırları içerisinde İvriz Suyu’nun kay-
nak başındadır. Geç Hitit dönemi eseridir. 
Dünyadaki ilk yazılı tarım anıtı ve dünya 
tarihindeki ilk yazılı kabartma kaya anıtı 
olma özellikleri var. Anıtta; bölgenin kralı 
Varpalavas ile Tarhundas tasvir edilmiş. 
Tarhundas; krala göre daha büyük ölçüde, 
ellerinde üzüm salkımı ve buğday başak-
larını tutuyor. Kral ise, daha küçük ve dua 
eder durumda tasvir edilmiş. Tasvirdeki 
objelerin giysileri; geç hitit sanatının özel-
liklerini yansıtmakta. Her iki figürün arasın-
da bulunan, hiyeroglif yazıda: “Ben hakim 
ve kahraman Tuvana Kralı Varpalavas; 
sarayda bir prens iken, bu asmaları diktim, 
Tarhundas onlara bereket ve bolluk versin” 
yazılıdır.
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BEYŞEHIR REGÜLATÖR
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ALAADDIN CEPHE YENILEME
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ÇUMRA DSI EVLERI
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EFLATUN PINARI
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KONYA ALMAN EVLERI

123



124



ESKI KONYA EVLERI VE SOKAK DÜZENLEMELERI
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YENILENEN BEDESTEN’DE ALIŞVERIŞ
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HZ. MEVLANA’NIN KABRI
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ŞEMS TÜRBESI 
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AZIZIYE CAMII
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INCE MINARELI MEDRESE
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KAPU CAMII
Ereni ve Velisi eksik olmayan cami.
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ŞERAFETTIN CAMII
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SULTAN SELIM CAMII
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IPLIKÇI CAMII
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EŞREFOĞLU CAMII
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ALAEDDIN KEYKUBAT CAMII

138



139



CAMI SAYILARI VE KONYA
2021 istatistiklerine göre Türkiye’de toplam 89.445 cami bulunmaktadır. 
Konya 3.238 cami sayısı ile İstanbul’dan (3530) sonra en fazla caminin 
olduğu 2.şehirdir. Aziziye Camii, İplikçi Camii, Alaeddin Keykubat Camii, 
Selimiye Camii, Kapu Camii, Şeyh Sadrettin Konevi Camii, Hacı Veyis Ca-
mii, Tahir Paşa Camii gibi büyük ve tarihi öneme sahip camileri içinde 
bulundurmaktadır.
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HACI VEYISZADE CAMII

TÜRKİYE CAMİİ SAYISI
89.445

KONYA CAMİİ SAYISI
3.238
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MERAM’DA 
DÖNÜŞÜM ATAKLARI
Konya’nın tarihi yatırımlarından biri olan Şük-
ran Kentsel Dönüşüm Projesi 5 ayrı etaptan 
oluşuyor. İlk temel atılan proje Türkiye’nin ör-
nek uygulamalarından biri olacak. 
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KONUT PROJELERI
Meram Belediyesi tarafından başlatılan Me-
ram’ın Büyük Konut Hamlesi ise 5 bin 419 konu-
ta ulaştı. Şu ana kadar 537 daire ve 50 dükkan 
teslim edildi. 

143



144



MERAM DUTLU 
MILLET BAHÇESI
Dutlu Millet Bahçesi, 950 bin metrekarelik büyük bir alanda,  
100 adet çocuk oyun grubu, 40 bin metrekrelik çocuk oyun 
parkı, 10 bin metrekrelik üzüm bağı, 10 bin metrekarelik gö-
let, Ala Balık Restaurant, mescit, sosyal tesisler, kokuluk ve 
reçellik gül bahçeleriyle hizmet veriyor.
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MERAM BAĞLARI
Bağ-ı Meram’ın yeniden hayat bulması adına Yeni Meram 
Caddesi ve Yaka Caddesi’nin kesişiminde yer alan 18 bin met-
rekarelik araziye, Meram Belediyesi tarafından üzüm bağı ve 
meyve bahçesi kazandırılıyor.
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HASTA KONUK EVI
Meram Belediyesi, Tenzile Ana Hasta Konuk Evi, 
42 odasıyla yıllık yaklaşık 20 bin şehir dışından 
gelen hasta ve yakınlarına hizmet veriyor.
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80 BINDE DEVRI ALEM PARKI
80 Binde Devr-i Alem Parkı, dinozor, çizgi film kahramanları ve Türk-İslam eserlerinin minyatürlerinin sergi-
lendiği bölümlerle hem çocuk hem de yetişkinlerin ilgisini çekiyor.
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RAMADA PLAZA BY 
WYNDHAM KONYA
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NOVOTEL KONYA
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HILTON GARDEN INN KONYA
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GRAND MILENYUM
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ANEMON KONYA OTEL
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KONYA BAYIR DIAMOND
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GRAND HOTEL KONYA
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ÖZKAYMAK HOTEL KONYA
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DÜNDAR OTEL KONYA
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BERA KONYA HOTEL
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SAĞLIKTA ANADOLU’NUN ÜSSÜ
Konya son yıllarda her alanda olduğu gibi sağlık alanında da büyük bir ivme yakaladı. Devletin sağlık yatırımlarından nasib-
ini alan Konya, Orta Anadolu’da sağlık üssü durumuna geldi. Yatak kapasitesiyle ve donanımlı, modern altyapıya sahip yeni 
hastaneleriyle dikkat çeken Konya, adeta bölgenin sağlık üssü konumunda. 

