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T.C. Kalkınma Bakanı

Cevdet YILMAZ

Bölgesel Gelişmede Öncü Kurumlar Olarak Üniversiteler
ve UNİKOP Örneği

Son 10 yılda ülkemizin yakaladığı büyüme ve gelişme sadece ülke içinde değil
dünya çapında da gündeme gelmektedir. Kaynaklarını akılcı ve stratejik yatırımlar
ile katma değeri yüksek alanlara yönlendiren Türkiye’nin bu sürecin sonuçlarını
önümüzdeki 10-15 yıllık dönemde ivme kazanarak alması beklenmektedir.

kalkınmaya yönelik yatırımların ve projelerin gerektirdiği araştırma, planlama,
programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin
yerine getirilmesi suretiyle bu projelerin kapsadığı illerin eylem planı aracılığıyla
kalkınmasını hızlandırmaktır.

Makroekonomide sağlanan başarının sürdürülebilmesi, her bölgeyi ve her kesimi
içine alan yapısal ve mikro dönüşümün sağlanabilmesine bağlıdır. Bu bakımdan,
her bölgenin kendi şart ve imkânlarına duyarlı, yerel düzeyde yapısal dönüşüm
hedeflerine odaklı ve çok yönlü bir bölgesel gelişme politikası uygulanmaktadır.
Bu uygulamayla bir taraftan doğu ve güneydoğu başta olmak üzere orta Anadolu
ve doğu Karadeniz’de nispi olarak zayıf kalan bölgelerimiz hızla kalkındırılırken,
öte yandan ulusal ölçekteki hedeflerin daha da ötesine geçebilmek için bütün
bölgelerimizin kalkınma ve rekabet dinamikleri, iyi yönetişim ilkeleri temelinde
güçlendirilmektedir.

Bilindiği üzere; Bölgesel kalkınmanın lokomotif güçlerinden olan üniversiteler,
yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetleri ile değil, yenilikçilik kapasiteleri, bölgesel
analiz çalışmaları ve bulundukları kentlere yaptıkları katkıyla bölgesel gelişme ve
ulusal kalkınmada en önemli aktörlerin arasında yer almaktadır.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılına kadar
ülkemiz için milli gelirden ihracata, bilim ve teknolojiden üretkenliğe, sanayiden
ticarete pek çok alanda hedefler konulmuş olup; bu hedeflere ulaşma yolunda emin
adımlar atılmaktadır.
Ülkemizin gerçekleştirdiği kalkınma hamlesinin tüm bölgelerimiz ve toplum
kesimlerimizce desteklenmesi, hâsıl olan faydalardan da adil bir şekilde yararlanılması
hedefinin gerçekleştirilebilmesi noktasında Bakanlığımızın bölgesel gelişme
politikalarının önemi giderek artmaktadır. Kalkınma Bakanlığımız, etkinlik ve
hakkaniyeti aynı anda sağlamak stratejisi temelinde bölgelerarası farkları azaltmak
ve bölgelerin rekabet gücünü öne çıkarmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.
Bu çalışmalar bağlamında, daha önce harekete geçirilemeyen bölgesel kalkınma
planlarına hayatiyet kazandırılmış, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde GAP Bölge
Kalkınma İdaresi ile başlayan entegre bölgesel gelişme faaliyetleri Orta Anadolu’da
KOP, Doğu Karadeniz’de DOKAP ve Doğu Anadolu’da DAP Bölge Kalkınma İdareleri
ile genişletilmiş ve yaygınlaştırılmıştır.
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, DAP, DOKAP Bölge
Kalkınma İdareleri ile birlikte 2011 yılının Haziran ayında 642 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile Kalkınma Bakanlığı’na bağlı, özel bütçeli ve merkezi
teşkilat statüsünde bir kurum olarak kurulmuştur.
KOP İdaresi’nin kuruluş amacı; Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinden
oluşan KOP Bölgesi’nde proje uygulamalarını yerinde koordine etmek, bölgedeki

Bu etkileşim bağlamında, KOP Bölge Kalkınma İdaremizin koordinasyonunda,
KOP Bölgesi’nde bulunan 7 üniversite 2012 yılında bir araya gelerek ‘KOP Bölgesi
Üniversiteler Birliği’ni (UNİKOP) kurmuş ve Birliğin odak noktası, KOP Bölgesi’nin
kalkınmasını desteklemek amacıyla ortak çalışmalar yapmak olarak belirlenmiştir.
KOP Üniversitelerinde 6 bine yakın öğretim elemanı, 135 binin üzerinde
öğrencinin bulunduğu düşünüldüğünde bu birlikteliğin önemi bir kez daha
anlaşılacaktır. Bölge için önemli bir akademik potansiyeli barındıran UNİKOP’un,
yapacağı çalışmalarla hem bölgeye hem de Türkiye’nin hedeflerine önemli katkılar
sağlayacağına inanıyorum.
UNİKOP kapsamında Bölge üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırmageliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari işbirlikleri
yapılmaktadır. Ayrıca, üniversite-sanayi etkileşimini ve üniversite-şehir
bütünleşmesini ileri düzeye taşımak ve ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma
çabalarına katkı sağlamak amacıyla ortak faaliyetler ve projeler geliştirilerek
hayata geçirilmektedir.
Bölgesel Kalkınma alanında çalışmalarda bulunan bilim adamları, uygulamacılar
ve üniversiteler dışındaki araştırmacıları buluşturarak karşılıklı fikir alışverişinde
bulunabilmelerine zemin hazırlamayı amaçlayan bu Sempozyum KOP Bölgesi ve
ülkemiz için önemli bir katkı sağlayacaktır.
Kamu, sivil toplum, özel sektör, yerel yönetimler, medya ve üniversite
temsilcilerini bir araya getirerek bilgi ve tecrübe paylaşımını olanaklı kılacak olan
bu sempozyum, bölgesel kalkınmaya yönelik yeni işbirliklerinin oluşturulması için
zemin oluşturacağına inanıyor; katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi iletiyor, bölge
insanımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
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KOP Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanı

Prof.Dr. Mehmet BABAOĞLU
Tarih öncesi çağlardan günümüze sosyal, kültürel, ekonomik ve idari alanda
önemli bir merkez olmuş ve çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapmış olan KOP
Bölgesi’nde kurulan “KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği” (UNİKOP), Bölgemizin ve
ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefleyen genç ve önemli bir oluşumdur.
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı öncülüğü ve koordinasyonunda kurulan
ve Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde İllerinde eğitim veren yedi üniversitemizi bir
araya getiren bu Birlik ile kalkınmanın önemli kurumlarından olan üniversitelerimiz,
bölge yararına iş birliği amacıyla buluşturulmuştur.
KOP Bölgesi illeri Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde’den 7 üniversitemiz ile
birlikte oluşturulan KOP Üniversiteler Birliği’nin organize ettiği KOP Bölgesel
Kalkınma Sempozyumu ile KOP Bölgesi temel meselelerini ortaya koymak yanında
sorunlu alanlarda çözüm üretilmesi için bir tartışma zemini oluşturma fırsatı
bulunmuştur.
Sempozyumun, bölgesel kalkınmanın lokomotif güçlerinden en önemlisi olmak
durumunda olan üniversitelerimiz tarafından organize edilmesi büyük anlam
taşıyor. Bir üniversiteyi üniversal yapan yürüttüğü eğitim-öğretim, araştırma ve
geliştirme faaliyetlerini üniversite dışına da çıkarabilmesidir.
ÜNİKOP adını verdiğimiz KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği de bu anlamda farklı
bir yapıdır. Yalnızca akademik işbirliği değil; odak noktası bölge kalkınması olan özel
bir oluşumdur. Bu açıdan sayın rektörlerimizi içtenlikle kutlamak isterim. Yolumuz
zorlu bir yol ama buradan bir başarı hikâyesi, Türkiye’ye özgü bir model çıkarmak,
yükselen Türkiye’ye bir katkı da bu bölgenin vermesi demektir. Çünkü kendine has
sorunları olan bu bölgenin dönüşerek kalkınması üniversitelerinin sahaya çıkması
ile gerçekleşebilecektir.
KOP Bölgesi, Anadolu kurumsal devlet hafızamızın başlangıcı, hükmedilen
değil hükmeden, güçlü coğrafyası ve tarihi ile medeniyetimizin mihenk taşlarından
biriydi. KOP Bölgesi’nin de içinde yer aldığı Orta Anadolu, Türkiye’nin ilim, irfan,
hoşgörü bakımından küresel ölçekte değerler üreten bir coğrafyası, bir hoşgörü, bir
gönül havzasıydı. Çağdaş İbn-i Sina, İbn-i Rüşd gibi ilim adamları ile birlikte Selçuklu
dönemine ait Hz. Mevlana, Sadreddin-i Konevi, Muhyiddin-i Arabî, Hacı Bektaş-ı
Veli, Ahi Evran’ın evrensel niteliklerini hala korumaları ilim irfana verilen önemin
göstergesidir. Tarihimizde bu dönem kadar evrensel seviyede üretim yapabildiğimiz
bir başka dönem yoktur.
Kalkınma terimi, yalnızca Türkiye’de değil, uzun bir dönem boyunca bütün
dünyada, sanayileşme teriminin eş anlamlısı olarak kullanıldı. Fakat gariptir ki
sanayileşmenin yol açtığı bölgesel farklılıklar, günümüzde ciddi bir sosyal problem
olarak belirginleşti. Bölgesel kalkınma çalışmaları da münhasıran sanayileşme
sürecinin yol açtığı bölgesel eşitsizlikleri giderme çabaları olarak ortaya çıktı.
Türkiye’de ise Marmara Bölgesi dışında daha düne kadar bölgesel kalkınma
inisiyatiflerinin taşıyıcısı olarak tarım ve tarımsal sanayiler görüldü. Ziraatçı

Gönül Havzası’nda Birliktelik: UNİKOP
bir akademisyen olarak ifade etmesi belki çok zor ama Türkiye’de tarım odaklı
kalkınmaması gereken tek bölge neresidir sorusunun cevabı herhalde KOP Bölgesi
olurdu. Çünkü bu bölge kadar su yetersizliği olan, kuraklık şartları ağır başka
bir bölge yoktur. Birkaç küçük ölçekli proje dışında su yetersizliğinin kısa vadeli
ekonomik çözümü de görülmemektedir. İşte kısa ve orta vadede tarımsal altyapının
iyileştirilmesi önceliği dışında bu bölge nereye doğru gitmeli, hangi alanlara
dönüştürülmeli, nasıl kalkınmalı sorularının cevapları, bu durumda aslında gelecek
açısından bir sıkıntı gözüküyor.
Su ve insan kaynağı yeterli olmayan bir bölgenin kalkınma stratejisini tarım
üzerine kurması oldukça risklidir. KOP Bölgesi’nde tarımda, mevcut koşullara,
toprak yapısına, coğrafi şartlara ve su olanaklarına uygun olarak yapılandırılan
bir değişim sürecinin yanında, bölgeyi sanayi, ticaret, eğitim, sağlık ve turizm gibi
diğer alanlarda güçlendirecek bir dönüşüm programı kaçınılmaz gözükmektedir. Bu
dönüşümü yön veya yönleri bölgenin geleceğini ortaya koyacaktır. İmalat sanayinin
bölgedeki gelişimi, özellikle yük taşımacılığı konusunda bölgenin limanlarla
bağlantısının güçlendirilmesini gerektirmektedir. Bu sebeple, bölgeden geçen
hatların hem sınaî ürünü taşıyacak hem de insan hareketliliğini sağlayacak karma
hatlar olması yönünde çalışmalar yapılmalı ve alanda kurumlar arası koordinasyon
sağlanmalıdır.
İşte tüm bunlar sektörel sıkışma yaşayan KOP Bölgesi’nin kalkınmasını
hızlandırmak amacıyla KOP İdaresi’nin kurulmasının temel gerekçeleridir.
Hazırlanacak Eylem Planı bu amaca hizmet edecektir.
KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği, bu çerçevede, bölgemiz için çok değerli bir
girişimdir ve bizleri bugün bir araya getiren bu sempozyum ile de güzel bir tartışma
ve iş birliği zemini oluşturarak tarihi bir başlangıç yapmıştır. Bu sempozyuma
verdikleri destek için tüm rektörlerimize tekrar teşekkür ediyorum.
Bu sempozyumun KOP Bölgesi’ni geliştirme ve güçlendirmede, bölge
üniversitelerinin bir motor olarak ön plana çıkacağı ve Türkiye’ye model olacak
çok yönlü bir bölgesel kalkınma sürecinin ipuçlarını veren bir sempozyum olması en
büyük dileğimizdir.
İdarenin kurulması ve şu ana kadar KOP Bölgesi’ne büyük ilgi gösteren Sayın
Başbakanımız başta, Kalkınma Bakanımız ve tüm Bakanlık çalışanlarına, Dışişleri
Bakanımız ve Bölge milletvekillerimize, altyapı sorunlarıyla yakinen ilgilenen ve
bölgenin tarımının gelişmesi için desteklerini esirgemeyen Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanımıza, Orman ve Su İşleri Bakanımıza, Ulaştırma, Bilim Sanayi ve Ticaret
Bakanlarımız başta olmak üzere diğer tüm bakanlarımıza Bölge üniversitelerine,
kamu kurum ve kuruluşlarına şükranlarımı sunuyorum.
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UNİKOP
Dönem Başkanı

Prof.Dr. Hakkı GÖKBEL
Toplumun üniversitelerden beklentilerinin farklılaştığı, üniversitelerin

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği’nin Kurucu Başkanı olarak KOP

iç ve dış çevreyle olan ilişkisinin yeniden yapılandığı 21. yüzyıl, değişim

Bölgesi Üniversitelerinin Sayın Rektörleri ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi

sürecindeki tehditleri fırsata çevirebilmek adına işbirlikleri geliştirmeyi

Başkanı ile beraber çalışmaktan duyduğum onuru belirtir; Birliği’mizin

gerekli kılmaktadır. Üniversitelerin küresel atmosferde kendilerine yeni

üniversitelerimize, öğrencilerimize, bölgemiz insanına ve ülkemize hayırlı

ufuklar açabilmesinin başlıca yolu olarak, stratejik ortaklık temelli

olmasını dilerim. Tarihsel gücünü aldığı Anadolu Selçuklu beldelerinde

işbirlikleri kurmaları kaçınılmaz görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde bulunan

bulunmanın hazzı ve bu eşsiz coğrafyada yetişen nice âlim ve mutasavvıfların

üniversiteler, işbirliği yöntemleri ile bölgelerinin ve ülkelerinin gelişimine

önde gelenlerinden olan Hz. Mevlânâ ve Yunus Emre’nin manevi desteği

katkı sunmuşlardır. Gelişmekte olan ülkelerdeki üniversitelerin bölgesel

ile Birliğimizin bölgemizi ve ülkemizi dünyaya açan bir kapı olacağına

işbirliği oluşumlarının da gelişmişlik düzeyindeki bölgesel farklılıkları

duyduğum sonsuz inancımla; sevgi ve saygılarımı sunarım.

