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İlçemizin güçlü olduğu alanların fırsata dönüştürülmesi, zayıf yönlerdeki sorunların tespiti ve 

çözüm yollarına ulaşılması için milletvekili, kaymakamlık, belediye başkanlığı sivil toplum 

kuruluşları ve  kurum amirleri ile çeşitli  ortak istişare toplantıları düzenlenmiştir. İlçemizin 

mevcut durumu, sorunları ve sorunlara çözüm yolları aranmış ve  bu rapor hazırlanmıştır.  

İlçemizin güçlü olduğu alanların fırsata dönüştürülmesi, zayıf yönlerdeki sorunların tespiti 

ve çözüm yollarına ulaşılması için sivil toplum kuruluşları, kurum görüşleri ve uzman 

tavsiyeleri dinlenmiştir. 

İlçemizin güçlü olduğu alanları şu şekilde tespit edilmiştir. 

1- Konya-Adana yol güzergâhında olması ve demir yolu hattı bulunması. 

2- Toros Dağlarının doğal yapısından faydalanması 

3- Yenilikçi ve çağdaş bir toplum yapısına sahip olması. 

4- Dinamik ve genç bir nüfusu 

5- Konut ve gecekondu sıkıntısının olmaması 

6- Tarım ürünlerin zengin çeşitliliği 

7- Yöreye özgü beyaz kiraz ve siyah havuç 

8- Et ve Süt üretimi yönünden belli bir potansiyeli olması. 

9- Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığı yapmaya elverişli tarım arazisinin varlığı 

 

İlçemizin zayıf yanları aşağıya sıralanmıştır. 

1- İşsizlik 

2- Tarım ürünlerinin pazarlama sorunu 

3- Tarımsal sulamada modern tekniklere yeterince ulaşılamaması 

4- Kooperatifleşmenin yetersizliği 

5- Yöreyi güçlü kulan yönlerde markalaşmaya gidilememesi 

6- Her türlü teşvik ve desteklemelerden muaf tutulması 

7- Turizm altyapı yetersizliği 

8- Sazlıkların kuruması, erozyon ve çölleşme 

 

Maddeler üzerinde ayrıntılı değerlendirmeler, faaliyetler ve çözüm önerileri sunulmuştur. 

 

VİZYON 

 İlçemiz, küresel anlamda inavasyonunu tamamlamış, ekonomik, sosyal ve kültürel 

alanlarda yapısını güçlendirmiş, tarım ve hayvancılıkta kalite ve marka haline gelmiş, 

rekabetçi, insan kaynaklarının geliştirildiği, istihdamın arttırıldığı, bölgesinde örnek ve 

cazibenin arttığı doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlandığı, sağlıklı, eğitimli 

medeniyet değerlerinin korunduğu şeffaf bir bölge olmak. 

 



İLÇENİN ÖNCELİKLİ SORUNLARININ ANALİZİ 

 

Sorun 1: 

İvriz Barajı Suyunun Tarımsal Sulamada verimli Olarak Kullanılamaması 

Nedenleri: 

 Açık kanal, kanalet ve toprak akar sistemin kullanılması 

 Tarımda bilinçsiz su kullanımı (salma sulama ve aşırı su kullanımı) 

 Basınçlı sulama sistemlerinin yaygın olarak kullanılmaması. 

Sonuçları: 

 Kanal ve kanaletlerden buharlaşma ve sızıntı yolu ile su kaybının olması, tarım 

arazilerinin arasında bulunan toprak akarlarda suyun yer altına sızıntı yapması 

nedeniyle önemli ölçüde su kaybının meydana gelmesi. 

 Tarımda bilinçsiz su kullanımı nedeniyle aşırı sulama yapılması ve bunun sonucunda 

baraj suyunun yetersiz kalması. 

 Salma sulama yapmaya alışan çiftçilerimizin büyük bir oranının, basınçlı sulama 

sistemlerini gerek maliyet, gerek altyapı eksikliğinden dolayı tercih etmemeleri. 

Çözüm Önerileri: 

 

 İvriz baraj suyunun yer altına alınarak damlama ve yağmurlama sulama sistemine 

geçilmesi ile su kayıplarının önüne geçilecek ve tarımda sulama suyu verimli olarak 

kullanılacaktır. 

 Çiftçilerimize basınçlı sulama sistemlerinin önemi ve neden gerekli olduğu 

konularında eğitim çalışmaları düzenlenecek. 

 Basınçlı sulama sistemlerine Ziraat Bankası tarafından sağlanan destekler, Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan desteklemeler vb. uygulamalar 

çiftçilere anlatılacak ve yönlendirilecek. Ayrıca çiftçimizi teşvik edecek yeni projeler 

üretilmesi. 

 

Faaliyetler: 

 İvriz Baraj suyunun yer altına alınması ile ilgili projenin bir an önce hayata 

geçirilmesi. 

İlgili Kurum   : Devlet Su İşleri 

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Sağ Sahil Sulama Birliği, Akhüyük Çiller Sulama 

Birliği ve Sol Sahil-Yıldızlı Sulama Birliği 

Süre    : 5 Yıl 



Nasıl    : Proje katkı payının ödenerek bir an önce işe 

başlanılması. 

Performans Göstergesi  : 24715 Hektar Sağ Sahil ve Akhüyük Çiller 

Sulama Birlikleri Sahası ile 15280 Hektarlık Sol Sahil Yıldızlı Birlikleri Sulama 

sahasının kapalı devre sulama sisteminin yapılması. 

 

 Çiftçi Eğitimi 

İlgili Kurum   : Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Ziraat Odası, Köy Muhtarlıkları, Kooperatifler, Sulama 

Birlikleri, İlçe Özel İdare Müdürlüğü 

Süre    : 1 Yıl 

Nasıl    : Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile işbirliği 

yapılacak kurumların koordineli olarak çalışması ile sulama sahasındaki köylerde 

basınçlı sulama sistemleri ile ilgili eğitim toplantıları düzenlenecek. 

Performans Göstergesi  : Yapılan toplantı sayısı, eğitim verilen çiftçi 

sayası ve dağıtılan liflet ve broşür sayısı. 

 

 Basınçlı Sulama Sistemleri Desteklemeleri Hakkında Çiftçilerin Bilgilendirilmesi. 

İlgili Kurum   : Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Ziraat Odası, T.C. Ziraat Bankası, İlçe Özel İdare 

Müdürlüğü, Köy Muhtarlıkları, Sulama Birlikleri ve Kooperatifler 

Süre    : Süresiz 

Nasıl    : İlgili desteklemelerin yayımlandığı tarihlerde çiftçi 

toplantıları ve basın yayın aracılığı ile duyurulması. 

Performans Göstergesi : Yapılan toplantı sayısı, basın yayın haber sayısı,  

                                                                                         

 Sorun 2: 

Eğitimde Altyapı Eksikliği 

Nedenleri: 

 

 Köylerden ilçe merkezine göç yapılması. 

 Derslik yatırımlarının zamanında yapılamaması 

 Okullarda yardımcı hizmetler sınıfı personel eksikliği 

Sonuçları: 

 Köylerden ilçe merkezine göç yapılması sonucunda eğitim planlamasının 

öngörülmeyecek şekilde değişmesine sebep olmaktadır. Köylerde derslikler 

kapatılırken, ilçe merkezinde tersine bir ihtiyaç hâsıl olmaktadır. 

 Derslik yatırımlarının zamanında yapılamaması sonucunda, okullarda normal 

öğretimin uygulanamaması, sınıflarda öğrenci sayısının artması, nüfusun yoğun 



olduğu mahallelerdeki eğitim kalitesinin düşmesi ve genel okul yönetiminin ihtiyaçları 

giderememesine neden olmaktadır. 

 Okullarda eğitim ve öğretimin bir bütün olduğu düşünüldüğünde yardımcı hizmetli 

personelin eksikliği okul temizliği ve ısınmasında büyük problemler yaşanmasına 

neden olmaktadır.  

  

Çözüm Önerileri: 

 

 İlçe Merkezimizde derslik ihtiyacının giderilmesi için arsa üretimi ve dersliklerin hızlı 

bir şekilde inşa edilmesiyle derslik eksikliği giderilecektir. 