Konya Numune Hastanesi Meram Devlet Hastanesi

Konya Şehir Hastanesi
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Beyhekim Devlet Hastanesi

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi HastanesiNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi
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Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Farabi Hastanesi

Konya Medova Hastanesi

Konya MEDICANA Hastanesi
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Konya Kızılay Hastanesi

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Konya Büyükşehir Hastanesi

Akademi Hastaneleri
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Konya Hospital Konya Göz Hastanesi 

Dünyagöz Hastanesi Konya Anıt Hastanesi 
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HUĞLU VE ÜZÜMLÜ SILAH 
SANAYISINDE REKORLAR KIRIYOR
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SOLOTÜRK’ÜN YUVASI KONYA
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TÜRK YILDIZLARI KONYA 
SEMALARI’NDA ÖZGÜRCE UÇUYOR
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BARIŞ KARTALLARI KONYA’DA KONUŞLANIYOR

170



171

KONYA DA BULUNAN FAHRI KONSOLOSLUKLAR
• Bosna Hersek Fahri Konsolosluğu – Ercan Uslu
• Makedonya Fahri Konsolosluğu – Ahmet Ziya Gündüz
• Etiyopya Fahri Konsolosluğu – Servet Mehmet Hekimoğlu
• Romanya Fahri Konsolosluğu – Durmuş Çelik
• Kazakistan Fahri Konsolosluğu – Mustafa Kabakçı
• Kongo Demokratik Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu – Hıfsı 

Soydemir
• İsveç Kulu Fahri Konsolosluğu – Erdal Akdeve
• Benin Fahri Konsolosluğu (Açılma Sürecinde)
• Bangladeş Halk Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu – Deniz Bul-
kur

ÜNIVERSITE ŞEHRI KONYA
2020-2021 verilerine göre Türkiye’de önlisans, lisans, yüksek 
lisans, doktora olmak üzere toplam üniversite öğrenci sayısı 
8 milyon 240 bin 997 olmuştur. 129 devlet, 74 vakıf, 4 adette 
vakıf myo olarak toplam 207 üniversite vardır.
Konya’da 3 devlet, 2 vakıf üniversitesi olmak üzere 5 adet üni-
versite bulunmaktadır. 

Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya 
Teknik Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya Gıda Ta-
rım Üniversitesi olmak üzere 127 bin 272 üniversite öğrenci 
sayısı ile Türkiye’de 6.sırada yer almaktadır.
Selçuk Üniversitesi 64 bin 104 öğrenci sayısı ile en çok öğren-
ci sayısına sahip 10. Üniversite sıralamasında yer almaktadır.
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SEYDIŞEHIR TERMAL
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ILGIN TERMAL



175

ILGIN TERMAL
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KARATAY TERMAL TATIL KÖYÜ
Turizmin önemli merkezlerinden olan bölgemizi geliştirmek, turizm 
çeşitliğini artırmak ve konaklama da yeni vizyonlar ortaya koymak 
adına Konya’ya kazandırılan Karatay Termal Tatil Köyü’nde çok gü-
zel bir noktaya gelindi. Şifalı suyu, modern yapısı, şık restoranı, leziz 

yemekleri, konforlu odaları, çocuk ve yetişkin oyun alanları, ferah 
havuzları, sağlık kulübü ve güler yüzlü personeliyle öne çıkan tesisi-
miz misafir kabulüne başladığı günden bu yana yakaladığı doluluk 
oranı ile konaklama ve tatilin gözde merkezi haline geldi. 
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Konya-Ereğli yolu üzerinde İsmil mahallemizde bulunan ve top-
lamda 112 suit daireden oluşan tesis, Türkiye’nin ve dünyanın 
farklı bölgelerinden gelen konukların büyük beğenisini toplu-
yor. Karatay Termal Tatil Köyü’nde sadece 1.5 yıl gibi kısa bir 
sürede 34 ülkeden 100 bini aşkın misafir ağırlandı. Elde edilen 

bu doluluk oranları ve memnuniyet sonucunda bölgeye yeni 
yatırımlar yapmaya karar verildi ve yeni termal otel projesinde 
büyük aşama kaydedildi. 200 yatak kapasitesine sahip olacak 
yeni otelimiz aqupark ve kongre merkezi gibi özellikleri de bün-
yesinde barındıracak.
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LAVANTA BAHÇELERI
Karaaslan Hobi Bahçelerinin hemen yanı başında bulunan ilk 
etapta 90 bin m2’lik alanda 100 bin lavanta fidesini toprakla bu-
luşturarak Karatay Lavanta Bahçeleri projemizi hayata geçirildi. 

Büyük ilgi gören ve lavantadan elde edilen katma değer sonucun-
da lavanta bahçeleri 4 kat büyütülerek bahçelerin büyüklüğü 340 
bin metrekareye, fide sayısı ise 300 bine çıkarıldı. 
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Yine İsmil Mahallemizde Karatay Termal Tatil Köyünün hemen 
yanı başında 60 bin metrekarelik alana daha yeni bir Lavanta 

Bahçesi daha kazandırıyor. Yeni bahçe ile toplamda 400 bin 
metrekarelik bir alana yayılmış olacak. 
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KARATAY’DA 
KENTSEL DÖNÜŞÜM
Karatay Belediyesi dönüşüm faaliyetlerinde ge-
leneksel dokunun yaşatılmasına öncelik veriyor 
ve yeni restorasyon projeleriyle her biri şehrin 
hafızasına kazınmış yapıtları geleceğe taşıyor. 
Bu kapsamda 6 ayrı noktada geleneksel mima-
riye sahip meskeni aslına uygun restore ederek 
şehrin hafızasına yeniden kazandırmak için çalış-
malar başlatıldı. 
Akçeşme Mahallesinde yürütülen çalışmalar 
kapsamında Mahmutdede bulunan meskenler, 
camii ve çeşmelerden oluşan toplamda 12 adet 
bağımsız bölümü aslına uygun şekilde yenilendi 
ve hak sahiplerine teslim edildi. 
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Karatay Belediyesi öncülüğünde kurulan 41. 
toplu konut hamlesi olan Akıncı Park ismiyle 
Karakulak mahallesinde başlatıldı. 27 bin metre-
karelik alanda 252 daireden oluşacak koopera-
tifin inşaat süreci devam ediyor. 42. toplu konut 
hamlesi ise Kumköprü mahallesinde Aksa Park 
ismiyle hayata geçirildi. 312 daireden oluşan bu 
kooperatif ise 26 bin 573 metrekarelik alandan 
oluşuyor. Her iki çalışmamızda da geniş ve ferah 
yaşam alanları, oyun parkları, yeşil alanlar, spor 
tesisleri gibi donatılar yer alıyor. 
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BIR KONYA GELENEĞI
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MISTIK MÜZIK FESTIVALI 
ARTIK BIR DÜNYA MARKASI



184



185

KONYA’NIN MANEVI ÖNDERI HZ. MEVLANA
SEMA TÖRENİ
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YEŞIL ENERJI ÜSSÜ KONYA
Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip olan Konya, yenile-
nebilir enerji kaynaklarından olan rüzgar ve güneş bakımında 
oldukça avantajlı bir ildir.