ortadan kaldırarak bölge ve ülke ekonomilerinin kalkınmasına katkı
bulunması beklenmektedir.
Konya Ovası Projesi kapsamındaki bölgesel kalkınma girişimi bu
coğrafyadaki üniversitelerin “bir„ olmanın gücü ile hareket edebilmesine
ivme kazandıracak önemli bir projedir. Proje, tarımsal

amaçlarla

sınırlandırılamayacak kadar genişçaplı bir yeniden kalkınma hamlesidir.
Tahıl başta olmak üzere birçok üründe tarım ambarı olan bölgemiz,
üniversitelerimiz kadar ülkemiz için de önemli bir değerdir. Bu değerin
tarihi ve doğal güzellikler, merkezi konum ve gelişen sanayi ile birleşmesi
bölgemizi benzersiz kılan son derece mütevazı tanımlamalardır. Bu vesile
ile bölgemize kazandırılan bu projenin başarısına katkılarından dolayı
Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet YILMAZ’a ve üniversitelerimizin bu
uyanışta yer almasına öncülük eden Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet
DAVUTOĞLU’na teşekkürlerimi iletmek isterim.
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Bölgesel Kalkınmada Bir Milat:
UNİKOP Sempozyumu
KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim,
araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi
alanlarda akademik ve idari işbirlikleri yapmak,
üniversite-sanayi etkileşimini ve üniversite-şehir
bütünleşmesini ileri düzeye taşımak ve ülkemizin
gelecek vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı
sağlamak amacıyla KOP Bölgesi’nde eğitim veren beş
devlet ve iki vakıf üniversitesi, KOP Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığı’nın desteği ve koordinasyonu ile
‘KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği kurulmuştur.
Selçuk, Niğde, Aksaray, Karamanoğlu Mehmetbey,
KTO Karatay, Mevlana üniversitelerini bir çatı altında
toplayan ve KOP İdaresi’yle yakın ilişki içinde çalışan
KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP), 14-16
Kasım 2013 tarihleri arasında Konya’da “I. KOP
Bölgesel Kalkınma Sempozyumu” düzenlemiştir.
Bölgesel Kalkınma alanında çalışmalarda bulunan bilim
adamlarını, uygulamacıları ve üniversiteler dışındaki
araştırmacıları buluşturarak karşılıklı fikir alışverişinde
bulunabilmeleri için düzenlenen sempozyum, alanında
bir ilk olarak “Bölgesel Kalkınma” adına bir milat
olmuştur. Kalkınma Bakanımız Sayın Dr. Cevdet Yılmaz,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Mehmet
Mehdi Eker’in de panelist olarak katıldığı ve 3 gün süren
sempozyumda, “2023 Vizyonu ve KOP Bölgesi”, “Oda ve
Borsaların Gözüyle KOP Bölgesi ve Bölgesel Kalkınma”,
“Kamu Yatırımlarında Bölgesel Planlamanın Önemi ve
KOP Eylem Planı”, “Bölgesel Kalkınma ve Üniversiteler:
UNİKOP Örneği”, “Spor ve Kalkınma”, “KOP Bölgesinde
Tarımsal Dönüşüm” gibi birçok çeşitli konuda 69’u sözlü
olmak üzere 80 adet çalışma sunulmuştur.
Sempozyumda yapılan çalışmaların yer aldığı bu
yayın; özellikle KOP Bölgesi dinamiklerini odağına
alacak; araştırmacı, uzman ve uygulamacıların KOP
Bölgesi değerleri ve sorunları, Bölge’nin kalkınmasında
sektörel öncelikler, 2023 vizyonu, sivil toplum ve sosyal
yapı, yerel dayanışma kültürü, üniversite-sanayi
işbirliği, MENA-Karadeniz ülkeleri ekseninde KOP
Bölgesi, küreselleşme ve bölgesel kalkınma gibi temel
meseleleri ve çözüm önerilerini tartışmaları için zemin
oluşturacağına inanıyoruz.
Bölgemizi kalkındırmada önemli bir motor gücüne
sahip olan başta KOP BKİ olmak üzere UNİKOP
içerisinde yer alan üniversitelerimize, rektörlerimize
ve sempozyuma katkı sunanlara teşekkür ediyor,
bu yayının Bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını
diliyorum.

İhsan BOSTANCI

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı
(Editör)
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SEMPOZYUM
PROGRAMI

ULUSAL KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUM PROGRAMI
14-16 KASIM 2013 DEDEMAN OTEL KONYA

15 KASIM 2013 CUMA
DEDEMAN OTEL – KONYA

14 KASIM 2013 PERŞEMBE

A SALONU

SAAT

PROGRAM

08.30-09.45
10.00-10.10

10.10-10.35

KAYIT VE BİLGİLENDİRME
AÇILIŞ, KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI VE UNİKOP TANITIMI

AÇILIŞ KONUŞMALARI

ÖZEL OTURUM
10.35-12.00

12.30-13.30

2023 VİZYONU ve KOP
BÖLGESİ

14.30-15.30

Moderatör:
Prof. Dr. Ersan Aslan
Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Müsteşarı
BÖLGESEL KALKINMADA
EKONOMİK-SOSYAL
POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA
HAYATI
Moderatör:
Doç. Dr. Ulvi Saran
Kamu Düzeni ve Güvenliği
Müsteşarı

15.30-15.45

15.45-17.00

17.00-18.15

12

OTURUM BAŞKANI :

A1

13:45 -15:00

PANELİSTLER
-Selçuk Öztürk (Konya Ticaret Odası Başkanı)
-Memiş Kütükçü (Konya Sanayi Odası Başkanı)
-Uğur Kaleli (KonyaTicaret Borsası Başkanı)
-Ahmet Koçaş (Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)
-Mustafa Toktay (Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)
-Şevket Katırcıoğlu (Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)
OTURUM BAŞKANI :
PANELİSTLER
-Durmuş Yılmaz (T.C.Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı)
-Halil Etyemez (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı)
-Doç. Dr. Ahmet Zahteroğulları (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Müsteşarı)
A2

15:30 -16:45

ÇAY KAHVE ARASI
BÖLGESEL KALKINMA VE
ÜNİVERSİTELER: UNİKOP
ÖRNEĞİ
Moderatör:
Prof. Dr. Hakkı Gökbel
Selçuk Üniversitesi Rektörü
BÖLGESEL KALKINMADA
YENİ TRENDLER ve KOP
BÖLGESİ
Moderatör:
Prof. Dr. Bayram Sade
Konya Teknokent Yön. Kur. Bşk.

PANELİSTLER
-Prof. Dr. Adnan Görür (Niğde Üniversitesi Rektörü)
-Prof. Dr. Mustafa Acar (Aksaray Üniversitesi Rektörü)
-Prof. Dr. Sabri Gökmen (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü)
-Prof. Dr. Ömer Torlak (KTO Karatay Üniversitesi Rektörü)
-Prof. Dr. Bahattin Adam (Mevlana Üniversitesi Rektörü)
-Prof. Dr. Muzaffer Şeker (Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü)

Moderatör:
Prof.Dr. Mehmet Günay
Gazi Üniversitesi BESYO

OTURUM BAŞKANI :

PROGRAM

-Ahmet Akman (MEVKA Genel Sekreteri)
-M. Fatih Yıldız (AHİKA Genel Sekreteri)
-Hayati Çetin (Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı)
-Selçuk Mutlu (Müsiad Genel Sekreter Yardımcısı)
-Tunga Köroğlu (TEPAV)

PANELİSTLER
-Doç. Dr. Metin Şahin (Taekwondo Federasyonu Başkanı)
-Prof. Dr. Erdal Zorba (Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı)
-Prof. Dr. Kemal Tamer (Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı)

GALA YEMEĞİ (KTO-KTB-KSO TARAFINDAN VERİLECEKTİR) DEDEMAN OTEL

A3

17:00 -18:15

KATILIMCI

Prof.Dr.Ahmet Güner - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı
1-KOP Bölgesi Aksaray ve Niğde İlleri; Tarım
Sektörü Üretim Potansiyelleri Ve Sorunlar

Zekeriya Ay

2-Kırsal Kalkınmada Biyoekonomi
Uygulamaları; Usul ve Esaslar

Kenan Peker

3- KOP Bölgesi’nde Tarımı Yapılabilecek Yeni
Bir Yağ Bitkisi Ketencik [Camelina Sativa (L.)
Crantz]

Mustafa Önder

4- Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Alanı Tarımsal
Arazi Kullanım Durumunun Belirlenmesi

Alptekin Karagöz ,
Eyüp Yüksel,
Kürşad Özbek

5- Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma İçin Kırsal
Alan Planlaması Genel Modeli Ve KOP Bölgesi
Kırsal Kalkınma Önerileri

Esra Kut

6- Tuz Gölü Çevresindeki Bitkisel Biyolojik
Çeşitlilik Unsurlarının Tarımsal Kullanım
Potansiyelleri ve Tehdit Faktörleri Açısından
Değerlendirilmesi

Alptekin Karagöz

Prof. Dr. Nizamettin Çiftçi - Selçuk Üniversitesi BESYO Müdürü
1- Bazı At Dişi Mısır Çeşitlerinin Yarı-Kurak İklim
Koşularında Verim Performansları

Yalçın Coşkun,
Ayşe Coşkun,
İslim Koşar

2- Kop Bölgesi Tarım Topraklarının Problemleri
ve Çözüm Yolları

Mehmet Zengin,
Sait Gezgin

3- KOP Bölgesi Büyükbaş Hayvancılığında
Genetik İlerlemenin Sağlanması

Şükrü Dursun,
Fatih Özdemir,
Oktay Okur,
N. Kürşat Akbulut

4- KOP Doğal Alanlarda Bulunan Bozkır Otu
(Kochia Prostrata (L.) Schrad.) Bitkisinin Önemi
ve Mera Islahında Kullanımının Avantajları

Ramazan Acar

5- Niğde İlinde Buğday Çeşitlerinin Yaygınlığının
Belirlenmesi

Fatih Özdemir,
Murat Küçükçongar,
Mustafa Kan

6- Sulama Mekanizasyonu ve KOP

Sedat Çalışır

Prof. Dr. M.Musa Özcan - Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı
1- Kop Bölgesi’nde Balıkçılığın Önemi

PANELİSTLER

ARA
GENÇLİK VE SPOR ÖZEL
OTURUMU

19.30-21.00

SAAT

- Dr. Cevdet Yılmaz (T.C. Kalkınma Bakanı)
- M. Mehdi Eker (T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı)
- Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu (T.C. Dışişleri Bakanı - Katılmaları Halinde)

18.15-18.25

18.25-19.25

OTURUM

-Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu (KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı)
-Prof. Dr. Hakkı Gökbel (Selçuk Üniversitesi Rektörü ve UNİKOP
Kurucu Başkanı)
-Tahir Akyürek (Konya Büyükşehir Belediye Başkanı)
-Muammer EROL (Konya Valisi)

ÖĞLE YEMEĞİ – (SELÇUKLU BELEDİYE BAŞAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLECEKTİR.) DEDEMAN
OTEL
ODA VE BORSALARIN
GÖZÜYLE KOP BÖLGESİ VE
BÖLGESEL KALKINMA

13.30-14.30

DAVETLİ

Gül Ayten İnan,
Mevlüt Pınarkara

2- Bölgesel Kalkınmada Yeni Bir Anlayış “PB
Unıt”Yaklaşımı. “PB Unıt” Yaklaşımı Uygulama
Cumhur Dülger
Sonuçlarının Yerel Katılımın Sağlanmasında Mali
Saydamlık Açısından Değerlendirilmesi
Çetin Palta ,
3- Sürdürülebilir Arazi Yönetimi: Karapınar
Erdal Gönülal,
Örneği
Durmuş Ali Çarkacı
4- Ulusal Çölleşme ve Erozyon Araştırma
Merkezi

Durmuş Ali Çarkacı,
Çetin Palta,
Ufuk Karadavut

5- KOP Bölgesi’nde Verim ve Kaliteyi Etkileyen
Önemli Bitki Hastalıkları

Nuh Boyraz

6- Arka Doku Kültüründe Exsplant Kaynağı
Olarak Embriyoların Kullanımı

Münire Tanur Erkoyuncu,
Mustafa Yorgancılar
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B SALONU

OTURUM

SAAT

OTURUM BAŞKANI :

B1

13:45 -15:00

PROGRAM

B2

1- KOP Bölgesi Ekonomik Kalkınmasında Doğal
Kaynaklar Ve Enerji Sektörünün Rolü

M. Suat Delibalta,
Ö. Yusuf Toraman

2- Sürdürülebilir Su Yönetimi

Namık Ceyhan

3- KOP Bölgesi Çevresel Altyapı Tesislerinin
Değerlendirilmesi

Bilgehan Nas, Ali Berktay

4- KOP Bölgesi’ne Havza Dışından Su Temini
Önerileri

Mevlüt Pınarkara ,
İhsan Bostancı,
Gül Ayten İnan,
Mehmet Şahin,
Mevlüt Vanoğlu

B3
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17:00 -18:15

OTURUM

SAAT

OTURUM BAŞKANI :

C1

13:45 -15:00

İsmail Taş,
Yusuf Ersoy Yıldırım,
İsmail Aras,
Fatma Özkay

1- Köy Kanalizasyon Sularının Doğal Arıtma
Sistemleri İle Arıtılması

Zeki GÖKALP,
Mehmet ŞAHİN,
Belgin ÇAKMAK

2- KOP Bölgesi Toprak Ve Su Kaynakları Potansiyeli
Ve Sürdürülebilirliği

Mehmet Şahin,
Mevlüt Pınarkara,
Mevlüt Vanoğlu,
İhsan Bostancı,
Bayram Sade

3- Biyodizel Üretiminin Yağ Bitkileri Tarımına Etkisinin
İncelenmesi

Hidayet Oğuz,
Hüseyin Öğüt,
Seda Şahin

4- Tanıtım Amaçlı Sosyal Medya (Twitter) Kullanımı:
Gençlik Ve Spor Bakanlığı Örneği