 Derslik ihtiyacının zamanında yapılamaması bir sorun teşkil etmesine rağmen, uzun 

yıllardaki gelişme ve ihtiyaçlarında göz önünde bulundurularak yatırımların 

planlanması daha uygun olacaktır. Konya ilinin diğer ilçelerinde derslik ihtiyaçlarının 

olmadığı, durağanlaştığı bir gerçektir. İlçemizde ihtiyaçtan fazla yatırımların 

yapılması yerine, her zaman iyi ve tam teşekküllü okulların, taşıma merkezli okullara 

yatırımların yapılması derslik ihtiyacı sorununun çözülmesine katkı verecektir. 

 Okullarda yardımcı hizmetli ihtiyacının son iki yıldır uygulamaya alınan hizmet satın 

alınması yöntemiyle giderilmesi, maliyetleri düşürmesi ve hizmet kalitesinin artmasını 

sağlayarak yardımcı hizmetli personeli ihtiyacına çözüm üretecektir. 

Faaliyetler: 

 

 İlçe merkezine yapılan göçlerin tespiti ve değerlendirilmesi. 

İlgili Kurum : İlçe Nüfus Müdürlüğü, Köy Muhtarlıkları,  

Mahalle Muhtarlıkları ve Ereğli Belediye Başkanlığı 

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : İlçe Nüfus Müdürlüğü, Köy Muhtarlıkları,  

Mahalle Muhtarlıkları ve Ereğli Belediye Başkanlığı 

 

Süre    : Süresiz 

Nasıl    : İlçe Nüfus Müdürlüğünün ADNS Kayıtları, Köy ve 

Mahalle Muhtarlarının Kayıtları ve Ereğli Belediye Başkanlığının tespitleri. 

Performans Göstergesi  : Adres Kayıtları, Nüfus Hareketleri Raporu ve 

Belediye Başkanlığının tespit tutanakları. 

 

 Sorun 3: 

Ereğli’nin Süt ve Süt Ürünlerinde Ulusal ve Global Bazda Marka Olamaması 

Nedenleri: 



 Çiftlik sütü veya soğuk süt olarak tabir edilen kaliteli sütlerin yetersiz üretilmesi 

(üretilen toplam sütün yaklaşık %40’ı) 

 Mevcut süt ve süt ürünleri üreten firmaların AR-GE faaliyetlerine yeterli önem 

vermemesi. 

 Ereğli’ye özgü süt ve süt ürünü markasının oluşturulamaması 

 Kamu-Sanayici-Üniversite-Üretici arasındaki bağların zayıf olması 

 Lobicilik ve reklam faaliyetlerinin yeterli düzeyde olmaması 

 Üretici tarafından üretilen sütlerde kaliteden çok, üretilen süt miktarına önem 

verilmesi 

 

Sonuçları: 

 Süt ve süt ürünlerinde ulusal ve global bazda bir markamızın olmaması 

 Sanayici ve üretici tarafından üretilen süt ve süt ürünlerinin katma değerinin ve kar 

marjının daha az olması 

 Ereğli’nin ulusal süt üretiminde ilk sıralarda olmasına rağmen ihracatta bu avantajını 

yeterli kullanamaması 

 

Çözüm Önerileri: 

 

 Süt ve süt ürünleri üretiminde kalitenin arttırılması 

 Ereğli’ye özgü süt ve süt ürünü markası oluşturulabilmesi 

 Kamu-Sanayici-Üniversite-Üretici arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi 

 Ar-Ge faaliyetlerinin arttırılması 

 Bölgeye hitap edecek bir Süt ve Hastalık Tahlil Laboratuarının kurulması 

 Üreticilere eğitim verecek uygulamalı bir eğitim merkezi kurulması 

Faaliyetler: 

 Kaliteli soğuk, çiftlik sütü üretimine geçilmesi için eğitim ve yönlendirme çalışmaları 

yapılması. 

İlgili Kurum   : İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ereğli Süt 

Üreticileri Birliği, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ziraat Odası, 

Muhtarlıklar, Önder Örnek Çiftçiler.  

Süre    : Süresiz 

Nasıl : Çiftçi Toplantıları, Eğitim Faaliyetleri, 

Demonstrasyonlar. 

Performans Göstergesi       : 1 ve 2 yıllık periyotlardaki üretilen soğuk çiftlik sütündeki 

artış, eğitilen çiftçi sayısı 

 



 Ereğli’ye özgü markalaşma için sanayicinin yönlendirilmesi, üniversiteden bu konuda 

yardım alınması, yerel basın ve ulusal basının dikkatinin çekilmesi, reklam 

faaliyetlerine ağırlık verilmesi. 

İlgili Kurum : Ereğli Kaymakamlığı, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü.  

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Ereğli Süt Üreticileri Birliği, Damızlık Sığır 

Yetiştiricileri Birliği, Sanayiciler, Yerel ve Ulusal Basın. 

 

Süre    : Süresiz 

Nasıl    : Tanıtım, organizasyon, reklam, festival gibi 

aktivitelerle sektörde faaliyet gösteren toplumun her kesiminin katılımıyla ulusal ve 

uluslar arası bazda ilçenin tanınabilirliğini arttırmak, üniversite ve sanayici arasında 

köprü oluşturarak marka ürünler oluşturmak. 

Performans Göstergesi : 1 ve 2 yıllık periyotlarda en az 2 adet ulusal bazda 

marka süt ürünü oluşturmak (İvriz Tulumu, Ereğli Gravyeri gibi) 

 

 Kamu-Sanayici-Üniversite-Üretici buluşturulabilmesi için zaten yapılmakta olan 

toplantıların rutin hale getirilmesi, sanayicinin talep ettiği kalitede süt üretilebilmesi 

için üretici toplantılarının yapılması 

İlgili Kurum   : Ereğli Kaymakamlığı, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi 

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Ereğli Süt Üreticileri Birliği, Damızlık Sığır 

Yetiştiricileri Birliği, Sanayiciler, Süt Üreticileri 

Süre    : Süresiz 

Nasıl    : Toplantı ve seminerler yapılması. 

Performans Göstergesi : Düzenlenen toplantı ve eğitim faaliyeti sayısı 

           

  Üniversite ile işbirliği içerisinde MEVKA, IPARD ve Diğer AB fonlarına proje 

yapılarak, destekler alınması, Süt işleyen sanayi tesislerinde Ar-Ge birimlerinin 

kurulmasının sağlanması 

İlgili Kurum   : Ereğli Kaymakamlığı, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi 

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Ereğli Süt Üreticileri Birliği, Damızlık Sığır 

Yetiştiricileri Birliği, Sanayiciler, Süt Üreticileri 

Süre    : Süresiz 

Nasıl    : Projeler hazırlanarak fon ve destek veren kuruluşlara 

sunulması ve AR-GE birimlerinin ilçemize kazandırılması. 

Performans Göstergesi : 1-3 Yıllık periyotta kaç sanayi tesisinde Ar-Ge 

biriminin oluşturulduğu. 

                                                                         



 

 

 Sorun 4: 

İşsizlik Sorunu 

Nedenleri: 

 Nüfusun yoğunluğuna rağmen, iş alanlarının yeterli olmaması 

 Kalifiye elaman bulunmaması, (meslek sahibi elaman ihtiyacı) 

 İlçemizin, istihdama yönelik Devlet Teşvikleri kapsamı dışında kalması 

 İhtiyaca yönelik mesleki eğitimlere ihtiyaç duyulması 

 

Sonuçları: 

 İlçemizde istihdam edilecek genç ve üretim gücüne katılacak nüfusun fazla olmasına 

karşılık iş alanlarının yeterli olmaması nedeniyle işsizlik sorununun yaşanması. 

 İlçemizde uzmanlık ve meslek mensuplarının işsizlik sorunu bulunmamasına rağmen, 

iş yerlerinin kalifiye elaman ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 

 İlçemiz, Konya İli kapsamında değerlendirildiğinden özellikle yeni il olan Karaman ve 

Aksaray iline verilen Devlet Teşviklerinin mesafe olarak bu yakın illere yatırımların 

yönlenmesine sebep olmaktadır. 