51 üretim tesisiyle toplam kurulu gücü 281 MW olan ilimiz-
de üretimin önemli kısmı fosil yakıtlardan (121 MW) ve güneş 

enerjisinden (117 MW) sağlanmaktadır.
Konya’nın güney ilçelerinde rüzgar enerjisinden elektrik üret-
me imkanı bulunmaktadır. Konya için rüzgar enerjisi santra-
li kurulabilecek toplam kurulu güç kapasitesi yaklaşık 2.000 
MW’dır. İlimizde toplam 136 MW’lik RES kurulması için lisans 
alınmıştır.
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Konya ili, güneş enerjisi sektöründeki mevcut durumu ve sahip olduğu potansiyeli bakımından ülkemizin önde gelen bölgele-
rinden birisidir. Yüksek güneş ışınımı değerleri, elverişli arazilerin varlığı gibi nedenlerle güneş tarlası yatırımlarına uygunluğu 
ve güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda firmaya sahip olması nedeniyle bu yatırımları destekleme potansiyeli 
bakımından önemli üstünlüklere sahiptir.



188

34 adet güneş enerjisinden elektrik üretim tesisi bulunan ili-
miz bu açıdan Türkiye’de ilk sıradadır. Ayrıca ülkemizin ilk ve 
faaliyette olan tek Enerji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Ka-
rapınar’dadır. Karapınar İlçesi’nde, “Enerji İhtisas Endüstri Böl-
gesi” ilan edilerek güneş enerjisi yatırımlarına tahsis edilmek 
üzere toplam alanı 61.585.762 m2 ve alternatif maliyetleri çok 
düşük olan üç ayrı arazi belirlenmiştir. Güneş ışınımı değerleri 
dikkate alındığında, belirlenen arazilerde kurulacak herhangi 
bir güneş tarlasından elde edilecek elektrik enerjisi miktarı, 
dünyada güneş tarlası yatırımlarının en yoğun yapıldığı Al-
manya’nın Bavyera bölgesine göre yaklaşık % 70 daha fazla 

olacaktır.
Bu alanın değerlendirilmesi için 20 Mart 2017 tarihinde 1000 
MW kapasite için ihale yapılmıştır. İhale sonrasında yapılacak 
proje kapsamında, Türkiye’de yılda minimum 500 MW fo-
tovoltaik modül üretim kapasitesine sahip fabrika kurulumu 
gerçekleştirilecek ve 10 yıl boyunca da Ar-Ge yapmak şartıyla 
Karapınar YEKA’da bin megavatlık bağlantı kapasitesi tahsi-
si yapılacaktır. Bu açıdan Karapınar, dünyanın en büyük tek 
parça güneş santraline ev sahipliği yapacaktır. Projenin toplm 
maliyetinin 1,3 milyar Amerikan Doları olması ve yılda 1,7 mil-
yar KWh elektrik üreteceği tahmin edilmektedir.
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Konya’nın güneş enerjisi vizyonu;
“Konya’yı, Türkiye’deki güneş enerjisine dayalı elektrik üretim 
tesisi yatırımlarının en önemli “ev sahibi; bu yatırımlar için ih-
tiyaç duyulan malların, hizmetlerin ve teknolojilerin üretildiği, 
yeni ve ileri güneş enerjisi teknolojilerinin geliştirildiği ve ge-
liştirilen teknolojilerin ihraç edildiği bir endüstri bölgesi duru-
muna getirmektir.”
Konya yeşil enerji kaynakları açılasında potansiyeli en yüksek 
illerimizin başında geliyor. Türkiye’nin en büyük yüzölçümü-
ne sahip olan Konya, yenilenebilir enerji kaynaklarından olan 
rüzgar ve güneş bakımında oldukça avantajlı bir ildir. Özellikle 
yenilenebilir enerji kaynaklarından Güneşe enerjisi açısından 

da ülkenizin birinci sırasında yer alıyor.  Konya Güneşlenme 
süresi, yağış oranının az olması ve marjinal tarım arazisinin 
çok olması nedeniyle Konya, lisanslı ve lisanssız güneş enerjisi 
kurulu gücünde birinci sırada yer alıyor. Türkiye’nin elektrik 
kurulu gücünün yüzde 7’sini güneş enerjisi oluşturmaktadır. 
Konya’nın ise elektrik kurulu gücünün yüzde 60’ını güneş 
enerjisi oluşturuyor. Yani Türkiye ortalamasının çok üzerin-
de. Yine yapımına başlanan Konya Karapınar Enerji İhtisas 
Endüstri Bölgesi tamamlandıktan sonra Türkiye’nin ilk güneş 
enerjisiyle alakalı ihtisas bölgesi olacak. Böylece hem Konya 
kendi tükettiği elektriğin tamamını yenilenebilir enerjiden kar-
şılanacaktır.
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KONYA ALAADDIN TEPESI
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YERKÖPRÜ ŞELALESI
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ÇIRALI GÖLÜ
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TINAZTEPE
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HACIVEYISZADE VE KÜLTÜRPARK
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TUZ GÖLÜ
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LEYLEKLER VADISI
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HIMMET ÖLÇMEN BARAJI (SILLE) 
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SAKURALAR KONYA’DA 
BIR AYRI GÜZEL
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CIHANBEYLI KUŞÇA
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BEYŞEHIR GÖLÜ
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MEKE GÖLÜ

AYGIR ŞELALESI
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KESTEL



208

AKŞEHIR EBER GÖLÜ
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DERBENT ALADAĞ KAYAK MERKEZI
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BOZDAĞ YABAN KOYUNLARI
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EREĞLI’DE YARIŞ ATLARINA OTEL HIZMETI



KONYA’NIN ILKLERI VE ENLERI

• Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip il Konya.
• Yüzölçümüyle paralel olarak Türkiye’nin en büyük 
şehirlerarası ulaşım ağına sahip il Konya.
• Türkiye’nin en fazla camisi olan ikinci şehir. 
• Türkiye’nin en fazla turist alan müzelerinden biri 
olan Mevlana Müzesi Konya’da.
• Türkiye’nin en fazla tahıl üreten şehri Konya’dır.
• Türkiye’nin en büyük ovası Konya Ovası’dır. 
• KOP (Konya Ovası Projesi), GAP tan sonra en bü-
yük sulama projesidir.
• Türkiye’nin en büyük Tarım Fuarı Konya’da. 
• Türkiye’nin en büyük, dünyanın en modern şeker 
fabrikası olan Çumra Şeker Fabrikası Konya’dadır.