Mete Kazaz,
Elif Tümen

5- Kablosuz Algılayıcı Ve Eyleyici Ağlar Yardımıyla
Konya Ovası’nda Tarımsal Su Tüketiminin Azaltılması

Hakkı Soy,
Yusuf Dilay,
Cevat Aydın,
Mehmet Bayrak

6- Konya’daki Tarım Makinaları İmalat Sektörünün
Bilişim Altyapısının Belirlenmesi

M. Nevzat Örnek,
A. Yavuz Şeflek,
Osman Özbek,
Hasan Arısoy,
Haydar Hacıseferoğulları

Prof. Dr. Mehmet Karataş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektör Yardımcısı

PROGRAM

OTURUM BAŞKANI :

C2

15:30 -16:45

OTURUM BAŞKANI :

KATILIMCI

Prof. Dr. Çağatay Ünüsan - KTO Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı
1- Konya Ve Karaman İlleri 1994-2013
Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

Hasan Bahar

2- Kültür Turizmi Kapsamında Yer Alan
Festival Etkinliklerinin Yerel Kalkınmaya
Katkısı: Uluslararası Beyşehir Göl Festivali
Üzerine Bir Araştırma

Müşerref Küçük

3- 7-13 Yaş Grubu Taekwondo Ve Atletizm
Sporcularının Dikey Sıçrama Kapasitelerinin
Karşılaştırması
4- Basketbol Ve Badminton Sporu Yapan
12-14 Yaş Arasındaki Erkek Çocuklarının Bazı
Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi

Prof. Dr. Süleyman Özen - Mevlana Üniversitesi Rektör Yardımcısı

15:30 -16:45

OTURUM BAŞKANI :

KATILIMCI

Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın - Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı

5- Konya Ovası’nda Su Kalitesi Ve Toprak Tuzluluğu

OTURUM BAŞKANI :

C SALONU

Özgür Gül,
Evrim Çakmakçı,
Ali Serçe
Özgür Gül,
Onur Demirel

5- Yerel Seçimlerde Sportif Hizmetlerin
Seçmen Tercihine Olan Etkisi (Konya,
Karaman, Aksaray Ve Niğde İlleri Örneği)

Yusuf Barsbuğa

6- Karaman’da Kültürel Ve Tarihsel
Değer Taşıyan Mimari Yapıların Bölge
Kalkınmasındaki Yeri

Seda Dilay

Prof. Dr. Raif Parlakkaya - Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fak.
Dekanı
1- Yerel Halk Gözüyle Konya’da Turizmin
Önemi Ve Ekonomik Sosyal Çevresel Etkileri

Yasin Bilim,
Özgür Özer

2- Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyalleşme
Sürecinde Beden Eğitimi Ve Spor
Aktivitelerinin Rolünün Cinsiyet Değişkeni
Açısından İncelenmesi

Özgür Tunçalp,
İ. Bülent Fişekcioğlu,
Nazmi Bayrakköse

3- KOP Bölgesi Yerel Kültürünü Ulusallaştırma
Çabalarında Değişim Ve Yabancılaşma

Ali Güler

4- Kırsal Alanlarda Yapılan Rekreatif
Faaliyetlerin Bölgede Yaşayanlara Etkisi

Ezgi Ertüzün, Bülent
Fişekcioğlu

5- Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyalleşme
Sürecinde Beden Eğitimi Ve Spor
Aktivitelerinin Rolü

İ. Bülent FİŞEKÇİOĞLU
Özgür TUNÇALP
Metin ŞAHİN
Fahri AKÇAKOYUN

6- İnsanlarda Açlık Ve Tokluk Hissinin
Oluşumu

Şükran Arıkan

Prof. Dr. Adem Öğüt - Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dekanı

1- Fatih Projesi Kapsamında Akıllı Tahta Kullanan
Öğretmen Ve Öğrencilerin E- Öğrenmeye Yönelik
Tutumları: Konya İli Örneği

Fatih Kaleci

1- Türkiye’de Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma
Ve Sağlık

2- Şehirlerimizde Sosyal Riski Azaltma Projesi

Cemil Paslı

2- Meram Tıp Fakültesinin Tıp Eğitimi Ve
Bölge Sağlık Hizmetlerine Etkisi

Rahmi Örs,
Ahmet Özkağnıcı

3- Tavuk Eti Talebini Etkileyen Faktörlerin Tobit
Modeli İle Analizi: Denizli İli Örneği

Rüveyda Kızıloğlu,
Halil Kızılaslan,
Tuğçe Hamarat

3- Kalkınmada Eğitimin Rolü: Sayısal Veriler
Işığında KOP Bölgesi Eğitim Göstergeleri

Vehbi Çelik,
Etem Yeşilyurt

4- KOP Bölgesi’nin Et Üretim Potansiyeli

Kübra Ünal,
Mustafa Karakaya

4- Konya Kapalı Havzası’nın Meteorolojisi Ve
Kuraklık Durumu

Selim Doğan,
Ali Berktay

5- Sorgum Sudanotu Melezinin Yetiştirme Avantajları
ve KOP’ta Yem Üretimine Katkısı

Ramazan Acar ,
Bayram Sade

5- Konya İli Süt Sektörü Sorunları Ve Çözüm
Önerileri

6- KOP Bölgesi’nde Tam Buğday Unu Ve Ürünlerinin
Yaygınlaştırılması

Durmuş Sert,
Mustafa Civelek,
Emin Mercan

Mustafa Kürşat Demir

6- Baklagil Ve Baklagil Ürünlerinin Gıda
Endüstrisinde Kullanımı

Nilgün Ertaş

C3

17:00 -18:15

Demet Akarçay
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D2

15:30 -16:45

OTURUM BAŞKANI :

D3

16

17:00 -18:15

PROGRAM

KATILIMCI

Prof. Dr. Birol Akgün - Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı
1- Kalkınma Aracı Olarak Endüstriyel Tasarım:
Türkiye İçin Göreli Üstünlük Bazlı Bir Bölgesel
Kalkınma Model Önerisi

Serkan Güneş,
Çiğdem Güneş

2- KOP Bölgesi’ndeki Büyümeye Bir Cevap:
Konya Büyükşehir Belediyesi Sürekli Eğitim
Merkezi, Şehir İçi Toplu Taşıma Personeli Eğitim
Projesi

Ercan Uslu,
Mustafa Eşgi,
Haluk Yılmaz,
Kemal Karayormuk

3- Trafik Kazaları Ve KOP Değerlendirmesi

Mehmet Ali Lorasokkay,
Osman Nuri Çelik,
Neslihan Atasağun

4- Türkiye’de Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik
Kalkınmada Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü:
Akşehir İlçesi Örneği

Ali Fatih Uysal,
Handan Erdal,
Murat Toman

5- Evrensel Birer Dil Olan İngilizce Ve Matematiğin
Bölgesel Kalkınmaya Ve Küreselleşmeye Etkisi

Habip Mehmet Sevgi,
Soykan Uysal

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Prof. Dr. Mahmut Tekin - Selçuk Üniversitesi Bölgesel Gelişme Araştırma
Merkezi
1- Kalkınma Ajansları Ve Girişimciliğin
Desteklenmesinde Yeni Yöntemler

Davut Yeşil

2- Konya Ovası Projesi’nde Yeni Bir Vizyon:
Aksaray

Naciye Aydemir

3- Organize Sanayi Bölgesinde Girişimcilik Ve
İnovasyon Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir
Araştırma: Karaman İli Örneği

M. Arif Şahinli,
Nazan Şahbaz,
Yavuz Çakmak

4- Coğrafi İşaretlerin Yerel Kalkınma
Potansiyelinin Değerlendirilmesi; Akşehir Kirazı
Araştırması Bulguları

Mustafa Kan,
Bülent Gülçubuk

5- Daimi İkametgâha Göre Türkiye İç Göçlerinde
Konya İlinin Yeri (1980-2012)

Abdurrahman Dinç

Prof. Dr. Kadir Yıldız - Aksaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı
1- Bölgesel Kalkınmada İnovasyon Sistemleri
Yaklaşımı: KOP Bölgesi Üzerine Bir İnceleme

Birol Mercan,
Mustafa Gömleksiz

2- Üniversite Sanayi İşbirliğinin Sağlanmasında
“Ortak Eğitim Modeli” Ve Bu Modelin Katkıları

Nurullah Ekmekci,
Kazım Karaboğa,
Mahmut Tekin

3- Tarihi ve Edebi Dokümanlardan Faydalanarak
Bölgesel Kalkınmaya Alternatif Bir Bakış
Geliştirme

Osman Okumuş,
Kudret Safa Gümüş,
İbrahim Emre Göktürk,
Mutlu Uygun ,

4- Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmaya
Potansiyel Katkısının Sistematik ve Analitik Bir
Değerlendirmesi: KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği
Envanter Çalışması

Hakkı Gökbel,
Hasan Kürşat Güleş
Mehmet Şahin,
Ömür Hakan Kuzu

5- KOP Bölgesi İllerinde Üstün Yetenekli
Öğrencilerin Eğitiminin Mevcut Durumu Ve İleriye
Yönelik Öneriler

Ahmet Kurnaz
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KOP BÖLGESİ
EKONOMİK
KALKINMASINDA
DOĞAL KAYNAKLAR
VE ENERJİ
SEKTÖRÜNÜN ROLÜ

M. Suat DELİBALTA*
Ö. Yusuf TORAMAN**

ÖZET
Enerji sektörü, ülke ve bölgelerin kalkınma politikalarında hayati önem
taşıyan stratejik bir alan niteliğindedir. Dünyada nüfus artışı, sanayileşme
ve kentleşme olguları, küreselleşme sonucu artan ticaret olanakları doğal
kaynaklara ve enerjiye olan talebi giderek artırmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı
(UEA) tarafından yapılan projeksiyonlar, mevcut enerji politikaları ve enerji arzı
tercihlerinin devam etmesi durumunda, dünya birincil enerji talebinin 2007-2030
yılları arasında %40 oranında artacağına işaret etmektedir. Ülkemizin enerji arz
güvenliği bağlamında son yıllarda, enerji sektörünün rekabete dayalı ve şeffaf
bir piyasa anlayışı çerçevesinde yeniden yapılandırılması, yerli ve yenilenebilir
kaynak potansiyelimizin tespiti ve kullanımı, enerji verimliliği ve yeni enerji
teknolojilerinden yararlanılması gibi alanlarda yasal ve teknik çalışmalarla önemli
aşamalar kat edilmiştir.
Ülkemiz, üzerinde bulunduğu jeolojik yapının bir sonucu olarak dünyada
kendi hammadde gereksiniminin önemli bir bölümünü karşılayabilen, doğal
kaynak çeşitliliğine sahip nadir ülkelerden biridir. Dünyada toplam maden
üretimi itibarı ile 28’inci, üretilen maden çeşitliliği açısından da 10’uncu sırada
yer almaktadır. Dünya genelinde ticareti yapılan 90 çeşit madenden bugüne
kadar sadece 13’ünün varlığı ülkemizde belirlenememiştir. Ülkemiz, geri kalan
50 çeşit maden açısından zengin ya da çok zengin, 27 çeşit maden bakımından
ise yetersiz kaynaklara sahiptir. Rezerv yönünden, başta bor, trona, mermer,
feldspat, manyezit, alçıtaşı, pomza, perlit, stronsiyum ve kalsit olmak üzere
Türkiye dünyanın sayılı zengin ülkelerinden birisi konumundadır. Bu araştırmada;
KOP Bölgesi illerinin (Konya, Karaman, Niğde, Aksaray) ekonomik kalkınmasında
enerji ve doğal kaynaklar potansiyelinin rolü ortaya konulmakta, sürdürülebilir
kalkınmanın sağlanması için bu alanlarda yapılan yatırımlar ve yeni stratejik
gelişmeler değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: KOP Bölgesi, Enerji ve Doğal Kaynaklar, Ekonomik Kalkınma

1. GİRİŞ
Dünyada kullanılmakta olan enerjinin büyük bir kısmı birincil enerji
kaynaklarından (petrol, kömür, doğalgaz, nükleer vb.) elde edilmektedir (Delibalta
ve Toraman, 2013). 2011 yılı verilerine göre dünyada birincil enerji kullanım
miktarı 12274.6 Mtep (milyon ton eşdeğer petrol) olarak gerçekleşmiştir. Şekil
1’de birincil enerji kullanımında en büyük paya sahip olan kaynakların sırasıyla;
petrol (%33.1), kömür (%30.3) ve doğalgaz (%23.7) olduğu görülmektedir. Burada
diğer yenilenebilir enerji kaynakları olarak bahsedilen; rüzgar, güneş, biyoyakıt ve
jeotermal enerji kaynaklarıdır.

14
16
18
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Şekil 1. Dünyada 2011 yılı birincil enerji kullanımı

2013
KONYA
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Türkiye toplam enerji tüketiminin kaynaklar bazındaki dağılımı ise Şekil 2’de
özetlenmiştir. Türkiye’nin 2011 yılı toplam enerji tüketimi 114480.2 Btep (bin
ton eşdeğer petrol) olup ülkemiz dünyada enerji tüketimi en yüksek 23. ülke
konumundadır. Enerji tüketimimizin büyük bir kısmını dışa bağımlı olduğumuz
petrol ve doğalgaz oluşturmaktadır. Enerji kaynaklarının enerji tüketimindeki
payları sırasıyla; doğalgaz (%33), petrol (%27), taşkömürü (%15), linyit (%14) ve
hidrolik (%4) şeklinde gerçekleşmiştir (Koç ve Şenel, 2013).
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SEKTÖRÜNÜN ROLÜ

Şekil 2. Türkiye’de enerji tüketiminin kaynaklar bazında dağılımı

Türkiye mevcut durumda, tükettiği enerjinin %72’sini ithal etmektedir. 2012
yılında Türkiye enerji piyasasının toplam parasal büyüklüğü 84 Milyar dolar
civarındadır. Bu tutarın 60,1 Milyar doları ithal edilmiştir. Türkiye’de bu açığın
kapatması için en önemli kaynak “yerli ve yenilenebilir enerjidir.” Yenilenebilir
enerji kaynakları içinde en büyük olanı, “Güneş Enerjisi” dir. Türkiye güneş kuşağı
olarak adlandırılan bir bölgede bulunmaktadır. Güneş enerjisi açısından zengin
bir ülkedir. Türkiye bir yılda 380 MWh güneş elektriği potansiyeline sahiptir (Tablo 1).
Tablo 1. Türkiye’de Bölgelerin Güneş Enerjili Sıcak Su Kolektörlerinin Üretimindeki Payları
(Altıntop ve Erdemir, 2013)

Bölgeler

Üretime Katkı Oranları (%)

İç Anadolu Bölgesi

38

Akdeniz Bölgesi

37

Ege Bölgesi

14

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

4

Doğu Anadolu Bölgesi

3

Marmara Bölgesi

2

Karadeniz Bölgesi

2

Türkiye, mevcut güneş enerjisi potansiyeli ile kullandığı enerjinin birkaç katını
güneşten sağlayabilir. 2013 Yılına kadar kurulmasına karar verilen 600 MW’lık PV
elektriğinin illere göre dağılımı incelendiğinde, Konya-1, Konya-2 46 MW, NiğdeNevşehir-Aksaray 26 PV kapasitesiyle önemli bir avantaja sahiptir. Benzer şekilde
KOP Bölgesi illerinin önemli enerji ve doğal kaynak potansiyelleri aşağıda sırasıyla
verilmektedir.