 Kalifiye elaman eksikliği nedeniyle, İlçe dışından kalifiye elemanların istihdam 

edilmesi 

 

 

Çözüm Önerileri: 

 

 Genç nüfusun istihdam alanlarını genişletecek devlet ve özel teşebbüs yatırımlarının 

yapılması. 

 Kısa vadede kalifiye elaman ihtiyacını gidermek için, yatırımcıların iç hizmet 

eğitimlerini desteklemeye yönelik, sigorta ve vergi indirimleri destekleri verilerek 

mevcut vasıfsız işçilerin istihdamı ve verilecek eğitim ve uygulamalar ile kalifiyeli 

elaman haline getirilmesi. 

 Teşvikler kapsamında yeterli önceliği bulunmayan ilçemizin bölgesel olmasa bile 

gelişmeye ihtiyaç duyulan ve gelişmekte olan alanlarda,  teşvikler kapsamına dahil 

edilmesi. 

 Mesleki eğitimlerin, kalifiye elamanların yetiştirilmesi için iyi yapılacak ihtiyaç 

analizinden sonra planlı ve programlı olarak bazı sahalarda iş garantili eğitimlerin 

düzenlenmesi, meslek lisesi mezunu olmanın bazı sahalarda esnaf ve zanaatkâr olmak 

için zorunlu hale getirilmesi kalifiyeli elaman yetişmesini teşvik edecektir. Ayrıca; 



kalfa ve çırak ihtiyacı olan, berber, pide ve ekmek fırınları ve terzilik gibi küçük esnaf 

– meslek dallarında da meslek liselerinde bölümler açılarak mevcut ihtiyacın 

karşılanması ve uzun vadede ise bu mesleklerin eğitimli, bilinçli nesiller tarafından 

uygulanmasını sağlayacaktır. 

Faaliyetler: 

 İstihdamı arttıracak yatırımların yapılması yeni iş sahaları oluşturulması. 

İlgili Kurum   : Kamu ve Özel Kuruluş ve Teşebbüsler. 

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Kaymakamlığa bağlı tüm ilçe müdürlükleri, Sanayi ve 

Ticaret Odası, Meslek Kuruluşları, İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi  

Süre    : Süresiz 

Nasıl : Kamu yatırımlarının yapılması için gerekli girişimlerde 

bulunulması ve özellikle girişimci tüzel ve gerçek 

girişimcilerle temasa geçerek ilçeye yeni yatırımlar 

yapılacaktır. 

Performans Göstergesi       : 1 ve 3 yıllık periyotlar halinde yeni kurulan iş yerlerinin 

istatistiki kayıtları. 

         Kalifiyeli elaman ihtiyacının karşılanması, yetiştirilmesi için mevcut işletmelerde hizmet 

içi eğitim düzenlenmesi. 

İlgili Kurum   : Kamu ve Özel Kuruluş ve Teşebbüsler. 

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Kaymakamlığa bağlı tüm ilçe müdürlükleri, Sanayi ve 

Ticaret Odası, Meslek Kuruluşları, İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi  

Süre    : Süresiz 

Nasıl : Milli Eğitim Kurumları ve Üniversitenin öğretim 

görevlilerinden faydalanarak eğitim düzenlenmesi, ayrıca 

usta öğreticilerden destek alınması. 

Performans Göstergesi       :  Düzenlenen eğitim sayısı. 

 

    İlçemizin, istihdama yönelik Devlet Teşvikleri kapsamında 1. Öncelikli bölge 

kapsamına alınması. 

 

İlgili Kurum   : T.C. Hükümeti 

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Başbakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı 

Süre    : Süresiz 

Nasıl : Merkezi Hükümete ilçemizin, Aksaray ve Karaman 

illerine yakın olması bu illerin arasında kalması 

nedeniyle mevcut yatırımların bile ilçe dışına çıkmak 

istemesinin anlatılması, ilçenin potansiyellerinin yerinde 



işlenmesinin faydalarının anlatılıra yapılacak olan lobi 

çalışmaları sonucunda nihai hedefe ulaşılması 

Performans Göstergesi       : Alınan destek ve teşvikler. 

                                                   

       İstihdamın arttırılması ve girişimcilerin kalifiye elaman ihtiyacını karşılamak üzere 

eğitim ve kurs düzenlenmesi. 

 

İlgili Kurum   : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Organize Sanayi 

Müdürlüğü, Ticaret Odası, Ziraat Odası 

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Meslek Odaları, Özel ve Kamu Teşebbüsleri 

Süre    : Süresiz 

Nasıl : Öncelikle hangi dallarda meslek elamanına ihtiyaç 

olduğu tespit edilecek.Sonra bu yönde eleman 

yetiştirilmek üzere eğitimler düzenlenecek. 

Performans Göstergesi       : Kalifiye Elaman İhtiyaç Tespit Çizelgesi, Düzenlenen 

Meslek Eğitimleri. 

   Sorun 5: 

İlçemizde Modern Tarım Tekniklerinin Kullanılamaması 

Nedenleri: 

 Çiftçilerimizin eğitim düzeyinin yeterli olmayışı, mevcut çiftçi yapısının gelişme ve 

yeniliklere açık olmaması. 

 Modern tarım teknikleri altyapısının ekonomik açıdan çiftçi bazında 

uygulanabilirliğinin olmaması. 

 İşletmelerin küçük ve aile işletmesi tarzında olması 

 

Sonuçları: 

 Üretim maliyetlerinin oldukça yüksek olması, verimli ve karlı bir üretimin 

yapılamaması. 

 Dünya ve ulusal pazarlarla maliyet yüksekliği nedeniyle rekabet edilememesi 

 Çiftçiliğin karlılığın az olması nedeniyle çiftçilerin tarımdan soğuması 

 

 

Çözüm Önerileri: 

 

 Modern tarım tekniklerine çiftçilerimizin geçebilmesi için eğitim faaliyetleri ve 

demonstrasyonlar yapılması. 



 Çiftçilerimizin modern tarım tekniklerine geçebilmesi için IPARD, MEVKA gibi 

ulusal ve global fonlama araçlarından faydalanabilirliğinin arttırılması. 

 İşletmelerin verimli hale gelebilmesi için şirketleşme ve kooperatifleşmelerin teşvik 

edilmesi. 

Faaliyetler: 

 Çiftçilerimizin modern tarım tekniklerine geçişi için eğitim ve demostarsyonlar 

İlgili Kurum   : Ereğli İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Kaymakamlığa bağlı tüm ilçe müdürlükleri, Sanayi ve 

Ticaret Odası, Meslek Kuruluşları, İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi  

Süre    : Süresiz 

Nasıl : Çiftçi toplantıları, eğitim faaliyetleri ve 

demonstrasyonlar. 

Performans Göstergesi       : Eğitilen çiftçi sayısı, kaç işletmenin modern tarım 

tekniklerine geçtiği. 

 

       İşletmelerin proje hazırlama konusunda başta üniversiteden ve özel sektörden 

yardım alabilmelerinin sağlanması 

İlgili Kurum   : S.Ü. Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü, Ziraat Odası, 

Muhtarlıklar, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Önder 

Örnek Çiftçiler 

Süre    : Süresiz 

Nasıl : Çiftçi toplantıları, eğitim faaliyetleri ve örnek proje 

hazırlama 

Performans Göstergesi       : Eğitim sayısı, hazırlanan ve sunulan proje sayısı, kabul 

edilen ve uygulanan proje sayısı. 

 

             Küçük aile işletmelerinden orta ve büyük ölçekli işletmeler geçilmesi. 

İlgili Kurum   : T.C. Hükümeti, Kaymakamlık, İlçe Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Tarım Bakanlığı, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü, Sanayii ve Ticaret Bakanlığı, Ziraat ve 

Ticaret Odaları, Organize Sanayii Kuruluşları. 