Tarih, kültür ve medeniyet şehri Konya, bugün geldiği konum itibariyle ülkemizin en önemli şehirleri arasındaki yerini koruyor. İleri 
teknolojiyi yakalamasıyla, Orta Anadolu’da olması nedeniyle ülkemizin en önemli geçiş güzergahı olmasıyla, tarihten aldığı güçle 
ileri bir seviyeyi yakalayan Konya, bugün ülkemizin önemli ilklerini ve enlerini barındırıyor. 
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• Türkiye’nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük alüminyum fabrikası da Konya’dadır.  
• Alaeddin Kavşağı, yaklaşık 1250 metre uzunluğuyla dünyanın en büyük dönel kavşağı olarak biliniyor.
• Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü ile ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü Konya sınırlarında bulunuyor.
• Türkiye’nin öğrenci sayısı en fazla üniversitesi olan Selçuk Üniversitesi Konya’dadır. 
• Türkiye ve dünyanın en önemli havzaları arasında yer alan Konya Kapalı Havzası, ülke yer altı suyunun yüzde 40’ını barındırıyor.
• Dünyanın ilk Tarım Anıtı olan İvriz Kaya Kabartması Konya’da bulunmaktadır.
• Dünyanın en eski yerleşim birimleri arasında gösterilen, ilk ev mimarisi ve ilk kutsal yapılara ait özgün buluntular ile yazının bu-
lunmasından önceki insanlık tarihine ışık tutan Çatalhöyük, Konya’nın Çumra ilçesinde bulunmaktadır. 
• Anadolu’nun ilk ticaret borsası ve şu anda en büyük ticaret borsası yine Konya’dadır.
• Konya Ticaret Borsası 18 Mayıs 2011 tarihinde Türkiye’nin ilk Elektronik Satış Salonunu hizmete sunarak BorsaKonya Tarımsal 
Ürün ve Emtia İhtisas Piyasalarının temelini oluşturmuştur.
• Türkiye’nin ilk silah test merkezi Konya’ya kuruluyor.
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ÜÇ AYLAR KONYA’DA ŞENLIKLI 
KARŞILANIR; ŞIVLILIK GELENEĞI 
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DIKKAT ÇEKEN SIVIL TOPLUM KURULUŞLARI
İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ
120 ülkeden Konya’da okuyan 6 bin üniversite öğrencisinin her türlü ihtiyaçları ile ilgilenmektedir. 2010 yılında kurulan bu dernek 
halen aktif olarak çalışmalarını yürütmektedir. Dernek başkanı Murat Arslan’dır.

RİBAT EĞİTİM VAKFI
Eğitim, medya, insani yardım, aile eğitimi ve irşad alanlarında Konya’dan başlamak üzere ülke-
mizin ve dünyanın dört bir tarafında hizmet vermektedir. Dernek başkanı Mehmet Küçüktoka’dır.
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DOST ELİ DERNEĞİ
1996 yılında yardımlaşma bilinci ile bir araya gelen gönüllüler bir iyilik ha-
reketi başlatmış ve 2001 yılında Dost Eli Yardımlaşma ve Dayanışma Der-
neği adıyla çalışmalara sistemli bir başlangıç yapmıştır. Kamu yararına hiz-
met veren dernek statüsündedir.

HAYRA HİZMET VAKFI
Hayr yapmak, yapılacak hayr işlerine arazı olmak, ihtiyaç sahiplerini, insanları, toplumu, imanlı 
yetişecek nesilleri gözetmek ve destek olmak, kültürel, sosyal, maddi ve manevi eğitim faaliyet-
lerini gerçekleştirmek için 1975 yılından günümüze kadar faaliyetlerini göstermektedir.
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TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ KONYA
1994 yılında kurulan Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi, bünyesinde yazar, şair, öykücü, 
akademisyen, gazeteci, televizyon programcısı, güzel sanatlar ve musiki ile ilgilenen sanatçılar ve 
kültür adamlarından oluşan 200’ün üzerinde üye barındırmaktadır. 

Üyelerimiz, TYB Konya Şubesi’nin ev sahipliğinde çeşitli kültürel faaliyet-
lerde bulunmaktadır. TYB Konya Şubesi toplumumuzun kültürel kimliği 
doğrultusunda yetişen ve gelişen düşünce insanlarımızın yeni nesillerle 
buluşmalarına ve toplumumuzun onları tanımalarına önemli katkılar sun-
maktadır. Bu katkılarını hem yurtdışı, hem de yurtiçi etkinlikler yaparak 
gerçekleştirmektedir.

RAVZA İNSANİ YARDIM DERNEĞİ
Ravza İnsani Yardım Derneği olarak 1996 yılından bu yana gayesi, yoksulluk çeken ailelerin 
ihtiyaçlarını gidermeye vesile olmaktır. Bunu da yalnızca maddi yardım da bulunmak gibi kısa 
vadeli çözümler ile değil; daimi iyileşmeyi sağlayıcı ve kalıcı çareler ortaya koyarak yapmayı 
amaçlamaktadır. Maddi yardımların dışında 1997 yılında Ravza Eğitim Vakfını kurarak çocukla-
rımıza eğitim konusunda dolaylı yardımları bulunmaktadır.

2002 yılından başlayarak bugüne kadar devam eden Aşevinde, 
yüzlerce aileye ekmek, kömür gibi temel gıda yardımlarını ulaştır-
maya devam etmektedir.
Birbirimizi tanıyabilmek, anlayabilmek, paylaşabilmek ve el ele ve-
rip gönül köprüleri oluşturabilmek umudu ile çıktııklar bu yolda 
hem yurtiçi hem yurt dışı (Moro, Bangladeş, Patani, Arakan, Su-
dan) başta olmak üzere pek çok mazlum coğrafyada bağışlanan 
kurbanlar, açtığımız su kuyuları ile yardım faaliyetlerini sürdürmek-
te olan Ravza İnsani Yardım Derneği Konya’da başarılı çalışmalara 
imza atmaktadır.
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TİMAV
Türkiye İmam Hatipliler Vakfı’nın kısaltılmış adıdır. İmam Hatiplik davası, ülkemizde yarım asra dayanan mazisi ile insanımızın 
gönlüne taht kurmuş önemli bir vakıfdır. Mezunları, mensupları, şu anki öğrenci, öğretmen, idareci ve velileri ile sahip olduğumuz 
nüfus içerisinde geniş tabanlı bir yapıdadır. 