Yrd.Doç. Dr., Niğde Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Müh. Bölümü, msdelibalta@nigde.edu.tr

** Doç. Dr., Niğde Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Müh. Bölümü, otoraman@nigde.edu.tr
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2. KONYA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI
Konya ili, toprak, nüfus, ekonomi ve maden kaynakları bakımından Orta
Anadolu Bölgesinin en önemli illerinden biridir.
Türkiye’nin tek alüminyum fabrikası Seydişehir’de bulunmakta olup, il sınırları
içerisinde alüminyum kaynağı olarak işletilen 8 boksit yatağı yer almaktadır. En
önemlileri Seydişehir-Morçukur ve Doğankuzu sahaları olmak üzere halen toplam
%50-69 Al2O3 tenörlü 38 milyon ton dolayında boksit rezervi bulunmaktadır.
Seydişehir yöresindeki boksitler rezerv ve üretim standartları açısından, dışarıdan
boksit ithaline gerek kalmadan işletmeyi uzun bir süre beslemeye yetecek
miktardadır. Ancak, tesisin modernizasyonu gerekmektedir. Konya-Doğanhisar’da
900 bin ton rezervli bir seramik (bağlama) kil yatağı işletilmektedir. Sağlık’da
6,9 milyon ton rezervli kaolen ve bentonit sahası, Ilgın’da % 30.62 Al2O3+TiO2
kalitesinde 2 milyon ton mümkün rezevli kil sahası bulunmaktadır (Şekil 3).
Konya’da kurulu krom-manyezit fabrikası, Çayırbağ, Meram manyezitlerini
kullanmaktadır. Bölgenin toplam % 44-47 MgO tenörlü 9 milyon ton görünür,
40 milyon ton muhtemel + mümkün rezervi bulunmaktadır. Bölgede AkşehirBeyşehir ilçelerinde bir kısmı işletilen 3 milyon ton görünür, 30 milyon ton
mümkün rezervli barit yatakları bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda işletilen Sarayönü,
Sızma ve Ladik civa sahaları da bu bölgede bulunmaktadır.
Sözü edilen madenler dışında ilde Beyşehir, Seydişehir ve Ilgın’da olmak üzere
çeşitli jeotermal ve linyit sahaları bulunmaktadır (Tablo 2). Bunlardan BeyşehirKaradiken ve Avdancık sahalarında kaliteleri 1108 Kcal/kg ve 1155 Kcal/kg olan
linyitlerin görünür rezervleri 107.000.000 (Karadiken) ve 52.000.000 (Avdancık)
tondur. Seydişehir-Akçalar sahasında da 59.950.000 ton görünür rezerv ve 1083
Kcal/kg kalitesine sahip linyit oluşumları bulunmaktadır. Ilgın-Haramiköy ve
Kurugöl linyit sahaları da ildeki diğer önemli linyit oluşumlarındandır. Teshin
amaçlı olarak kullanılan linyitlerin kaliteleri Haramiköy sahasında 2239 Kcal/
kg, Kurugöl sahasında ise 2180 Kcal/kg olarak belirlenmiştir. Sahaların toplam
görünür rezervi 21.310.000 tondur.

3. KARAMAN İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI
Karaman ili, İç Anadolu Bölgesinin güneyinde, Konya-İçel-Antalya illeri
arasında bulunan önemli bir ticaret, kültür ve sanat merkezidir.
Tablo 2. Türkiye’de Bölgelerin Güneş Enerjili Sıcak Su Kolektörlerinin Üretimindeki Payları
(Altıntop ve Erdemir, 2013)
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Şekil 3. Konya ili maden haritası (MTA, 2012)

Karaman ili maden çeşitliliği ve potansiyeli yönünden fazla zenginliğe ve
çeşitliliğe sahip değildir. İldeki başlıca yeraltı zenginliği Ermenek ve Karapınar
ilçelerinde bulunan linyit sahalarıdır. Neojen çökel birimleri içinde gözlenen linyit
sahalarından Ermenek-Taştepe sahasında yüksek kalori değerine sahip 5.918.000
ton toplam rezerv, Ermenek sahasında da 3262 Kcal/kg kalori değerine sahip
1.700.000 ton muhtemel rezerv belirlenmiş olup, sahalarda üretim yapılmaktadır.
Bunun dışında MTA Genel Müdürlüğünün il ve yakın çevresinde yaptığı çalışmalar
sonucunda; endüstriyel hammadde kaynakları olarak talk, kum-çakıl ve barit
oluşumları, metalik madenlerden de alüminyum, bakır-kurşun-çinko, manganez
cevherleşmeleri tespit edilmiştir. Ancak bunların çoğu küçük boyutlu zuhurlar
şeklindedir. Ayrıca; il genelinde büyük mermer potansiyeli bulunmakta olup,
MTA Genel Müdürlüğü tarafından envanter çalışması yapılmaktadır. Bakırkurşun-çinko cevherleşmeleri Sarıveliler ilçesinde, alüminyum cevherleşmesi ise
Ayrancı ilçesinde yer almaktadır. Kazımkarabekir ve Merkez ilçelerinde gözlenen
manganez zuhurlarından Merkez-Taşkale zuhurundan geçmiş yıllarda cevher
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üretimi yapılmıştır. Kazımkarabekir ve Ayrancı ilçelerinde aynı zamanda sırasıyla
barit ve talk oluşumlarına da rastlanmaktadır.

Narköy ve Çiftehan jeotermal alanlarında açılan kuyulardan elde edilen
akışkanların sıcaklıkları, Narköy’de 65ºC, Çiftehan’da ise 44.5ºC ile 53ºC arasındadır.
Narköy jeotermal alanında 6.43 MWt termal güce sahip akışkan görünür hale
getirilerek, ülke ekonomisine kazandırılmıştır. Bölgede kamu ve özel sektöre ait
termal tesisler faaliyette bulunmaktadır.

4. NİĞDE İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI
MTA Genel Müdürlüğünün Niğde ve yakın çevresinde yaptığı çalışmalar
sonucunda metalik madenlerden altın, antimuan, bakır-kurşun-çinko, civa, demir
ve volfram yatak ve zuhurları, endüstriyel hammadelerden ise diyatomit, jips,
mermer ve tuğla-kiremit hammaddeleri ortaya çıkarılmıştır (Şekil 4).
Ulukışla-Bolkardağ sahasında iki adet potansiyel altın sahası tespit edilmiş
olup, Bolkardağ (1) sahasında 8 gr/ton Au ve 273 gr/ton Ag tenörlü 175.000 ton,
Bolkardağ (2) sahasında ise 3.12 gr/ton Au ve 140 gr/ton Ag tenörlü 152.000 ton
görünür rezerv tespit edilmiştir. Antimuan oluşumlarına ise Merkez ve Çamardı
ilçelerinde rastlanmaktadır. Bunlardan Çamardı-Madsan sahasının % Sb tenörü
2-5, Merkez-Gümüşler-Örendere sahasının % Sb tenörü ise 4 civarındadır. Her iki
sahada geçmiş yıllarda işletilmiştir. Gümüşler sahasında aynı zamanda % 1.5-2 Hg
tenörlü geçmiş yıllarda işletilmiş civa yatağı ile % 0.1 WO3 tenör ve 100.000 ton
mümkün rezerve sahip volfram zuhuru da yer almaktadır. Niğde ilinde Ulukışla
ve Çamardı ilçelerinde çok sayıda kurşun-çinko yatak ve zuhurları yer almaktadır.
Ancak bunların büyük çoğunluğu küçük boyutlu oluşumlardır. Bunlardan en
önemlileri Çamardı ilçesindeki Aladağ, Tekneli ve Dereköy zuhurları ile Ulukışla
ilçesideki Bolkardağ-Öküzgönül ve Bolkardağ-Sulucadere zuhurlarıdır. Aladağ
kurşun-çinko zuhurunda % 14.12 Zn ve % 6.72 Pb tenörlü 313.000 ton görünür
+ muhtemel, 84.000 ton mümkün rezerv; Tekneli kurşun-çinko zuhurunda %20
Zn ve % 5 Pb tenörlü 90.000 ton görünür+muhtemel, 64.000 ton mümkün
rezerv; Dereköy zuhurunda ise % 25 Zn ve % 10 Pb tenörlü 40.000 ton görünür
+ muhtemel, 19.000 ton mümkün rezerv tespit edilmiştir. Bolkardağ sahasındaki
kurşun çinko zuhurları ise % 5.5 ve 8 Zn ve % 2.3 ve 2.5 Pb tenörlerine sahip
olup, toplam muhtemel rezervleri 700.000 ton civarındadır. Ayrıca BolkardağSulucadere’de % 0.2 Mo, Ulukışla-Suluocak’ta da %0.2 Ni içeriğine sahip çok küçük
boyutlu molibden ve nikel oluşumlarının varlığı tespit edilmiştir. İldeki mevcut
demir yatak ve zuhurları genellikle Merkez, Ulukışla ve Çamardı ilçelerinde
gözlenmektedir. Niğde-Çamardı arasında Armutbeli demir yatağı ile Eynelli,
Kepeztepe, Kalerdere, Menikbaşı Tepe, Yapalıağzıboğazı, Tucur çeşme, Boztepe
Sırtı, Elmadere, Meşeçatağı Dere, Armutlar Tepe, Aşılık Tepe ve Susuzyurt Sırtı
mevkilerinde demir zuhurları bulunmaktadır. Armutbeli demir yatağında % 43.40
Fe, % 9.16 SiO2, %0.5 Al2O3 ve % 0.04 S içerikli 22.000 ton görünür + muhtemel
rezerv belirlenmiştir. Geçmiş yıllarda yataktan 20.249 ton üretim yapılmıştır.
Niğde-Çamardı arasında yer alan çok küçük boyutlu zuhurlardır. Niğde-UlukışlaPozantı arasında da Esendemir ve Koçakdemir yatakları yer almaktadır. Bunlardan
Esendemir yatağında 353.167 ton görünür + muhtemel, Koçak demir yatağında
ise 50.000 ton muhtemel rezerv belirlenmiştir.
Endüstriyel hammaddelerden, Çiftlik ilçesi diyatomit, Ulukışla ilçesi jips, Bor
ilçesi ise mermer ve tuğla-kiremit oluşumlarına ev sahipliği yapmaktadır. ÇiftlikOvalıbağ ve Bozköy diyatomit sahalarında orta ve düşük kaliteli diyatomitler
gözlenmekte olup, Ovalıbağ’da 595.050 ton, Bozköy’de ise 20.024 ton görünür
rezerv tespit edilmiştir. % 99.65 CaSO4.2H2O tenörlü Ulukışla-Darboğaz jips
sahasında 150 milyon ton jeolojik rezerv belirlenmiştir. Bor ilçesinde yeralan sarıyeşil renkli oniksler iyi kaliteli mermer olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca ilçede
iyi kaliteli tuğla-kiremit hammaddelerinin jeolojik rezervi ise 3.500.000 ton olarak
belirlenmiştir.
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6. KOP BÖLGESİNDEKİ SEKTÖREL GELİŞMELER

Aksaray ili, İç Anadolu Bölgesinde Tuz Gölüne komşu olan önemli illerimizden
biridir. Karadeniz Bölgesini Akdeniz’e, Doğu Anadolu Bölgesini de batıya bağlayan
il, yüzey şekilleri itibari ile düz bir arazi yapısına sahiptir. Aksaray ve yakın civardaki
en önemli yapısal unsur Tuz Gölü fayıdır. Aksaray ili yeraltı ve yerüstü kaynakları
bakımından önemli sayılabilecek potansiyele sahiptir. İl, bulunduğu jeolojik
yapısı nedeniyle özellikle endüstriyel hammadde kaynakları bakımından önem
arz etmektedir.

Niğde İlinin maden kaynaklarını temelde 3 grupta ele almak mümkündür:

MTA Genel Müdürlüğünün il ve yakın çevresinde yaptığı çalışmalar sonucunda
önemli endüstriyel hammadde yatak ve zuhurları ortaya çıkarılmıştır. Bunların
en önemlileri feldispat, kaolen, mermer, jips ve tuğla-kiremit olarak sayılabilir.
Bölgedeki en önemli feldispat yatağı Ağaçören ilçesinde bulunmaktadır.
Ağaçören granit mostralarında renkli pişen seramik hammaddesi olarak
kullanılmaya elverişli 2.505.000 m3 görünür feldispat rezervi tespit edilmiştir.
Ayrıca Merkez ilçe-Tabdık Köyü sahasında da cam ve seramik sanayiinde
kullanıma uygun iyi kalitede 950 ton feldispat rezervi mevcuttur. Güzelyurt
ilçesi ise kaolen bakımından önemli potansiyele sahiptir. İlçede, Mekkedere ve
Kükürtdere sahalarında toplam 1.087.000 ton görünür + muhtemel kaolen rezervi
saptanmıştır. Mekkedere sahasındaki alunitli kaolenler kağıt sanayii hammaddesi
olarak geçmişte işletilmiştir. Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalarla
Güzelyurt ilçesinde aynı zamanda kükürt, civa ve diyatomit zuhurlarının da varlığı
ortaya konmuştur. Ihlara ve Belisırma sınırları içerisindeki orta kalite diyatomitler
geçmiş yıllarda işletilmiştir. Feldispat ve kaolen dışında, ildeki bir diğer önemli
endüstriyel hammadde kaynağı ise mermerdir. Ortaköy-Gökkaya sahasındaki iyi
kaliteli granitler mermer olarak değerlendirilmeye elverişlidir. Bu granit mermeri
Aksaray ve çevre illerdeki atölyelerde işlenerek yurt içi ve yurt dışına satılmaktadır.
Jips ve tuğla-kiremit oluşumları Merkez ilçede yer almakta olup, burada 100.000
ton muhtemel jips rezervi, Hırkatal Köyünde de 2.000.000 ton jeolojik rezerve
sahip iyi kaliteli tuğla-kiremit rezervi bulunmaktadır.