Süre    : Süresiz 

Nasıl : Aile şirketlerinden kooperatifleşmeye geçmek için 

teşvikler verilmesi, orta ve büyük ölçekli şirketlere 

verilecek destekler ile küçük aile şirketlerin yerine daha 

gelir getirici kuruluşlara geçilecektir. 

Performans Göstergesi       : Kurulan kooperatif sayısı, tarımsal üretim üzerine kurulan 

yeni şirketler, kalkınma birlikleri ve devlet 

destekleri                                                                             



       Sorun 6:  

Stratejik Konuma Rağmen, Tarımsal ve Sanayi Yatırımlarının Yeterli Olmaması 

Nedenleri: 

 Destek ve Teşviklerin İlçemizde yeterli olmaması, kalkınmada öncelikli komşu illerin 

ilçeye olan yakınlığı. 

 İlçe düzeyinde yatırımcıları teşvik edecek mahalli alt yapı yatırımlarının girişimcilere 

sunulmaması 

 Yerel girişimcilerin yetersizliği, kolektif girişimlerin olmaması 

 İlçenin konum ve özelliklerinin küresel ve ulusal alanda tanıtılamaması 

 Çok ortaklı şirket olarak kurulan ve daha sonra kapatılan işletmelerin kötü bir örnek 

olarak halkın göz önünde bulunması. 

 

Sonuçları: 

 Sanayi ve tarım ürünlerini işleyecek, üretecek tesislerin yeterli düzeyde kurulamaması 

ve bunun sonucu olarak elde bulunan ürünlerin daha düşük fiyatla katma değer 

katılmadan pazarlanması. 

 

Çözüm Önerileri: 

 

 Öncelikle, destek ve teşviklerin kalkınmada öncelikli Aksaray, Karaman ve Niğde 

illerinin seviyesine yükseltilmesi daha sonra yatırımcıları getirecek alt yapının 

hazırlanması ve ilçemizin yeterli düzeyde tanıtılması uzun vadede söz konusu sorunu 

giderecektir. 

Faaliyetler: 

 Ereğli İlçesi Kalkınma ve Tanıtım Grubunun Kurulması 

İlgili Kurum   : Ereğli Kaymakamlığı 

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Kaymakamlığa bağlı tüm ilçe müdürlükleri, Sanayi ve 

Ticaret Odası, Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum 

Kuruluşları ve Selçuk Üniversitesi  

Süre    : Süresiz 

Nasıl : İlçe genelinde çok katılımlı bir toplantı düzenlenmesi, 

ilçe kalkınma ve tanıtım grubunun oluşturulması, 

finansal fon oluşturulması ve stratejik bir plan 

hazırlanması. 

Performans Göstergesi       : Eğitilen çiftçi sayısı, kaç işletmenin modern tarım 

tekniklerine geçtiği.                                                                              



  

Sorun 7:  

Altyapı ve Enerji Sorunu 

Nedenleri: 

 Altyapı çalışmalarının ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırılamaması 

 İlçe merkezi ve köy bağlantı yollarının bozuk olması, köprü ve menfezlerin ise 

yetersiz kalması. 

 Toros Dağlarındaki dere yataklarından gelen taşkın suların ilçe merkezine ulaşarak 

kısmen su baskınlarına meydan vermesi. 

 Nüfus, yerleşim yeri ve teknolojik gelişme nedeniyle sürekli olarak doğal gaz ve 

elektrik ihtiyacının artması. 

 

Sonuçları: 

 Altyapının yetersiz olmasından kaynaklanan sıkıntılar, örnek olarak çevre kirliliği 

 Şehir içi ve köy yollarında meydana gelen trafik kazaları 

 Su baskınları 

 Elektrik  ve doğalgaz yatırımlarına ihtiyaç duyulması 

 

Çözüm Önerileri: 

 

 Öncelik olarak kanalizasyon, içme suyu ve yer altından geçecek doğalgaz, elektrik vb. 

sistemlerin yapılması. Daha sonra yolların asfalt ve kilitli parke taşı ile kaplanması 

sağlanacaktır. 

 Trafik sorunu gerek ilçe merkezinde gerek ise köy yollarında meydana gelmektedir. 

Bu önlemler için öncelikle yolların standardının yükseltilmesi, köprü ve menfezlerin 

fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması ve trafik işaret levhaları ile sürücülerin 

uyarılması gerekmektedir. 

 Toros dağlarından ilçe merkezine gelen sel sularının önlenmesi için mevcut sulama 

kanalının debisinin arttırılarak yatay bir şerit şeklinde Karaman yolunun altından 

Akgöl havzasına yönlendirilmesi sağlanacaktır. 

 İlçemizde özellikle bahar ve yaz aylarında bölgesel olarak elektrik ihtiyacı 

artmaktadır. Bunun nedeni yüksek elektrik enerjisi tüketen sulama kuyularından 

kaynaklandığı bilinmektedir. Bu sorunun çözülmesi, İvriz Suyunun Kapalı boru 

sistemine geçirilmesi ile büyük oranda çözüme kavuşturulması beklenmektedir. 

Merkezi hükümetin enerji konusundaki yatırımlarının devam etmesi ise soruna nihai 

çözüm olacaktır. 



 Doğalgaz yatırımlarının tüm ilçe merkezine ve yakın köylere ulaştırılması enerji 

maliyetlerini azaltacak ve yaşam kalitesini yükseltecektir. 

 

 

 

 

Faaliyetler: 

 İlçenin altyapı çalışmalarının tamamlanması 

İlgili Kurum   : Ereğli Kaymakamlığı(İlçe Özel İdare Müdürlüğü) ve 

Ereğli Belediye Başkanlığı 

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Kaymakamlık, İl Özel İdaresi, Ereğli Belediye 

Başkanlığı ve Belde Belediyeleri ve Köylere Hizmet 

Götürme Birliği Başkanlığı  

Süre    : Süresiz 

Nasıl : İlçe yatırım planı yapılması ve plan doğrultusunda 

yatırımların yapılması. 

Performans Göstergesi       : Standardı yükseltilen yol sayısı, yapılan kanalizasyon 

şebekesi, içme suyu şebekesi, doğalgaz vb. 

yatırımlar. 

 

 Trafik kazalarının önlenmesi çalışmaları 

İlgili Kurum   : Ereğli Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğü, Ereğli 

Belediye Başkanlığı 

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Belediye Başkanlıkları, Köy Muhtarlıkları, Emniyet 

Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı 

Süre    : Süresiz 

Nasıl    : Trafik kazalarına sebep olan noktalarda yol ve köprü 

düzeltme çalışmaları yapılacak, gerekli yerlere trafik işaret ve levhaları konacaktır. 

Ayrıca köylerde ve mahallelerde halkımıza trafik eğitimi, bilgilendirme toplantıları 

yapılacaktır. 

Performans Göstergesi : Yapılan köprü sayısı, yol km’si ve takılan trafik işaret 

ve levhaları. 

 

 

 Toros Dağlarındaki dere yataklarından gelen taşkınların önlenmesi ve ihtiyaç duyulan 

yerlere köprü ve menfez konulması. 

İlgili Kurum   : Devlet Su İşleri Müdürlüğü, Karayolları ve Devlet 

Demir Yolları ve İl Özel İdaresi. 

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Kaymakamlık, Ereğli Belediye Başkanlığı, Karayolları 

ve Çevre ve Orman Bakanlığı ve İl Özel İdaresi 



Süre    : 10 yıl 

Nasıl    : Daha önceden meydana gelen sel baskınları 

değerlendirilecek, taşkın haritaları çıkarılacak, Gaybi ve Büyükdede Köyünün 

altından, Yellice Köyü ve Toros Mahallesi altından mevcut dere yatakları 

değerlendirilerek paralel taşkın su kanalları yapılacaktır. Ayrıca Ulumeşe, Melicek ve 

Karaburun köylerinde de aynı şekilde uygulamalar yapılacaktır. Mevcut dere yatakları 

temizlenecek ve genişletilecek ve DSİ’ nin mevcut sulama kanalından faydalanılarak 

genişlik ve debisi artırılacak. Karaburun köyü sınırlarından geçecek kanal açılarak 

taşkın sularının Akgöl Sazlığına ulaşması sağlanacaktır. Demiryolu ve Karayolu 

geçişlerinde açılacak kanal veya yapılacak yüksek ayaklı köprüler ile trafik akışına 

zarar verilmeyecektir. 