TİMAV Konya Şubesi önemli çalışmalar yapan Sivil Toplum Kuruluşlarımızdandır.

ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ KONYA
İstanbul İmam Hatip Okulu`nun ilk mezunları tarafından 1958 yılında “İstanbul İmam Hatip Okulu Mezunlar Cemiyeti” is-
miyle derneğimiz kuruldu. 1980 İhtilali`nden sonra ismindeki “İstanbul” ifadesi çıkarıldı. İmam kelimesinin Türkçe karşılığı 
olan “ÖNDER” ibaresi eklenerek ismi ÖNDER İmam Hatipliler Derneği oldu.

Devam eden yıllarda pek çok yenilik, değişiklik yaşandı ancak imam hatiplerin hayatı hep mücadeleyle geçti. 1997 yılında 
ise imam hatipleri 28 Şubat darbesi vurdu. Okulların orta kısmı kapatılırken, üniversiteye geçişte katsayı engeli kondu. 
2009’da katsayı uygulaması kaldırıldı, 2012’de de 15 yıl aradan sonra imam hatip okullarının orta kısmı yeniden açıldı. Bu-
gün Türkiye’de “proje okullar” başlığı altında fen ve sosyal bilimler, dil, sanat, spor ve hafızlık alanındaki imam hatiplerin 
yanısıra, uluslararası imam hatipler de faaliyet gösteriyor. Yurtdışında ise 22 ülkede 54 imam hatip lisesi bulunuyor. Kon-
ya’da da faaliyetlerini gösteren dernek şube başkanı Bekir Akdemir’dir.
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MEHİR VAKFI
Türkiye ve dünyada nev’i şahsına münhasır faaliyet alanı ile tek olma özelliği taşıyan Gençleri 
Evlendirme ve Mehir Vakfı 1996 yılında Konya’da kurulmuştur. İhtiyaç sahibi binlerce çiftin 
izdivacına vesile olmaktan onur duymaktadır. Aynı zamanda ilmi çalışma alanında gösterdiği 
ulusal ve uluslararası hakemli, süreli yayınları ile Türkiye ve dünya çapında önemli, hayırlı hiz-
metlerini devam ettirmektedir.

Hem ilmi yayınları hem düğün projelerinde Konya merkezden başlayan mütevazı çalışmaları 
ülkemiz sınırlarını aşarak Evlâd-ı Fatihan, Filistin ve Afrika diyarları öncelikli olmak üzere dev-
let kuruluşlarımız Türk Kızılayı, TİKA, AFAD işbirliği ile birçok ülkeye ulaşmaktadır.

HUDER KONYA
Hukuki Araştırmalar Derneği 1988 yılında kurulmuş olan sivil hukuk kuruluşudur. Tür-
kiye’de Genel Merkezi Ankara’da olmak üzere; 24 şube, 51 temsilciliği ile 76 ilde; dün-
yada ise Almanya, İngiltere, Japonya, Makedonya, Moğolistan, İsveç, Azerbaycan ve 
Gürcistan olmak üzere 8 ülkede teşkilatları ve gönüllüleri ile faaliyetlerine istikrarlı 
olarak devam edebilmiş hukuk kuruluşudur. Konya da faaliyetlerini etkin bir şekilde 
devam ettirmektedir.

“Herkese İş, Aş, Eş” sloganı ile hizmet eden vakfımız ümmetin bir derdine deva olma gayreti ile çalışmalarına devam etmektedir.
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İLİM YAYMA CEMİYETİ KONYA
68 mümtaz hayırsever ve vatanperver insan tarafından, millî ve manevî değerlerimizi ihya ederek 
geleceğe taşımak, ilim ve irfan çalışmalarını destekleyerek yaygınlaştırmak için 11 Ekim 1951 tarihin-
de kurulmuştur. 

Türkiye genelindeki şubeleri, öğrenci yurtları ve verdiği burslarıyla eğitim alanındaki çalışmalarını 
sürdürmeye devam etmektedir. 

Ülkemizin kalkınmasına; milli, ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, gelişti-
ren, vatanını ve milletini seven bir toplumun yetişmesine katkı sağlayacak eğitim ve kültür faaliyet-
lerinde Konya da yürütmektedir.

KONYA AYDINLAR OCAĞI
Aydınlar Ocağı, daha çok seçkin insanlara yönelik olarak etkinlikler düzenleyen sağ gö-
rüşlü dernek. 1970 yılında kurulmuştur. Temelleri 1969 yılında İstanbul’da gerçekleşen 
“Milliyetçiler İlmi Semineri”ne dayanır. Bu seminere Kültür Ocağı, Milliyetçiler Derneği, 
Muallimler Birliği ve Aydınlar Kulübü üyeleri katılmıştı. Derneğin kuruluşu bu seminerde 
kararlaştırıldı ve Aydınlar Ocağı 14 Mayıs 1970 tarihinde İstanbul’da faaliyetlerine baş-
ladı. Konya’da da faaliyetlerini devam ettiren Aydınlar Ocağının Şube Başkanı Doç. Dr. 
Mustafa Güçlü’dür.
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MAZLUMDER
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği, 28 Ocak 1991 tarihinde 54 kişi tarafından kuruldu. Daha çok MAZLUMDER 
kısa adıyla tanınmaktadır.

Devletten ve siyasal parti ve gruplardan bağımsız çalışan bir insan hakları örgütü olan MAZLUMDER, insan haklarını hiçbir ayrım 
gözetmeksizin tüm insanlar için çifte standartsız bir temelde savunmaya kararlı bir grup insanın ortak girişimi olarak doğdu.

Türkiye içinde ve dışında insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi; her türlü insan hakları ihlallerinin son bulması 
için çalışmaktadır.

MEDENİYET DERNEĞİ KONYA
Medeniyet derneği 29 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul Fatih’te faaliyetine başlamıştır. 
Kurucu genel başkanı Fatih Ayhan olup şuan görevdeki genel başkanı Ali Öztürk 
beydir.
Ankara, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Konya, İzmir temsilcilikleri bulunmaktadır.
Medya atölyesi, Mimarlık mektebi, İktisat atölyesi, Fikir düşünce atölyesi, Medeni-
yet akademisi vs projeleri bulunmaktadır.
Partner kuruluşlar; İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul Fatih Sultan 
Mehmet Üniversitesi, Gençlik Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı partner 
kuruluşlarıdır.