Niğde ilinde madencilik sektöründe faaliyet gösteren firmalar incelendiğinde
sektörde kalsit madenciliği (mikronize üretim dahil) ile taş ve kum ocakları
öne çıkmaktadır. Niğde Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı madencilik sektörü
firmalarının sayısı 57 civarındadır. Faaliyet alanları ise genel olarak şu şekildedir:

Sözü edilen madenler dışında Ziga-Yaprakhisar, Güzelyurt-Sivrihisar ve Tuzlusu
jeotermal alanları da ildeki jeotermal enerji kaynakları olarak yerini almaktadır
(Tablo 3).
Tablo 3. Aksaray İli Jeotermal Kaynakları (MTA, 2012)

• Endüstriyel hammaddeler
o Alçıtaşı, mermer-traverten, perlit ve pomza gibi yapı malzemeleri
o Diyatomit ve kalsit gibi endüstri mineralleri
• Enerji hammaddeleri (Kömür, bitümlü şeyl)
• Metalik madenler (Altın-gümüş, kurşun-çinko, demir gibi).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Maden İşletmeciliği (Kalsine çinko, kurşun)
Madencilik (Mermer levha ve fayans üretimi)
Dore altın gümüş üretimi
Mikronize kalsit imalatı  
Çimento, klinker
Mermer fayans ve mermer levha
Madencilik ve taş ocakçılığı
Alçıtaşı ocağı
Doğal karbondioksit gazı (CO2)

Öte yandan, Niğde İlinde son 10 yılda (2003-2012 yılları arasında) Toplam 51.7
Milyon TL’lik bir madencilik yatırımı teşvik belgesine bağlanmış olup, sektörünün
yarattığı istihdam ise 485 kişi olmuştur. Teşvik belgeli yatırımlar sınıfına dahil
edilen madencilik sektörü yatırımlarının çoğunlukla komple yeni yatırım olduğu
ve desteklerin genellikle KDV istisnası ve faiz desteği şeklinde gerçekleştiği
görülmektedir. Niğde İlindeki teşvikli madencilik yatırımları genellikle şu alt
sektörlerden oluşmaktadır:
•
•
•

Mikronize kalsit
Mermer
Kırmataş (Mıcır ve kum)

Karaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’de 3 adet mermer işletmesi, 2 adet
seramik, 1 adet hazır beton tesisi yer almaktadır.
Konya 1. OSB’de diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı sınıfına giren
8 adet firma faaliyet göstermektedir. Ayrıca, 2013 yılında Konya-Ilgın Elektrik
firması tarafından Ilgın’da 500 MWe kapasiteli yerli linyit yakıtlı termik santral
projesi planlanmıştır (TKİ, 2013).
Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlarına göre madencilik sektöründe faaliyet
gösteren büyük sanayi kuruluşları;
•
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Mikronize kalsit ve granüle doğal taş imalatı
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• Genleştirilmiş perlit imalatı
• Mermer/granit imalatı
şeklindedir. Aksaray OSB’de mermer ve mikronize kalsit üretimi yapan çeşitli
tesisler bulunmaktadır.

7. SONUÇ VE ÖNERİLER
Ülkemiz, üzerinde bulunduğu jeolojik yapının bir sonucu olarak dünyada kendi
hammadde gereksiniminin önemli bir bölümünü karşılayabilen, doğal kaynak
çeşitliliğine sahip nadir ülkelerden biridir. Dünyada toplam maden üretimi itibarı
ile 28’inci, üretilen maden çeşitliliği açısından da 10’uncu sırada yer almaktadır.

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
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Türkiye’nin 2011 yılı toplam enerji tüketimi 114480.2 Btep (bin ton eşdeğer
petrol) olup ülkemiz dünyada enerji tüketimi en yüksek 23. ülke konumundadır.
Türkiye mevcut durumda, tükettiği enerjinin %72’sini ithal etmektedir. 2012
yılında Türkiye enerji piyasasının toplam parasal büyüklüğü 84 Milyar dolar
civarındadır. Bu tutarın 60,1 Milyar doları ithal edilmiştir. Türkiye de, bu açığın
kapatması için en büyük kaynak “yerli ve yenilenebilir enerjidir.” Yenilenebilir
enerji kaynakları içinde en büyük olanı, “Güneş Enerjisi” dir. Türkiye, mevcut güneş
enerjisi potansiyeliyle kullandığı enerjinin birkaç katını güneşten sağlayabilir.
2013 Yılına kadar kurulmasına karar verilen 600 MW’lık PV elektriğinin illere göre
dağılımı incelendiğinde, Konya-1, Konya-2 46 MW, Niğde-Nevşehir-Aksaray 26
MW PV kapasitesiyle önemli bir avantaja sahiptir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kaynaklarına göre, güneş
enerjisinden elektrik üretim başvuruları Niğde, Konya, Karaman, Kayseri ve Van
illerinde yoğunlaşmıştır. Bahsi geçen 6 bölgeye gelen toplam talep 5940 MW’a
ulaşmış, yani toplam başvuruların %66’sı bu illerde toplanmıştır. Yatırımların
gözdesi 26 MW lisans tahsis edilen Niğde-Nevşehir-Aksaray bölgesi olmuştur. Bu
bölgenin özelliği; radyasyon ölçüm değerlerinin çok iyi olması ve büyük panellerin
yerleştirilebileceği alanların bulunması, yatırımcılar açısından cazip olmaktadır.
Bu bölgeye 1900 MW’lık başvuru gelirken, Konya başvuruların yoğunlaştığı ikinci
bölge olmuştur. İki bağımsız bölgeden oluşan ve toplam 92 MW lisans verilen
Konya’ya toplam 1850 MW’lık başvuru olmuştur. 38 MW Kapasiteli Karaman’a
1117 MW’lık başvuru yapılmıştır (Şanlı, 2013).
Ayrıca, 2013 yılında Konya-Ilgın Elektrik firması tarafından Ilgın’da 500 MWe
kapasiteli yerli linyit yakıtlı termik santral projesi planlanmıştır. Türkiye’nin
en büyük biyogaz üretim sistemi Konya-Ereğli’de kurulmaktadır. Ekim Grup
tarafından Zengen Bölgesine kurulacak olan biyogaz üretim sistemi 18 bin 400
m2 alan üzerine tesis edilecektir (Erses.net, 2012). KOP Bölgesi illerinden her yıl
gerek endüstriyel hammaddeler, gerekse enerji hammaddeleri gerekse de metalik
madenlerden önemli miktarlarda üretim yapılmaktadır.
Bu araştırmada; KOP Bölgesi illerinin (Konya, Karaman, Niğde, Aksaray)
ekonomik kalkınmasında enerji ve doğal kaynaklar potansiyelinin rolü ortaya
konulmuş, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için bu alanlarda yapılan
yatırımların devam etmesi ve yeni stratejik gelişmelerin izlenmesi gerekmektedir.
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Su, bütün canlıların yaşam kaynağıdır. Hayatın her alanında kullanılan suyun
en çok bulunduğu yer, yer altı su kaynaklarıdır. Su, her ne kadar yenilenebilir bir
doğal kaynak olsa da diğer doğal kaynaklar gibi sonsuza kadar tükenmeyecek
değildir. Nitekim geçen yüz yılın ikinci yarısında yaşanan teknolojideki baş
döndürücü gelişmeler, aşırı nüfus artışı, plansız kentleşme ve israf çılgınlığına
dönüşen tüketim alışkanlıklarıyla birlikte ortaya çıkan çevre sorunlarından biri de
su kirliliği, yer altı su rezervlerinin azalması ve sulak alanların yok olma tehlikesiyle
karşı karşıya kalmasıdır.

alanının daralması,veriminin azalması,Beyşehir Gölündeki doğal hayatın azalması
,Akşehir Gölünün, Ereğli sazlıklarının yavaş yavaş yok olması, Hotamış ve Suğla’nın
yerlerinin sadece haritalarda kalması, havzaya başka bir havzadan su transferi
zorunluluğunun doğması bizim için ibret alınması gereken örneklerdir.

ÖZET

Dünya üzerinde bu gerçeği bizzat yaşayan ve yaşaması muhtemel olan ülkeler,
hukuki, sosyal ve teknik düzenlemeler yapmışlardır. Bu çerçevede çevre mevzuatları
adı altında bir dizi yasal düzenlemelere gidilerek, devlet kademelerinin ilgi
alanlarına göre yetkili otoritelere sorumluluklar dağıtılmış, koruma ve kullanma
statüleri belirlenmiştir. Ayrıca uluslararası işbirliği antlaşmalarına imza atılmıştır.
Su ile ilgili pek çok uluslararası antlaşma, kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ,
genelge mevcuttur. Ancak temel bir su koruma kanunu henüz yoktur.
Bir tarafta devletin ilgili kurumları, bir tarafta sivil toplum örgütleri ile duyarlı
vatandaşlar hepsi konuyu gündemde tutmaya çalışmakta ama Konya Kapalı
Havzası örneğinde görüldüğü gibi sonuç değişmemektedir.

Namık CEYHAN *

O halde bir yerlerde aksayan veya sürdürülemez bir durum vardırSuyu kontrol
edip istediğimiz şekilde kullanmanın yollarını nasıl bulduysak, su ile akılcı ve
dengeli bir beraberliği yürütebilmenin yolunuyani sürdürülebilir su yönetiminin
yolunu da aynı şekilde bulmamız gerekmektedir. Çok geç olmadan…
Anahtar Kelimeler; Su Yönetimi, Çevre Mevzuatları, Konya Kapalı Havzası,
Sürdürülebilirlik

1. GİRİŞ
Su hayattır, tıpkı hava gibi, toprak gibi yaşamın olmazsa olmazıdır..Sulak
alanlarımızda hayatın can damarıdır . Su, sadece insanlar için değil ekosistemi
oluşturan tüm bitki ve hayvanlar için yeri doldurulamaz, değerli, yaşamın
devamlılığını sağlayan en önemli elementlerden biridir. Yeraltı ve yüzey
sularından; tarım, taşıma, madencilik, endüstriden içme suyuna kadar, ekonomik
amaçlar da dâhil olmak üzere pek çok alanda istifade edilmektedir. Ancak su
kaynakları üzerinde, gerek insan faaliyetleri gerek doğanın yarattığı değişimler
nedeniyle çift yönlü bir baskı vardır. Özellikle su sıkıntısı olan bölgelerde aşırı
nüfus artışı, kırsal kesimden şehirlere doğru artan göç ve bunun sonucunda
oluşan nüfus değişimleri, gıda güvenliği, sosyo-ekonomik refahın artması,
tarımsal, evsel ve sanayi kaynaklı kirlilik, küresel iklim değişikliği sonucu yağış
rejimlerinin değişmesi, hidrolojik döngünün tüm elemanlarını etkilemektedir.
Bunun sonucunda su kaynakları gün geçtikçe hem miktar hem de kalite açışından
değişime uğramaktadır. Suyun arzı ile tüketim talebi arasındaki uçurum her geçen
gün büyümektedir. Su kaynaklarının yönetimine ilişkin sorunlar yaşanırken, çevre
sorunlarının da su kaynakları üzerindeki etkisi her geçen gün artmaktadır.
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KASIM

Uygarlığın doğuşuyla birlikte başlayan doğaya hakim olma ,doğadan
faydalanma ve doğayı kontrol altında tutma eylemleri geçen yüzyılın ikinci yarısı
ile birlikte çevre sorunları adı altında bir dizi sıkıntıyı da beraberinde getirmiştir.

2013
KONYA

Sulak alanları azalması ve su kirliliği olarak yaşanan su stresinin işaretlerini
her yerde görmek mümkündür.Yer altı su seviyeleri düşmekte,göller küçülmekte,
sulak alanlar yok olmaktadır.Konya kapalı havzasında yer alan Tuz Gölünün
*

SÜRDÜRÜLEBİLİR
SU YÖNETİMİ

Su ve sulak alanlarla ilgili ülkemizde Bakanlıklar düzeyinde pek çok kurum ve
kuruluş çalışmakta, yetki ve sorumluluk paylaşmaktadır. TBMM ve bakanlıkların
çıkardığı yasal düzenlemeler ve uygulama konan
hukuki mevzuatların genel
amacı doğal hayatın korunması ve doğal kaynakları koruyarak kullanılması
olmuştur. Bu şekilde suların kirlenmesinin önlenmesinin yanı sıra suların nasıl
daha verimli nasıl kullanılacağı kısacası sürdürülebilirliği hedeflenmektedir.
Yasalar yürürlükte, yetkililer öz verili bir şekilde görevlerini yapmaya çalışmakta,
sivil toplum örgütleri ve çevre gönüllüleri konuyu gündemde tutmaya çalışmakta.
Bütün bunlara rağmen su kaynaklarındaki azalma devam ediyor, yer altı suları
çekilmeye devam ediyor, su kirliliği önlenemez bir şekilde artıyor. Suyun akılcı
kullanımı ve sürdürülebilirliği sağlanamıyor.
O halde aksayan, yürümeyen bir şey var. Su ile olan ilişkilerimizi yeniden gözden
geçirmeli ve yeniden yapılandırmalıyız. Bu çalışmada ülkemizde bu konudaki söz
sahibi olan kurum ve kuruluşlar ile bunların çıkardığı mevzuatları ana başlıklarıyla
ele alınacak, Konya Kapalı Havzası örneği ile birlikte çözüm önerileri sunulacaktır.