Performans Göstergesi : Islah edilen dere yatakları, selgahlar, yeni açılan 

kanallar ve köprüler. 

 

 

 

 

 Elektrik kesintisin önlenmesi ve doğalgaz yatırımlarının yapılması 

İlgili Kurum   : MEDAŞ ve NETGAZ Firmaları 

İşbirliği Yapılacak Kurum : Merkezi Hükümet, BOTAŞ, TEAŞ ve Yerel 

Yönetimler 

Süre    : Süresiz 

Nasıl    : Mevcut durum ve ihtiyaçların tespit edilerek geleceğe 

yönelik planlamalar yapılması ve bu ihtiyaçları giderecek yatırımların ilgili kurum ve 

kuruluşlarca yapılması. 

Performans Göstergesi : Üretilen elektrik, doğalgaz aboneliğinde meydana gelen 

artış 

 

 

 

       Sorun 8:  

Ereğli Akgöl Sazlığının Korunması, Erozyonun Önlenmesi ve Çevre Problemleri 

Nedenleri: 

 Akgöl Sazlığına ulaşan ihtiyaç fazlası suyun İvriz Baraj İnşaatı tarihinden itibaren 

kesilerek Akgöz Sazlığına ulaştırılamaması. 

 Toros Dağlarındaki dere yataklarından gelen taşkın suların kanal, yol ve demiryolu 

gibi setler ile kesilerek Akgöl havzasına gidecek suların engellenmesi. 

 Yer altı sularının aşırı ve bilinçsiz kullanılması. 

 Ağaçlandırmanın yetersiz olması 

 Tarla sürme, işleme sistemindeki hatalar, anız yakımı vb hatalı tarımsal faaliyetler. 

 



Sonuçları: 

 Akgöl Sazlığının gün geçtikçe kuruması ve doğal yaşam alanlarının daralması. 

 Tarım arazilerinin genişlemesi sonucunda Akgöl havzasının daralması. 

 Doğal yollardan, dağlardan gelecek taşkın suların Akgöl havzasına ulaşmadan 

dağılması. 

 Yer altı sularının aşırı kullanılması nedeniyle, yer altı su seviyesinin derinlere 

çekilmesi 

 Ağaçlandırma çalışmalarının yeterli olmaması nedeniyle rüzgar erozyonunun daha 

etkili olması. 

 Çiftçimizin tarla işlemesinde toprağı aşırı derecede ufalaması, zamansız toprak 

sürümü, anız üstü ekiminin yapılmaması sonucunda toprağın erozyona maruz 

bırakılması. 

 

 

Çözüm Önerileri: 

 

 Akgöl Sazlığı havzası kenarındaki tarım arazilerinin yeniden havzaya kazandırılması, 

tarımsal ilaç ve gübrelerin doğal yaşama verecekleri zararı düşünerek kullanımının 

kontrol altına alınması. 

 İlçemizin genelinde yer altı suları kaçak, denetimsiz ve aşırı olarak kullanılmasını 

önleyici tedbirlerin alınması.  

 Rüzgar erozyonunun önlenmesinde en etkili yol ağaçlandırmadır. İlçemizde 

ağaçlandırma çalışmaları sürekli olarak yapılmasına rağmen, arazinin genişliği 

nedeniyle ağaçlandırma yeterli düzeyde değildir. Çitçimizin özellikle çatak projesi 

kapsamında tarım arazilerinin çevresini ağaçlandırması, köy yollarının kenarlarının 

ağaçlandırılması problemin çözümüne katkı sağlayacaktır. 

 

Faaliyetler: 

 Akgöl Sazlığı Havzasına İvriz Baraj Suyunun Düzenli Olarak Ulaştırılması. 

İlgili Kurum   : Çevre ve Orman Bakanlığı, DSİ, Ereğli Kaymakamlığı, 

Ereğli Belediye Başkanlığı ve Konya İl Özel İdaresi. 

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Sivil Toplum Örgütleri, İlgili Köy Muhtarlıkları ve 

Belde Belediye Başkanlıkları  

Süre    : Süresiz 

Nasıl : Akgöl Sazlığının yaşatılabilmesi için gerekli olan azami 

suyun, kesintisiz olarak doğrudan bir boru hattı ile 

havzaya ulaştırılması. 



Performans Göstergesi       : Toplan döşenen boru hattı, verilen suyun debisi ve üçer 

yıl arayla sazlık miktarının artışı, doğal yaşam 

çeşitliliğine dair bilimsel raporlar. 

 

 Akgöl Sazlığı Havzasına yakın tarım arazilerinin terk edilmesi ve tarımsal ilaçlamanın 

durdurulması. 

İlgili Kurum   : Çevre ve Orman Bakanlığı, Toprak Reformu Genel 

Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : İlgili Köy Muhtarlıkları 

Süre    : Süresiz 

Nasıl    : Akgöl Havzasında Toprak Reformu yapılarak havzaya 

yakın arazilerin tarımsal faaliyetlerden arındırılması, havzaya yakın arazilerde doğal 

yaşama zararlı olan gübreleme ve tarım ilaçlarının terk edilmesi. Bölge çiftçilerini 

organik tarımsal faaliyetlere yönlendirilmesi. 

Performans Göstergesi : Toplulaştırılan tarım arazileri, Akgöl Havzasına geri 

kazandırılan alanlar, tarımsal ilaçlamaların terk edilerek organik tarıma geçen çiftçi 

sayısı. 

 

 Akgöl Havzasını besleyecek su kaynaklarının geri kazanılması. 

İlgili Kurum   : Çevre ve Orman Bakanlığı, DSİ 

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Konya İl Özel İdaresi 

Süre    : 10 Yıl 

Nasıl    : Toros dağlarından Akgöl Havzasını besleyen taşkın ve 

sel sularının havzaya ulaşmasını sağlayan yol, kanal vb. bentlerin su geçişi olacak 

yerlerden kaldırılarak ve havzaya ulaşımı kolaylaştıracak şekilde yeni dereler 

oluşturularak havzanın taşkın sulardan faydalanmasının sağlanması. 

Performans Göstergesi : Yapılan dere ıslah çalışmaları, köprüler, viyadükler ve 

yeni açılan dere ve kanallar. 3 Yıllık periyotlar ile hazırlanan bilimsel raporlar. 

 

 Yeraltı Sularının kaçak ve aşırı kullanılmasını önlemek. 

İlgili Kurum   : İlçe Tarım Müdürlüğü ve DSİ 

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Köy Muhtarlıkları, Sulama Birlikleri, Çiftçiler 

Süre    : Süresiz 

Nasıl    : Tarım arazilerinde kaçak kuyuların tespiti ve kaçak 

kuyuların kapatılması, lisanslı kuyuların verim ve kullanımlarının denetlenmesi. 

Sulama Birliklerinin tarımsal sulamada en az su ile en çok verimi verecek yöntemlere 

geçmesi ve çiftçileri bu yönde teşvik etmesi. 

Performans Göstergesi : Kapatılan kaçak kuyu sayısı, denetimi yapılan kuyu 

sayısı, Sulama Birliklerinde yapılan ıslah çalışmaları. 

 

 Erozyonun önlenmesi 

İlgili Kurum   : İlçe Tarım Müdürlüğü, Orman İşletme Şefliği 

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Köy Muhtarlıkları, Çiftçiler, Okullar, Üniversite ve 

Diğer Sivil Toplum Örgütleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşları 



Nasıl    : İlçemizde yapılacak bir ağaçlandırma kampanyası ile 

tüm köylerimizin köy yollarının ağaçlandırılması, rüzgar erozyonu çevresi olan tren 

yolunun güney yamaçlarının ağaçlandırılması sağlanacaktır. Ayrıca çiftçilerimize İlçe 

Tarım Müdürlüğünün öncülüğünde ÇATAK projesinin tüm sahada etkin uygulanması 

sağlanacaktır. Tarım Müdürlüğümüzün tarla işleme, anıza tarım uygulaması vb. 

eğitimleri ile tarım arazilerinde meydana gelecek erozyonun en aza indirilmesi 

sağlanacaktır. 