Konya Temsilciliği 28 Şubat 2019 yılında kuruldu. Temsilciliğini Veyis Ersöz kurul-
duğundan bu yana devam ettirmektedir. Akademi çalışmaları üniversite topluluk 
çalışmaları Konya temsilciliği tarafından faaliyetlerine devam etmektedir.
Ana temamız yaratıcının varlığı ekseninde doğruyu duyan ve duyurmaya azmeden 
bir gençliğin inşasıdır.
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KİMDER
Konya İmam Hatipliler Derneği (KİMDER) 2014 yılında imam hatip lisesi mezunları tarafından 
Konya’da kuruldu. Dernek, temel olarak imam hatip liselerindeki eğitim ve insan kalitesinin arttı-
rılmasını, bu sayede İslamı hakkıyla yaşayan nesiller yetişmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

KİMDER’in nihai hedefi, İslam dünyasının içinde bulunduğu zorlukları aşacak nesillerin ortaya çık-
ması, dünyanın yaşadığı değişimi anlayan ve yüce dinimizin emir ve istekleriyle sosyal, ekonomik, 
siyasi ve kültürel yaşama yön veren bir İslam toplumunun oluşmasıdır. 

Bu bağlamda, Konya’da faaliyetlerini yürüten KİMDER, imam hatip liseleri ve mezun dernekleriyle 
birlikte öğrencilerin ve okulların daha verimli şartlarda eğitim yürütmesi için projeler üretmekte-
dir. İletişime büyük önem veren KİMDER, sivil toplum ile eğitim kurumları arasında köprü olmayı 
da amaçlamaktadır. Diğer yandan, imam hatip lisesi öğrencilerinin özellikle yeni ve değişen top-
lumsal şartlara uyum sağlaması ve aldıkları eğitim doğrultusunda insanlığa İslamı anlatabilmeleri 
için medya projeleri yürütmektedir. 

2019 yılında başlatılan İmam Hatip Medya Okulu projesiyle imam hatip lisesi öğrencilerinin medya, kültür ve sanat alanına 
ilgisinin arttırılması hedeflenmiş ve iki yıl süren proje sonunda onlarca öğrencinin üniversitelerin ilgili alanlarına yönelmeleri 
sağlanmıştır. Öğrenciler proje kapsamında radyo yayıncılığı, yeni medyada içerik üretimi, yazarlık, görsel düzenleme gibi 
alanlarda eserler üretmiş, Konya Selçuklu Belediyesinin desteğiyle hayata geçirilen “Hitap Radyo”da yayıncılık, Muteber Ha-
ber adlı internet sitesinde ise habercilik ve yazarlık tecrübesi edinmiştir. 

Projenin önümüzdeki dönemlerde devam etmesi planlanmaktadır. 

Konya İmam Hatipliler Derneğimizin yürüttüğü çalışmalar, farklı illerden sivil toplum kuruluşlarının da ilgisini çekmekte, birçok 
dernekle ve imam hatip okuluyla proje ayrıntıları paylaşılmakta ve yürütme aşamasında fikri destek verilmektedir.
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AGD KONYA ŞUBESİ 
Gençlerimizin ilgi ve kabiliyetlerine göre yetiştirerek topluma kazandırmak. Gençlerimizin 
kendilerini toplumda ifade edebilmeleri ve haklarını koruyabilmelerini sağlamak. Gençleri-
mizi milli kültür değerlerine saygılı ve bilgili yetiştirmek. Gençlerimize ferd -toplum mese-
lelerini tanıma ve çözüm arama alışkanlığı kazandırma. Gençlerimizi yaratılış gayesini bilen 
ibadet yaldızlarıyla bezenen kişiler yapabilmek. Gençlerimizin el becerileri ve zihni çalışma-
sını birleştirerek çok yönlü gelişmesini sağlamak. Gençlerimizin boş zamanlarını; kendisine, 
ailesine ve topluma yararlı işlerle değerlendirmelerini sağlamak. Gençlerimizi toplumda siv-
rilen, örnek gösterilen ve inançlarına bağlı ferdler olarak yetiştirmek. 
Gençlerimizi ‘’Benim olmadığım yerde kimse yoktur.” sorumluluğunda yetiştirmek Kim var? 
diye sorulduğunda; sağına soluna bakmadan “ben buradayım!” diyebilen bir gençlik yetiş-
tirmek amacındadır.

Konya şubesi olarak uzun yıllardır etkin görevler yapmaktadır.
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KONYA İHH İNSANİ YARDIM DERNEĞİ
Konya İHH; bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi 
bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış; 
savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurt-
suz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyet-
lerinin ihlal edilmesini önlemek üzere 1992 yılından bu yana çalışmakta olan İHH 
İnsani Yardım Vakfının Konya partner kuruluşudur. Gönüllü faaliyetlerle başlayan ve 
kurumsallaşan bu çalışmalar kısa sürede 5 kıtada 135 ülke ve bölgeye yayılmış ve 
Türkiye’den tüm dünyaya ulaşan bir hayr köprüsü olmuştur.
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AHMET HAMDI TANPINAR’IN BEŞ ŞEHIRI’NDE KONYA 
Konya ulaşım merkezlerine kolaylığıyla, yeşiliyle, bağıyla, boz-
kırıyla iklimi ve evliyalarıyla, tarihi ve dini yapılarıyla pek çok 
âlimin, edip, seyyahın ilgisini çekmiştir. Bu âlimlerden en çok 
etkilenen biri de 20. yy en değerli edebiyatçılarından Ahmet 
Hamdi Tanpınar’dır. Edebiyat tarihi araştırmalarıyla ve 20’den 

