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SEKTÖR ADI AÇIKLAMA 

Süt Sığırcılığı 
Uygun mera ve yem bitkisi üretim alanlarının mevcut olması, hayvancılık için 
uygun büyüklükte arazi varlığının olması ve işleme ve pazarlama sıkıntısının 
olmaması sektör için avantaj sağlamaktadır. 

Et Sığırcılığı 
Uygun mera ve yem bitkisi üretim alanlarının mevcut olması, hayvancılık için 
uygun büyüklükte arazi varlığının olması ve işleme ve pazarlama sıkıntısının 
olmaması sektör için avantaj sağlamaktadır. 

Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği 
Bölgeye özgü Akkaraman koyun ırkı mevcuttur ve büyük meraların 
bulunması küçükbaş hayvan yetiştiriciliği açısından önemlidir 

Yumurta Tavukçuluğu 
İlde modern kümes ve işletmeler bulunmaktadır ve İl yumurta piyasasında 
söz sahibidir. Ayrıca İlde Yumurta Üreticileri Kooperatifi bulunmaktadır. 

Et Tavukçuluğu 
İlde yem ve gerekli yem hammadde temininin kolay olmasına rağmen; et 
tavukçuluğu ve buna bağlı mezbaha haneler bulunmamaktadır. 

Et ve Süt Ürünleri İşleme Tesisi 
Et, süt gibi hayvansal ürünlerin üretimi yoğun bir şekilde yapılmakta ve 
tüketim ve pazarlama konusunda sıkıntı yaşanmamaktadır. 

Gıda İşletmeleri 
İlde nüfusun fazla olması, batı ve güney bölgelere ulaşımın kolay olması ve 
yoğun olarak tarımsal ürün yetiştiriciliğinin yapılması sektörü cazip hale 
getirmektedir. 

Bağcılık 
Konya önemli düzeyde bağcılık potansiyeline sahiptir. Hadim, Bozkır ve 
Güneysınır ilçelerinde Kecimen, Gögüzümü, Hesebali gibi ticari değeri 
yüksek yerel çeşitler yetiştirilmektedir. 

Tarla Ürünleri Yetiştiriciliği İlde yetiştiriciliğe uygun geniş araziler bulunmaktadır. 

Meyvecilik 
İl özellikle kiraz, elma gibi meyvelerin yetişmesine imkan veren iklim ve 
toprak yapısına sahiptir ve işleme ve pazarlama sektörlerinde herhangi bir 
sıkıntı bulunmamaktadır. 

Organik Tarım 
İlde organik tarıma uygun, kirlenmemiş doğal üretim bölgeleri bulunmakta 
ve organik ürünlere talep giderek artmaktadır. 

Sebze Üretimi 
İl özellikle havuç üretiminde Türkiye de ilk sırada yer almakta olup, 
Kaşınhanı havucu lezzet ve aroması ile ihracatta tercih edilmektedir. 

Tohumculuk 
İlde 142 adet tohumluk üretim firması faaliyet göstermekte olup, başta 
hububat olmak üzere patates, hibrit ayçiçeği, yem bitkileri ve aspir tohumu 
üretimi ile Türkiye de ilk sıralarda yer almaktadır. 

Zirai İlaç üretimi 
İlde uzun yıllardır faaliyet gösteren 2 adet bitki koruma ürünleri üreticisi 
vardır. 

Zirai Alet ve Makine İmalatı İlimizde 160 adet zirai alet ve makine imal eden işletme bulunmaktadır. 
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