Performans Göstergesi : Dikilen ağaç ve fidan sayısı, ağaçlandırılan alan 

miktarı, ÇATAK projesi uygulayan çiftçiler ve düzenlenen eğitim sayısı.       

 

 

 

 

                                              

 Sorun 9:  

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

Nedenleri: 

 Beyaz kirazı talep eden firmaların piyasada tekel oluşturması 

 Üreticilerin kooperatif veya birlik kurarak haklarını arayamaması 

 Beyaz kirazın hassas bir meyve olması nedeniyle depolama ve nakliye şartlarına 

dayanamaması nedeniyle perakende tüketiminin ülke geneline yayılamaması 

 Beyaz kirazın tam mamul hale getirecek sanayi tesislerinin bulunmaması. 

 Siyah Havucu işleyecek yeteri kadar sanayi tesisi bulunmaması. 

 

Sonuçları: 

 Beyaz kirazı satın alıp, işleyecek bir tek firmanın yöremizdeki piyasaya hakim olması 

nedeniyle üreticilerin masraflarını karşılayacak ve kar getirecek bir fiyatın hiçbir 

zaman temin edilememesine neden olmaktadır. 

 Üreticilerin kooperatif ve birlik kuramamaları pazarlamada üreticilerin etkin 

olmamasına neden olmaktadır. 

 Beyaz kirazın çok narin bir meyve olması, depolamaya, nakliyeye ve beklemeye 

dayanamaması nedeniyle hasat zamanı ve hasattan sonra pazarlanmasında sorun 

oluşmaktadır. 

 İlçemizde beyaz kirazı satın alan firma İlçemizde sadece ilaçlı depolama ve kiraz 

çöpünden ayırma işlemlerini yapmaktadır. Asıl sanayi işlemlerini ise ülkemizin 

dışında gerçekleştirmektedirler.  

 Siyah Havuç üretiminin yıllara göre istikrarsız olması.   

 

 



Çözüm Önerileri: 

 

 Piyasaya hakim olan tekel konumundaki firmanın pazarlama ve satın alma 

politikalarını değiştirecek ikinci ve üçüncü firmaların ülkemize, yöremize getirilmesi.  

 Üreticilerin Kooperatif ve Birlik Kurması sağlanacaktır. Yapılacak planlı bir çalışma 

ile Beyaz Kiraz üretimi ile birlikte diğer alternatif meyvelerin üretimine önem 

verilerek Birlik ve Kooperatif raporlarına istinaden bilinçli bir üretimin yapılması 

gerekmektedir. 

 Beyaz kirazın depolamaya, nakliyeye ve beklemeye gelmemesi nedeniyle ön satış 

garantili üretimin yapılması temin edilmelidir. 

 Beyaz kirazın tüm aşamalarını işleyecek bir fabrikanın bölge çiftçilerinin katılımıyla 

oluşturulması gerekmektedir. 

 Siyah havuç işleyecek sanayi tesislerinin kurulması ve Ereğli’ye özgü bir ürün olduğu 

için özel teşvik kapsamına alınması. 

 

Faaliyetler: 

 Beyaz kirazın daha iyi pazarlanması çalışmaları 

İlgili Kurum   : İlçe Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası, Çiftçi Birlikleri ve 

Kalkınma Kooperatifleri 

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Çiftçiler  

Süre    : Süresiz 

Nasıl : Beyaz Kiraz Platformu oluşturulacaktır. İlk önce bu 

kurul piyasaya hakim firma ile görüşme yapıp, beyaz 

kirazın üretiminde çiftçilerimizi ve firmalarını bekleyen 

sorunlar anlatılmalıdır. Daha sonra yapılacak Beyaz 

Kiraz Stratejik Planı çerçevesinde izlenecek yol 

haritasına göre faaliyetler sürdürülecektir. 

Performans Göstergesi    : Toplantı sayısı, görüşme ve yapılan incelme gezileri, beyaz 

kiraz fiyatında ilk üç yılda meydana gelen fiyat 

artışı. 

 

 Beyaz Kiraz Üreticileri Birliğinin Kurulması. 

İlgili Kurum   : İlçe Tarım Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Ziraat Odası, Köy Muhtarlıkları ve Çiftçiler 

Süre    : Süresiz 

Nasıl    : İlçe Tarım Müdürlüğü öncülüğünde Beyaz Kiraz 

Üreticileri Birliğinin daha etkin ve faal bir şekilde yeniden kurulması. 

Performans Göstergesi : Birliğin Kurulması, Üye Çiftçi Sayısı ve Birlik 

Faaliyetleri 

 



 Beyaz kirazı depolayacak, işleyecek ve üretim fazlasını değerlendirecek işletmelerin 

kurulması. 

İlgili Kurum   : Beyaz Kiraz Üreticileri Birliği 

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : İlçe Tarım Müdürlüğü, Sanayii ve Tic. Odası, Ziraat 

Odası ve Çiftçiler 

Süre    : Süresiz 

Nasıl    : Beyaz kirazın hasadından itibaren depolama, işleme ve 

çıkan ürünü pazarlamasını yapmak üzere bir işletmenin kurulması, çalıştırılması 

sağlanacaktır. Organize sanayi odasından yer temin edilecek, fizibilite çalışmaları 

yapılacak ve toplumsal katılım ile veya müteşebbislere verilecek teşvikler ile fabrika 

kurulması sağlanacaktır. 

Performans Göstergesi : Faaliyete geçen işletme sayısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5-     İLÇEMİZİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKELRİ   

Beyaz Kiraz: 

Bitkisel ve hayvansal üretim açısından önemli bir potansiyele sahip ilçemizde Meyvecilik 
tarımı içerisinde Beyaz Kiraz (Starks Gold) önemli bir yere sahiptir.  

 
Kiraz üretimi dünyada geniş bir alana yayılmış olmasına rağmen en çok kiraz üretimi yapılan 

ülkeler A.B.D, Türkiye, İtalya , Fransa gibi ülkeler ilk sırada yer almaktadır. Ülkemiz önemli bir kiraz 
üretim bölgesidir . 

 
           İlçemizde daha çok Beyaz Kiraz (Starks gold) yaygın olup ülkemizde en fazla beyaz kiraz üretimi 
yapılan yer Ereğli dir. Ereğli’nin yıllık Beyaz kiraz üretim miktarı İklim faktörleri (İlkbahar geç donları) 
göz önüne alındığında yaklaşık 10.000 ton civarındadır. Bununda 6.000-7000 tonu İtalya başta olmak 
üzere diğer Avrupa ülkelerine sapı ve çekirdeği ayıklandıktan sonra salamura olarak ihraç edilmekte 
ve yıllara göre değişmekle birlikte 3-4 milyon dolar İlçe ve Ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır. 
 

 Bu Bağlamda Beyaz Kiraz özellikle ilçemizin Güneyinde yer alan Torosların eteğine kurulu 
olan köylerimizin başlıca geçim kaynağı olup, adeta can damarıdır. 

 
            İşlendikten sonra İhraç edilen beyaz kirazlar kek, pasta ve meyve suyu sanayinde 
kullanılmaktadır. Yöremizde ise beyaz kirazın reçeli yapılmakta ve sevilerek tüketilmektedir İlçemizde 
ihracata yönelik beyaz kiraz alımı yapan ve Ereğli organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren İtalyan 
şirketlere ait iki adet fabrika bulunmaktadır.  
             



  
            İlçemizde yetiştirilen beyaz kiraz Türkiye de yetiştirilen en iyi kalite de olup Lezzeti, sertliği ve 
aromasının üstüne yoktur. Bununda en büyük nedeni İlçemiz rakımın yüksek olması, nisbi nemin 
düşük ve kiraz üretimde kullanılan suların kaynak suyu (İvriz Kaynak Suyu) olmasıdır.  
 