fazla eser ve 100’ü aşkın makaleleriyle çağımızın en velut ya-
zarları arasına giren Tanpınar, “Beş Şehir” adlı eserinde Konya’yı 
uzun bir incelemeye tabi tutmuştur. Ahmet Hamdi Tanpınar, 
Konya’yı Bozkırın çocuğu olarak görmüştür. Başka bir yerde hiç 
karşılaşmadığım bu ifade şekli bana çok tuhaf gelmiştir. 
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O, eserinde Konya’yı şöyle tanımlar: Konya Bozkırın tam ço-
cuğudur. Onun gibi kendini gizleyen esrarlı bir güzelliği vardır. 
Bozkır kendine bir serap çeşnisi vermekten hoşlanır. Konya’ya 
hangi yoldan girerseniz girin sizi bu serap vehmi karşılar. 
Çok arızalı bir arazinin ortasında ufka daima bir ışık oyunu ile 
takılır. Serin gölgeleri ve çeşmeleri susuzluğumuza gülen bir 
rüya, yolun her dirseğinde siline kaybola büyür, genişler ve 
sonunda kendinizi Selçuklu Sultanlarının şehrinde bulursunuz. 
Dışarıdan bu kadar gizlenen Konya içinden de böyle kıskanç-
tır. Sağlam ruhlu kendi başına yaşamaktan hoşlanan, dışarıdan 
gösterişsiz içten zengin Orta Anadolu insanına benzer. Onu 
yakalayabilmeniz için saat ve mevsimlerine iyice karışmanız 
gerekmektedir. Ancak o zaman çeşmelerinden akan Çayırbağ 
sularının teganni ettiği sırrı, zengin işlenmiş kapıların arkasında 
sırmalı çarşafı içinde çömelmiş eski zaman kadınlarını andıran 
Selçuklu abidelerinin büyüklük rüyasını, türkü ve oyun havala-
rının hüznünü ve bu oyunların ten yorgunluğunu duyabilirsiniz.  
Konya, insanı ya bir sıtma gibi yakalar, kendi âlemine taşır ya da 
sonuna kadar ona yabancı kalırsınız. Meram bağlarının tadını 
alabilmek için ona yerli hayatın içinden gitmek lazımdır. Anado-
lu Selçuklu Devletinin iki önemli olay karşısında tarihin en sıkın-
tılı anlarını yaşadığını kaydeden Tanpınar bunlardan birincisinin 
Haçlı Seferleri olduğunu, ikincisinin ise Moğol istilası olduğunu 
belirtir. Kutalmışoğlu Süleyman Şah’la başlayan fetih hareketle-

rinin Avrupa’da tepkilere yol açması ve Hıristiyan dünyasının bir 
birlik oluşturarak Anadolu üzerine sefere girişmeleri Türklerin 
ilk başkentini kaybetmekle kalmayıp, topraklarının batı kısımla-
rını Bizanslılara terk etmek zorunda kalmış. 

Konya’yı ikinci kez başkent yapılarak Haçlı saldırılarının önü 
alınmaya çalışılmış, her türlü harekât planı burada yapılmıştır. 
Burada bir avuç Türkün var olma mücadelesi söz konusudur. I. 
ve II. Kılıçarslanlar, Sultan Mesut, Sultan I.Gıyaseddin Keyhüsrev 
ömürlerini Haçlı seferlerini en az zararla atlatmak ve Bizanslıla-
ra karşı varlıklarını koruyabilmek için çok büyük meydan savaş-
larında tüketmişlerdir. 

Türkleri ikinci defa perişan eden olay da Moğol istilasıdır. Bu 
istila sonucunda Selçuklu Devleti ekonomik ve siyasi yönden 
çökmüş, halk kaldıramayacağı ağır vergileri ödemek zorunda 
bırakılmıştır. Ayrıca Moğolların önünden kopup gelen çoğu gö-
çebe aşiretler de Anadolu’da iskân edilmiş, yerli halkla göçebe-
ler arasında otlak ve mera kavgaları had safhaya ulaşmıştır. Mo-
ğol istilası öncesi Anadolu’ya gelmiş olan savaşçı Türkmenler 
de devlette meydana gelen otorite zayıflığından istifade ede-
rek yer yer ayaklanmışlar, devlete vergi ödememeye başlamış-
lardır. Devleti zafiyete sokan Babai ayaklanmasının temelinde 
bu savaşan gruplar ve ekonomik problem yatmaktadır. Devletin 
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güçlükle bastırdığı bu ayaklanma sonucu ülke Moğol istilası-
na maruz kalmıştır. Ahmet Hamdi Tanpınar, Konya’da yaşayan 
halkın da tek tip bir sınıf olmadığını, çok çeşitli sınıftan, her 
tabakadan insanların bulunduğu kozmopolit bir nüfus yapısın-
dan bahseder. Konya, halkın büyük çoğunluğu Müslüman, bu-
nun yanında yerli halk Rumlar, Ermeniler, Hıristiyan ve Yahudi, 
Süryani, Acem, Arap gibi pek çok milletin bir arada yaşadığı 
yer. Bu durum kıyafetlere de yansıyor. 

Çarşı ve pazarda rengârenk kıyafetle dolaşan insanlar, dükkân-
larda her kavme hitap eden çeşit çeşit kumaşlar sergileniyor. 
Kavimlerdeki bu çeşitlilik inanç sisteminde de kendini gösteri-
yor. Halkın çoğu Müslüman; ancak azınlıkların hakkı da görüp 
gözetiliyor. Onlar da rahat rahat ibadethanelerine gidip geli-
yorlar, çarşı ve pazarlarda istediği gibi alış veriş yapabiliyor-
du. Halk, bir nevi ekonomik, siyasî ve kültürel bir dayanışma 
içindeydi.  

Başkent Konya’da eğitim, kültür ve dil meselesine de değinen 
Tanpınar, dil konusunda Türkçeyi sadece halkın kullandığını, 
sarayın ise bu dile sırt çevirdiğini vurguluyor. Selçuklu Tür-
kiye’sinde kullanılan dil de değişiyor. Halk Türkçe kullanıyor, 
Türkçe okuyup yazıyor. Sarayın dili ise aristokrat dili oluyor. 
Farsça şiir dili, Arapça da ilim dili olarak benimseniyor. Eserler 
Arapça ve Farsça veriliyor.  