2. TÜRKİYE’DE SU YÖNETİMİNDE SÖZ SAHİBİ OLAN KURUMLAR VE GÖREVLERİ
2.1 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı;
Su Kirliliğinin önlenmesi, yeraltı ve yerüstü sularının, denizlerin ve
toprağın korunması, kirliliğin önlenmesi veya bertaraf edilmesi maksadıyla
kirletici unsurlar ile kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit
etmek ve uygulamayı sağlamak, acil müdahale planları yapmak ve yaptırmak,
çevrenin korunması maksadıyla uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla
kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek ve bu çerçevede gerekli tedbirleri
almak ve aldırmak, maddi destek sağlamak.Özel Çevre Koruma Sahaları tespit
etmek yönetmek,kıyı kenar çizgisi tespiti ve nazım imar planları hazırlanmasında
sulak alanların havza sınırlarının belirlenmesi, imar izinlerinin verilmesi iş ve
işlemlerini yapmak.(644 sayılı KHK,04.07.2011 Tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazete)
Bakanlığa bağlı su ile ilgilenen kurumlar; Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, ÇED İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İller
Bankası Genel Müdürlüğü,Yüksek Fen Kurulu ve Mahalli Çevre Kurulları,
Eylem planı: Ulusal İklim (UDEP) Değişikliği Eylem Planı hazırlamak
2.2 Orman ve Su İşleri Bakanlığı;
Su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde
kullanılmasına dair politikalar oluşturmak, ulusal su yönetimini koordine etmek,
Yerüstü ve Yer altı sularının zararlarını önlemek, bunlardan çeşitli yönlerden
faydalandırmak, enerji amaçlı su kaynakları araştırmak, su kaynaklarının tahsis ve
istifade şekillerini belirlemek planlamak, nüfusu 100000 üstündeki belediyelere
suyu sağlamak , kısacası devlet adına su kaynaklarını yönetmek, Sulak Alanların
Korunması, Doğal Hayatın ve Yaban Hayatının Korunması, Erozyonla Mücadele,
Ağaçlandırma iş ve işlemlerini yapmak.(645 sayılı KHK,04.07.2011 Tarih ve 27984
sayılı Resmi Gazete)

Meteoroloji Yüksek Mühendisi, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, namik.ceyhan@csb.gov.tr

29

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

SÜRDÜRÜLEBİLİR SU
YÖNETİMİ

Bakanlığa bağlı ilgili birimleri; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
(DSİ),Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Orman Genel
Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü ,Havza Yönetim
Üst kurulları,
Eylem Planı: Çölleşmeyle Mücadele Eylem Planı ,Havza Yönetim Planları
hazırlamak
2.3 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı;
Balıkçılık ve su ürünleri mevzuatı, su ürünleri sahalarının kalitelerinin
korunması ,zirai ilaç ve gıda kontrolü ve izlenmesi iş ve işlemlerini yürütmek(639
sayılı KHK,08.06.2011 Tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazete)
Bakanlığına bağlı ilgili birimleri; Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel
Müdürlüğü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
Eylem Planı: Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Eylem Planı (TAKEP)
hazırlamak
2.4 Kalkınma Bakanlığı;
Ülkenin doğal, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkanlarını
tespit ederek takip edilecek iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin
belirlenmesinde Hükümete Müşavirlik yapmak. Hükümetçe belirlenen amaçlar
doğrultusunda Su kaynakları yatırımlarının genel planlamasına ve kirlilik
kontrolü alt yapı tesisleri planlarına kaynak sağlamak, beş yıllık kalkınma planları
hazırlamak;(64sayılı KHK,08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazete)
Bakanlığına bağlı birimleri; Konya Ovası Projesi (KOP)bölge Kalınma
Ajansı, Kalkınma Ajansları Mevlana Kalkınma Ajansı(MEVKA)
Eylem Planı: Ulusal Beş Yıllık Kalkınma Planlar hazırlamak
2.5 İçişleri Bakanlığı
Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak, Ülkenin
idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini, mahalli idareleri ve
bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek,(3152 Sayılı
Kanun,23.02.1985 tarih ve 18675 Sayılı Resmi Gazete)
Bakanlığına bağlı ilgili birimleri; Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, İller
İdaresi Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Emniyet
Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel komutanlığı ,Sahil Güvenlik Komutanlığı
2.5.1 İl Özel İdareleri; Belediye sınırları dışında, imar, yol, su,
kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma orman köylerinin
desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri vermekle
yükümlüdür.
2.5.2 Belediyeler: Mücavir alan sınırları içinde su mevzuatlarının
uygulanmasını ve yasaların kendilerine verdikleri görevleri yaparlar
2.5.2.1 Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) 2560 sayılı İSKİ
kanununun ek 5 ve geçici 10. Maddeleri gereğince, 28/09/1989 tarihli resmi
gazetede yayımlanan 89/14524 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden kurulan
KOSKİ; Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan tüm kişi ve
kuruluşların içme, kullanma ve endüstri suyunu ilgili mevzuata uygun olarak
temin etmek, kullanıcılara ulaştırmak, oluşan atık suları şehir merkezinden
uzaklaştırmak ve arıtmaktır.
2014 Yılı yerel seçimlerinden sonra Büyükşehir Belediye Mücavir
alan sınırı il sınırı olarak kabul edileceğinden Büyükşehirlerdeki İl Özel idareleri
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Birey, toplum ve çevre sağlığını etkileyen ve genel sağlığı ilgilendiren
her tür etkeni incelemek, teşhis etmek,değerlendirmek ve kontrol etmek
üzere gerekli laboratuvar hizmetlerinin organizasyonunu sağlamak ve ulusal
referanslaboratuvarı kurmak ve işletmek, içme suları, biyosidal ürünler gibi görev
alanına giren konularda tüketici güvenliği ile ilgilitedbirleri almak ve buna yönelik
her türlü iş ve işlemi tesis etmek.(663Sayılı KHK,12.11.2011 ve 28103 sayılı Resmi
Gazete)
İlgili birimleri ;Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Temel sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
3.7 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Ülkenin enerji ve tabii kaynaklara olan kısa ve uzun vadeli ihtiyacını
belirlemek, teminiiçin gerekli politikaların tespitine yardımcı olmak, planlamalarını
yapmak.Enerji ve tabii kaynakların ülke yararına, teknik icaplara ve ekonomik
gelişmelere uygunolarak araştırılması, işletilmesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi,
kontrolü ve korunması amacıylagenel politika esaslarının tespit ve tayinine
yardımcı olmak, Bu kaynakların değerlendirilmesine yönelik arama, tesis kurma,
işletme ve faydalanmahaklarını vermek, (3154 sayılı Kanun,01.03.1985 Tarih ve
18681 sayılı Resmi Gazete)
İlgili birimleri;Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA),Türkiye
Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü,Enerji Piyasası Kurumu(EPDK)

3. TÜRKİYE’DE SU YÖNETİMİYLE İLGİLİYASAL MEVZUATLAR
Ülkemizde geçen yüzyılın ikinci yarısında yaşanan ekonomik ve toplumsal
sorunların çözümüne yönelik geliştirilen planlı kalkınma politikaları çerçevesinde
diğer doğal kaynaklarla birlikte su kaynaklarının da en akılcı bir şekilde
değerlendirilmesini gerekli kılmış,çağın teknik imkanları da buna imkan
sağladığından su kaynaklarının kullanım esaslarının kamu hukuku açısından
düzenlenmesini zorunlu hale getirmiştir.
1926 yılında kabul edilen ve 2001 yılı sonunda en son şekli verilen Türk
Medeni Kanununda, kamu hukuku alanına giren hususlar düzenlenirken “Madde
715-Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait mallar, Devletin hüküm ve tasarrufu
altındadır. Aksi ispatlanmadıkça, yararı kamuya ait sular ile kayalar, tepeler,
dağlar, buzullar gibi tarıma elverişli olmayan yerler ve bunlardan çıkan kaynaklar,
kimsenin mülkiyetinde değildir ve hiçbir şekilde özel mülkiyete konu olamaz.
Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait malların kazanılması, bakımı, korunması,
işletilmesi ve kullanılması özel kanun hükümlerine tâbidir.” denilmekle yetinilmiş
ve umuma ait sularla ilgili kullanma esaslarının kamu hukuku açısından ve ayrıca
düzenleneceği açıklanmıştır.(08.12.2001 tarih ve 24607 sayılı Resmi Gazete)
Ancak bu hususta cumhuriyet tarihi boyunca bir bütünlük içinde alınarak
umuma ait yer üstü sularının korunması hakkında yasal bir düzenleme
yapılmamıştır.167 sayılı Yer altı Suları Kanunu sadece yer altı su kaynaklarının
kullanımı ve korunması esaslarını getirmiştir.
Ülkemizde hangi umumi suyun hangi kamu hizmetine tahsis edileceği
konusunda karar vermeye, tahsise, tahsisi kaldırmaya Devlet Su İşleri (DSİ) Genel
Müdürlüğü’nün yetkili olduğu açıkça ve kesin bir şekilde 6700 sayılı kanunla
belirtilmiştir.
18.10.1982 tarihinde kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 168.
Maddesinde “ Tabii servetler ve kaynaklar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.
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Bunların aranması ve işletilmesi hakkı devlete aittir.Devlet bu hakkını belirli bir
süre için,gerçek ve tüzel kişilere devredebilir.Hangi servet ve kaynağın arama
ve işletilmesinin ,devletin gerçek ve tüzel kişilerle ortak olarak veya doğrudan
yapılması kanun açık iznine bağlıdır.Bu durumda gerçek ve tüzel kişilerin uyması
gereken şartlar ve devletçe yapılacak gözetim,denetim ve esasları ile uygulanacak
müeyyideler kanunlarla gösterilir” hükmü getirilmiştir.
Bunun yanı sıra sulak alanlar ve su yönetimini doğrudan veya dolaylı olarak
yetkilendirilen başta Başbakanlık, Mülga Çevre Bakanlığı, Mülga Çevre ve Orman
Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, olmak üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve bağlı
kurum ve kuruluşları tarafından konuyla ilgili pek çok hukuki mevzuatlar, koruma
statüleri ve uluslar arası antlaşmalar vb,yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bunların
belli başlıcaları şunlardır:
3.1 Kanunlar:
• 2872 /5491 Sayılı Çevre Kanunu    (1983/2006 değişik)
• 442 Sayılı Köy Kanunu (1924)
• 743 Sayılı Türk Medenisi Kanunu (1926)
• 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (2005)
• 5442 Sayılı İl idaresi Kanunu
• 831 / 2659 Sayılı Sular Hakkındaki Kanun (1926/1994)
• 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu (1926)
• 927 Sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının  İstismarı ile Kaplıcalar Tesisatı
Hakkındaki Kanun (1926/1960)
• 1580/5393  sayılı Belediye Kanunu (1930/2005)
• 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu(1930/1983)
• 6831 Sayılı Orman Kanunu (1956)
• 2510 Sayılı İskan Kanunu (1934)
• 3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu (1937)
• 5516 sayılı Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar
Hakkındaki Kanun (1950)
• 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu (1957)
• 167 Sayılı Yer altı Suları Hakkındaki Kanun (1960 )
• 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu  (1971/1986)
• 2560/3009 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi genel Müdürlüğü
Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun (1981/1984)
• 2692 Sayılı Sahil Güvenlik  Komutanlığı Kanunu (1982)
• 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu (1982)
• 2863/3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (1983/1987)
• 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu (1983)
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• 3234 Orman Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri hakkındaki
Kanun (1984)
• 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine dair Tarım reformu
Kanunu (1984)
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• 3154 Sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri
Hakkındaki Kanun (1985)
• 3621 Sayılı Kıyı Kanunu (1990/1992)
• 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun
(1985/2009)
• 3194 sayılı İmar Kanunu (1985)
• 3254 Sayılı devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkındaki Kanun (1986)
• 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri
Hakkındaki Kanun (1953/1984/2005)
• 1053 Sayılı Ankara İstanbul ve Nüfusu Yüz binden Yukarı olan Şehirlerde
İçme Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun
• 4373 sayılı Taşkın Suları ve Su Baskınlarına Karşı Koruma Kanunu
(1943/2008)
• 7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkındaki Kanun(1960/1977/1983/2003)
• 6172 Sayılı Sulama Birlikleri kanunu (2011)
• 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu (2007)
• 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Hakkındaki
Kanun(2007)
3.2 Kanun Hükmündeki Kararnameler:
• 383 Sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına dair KHK
(1989/2011 de 648 Sayılı KHK ile kaldırıldı Tabiat Varlıklarını Koruma genel
Müdürlüğüne katıldı)
• 644/648 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri
hakkındaki KHK (2011)
• 645 /657   SayılıOrman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri
hakkındaki KHK (2011)
• 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri     
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (2011)
• 641 Sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname(2011)
• 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi Ve Konya Ovası
Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri
Hk KHK(2011)
• 658 sayılı Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname (2011)

• 3213 sayılı Maden Kanunu (1984)

• 662 Sayılı Devlet Su İşleri genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri
Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname (2011)

• 3030/5216 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun
(1984/2004)

• 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri
Hakkındaki KHK (2011)
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3.3 Tüzükler

Yönetmelik (2012)

• Mezbaha Yapı Tüzüğü (1947)

• Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması
Hakkındaki Yönetmelik(2012)

• Yer altı Suları Tüzüğü  (1964)
• Zirai Karantina Tüzüğü (1993)
• Radyasyon Güvenliği Tüzüğü  (1985)

• İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik (2013)

3.4 Yönetmelikler:

• Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği (1989)

• Lağım Mecrası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlar ait
Yönetmelik (1971)

• Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliği
(1989)

• Çevre Kirliliğini Önleme Fonu Yönetmeliği (/1985)
• Doğal Mineralli Sulak Hakkında Yönetmelik (/1988/2004/2009)

• Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alama ve Analiz Metotları Tebliği
(1991/2009)

• Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ((/1990/1992)

• Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği (1991)

• Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (1991/2004)

• Sulak Alanlar Tebliği (1995)

• Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (ÇED) (1993 / 1997 / 2000 /
2002/2003/2013)

• Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği(2010)

3.5 Tebliğler:

• Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas Ve Az Hassas Su Alanları
Tebliği(27/06/2009 tarih ve 27271 Sayılı)

• Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği (/1993/2001)

• SKKY Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliğinin Yürürlükten
Kaldırıldığına İlişkin Tebliği(2010)

• Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin
Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik (/2010)

• Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü Görevleri,Çalşma Usul ve Esaslaı
Tebliği(2013)

• Çevre Kanununun 29. Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin
Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair
Yönetmelik (/2010)

3.6 Uluslar arası Sözleşmeler:

• Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair
Yönetmelik(/2010)
• Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (1988/2004)
• Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması ve İşletilmesinin Kontrolü
Yönetmeliği (2007)
• Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği  (2006)
• Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü
Yönetmeliği (2005)
• Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (1995/2001)
• Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği ((1995)
• Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (2005)
• Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği (2005)
• Su Ürünleri Yönetmeliği (1995/2001/2003/2004/20010)
• Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara dair
Yönetmelik (2012)
• Yüzeysel Su Kalitesi Yönetmeliği /2012)
• Ormancılık ve Su Şurası Yönetmeliği (2012)
• Yer altı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunmana dair
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• Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde
Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında
Yönetmelik (2013)

• Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve   Arazi Toplulaştırmasına
İlişkin Tüzük (2009)

• Yüksek Fen Kurulu ve Mahalli Çevre Kurulları Çalışma Esas ve Usulleri
Yönetmeliği (/1993/2001/2003/2013)
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• Özellikle Su Kuşları Yaşama   Ortamı Olarak Uluslar arası Öneme Sahip
Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme (RAMSAR) 1994
• Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme (1983)
• Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitri Türlerinin Uluslar arası
Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES)1996
• Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi
(BERN, 1984)
• Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi   (1996)
• Çölleşmeyle Mücadele İçin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (1998)
• Akdeniz’in
Kirlenmeye
(BARSELONA,1981)

Karşı

Korunmasına

Dair

Sözleşme

• Kuşların Himayesine Dair Milletler arası Sözleşme (1966)
• Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi (2000/60)                              

4. KONYA KAPALI HAVZASINDAKİ DURUM
Konya Kapalı Havzası Türkiye’nin Orta Anadolu Bölgesinde 36°51’ ve 39°29’
kuzey enlemleri ile 31°36’ ve 34°52’ doğu boylamları arasında yer alır. Yüzölçümü
4.980.534 ha olup Türkiye’nin yaklaşık %7’sini teşkil eder. Havzayı kuzeyde
Sakarya ve Kızılırmak, doğuda Kızılırmak ve Seyhan, güneyde Doğu Akdeniz,
batıda Antalya ve Akarçay havzaları çevrelemektedir. Konya Kapalı Havzası,
Anadolu’nun ortasında yükselen eski bir nehir yatağının hava hareketlerine bağlı
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olarak oluşmuştur. Havza doğal topografyası itibariyle sularını denize boşaltma
yeteneğine sahip değildir. Düz bir ova (900-1050m arasında bir yükseklik) havzanın
çoğunu kaplamaktadır ve “İç Anadolu Platosu”nun ana bölümünü oluşturur.
Yetersiz drenajın bir sonucu olarak toprakları genellikle alüvyonlu ve tuzludur.
Ova, havzanın yukarı su tutma havzasını oluşturan kireç taşıyla ve volkanik dağlık
alanlarla (3534 metreye varan yüksekliklerle) kaplıdır. Aynı dağlar denize drenajı
da önler ve etkin olarak Türkiye’nin en büyük havzasını oluştururlar. Sularını ancak
içerisindeki göllere, bataklıklara ya da yarı bataklıklara boşaltabildiğinden kapalı
havza niteliği arz eder.

Bölge Müdürlüğü’nce yapılan ‘’Kuyu Envanter Tespitleri’’ ile ‘’Revize Hidrojeolojik
Etüd’’ çalışması sonucunda, bölgedeki yaklaşık 94 bin kuyudan 67 bininin ruhsatsız
şahıs kuyusu olduğu tespit edildiği ,’’Konya kapalı havzasında herhangi bir tedbir
alınmayıp mevcut durumun devamı halinde 2025’den itibaren ekonomik olarak
yer altı suyu çekiminin mümkün olmayacağına” dikkat çekilmektedir.

Bu geniş alanda bir nehrin yokluğu, az miktarda yağış alması ve yüksek
buharlaşma oranları, havzalarda nadir rastlanan bir su dengesi yaratmıştır. Konya
Kapalı Havzası’nda yaklaşık 3 milyon kişi yaşamaktadır. Havza genelinde, kırsal
alanlarda nüfusun giderek azaldığı kentsel alanlardaysa arttığı gözlenmektedir.
Toplam yağış alanı 56.554 km2 olan Konya Kapalı Havzası’nın yıllık ortalama
yağış yüksekliği 417 mm; yıllık ortalama akışı ise 191,53 m3/s. dir. Yıllık ortalama
verimi 3,39 L/s/km2 olan havzadaki akışın yağışa oranı 0,26 iken; iştirak oranı
%3,29 dur. (Tübitak MAM Çevre Enstitüsü (ÇE) Konya Kapalı Havzası Raporu s, 113
/ 473/ÇYGM-2009)
Ülkemizin en geniş arazi varlığına sahip olan Konya ilinin de içinde bulunduğu
Konya Kapalı Havzası dünyada biyolojik çeşitlilik açısından önem taşıyan dokuz
havzadan biri olarak kabul ediliyor. Havzada yetişen buğday ve şekerpancarının
en çok su tüketen ürünler arasında sayıldığı ve bölgedeki tarımsal faaliyetler
için havza dışından su taşınması gerekmektedir. Nitekim Konya Ovası Sulama
Projeleri çerçevesinde gerçekleştirilen Mavi tünel ve beraberindeki su yapıları
tamamlandığında havza biraz nefes alacaktır. Ancak bunun ne kadar sürdürülebilir
ve güvenilir olduğu göz önüne alındığında yeni bir akılcı çözüm bulunması gereği
ortaya çıkmaktadır.
Konya Kapalı Havzası tarımsal ve ekonomik alanda Türkiye’nin önemli üretim
bölgelerinden biri olmasına rağmen, su kaynakları kısıtlı, suya talep fazladır.
Farklı sektörlerdeki su talebi sanayileşme ve tarımsal kalkınmaya paralel olarak
artmaktadır.
Türkiye’nin en büyük kapalı havzası konumundaki Konya Kapalı havzasında
bulunan ve Özel Çevre Koruma Bölgesinde olan Tuz Gölü ülkemizin tuz ihtiyacının
2/3 nünü karşılamaktadır. Beyşehir Gölü ülkemizin en büyük tatlı su kaynağı ve
Beyşehir Gölü Milli Parkı içinde yer almaktadır. Konya Kapalı havzasındaki farklı
koruma statüleri olan belli başlı sulak alanlarını ise şöyle sıralayabiliriz:
Tuz Gölü Tersakan Gölü Bolluk Gölü MekeKrater Gölü (Ramsar alanı) ,
Beyşehir Gölü Col Gölü Uyuz Gölü Kulu Gölü, Kozanlı Gökgöl, Karapınar Acıgöl,
Kızoren Obruğu(Ramsar Alanı), Samsam Gölü ,Ereğli Sazlıkları (Akgöl), Cirali
Obruğu, Meyil Obruğu ve bunların dışında Ilgın Çavuşcu, Cihanbeyli Kuşca,ve
Acı Göl,Seydişehir Suğla Gölü,Saray önü Beş göz gölü ile pek çok gölet ve su
depolama sahası mevcuttur. Ayrıca Akşehir Gölü il sınırlarında olmasına rağmen
havza dışında kalmaktadır.
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Havzada yer alan sulak alandan alt havza konumundaki gerek Tuz Gölü
gerekse Beyşehir Gölü Sulak Alan Yönetim Plan ve Projeleri hakkında çalışmalar
yapılmasına rağmen uygulamada somut adımlar görülmemektedir. Bunun
için öncelikle yöre insanı yetkili yetkisiz herkes imkanları ölçüsünde güç birliği
yapmalı ve Konya Havzası suyu akılcı ve sürdürülebilir yönetimine kavuşmalıdır.

5. MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ
Su ile ilgili yukarıda verilen bilgiler incelendiğinde ne kadar çok yasal
mevzuat ve ilgili kurum olduğu görülmektedir.Yine kanun ve yönetmeliklerin
özellikle Cumhuriyetin kurulma dönemi dışında son yirmi yılda ortaya çıkarıldığı
2011 yılında çok büyük bir revizyon geçirdiği, hala daha bu konuda tam yeterli
olmadığımızı ve arayışların devam ettiğini göstermektedir.
Dünya üzerinde de su sıkıntısı ve ekosistemlerin bozulmasına ilişkin işaretler
giderek artıyor ama yinede mevcut politikalar verimsiz, üretici olmayan,ekolojik
açıdan zararlı uygulamalara devam ediliyor.Sulamaya verilen yoğun teşvikler
verimliliği değil,israfı yüreklendiriyor.Yer altı sularının denetimsiz tüketimi,su
seviyelerinin giderek düşmesine, aküferlerin tükenme noktasına gelmesine
neden olmaktadır.(Postel S,2009)
Kamu oyunda yeterli çevre koruma ve kullanma bilinci oluşmamıştır.Özellikle
akılcı su kullanımı ve su tasarrufu ile ilgili eğitim yetersizdir. Yukarıdaki söz
sahibi Bakanlıkların taşra birimlerinde eğitim şubeleri yoktur. Eğitim sivil toplum
örgütleri ve kısmen de yerel yönetimler tarafından yapılmaktadır. Milli Eğitim
müfredatında çevre dersi yetersizdir.
Devleti yönetenlerin öncelikli konuları arasında ekonomi birinci sırayı
aldığından ekoloji ve dolayısıyla su yönetimi gerekli ilgiyi görememektedir. Su ve
sulak alanların kullanımı konusunda bütün ilgili kurum ve kuruluşlar yetki sahibi
olmak istiyor bu yetkilerini vermek istemiyorlar ancak iş sorumluluk almaya elini
taşın altına koyan olmuyor dolayısıyla su doğru yönetilemiyor.
Büyük çaba ve emeklerle hazırlanan Sulak Alanlar Yönetim Planları uygulamaları
istenilen düzeyde yürütülememektedir. Su kaynaklarının yönetiminin havza
düzeyinde olması,havzaların idari yönden farklılık göstermesi birkaç il sınırı ile
karışması yönetim sorununu ortaya çıkarmaktadır.
Herkesimin iyi niyetle bir şeyler yapma çabasında olmasına rağmen, gözle
görülür somut bir çözüm uygulamasının olmaması hala daha sulak alanların
azalmaya devam etmesi,suların kirletilmesi Suyun sürdürülebilirliği konusu,
gelecek yüzyılın en önemli çevre sorunu olarak karşımızda durmaktadır.

6. SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ İÇİN ÖNERİLER

Konya İl merkezinin içme suları May,Apa,Altınapa barajlarından ve 150’yi
aşkın tatlı su kuyusundan karşılanmaktadır.

Ülkemizdeki yer altı ve yer üstü su kaynaklarının kısaca suyun akılcı ve
sürdürülebilir

Devlet Su İşleri Konya 4.Bölge Müdürlüğü tarafından her platformda yapılan
açıklama ve sunumlarda “Türkiye’de kullanılan yer altı sularının yaklaşık üçte
birinin 100 bin sondaj kuyusu ile Konya Havzası’ndan çıkarıldığı, belirlenen yer
altı suyu rezervinin 2,4 milyar metreküp, buna karşılık fiili kullanımın yılda 4 milyar
metreküp olduğunun belirlendiği” belirtilmektedir. Bunun, Konya Havzası’nda yer
altı suyu seviyesinin düşmesine neden olduğuna dikkat çekilen açıklamada, DSİ 4.

yönetimi için alınabilecek önlemler üç ana gurupta toplanabilir :bunlar hukuki,
,sosyal ve teknik önlemlerdir.
6.1 Hukuki olarak:
Suyun akılcı kullanımı, sulak alanların korunması, atık su alt yapı tesisleri,
su kirliliğinin önlenmesi, Enerji odaklı su yapıları, yer üstü ve yer altı sularının
kullanımı ,içme kullanma sularının temini ve yönetilmesi vb. konulardaki yetki
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karmaşasını giderecek yasal düzenlemeler yapılmalı ve bu konuda tek yetkili birim
belirlenmelidir. Bunun için halen Orman ve Su İşleri Bakanlığının çalışmalarını
sürdürdüğü “Su Kanunu Tasarısı” sonuçlandırılmalı TBMM’de görüşülerek
yasalaştırılmalıdır. Bu çalışmalara ilgili kurum ve kuruluşlar destek olmalıdır.
6.2 Teknik olarak:
Ülkemizin gelişmekte olan ülkeler arasında yer aldığı ve ekonomik
durumunun da dış desteğe bağlı olduğu dikkate alındığında büyük çaplı
projelerin uygulanması zordur. Bu nedenle su kaynaklarının sürdürülebilir
yönetiminde havza ölçeği kabul edilmelidir. Havza bazında yapılacak su bütçesi
ile her dönem tarım sanayi ve evsel kullanımı verilecek su miktarları ayrılmalı ve
buna göre harcama yapılmalıdır.
Sanayide az su gerektiren teknolojilerin geliştirilmesi, geri kazanımlı su
kullanım teknikleri kullanılmalıdır. Çevre dostu sanayi teşvik edilmelidir.
Özel sektöre ve yerel yönetimlere alt yapı teknik desteği verilmeli tip projeler
geliştirilmelidir. Bu konuda teşvik indirimi ve maddi destek sağlanmalıdır. Evsel
ve sanayi kaynaklı atık su arıtma tesislerinin tamamlanması için mutlaka devlet
desteği sağlanmalıdır.
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KAYNAKLAR
-Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi ,www.mevzuat.gov.tr
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-Çepel N. Ergün C. Suyun Önemi ve Ekolojik Sorunları ;Erozyon ve Geleceğimiz Eğitim CD’si,TEMA
Vakfı Yayını İstanbul- 2004
-Civelek G.İ. Çevre Mevzuatı El Kitabı Trabzon 1998,
-Çevre El Kitabı ,Çevre Bakanlığı Yayını Ankara 2002,
-Demircan S. Mezopotamya da İlk Master Planından Günümüze Su Yönetimi ve Uygarlıklar,
Dünya Su Konseyi Toplantısı (Japonya),Tebliği ,Ankara, Mayıs 2000,
-Durmaz B.B. Türkiye’de Su Kaynaklarının Yönetimi ve Yeni Bir anlayış Entegre Havza Yönetimi
WWF-Türkiye Ankara , Haziran 2004,
-Görmez K. Türkiye’de Çevre Politikaları ,Ankara 1991.
-Postel S. Susuzluk Sorunu, Dünyanın Durumu 1993,TEMA Vakfı yayın no:4 İstanbul 1992
-Postel S. Sürdürülebilir bir Su Stratejisi yaratmak, Dünyanın Durumu 1996,TEMA Vakfı yayın
no:13,İstanbul 1995.
-Postel S.Suları Nasıl Tükettik?,T.İş bankası Kültür Yayınları,İstanbul,2010
-TÜBİTAK MAM Çevre Enstitüsü (ÇE) Proje Adı: Havza Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması –
Konya Kapalı Havzası Raporu s, 113 / 473/ÇYGM-2009)

Tarım sektöründe özellikle Konya kapalı havzasında kuraklığa dayanıklı ürün
deseni tercih edilmeli, mevcut ekilen bitkiler gözden geçirilmelidir.