Siyah Havuç : 
 
             Şalgam yapımında kullanılan önemli hammadde ise siyah havuçtur. Siyah havuç Ereğli 
ilçemizin köylerinde gün geçtikçe ekimi yaygınlaşmakta ve alım garantili ekimler yapılmaktadır. 
Siyah havuç, ilçemizde kazandığı kendine has doğal siyah rengini başka bir coğrafyada 
bulamamaktadır. Doğal renklendirici ve şalgam üretiminin ana maddesi olan siyah havuç her geçen 
gün artmakta, havuç yıkama, paketleme ve depolama tesisleri kurulmaktadır. Önümüzdeki yıllarda 
siyah havuç üretimine katma değer katacak yatırımların yapılması ile ilçe halkımızın gelir 
kaynaklarında çeşitlilik ve artış sağlanacaktır. 
 
 
Domates: 
 
             Domatesin Anavatanı Peru dur. Ülkemizde ise çok sevilen bir sebzedir. İlkbahar aylarında 
Adana, Mersin ve Antalya illerinden ilçemize gelen turfanda domates, temmuz ayından itibaren ise 
ilçemizde hasat edilerek özellikle Adana ve Mersin illerimizin ihtiyacını karşılamak üzere 
üretilmektedir. 
 
            Domatesin hem sofralık hem de sanayi alanlarında kullanılması nedeniyle, ilçemiz 
çiftçilerinin önemli bir gelir kaynaklarından biridir. Yerli ırk diye tabir edilen yassı, büyük ve ince 
kabuklu domates ise halkımız tarafından organik olarak üretilmekte ve ihtiyaç fazlası ürünler iyi bir 
fiyata her zaman alıcı bulmaktadır. İlçemizin doğal konumu ve yapısı nedeniyle tadı, kokusu ve ince 
kabuğu ile üretilmeye devam edilerek İlçemiz adına markalaştırılması gerekmektedir. 
 
 
 
 
 
 

Elma:  
 
 Çeyrek asır öncesinde elması ile meşhur olan ilçemiz, son yıllarda gerek tarım arazilerinin 
yapılaşması, gerek beyaz kiraz fidanı dikilmesi vb. sorunlar ile elma üretimi azalmamakla beraber hak 
eden yerini tam olarak bulamamıştır. 
 
 Tüm meyve çeşitlerinde, Toros dağlarının eteklerinde oluşan hava akımı, sulama suyunun 
kalitesi ve güneşi ile Türkiye’nin en güzel elma üretim alanları ilçemizde bulunmaktadır. Yapılacak iyi 
bir planlama, eğitim ve tarımsal desteklemeler ile elma üretimi çiftçilerimiz tarafından yeniden tercih 
edilmektedir. 
 
 Elma, fidanının bakım kolaylığı, hasat kolaylığı ve depolamaya en uygun meyvelerden birisi 
olması nedeniyle çiftçimizin pazarlamadan kaynaklanan dezavantajlarını, avantaja dönüştürecektir. 
 
 



HAYVAN ve HAYVANSAL ÜRETİM VE DURUMU  

Küçükbaş Hayvancılığı:  İlçemizin yaklaşık tüm köylerinde. Koyunculuk yapılmaktadır. Toplam koyun 
adeti 119.427 dir. Koyunculuğun yoğun olduğu yerler; Yellice, Karaburun, Mellicek, Adabağ, Tatlıkuyu, 
Servili, Pınarözü, Acıpınar, Yeniköy, Acıkuyu, Aşağıgöndelen, Yukarıgöndelen, Çiller, Akhüyük, 
Kamışlıkuyu, köyleri ile Çayhan ,Kutören, Sazgeçit kasabaları olmakla birlikte tüm köy ve 
beldelerimizde koyun yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yetiştirilen koyun cinsi Akkaraman ,İvesi  ve 
bunların melezleridir.  İlçemizde 3 adet et kesim kombinası bulunması nedeniyle besi için üretilen 
kuzuların pazarlanmasında her hangi bir zorlukla karşılaşılmamaktadır. Hatta diğer illerden erkek 
kuzular getirilerek yoğun besi yapılmaktadır. İlçemizde meralar oldukça geniş bir alan kaplamaktadır. 
Mera ıslahı ve iyileştirilmesi ile ilgili  çalışmaların neticelenmesi sonucu koyunculuğun kapasitesi 2-3 
katına kadar artırılabilecektir. Bunun yanında mevcut koyun ırklarına paralel olarak Tahirova gibi 
ikizlik oranı ve süt verimi yüksek koyun ırklarının İlçemizde artması için çalışmalar sürdürülmektedir. 

 Keçi yetiştiriciliğinin bölgede yoğun olduğu yerler Pınarözü  köyü olup diğer köylerde ise büyük 
olmayan mevcutlar halinde aile işletmesi şeklinde vardır. İlçemiz keçi varlığını büyük bir oranda kıl 
keçisi teşkil etmektedir. Çok az oranda tiftik keçisi de mevcuttur. Toplam Kıl Keçisi mevcudu 2016, 

Tiftik Keçisi Mevcudu 1.184 baştır. 

Büyükbaş Hayvancılığı: İlçemizde en gelişmiş hayvancılık sektörüdür. Hem süt sığırcılığı hem de besi 
hayvancılığı gelişmiştir. İlçemizde 35.753 kültür ırkı sığır bulunmaktadır. Sığırcılığın gelişmesinde 
İlçemizde bulunan süt işleyen fabrikaların 20 civarında olması büyük etkendir. Süt sığırcılığı ile birlikte 
yem bitkileri ekim alanı genişlemiş, yem fabrikaları gibi hayvancılığı destekleyen tarımsal sanayi 
kolları da ilçemizde gelişmiştir. Bu sektörde ilçemizde 5 adet yem fabrikası, 80 adet yem bayisi, 20 
adet süt işleyen fabrika, yüzlerce süt toplayan şahıs ve binlerce aile çalışmaktadır. 

Ereğlili yetiştiriciler damızlık hayvanın önemini kavramış; bu konuda ihtiyacını hem kendi 
yetiştirmekte hem de Trakya gibi süt inekçiliğinin geliştiği yerlerden damızlık hayvan getirerek 
karşılamaktadır. Şu anda ilçemizde bulunan süt işletmelerinin kapasiteleri ve yem bitkileri üretimi her 
yıl artmaktadır. Buda hayvancılığın yapılmasını daha cazip bir hale getirmektedir. İlçemizdeki sığırların 
büyük bir mevcudunu kültür ırkı oluşturmaktadır. Kültür Irkları daha çok Holstain, Simental, 
Montafon ırklarıdır. 

 

 İlçemiz, süt ürünleri işlemesinde mandıracılıktan fabrikaya geçmiş örnekler ile doludur. 
Girişimcilerimiz kendi markalarını oluşturmuşlar, piyasa  rekabetine girmişler ve sektöre hakim 
olmasalar da artık, tercih edilen markalar haline gelmişlerdir.  

 Süt ürünleri her çeşit ve kalitede üretebilen yirmiye yakın fabrika , bunlara bağlı olarak çalışan 
müstahsiller ve çiftçi aileleri ilçe nüfusunun yarısına yakın olduğu tahmin edilmektedir. Markalaşma 
çalışmalarının devam edilmesi, süt ürünlerin sanayine yapılacak desteklemeler ilçemizin öncelikli ilgi 
alanları olmalıdır. 

Kümes Hayvancılığı: İlçemizde 3 adet yumurtacı işletmesi bulunmaktadır. 164.900 yumurtacı tavuk 
bulunmaktadır.  Yumurta üreten tesislerin yanı sıra et tavuğu üretecek çiftliklerin kurulması ilçemiz 
tavukçuluğunu daha ileriye götürecektir. Kesim merkezlerine uzaklığı bir dezavantaj olmasına 
rağmen, özellikle bulaşıcı hayvan hastalıklarına uzak kalması, geniş ve uygun tarım arazilerinin 
bulunması ileriki yıllarda yatırımların yapılmasına sebep olacaktır. 