Konya’da tasavvuf cereyanlarına da değinmen Tanpınar, en 
etkin cereyanın Mevlevilik olduğunu belirtiyor. Mevlana’nın 
Şems’le buluşması, Şems’le sohbetleri ve Hz Mevlana’nın med-
resede hoca iken birden coşkun bir tasavvuf adamına dönüş-
mesi irdeleniyor. Muhyiddin Arabi’nin savunduğu “vahdet-i 
vücut” prensibinin en büyük uygulayıcısı, en coşkun savunu-
cusu olarak devrine damgasını vurmuş, sadece kendi döne-
mini değil kendinden sonraki dönemleri de etkilemiş, etkileri 
günümüzde tüm dünyaya yayılmıştır. Hz. Mevlana’nın şairliği 
ve felsefesi hakkında şöyle diyor: “ Mevlana şairdir, şiiri inkâr 
etmesine ve küçük görmesine rağmen Şark’ın en büyük şair-
lerinden biridir. Nasıl Garp Ortaçağı, bütün azap korkusu, içti-
maî düzen veya düzensizliğiyle, rahmaniyet iştiyakı ve adalet 
susuzluğu ile Dante’nin eserinde toplanırsa, Müslüman Şark’ta 
bütün varlık hikmeti, Hak’la Hak olmak ihtirası ve cezbesiyle 
Divan-ı Kebir’dedir. 

Divan-ı Kebir, insan talihinin şartlarını bir türlü kabul etmeyen 
ihtiyar Asya’nın ebedîlik iştiyakıdır. Fakat birçoklarında olduğu 
gibi onun birlik felsefesi, onda hayattan bir kaçış olmaz, belki 

İlâhî aşkta kendini kaybettikçe hayatı ve insanı bulur. Aşkın ayrı 
bir tanrının dini olduğu devirlerde bile hiç kimse ondan Mevla-
na gibi bahsedememiştir. Sanki alevden bir dille konuşuyordu. 
Divan-ı Kebir’in dili, İbrahim’in atıldığı ocağa benzer, dışarıdan 
kavurucu gibi görünen ateş, içeride bir gül bahçesi olur. 

Ahmet Hamdi Tanpınar, Konya’yı anlatırken Hazret-i Mevlana 
ile Yunus Emre’yi de karşılaştırmıştır. Mevlana’nın vahdet-i vü-
cut felsefesini, sözlerinin çok güzel olduğunu; fakat çok uzattı-
ğını belirten Yunus,  “Ete kemiğe büründüm Yunus diye görün-
düm” diyerek çok basit sade bir Türkçe ile en kısa ve en güzel 
bir şekilde ifade etmiştir. 

Konya’da kaldığı süre içerisinde Konya sokaklarını dolaştığı-
nı, çocukların ve gençlerin Konya türkülerini terennüm ettiğini 
belirten Tanpınar, bazen oyun havası bazen uzun hava olarak 
söylenen Konya Türkülerinde hasretin, acının, hüznün en güzel 
ifadesini bulduğunu söyler.
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İçerik bakımından abartılı söylemler barındırdığına dair bazı 
eleştirilere maruz kalsa da Evliya Çelebi Seyahatnamesi, olduk-
ça popüler bir kaynak olarak varlığını sürdürmektedir.

Tabii olarak o dönemde neredeyse tüm büyük yerleşim yerle-
rinde bulunan kaleden şehri anlatmaya başlıyor Evliya Çelebi. 
Yunanlı Yenvan tarihinden edindiği bilgilere göre Konya Kale-
si’ni yaptıran ilk kişi Aleksander oğlu Harkılandır. Daha sonraki 
dönemlerde Hz. Ömer ile mektuplaşmış olan bir kayserin kaleyi 
bir kez tamir ettirdiğini de belirtmekte.
Müslüman olup da Konya Kalesi’ne gelen ilk kişinin ise Alaeddin 
Keykubat olduğunu aktaran Evliya Çelebi, Danişmend oğulları-
nın yardımıyla Konya’nın Selçuklu merkezi olduğunu yazmakta.
Ardından kalenin boyutları hakkında bilgiler veren Evliya Çe-
lebi, surların yüksekliğinin 30 melik zira olduğunu, çevresinin 
ise 10 bin adım olduğunu ifade etmekte. At pazarı kapısında 
kuru bir at kafasının var olduğunu belirten Evliya Çelebi bunun 
sebebini ise Konya’nın binici bir memleket halkına sahip olması-
na bağlıyor. Selçuklu zamanında 12 kapısı olan kalenin, Osmanlı 
döneminde 8 kapısının kapatıldığı ve sadece 4 kapısının açık 
kaldığı da bilinmektedir. Ek olarak Evliya Çelebi, Konya Kale-
si’nin doğusunda ve kuzeyinde bir göl bulunduğunu da belirtir.
Yıldırım Bayezid adına yaraşır şekilde aman vermeden kaleyi 
fethetmiştir. Kale dahilinde bulunan en eski camii, iç kalede bu-

lunan Sultan I.Alaeddin Camii olup içeride kaldığı için cemaati 
azdır. Evliya Çelebi, Süleyman Han Camii’nin mermer kaplı ol-
duğunu aktarırken yapı için “nurlu camii” tabirini kullamakta. 
Çeşme sayısının da çok olduğunu söyleyen Evliya, bu çeşmele-
rin kaynağının Meram Dağı olduğunu aktarmakta.
Kanuni Sultan Süleyman’nın Bağdat Seferi sırasında Konya‘ya 
Mevlana’nın türbesinin onarımı için 10 kese altın bırakmıştır. 
Ayrıca tekkede bulunan fırın, kiler, yemekhane Sultan Süley-
man’nın hayratıdır.

EVLIYA ÇELEBI’NIN SEYAHATNAMESI’NDEKI KONYA
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KONYA’DAKI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERI
• Konya Orman Bölge Müdürlüğü
• Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü
• Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü
• Tapu ve Kadastro V. (Konya) Bölge Müdürlüğü
• DSİ Konya 4. Bölge Müdürlüğü

• Vakıflar Bölge Müdürlüğü
• ÇSGB Konya Çalışma Bölge Müdürlüğü
• Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü
• Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya İl Müdürlüğü
• Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği Müdürlüğü
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• Konya Bölge Adliye Mahkemesi
• Teiaş 9.Bölge Müdürlüğü Konya 
• Meteoroloji 8.Bölge Müdürlüğü Konya

• İller Bankası 6. Bölge Müdürlüğü
• TSE-Konya Bölge Koordinatörlüğü
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TÜRKIYE’NIN EN YÜKSEK VIYADÜĞÜ EĞISTE
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SULTAN SELIM’DE TERAVIH
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