 Arıcılık: İlçemizde arıcılık faaliyetleri daha çok aile işletmeciliği şeklindedir.  İlçemiz de 77 adet üreci 
bal üretimi için ruhsat almış olup kayıtlı kovan mevcudu 10.946 dır. 

 

At Çiftlikleri: 

Safkan at yetiştiriciliği ve at yarışlarının getirdiği sektör ülkemizde önemli bir sektör haline 
gelmiştir. Anadolu insanının tarihten gelen at sevgisi ise bu sektöre ayrı bir cazibe katmaktadır.  
Safkan at yetiştiriciliğinin en önemli bir problemi kaliteli meraların yetersizliğidir. İlçemiz her zaman 
tekrarladığımız coğrafi konumu nedeniyle en kaliteli meralara sahiptir. Bitki örtüsünde bulunan 
ayrıkotu, at yetiştiricilerinin önemli bir tercihidir.  

 
İlçemizde çeşitli  büyüklükte 13 adet at çiftliği bulunmaktadır. At yetiştiricilerinin birbirlerine 

yapmış olduğu tavsiyeler üzerine her geçen yıl at yetiştiricileri yeni çiftlikler almakta ve 
düzenlemektedir. Bu ise ilçemize taze bir kan ve çeşitlilik kazandırmaktadır.  At yetiştiricilerinin 
istihdama, kaliteye önem vermesi nedeniyle sektör ilçe halkımız tarafından sevilmektedir. 

 
Ancak, ilçemizdeki çiftliklerin yanı sıra ortak bir alanda padok kurulması, at ve at hastalıkları 

üzerine veteriner yetiştirilmesi ilçemizin bu konudaki güçlü yönüne katkı sağlayacaktır. 
 
Turizm : 
 
 İlçemiz turizm kapasitesi ve çeşitliliği bakımından zengin kaynaklara sahip olmasına rağmen 
turizmde hak ettiği yeri bulamamıştır. Bu yönümüz güçlü yönümüz olmak ile birlikte geliştirmeye, 
desteklemeye ve tanıtmaya en çok ihtiyaç duyulan yönümüzdür. 
 
 Tarihi eserler bakımından camiler, kervansaraylar, köprüler, kaya anıtları ve ören yerleri 
bakımından zengin bir bölgemizdir.  Yöremizde bunun yanında dağ sporları, mağara gezileri, doğa 
fotoğrafçılığı, yamaç paraşütü  ve yaylacılık   yapmaya uygun doğal alanlarımız mevcuttur. 
 
6- İLÇEMİZİ DİĞER İLÇELERDEN AYIRAN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ 
 
  
 İlçemiz,Akdeniz Bölgesinin kendine has tarzı ve yapısı olan Adana ili ile Orta Anadolu’nun 
manevi iklimine sahip olan Konya ilinin kültüründen etkilenmiştir. Konya’ya olan 150 km, Adana’ya 
olan 200 km uzaklık bu iki kültürün Ereğli’de birleşmesine sebep olmuştur. 
 
 Güneyde Toros Dağları, doğu, kuzey ve batı yönlerinde Konya, Ereğli ovası ilçemizin en büyük 
zenginlik kaynağıdır. Denizden yüksekliği bir çok meyvenin kendine has özellikte yetişmesini 
sağlamıştır.  
 
 Konya İlimizin diğer ilçelerine göre eğitimli, genç ve dinamik nüfusu ise potansiyel bir iş gücü 
varlığını sağlamaktadır.  
 
 Ayrıca, İvriz Barajı, süt ve süt ürünlerindeki potansiyeli, meyvecilik alanında ise İvriz Vadisinin 
doğal bir alan teşkil etmesi, yer altı ve yer üstü zenginlikleri ile TR52-Konya-Karaman bölgesinde en 
dikkat çekici bölgelerden biridir. 
 
 
 
 
 
 



7 – İLÇE OLARAK GÜÇLÜ (REKABETÇİ) OLMAK İSTEDİĞİMİZ KONULAR/SEKTÖRLER 
 
 İlçemizin güçlü olan yanları ve rekabetçi olmak istediğimiz sektörler; ilçemizin öne çıkan 
özellikleridir. Bunlar; 
 
 Tarım alanında, elma, beyaz kiraz, siyah havuç ve diğer tarımsal faaliyetlerdir. 
 
 Hayvancılık alanında, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri ve damızlık hayvan yetiştiriciliğidir. 
Ayrıca safkan at çiftlikleri 
 
 Sanayi Sektöründe, süt ve et ürünlerine katma değer katarak işleyecek tesisler ve tahıl, sebze 
ve meyve ürünlerini işleyecek tesisler güçlendirmek ve rekabetçi olmak istediğimiz alanlardır. 
 
 Ayrıca, iyi tarım uygulamaları ilçemizin geleceğine, vizyonuna yön verecek lokomotif olacak 
sektörler arasındadır. 
 
 Turizm ise; bu gün itibari ile güçlü olamadığımız, varlığımızı kabul ettiremediğimiz bir alandır. 
Yukarıda sayılan alanlardaki gelişmeler ile birlikte iyi bir yatırım, planlama ve tanıtım ile ilçemizin 
rekabetçi gücüne katkı sağlayacak, tanıtımını yapacak özellik arz eden bir sektördür. Bu neden ile 
turizm alanında mutlaka geleceğe yönelik stratejiler geliştirmemiz zorunludur. 
 
8-İLÇEYİ İLGİLENDİREN VE ETKİLEYEBİLECEK KAMU YATIRIMLARI 
 
 İlçemiz adına bir üniversite kurulması, eğitim ve öğretime gönül vermiş insanların bulunduğu, 
genç nüfusun fazla olduğum ilçemize büyük katkı sağlayacaktır. Cumhuriyetimizin ilk dönemlerinden 
itibaren ülkemize öğretmen yetiştiren İvriz Öğretmen Lisesi gibi, kurulacak üniversitemizin de ülke 
çapında kısa sürede marka haline geleceği düşünülmektedir. 
 
 Konya-Ereğli ve Adana, arasında iki hatlı bir hızlı tren yolu yapılması gerekmektedir. Bu proje 
ile Çukurova ve Konya ovasının tarımsal bereketi ve insan hareketleri daha az maliyet ile iki yöreye 
ulaştırılacaktır. Bu projenin Ankara ve İstanbul illerimize devamı için şu anda altyapı tesisleri zaten 
mevcuttur. 
   
 Akhüyük Jeotermal Kükürtlü Suyu; İlçemiz Akhüyük Köyünde bulunan kükürtlü su mevcut hali 
ile yeryüzüne artezyen yaparak çıkmaktadır. Yapılacak kuyu çalışması ve tesisler ile su sıcaklığı 40 
dereceye çıkacak ve insanların hizmetine sunulacaktır. Bu alanda yapılacak olan kaplıca tesisleri sağlık 
ve dinlenme amaçlı kaplıca, ılıca turizmini ilçemize kazandıracaktır. 
 
 İlçemizin genç nüfusundan kaynaklanan ilk ve orta öğretim kurumlarının yatırımlarının hızlı 
bir şekilde yapılması gerekmektedir. Özellikle ilçe merkezinde arsa sıkıntısı nedeniyle okul inşaatı 
yapılamamakta ve bu da mevcut okulların kapasite üstü öğrenci kabul etmesine sebep olmaktadır. 
 
  
 Kamu yatırımlarının yanında, kamu hibeleri, destekleri ve muafiyetleri ise özel teşebbüsün 
ilçemize yatırım yapmasını sağlayacaktır. Sürekli olarak belirttiğimiz gibi, Karaman, Aksaray ve Niğde 
illerine tanınan desteklemelerin ilçemize uygulanması artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Çünkü bu 
illerin ilçemize olan yakınlığı; ilçemize yapılacak yatırımların bu illere yönelmesini sağlamıştır. 
 
 Bu konun bu başlıkta dile getirilmesinin sebebi, kamu yatırımları her zaman doğrudan 
olmayıp, tanınan teşvik, destekleme ve muafiyetler ile de olmaktadır. Örnek verecek olursak, Ereğli 
ismini kullanan firmalarımızın bile merkezleri bu illerde bulunmaktadır.  
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