-Yaşar S.Ceyhan N.Şevik H.,Konya İli Çevre Durum Raporu ,İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Yayın
-No:9 Konya 2003.

Bilim çevrelerinden, ,üniversitelerin araştırma ve uygulama merkezlerinden
teknik destek alınmalı ,konunun uzmanı Sivil toplum örgütleri ile işbirliği
yapılmalıdır.

- Yaşar S.Ceyhan N., Şevik H. Konya İlinin Sulak Alanları , İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Yayın No:10
Konya 2003.

6.3 Sosyal olarak:
Ülkemizde bu konuda eğitim seferberliğine gidilerek su ve geleceği hakkında
toplum bilgilendirilmelidir, Muhtemel küresel iklim değişiklikleri ve beraberinde
getireceği kuraklık ve tarım ürünlerindeki düşüşle ilgili hazırlıklı olmak
Devlet vatandaş işbirliği ve sivil toplum örgütleri desteği ile yaygın bir
eğitim projeleri geliştirilebilir. Su israfını önleyen kampanyalar yapılır. Günlük
yaşantımızda bireysel kullanımdaki su harcamamızın en aza indirilmesi sağlanır.
Tarım çalışanlarına uygun sulama teknikleri konusunda eğitim verilmeli,
suyun gerçek değeri ve israftan kaçınma anlatılmalıdır.
Havzada hazırlanan Sulak Alan Yönetim Planları, Uzun Devreli Gelişim Plan ve
projeleri hayata geçirilmeli tamamlanan plan ve projeler uygulanmalıdır.

7. SONUÇ
Eski çağlarda yaygın bir kanı olan dört eleman kuralına göre “bütün cisimler
su, toprak hava ve ateşten oluşmaktadır. Modern bilimin ışığında ise “Susuz
yaşam olmaz “inancı kabul görmektedir. Bu nedenledir ki çevremizde görülen
ve görülmeyen şekilde bütün canlılarda bulunan gizemli bir doğal kaynak olan
suyun değerini ancak kaybedince anlayacağız. Sürdürülebilir su yönetimi için
suya alınıp satılacak bir mal olarak değil, değerli bir doğal kaynak gözüyle bakmalı
ve koruyarak kullanmalıdır.
21. Yüzyılda en önemli doğal kaynak su ve topraktır. Dünyanın geleceğinde
gıda güvenliği ve su stresi ülkelerin en önemli konusu olacaktır. Türkiye dünyada
birçok ülkenin sahip olmak istediği doğal güzelliklere ve doğal kaynaklara sahiptir.
Bu değerlerin kıymetini bilip onları yaşatmalı ve gelecek nesillere aktarmalıdır. Bu
bizim hem insanlık hem de yasal görevimizdir. Bir Kızılderili ata sözü ile bitirelim:
”Son nehir kuruduğunda, son balık öldüğünde, son ağaç kesildiğinde, paranın
alabileceği hiçbir şey kalmayacaktır.”
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KOP BÖLGESİ’NE
HAVZA DIŞINDAN SU
TEMİNİ ÖNERİLERİ

Mevlüt PINARKARA*
Gül Ayten İNAN**
Mehmet ŞAHİN***
İhsan BOSTANCI****
MevlütVANOĞLU*****

ÖZET
Devlet Su İşleri (DSİ) 4. ve 18. Bölge Müdürlüklerinin verilerine göre, KOP
Bölgesi’nin yıllık su potansiyeli 9.130 milyar m3, kullanılabilir su miktarı 4.365
milyar m3’tür. KOP Bölgesinin tarım alanlarının tamamının ortalama 500 mm su
kullanım hesabıyla sulanması halinde; 15.286 milyar m3 sulama suyuna ihtiyaç
olduğu gözükmektedir. Bu nedenle havza içinde kullanılabilir su miktarı ile ancak
sınırlı miktarda bir alanın sulanmasına yetmektedir. Öte yandan bölgenin mevcut
sulanan alanlarında kullanılan suyun %60’ı yeraltı kuyularından karşılanmaktadır.
Son yıllarda Bölge’de yağışların azlığı ve geliri yüksek olması nedeniyle çiftçinin
suyu çok tüketen bitkilere yönelmesi bölgede yeraltı su kullanımına olan baskıyı
artırmıştır. Bölge’de her yıl yeraltı su seviyesi ortalama 3 m civarında düşmektedir.
Yeraltı sularındaki düşüşlerin devam etmesi halinde, belli bir derinlikten sonra
su çekimi ekonomik olmaktan çıkacaktır. Bu durum, mevcut sulanan alanların
büyük bir kısmının, ileride sulanamama riskini ortaya çıkarmaktadır. Bölgede
sürdürülebilir tarım ve sulama suyu temini için dış havzalardan yeni su getirme
projelerinin hızlıca planlanması ve uygulamaya konulması gerekmektedir. Bu
amaçla KOP BKİ Başkanlığı birinci proje olarak, Göksu Havzasındaki mevcut su
potansiyelinin bir kısmının, Mavi Tünel projesine ilave olarak Ermenek çayından
cazibeli olarak Konya Kapalı Havzasına aktarılmasını. İkinci proje olarak da Kulu ve
Cihanbeyli Ovalarına Kızılırmak kaynaklı Hirfanlı Barajından su temin edebilecek
önerileri DSİ Genel Müdürlüğümüz ve ilgili tarafların dikkatine sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: KOP Bölgesi, sulama suyu, su transferi, Kızılırmak Havzası,
Göksu Havzası

1.GİRİŞ
Su, insan yaşamının en önemli ihtiyaçlarından biridir. Yaşamın sağlıklı bir
şekilde sürdürülmesinde önem teşkil ettiği ve ekonomik işlevleri söz konusu
olduğu üzere su olmadan kalkınma sağlanamaz ve kalkınma olmadan arzu
edilen refah seviyesine ulaşılamaz, yoksulluk önlenemez. Bu nedenle dünyanın
su kaynaklarının hızla ve bilinçsizce tüketilmesini, suyun kalitesinin bozulmasını
önlemek için küresel düzeyde işbirliği yapılması gerekmektedir.
Son yıllarda nüfusun hızla artış göstermesi ile suya olan ihtiyaç da artmıştır. Fakat
uygun su kaynaklarının azlığı ve gün geçtikçe gelişen sanayi ve tarımsal faaliyetlere
paralel olarak ortaya çıkan aşırı kullanım, yer altı rezervlerindeki düşüşler ve kirlilik
oluşumu nedeniyle yaşanan sorunlar havza bazında su kaynakları yönetiminin
önemini bir kat daha arttırmıştır. Bunun yanında sürdürülebilir kalkınmanın
sağlanabilmesi için sosyo-ekonomik gelişmeyle birlikte suyun yönetimine yönelik
çalışmalarda kayda değer mesafeler alınmıştır. Avrupa Birliğine aday bir ülke olan
Türkiye, kendi mevzuatını Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlaştırma çalışmalarına
başlamıştır. Su kaynakları üzerindeki baskı unsurlarının çeşitlenerek artması, nehir
havzalarının entegre bir yaklaşımla yönetilmesini gerekli kılmıştır.
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KASIM

Yaşam için gerekli olan su kaynakları her geçen gün azaldığı için sürdürülebilir
kalkınmanın gerçekleştirilmesinde su kaynaklarının etkin yönetimi sağlanmalıdır.
Bu nedenle, Türkiye, kendi ihtiyaçları ve uluslararası standartları da dikkate alarak
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su yönetim politikasını yeniden geliştirmektedir. Su kaynaklarının farklı özelliklere
sahip birçok etkeni kapsaması nedeniyle, sadece yerel düzeyde gösterilen
çabalar bu kaynakların korunması için yeterli olmayacaktır. Su kaynaklarının
değerlendirilmesi ve ancak havza bazında yönetimleri gerçekleştirildiği takdirde
etkili bir şekilde korunabildikleri bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
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Bu kapsamda Su Çerçeve Direktifi’ne uygun olarak Nehir Havza Yönetim
Planları 2013 yılından itibaren hazırlanıp uygulanmaya geçecektir. “Uluslararası
standartlara göre, şu andaki teknik ve ekonomik kullanılabilir yenilenebilir su
miktarı kişi başına yıllık 1.500-1.700 m3 ile Türkiye “su stresi” yaşayan bir ülke
olarak değerlendirilmektedir. Türkiye topraklarının büyük bir bölümü yarı kurak
iklim kuşağında yer almakta, bazı bölgelerde yağış yılda beş veya altı ay ile sınırlı
kalmaktadır. İklim değişikliğinin de etkisiyle, su yönetimi Türkiye için büyük önem
taşıyan bir konudur (T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ulusal Havza Yönetimi
Stratejisi (2012-2023)-24.07.2012).
Tarımda iklim değişikliği (sınırlı yağış ve kuraklık) su döngüsüne uzun vadeli
yapısal etkisi olduğu gibi, tarım üzerinde de birtakım etkilere neden olur. Birçok
havza alanında geleneksel tarım (toprak işleme, sulama, hasat vb.) uygulamalarının
devam etmesi ve tarımda kimyasalların aşırı kullanımı, tarımsal üretim
planlamasının sınırlı su kaynakları dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.
Orman kaynaklarının yönetim amaçlarının ve ormancılık tekniklerinin seçiminde
hidrolojik etki ve ihtiyaçlara verilen önemin artırılması, havzalarda özel öneme
sahip ve/veya tehdit altındaki sahalarda korunan alanların tesisi gerekir. Arazi
kullanım planlarında sanayi bölgelerinin ve yerleşim alanlarının belirlenmesinde
su kaynaklarını da dikkate alan bir stratejinin izlenmesi havza yönetiminin
odaklanması gereken alanlar arasında yer almaktadır.
Türkiye’de su kalitesi gerektiği biçimde izlenememekte ve gereksinim duyulan
veri bankası oluşturulamamaktadır. Ülke genelinde su kaynaklarının kirlenmeye
karşı korunmasında bazı temel aksamalar yaşanmaktadır. Türkiye’de Avrupa
Birliği (AB) Su Çerçeve Direktifinin uygulanması konusunda en öncelikli ele aldığı
konular, kurumsal yapılanmada su ile ilgili görevlerin birçok kuruluşa dağılmış
olması ve bundan doğan koordinasyon eksikliği ile havzaların sınırlarının idarisiyasi sınırlarla örtüşmemesi hususlarına çözüm getirmektir.

2. KOP BÖLGESİNDE BULUNAN KULLANILABİLİR SU POTANSİYELİ
KOP Bölgesi; Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illerini kapsamakta olup,
yaklaşık 65.000 km2 alana sahiptir. Türkiye yüzölçümünün %8,3’üne tekabül eden
bu coğrafyada takriben 45.000 km2 alana sahip Konya Kapalı Havzası tamamen,
Sakarya, Kızılırmak, Doğu Akdeniz ve Seyhan Havzaları da kısmen yer almaktadır.
Bölge coğrafi konumu itibariyle ülkemizin en az yağış alan bölgesidir. Türkiye
ortalaması yağış miktarı 643 mm olup bu değer KOP Bölgesinde 322 mm’ye
Karapınar Ovasında ise 250 mm’ye kadar düşmektedir. Bölgede yaklaşık 3 milyon
hektar tarım arazisi bulunmasına karşılık su kaynağı çok yetersizdir.

* Uzman, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, mevlut.pinarkara@kop.gov.tr
** Dr. Uzman, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, gul.inan@kop.gov.tr
*** Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şahin, Selçuk üniversitesi, mhsahin@selcuk.edu.tr
**** İhsan Bostancı, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, ihsanbostanci@hotmail.com
***** Uzman, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, mevlut.vanoglu@kop.gov.tr
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2. Havzalar arası su transferi uygulamalarının yarattığı çevresel, sosyal ve
ekonomik olarak oluşabilecek sorunlar ve çözümler araştırılmıştır.
3. Havzalar arası su transferi nedeniyle ekosisteme verilecek tahribatı
önlemek amacıyla çevresel kriterlerin geliştirilmesinde kullanılabilecek yöntemler
araştırılmıştır.
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4. Ulusal havza yönetim stratejisi (UHYS/2012-2023), ülke ihtiyaçlarına öncelik
veren, AB çevre ve su yönetim standartları ile tutarlı ve Türkiye’nin sürdürülebilir
yaşam öncelikli kalkınma gündemini destekleyen güçlü bir entegre doğal kaynak
yönetim politika çerçevesinin ve stratejisinin önemli bir bileşenini oluşturacaktır.
5. Bu amaçla, ilk etapta, Göksu Havzasında ki mevcut su potansiyelinin bir
kısmının cazibeli olarak Konya Kapalı Havzasına aktarılması ekonomik ve teknik
olarak yapılabilirliği,

Şekil 1. Konya Kapalı Havzasında yer alan iller

Mevcut tarım alanlarının sulanabilmesi için uygun bitki deseni ve modern
sulama sistemleri uygulansa bile 15 milyar m3 sulama suyuna ihtiyaç
bulunmaktadır. Buna mukabil bölgede 1.930 milyar m3’ü yer üstü su kaynağı ve
2.435 milyar m3’ü yer altı su kaynağı olmak üzere toplam yıllık kullanılabilir su
kaynağı 4.365 milyar m3’dür. Buna göre bölgedeki tarım alanlarının sulanabilmesi
için 10.635 milyar m3 sulama suyuna ihtiyaç vardır. Öte yandan bölgenin mevcut
sulanan alanlarında kullanılan suyun %60’ı yer altı kuyularından karşılanmaktadır.
KOP Bölgesinde yerüstü su kaynağının azlığı, yer altı suyuna olan talebi
arttırmıştır. Özellikle 2002-2008 yılları arasında yaşanan küresel ısınma ve buna
bağlı olarak oluşan kuraklık nedeniyle yüzeysel sularında azalması çiftçileri
mecburen yer altı suyuna yöneltmiştir. Yer altı suyu kuyularının açımı 167 sayılı
kanun gereği DSİ Kontrolünde yapılmaktadır. Ancak sondaj kuyularına verilen su
tahsisleri kullanılabilir emniyette YAS (Yer Altı Suyu) rezervini aştığı için DSİ, yer
altı suyu sahalarını kapatarak yeni kuyu açımı ile ilgili ruhsat verme işlemlerini
durdurmuştur. Ancak yeni kuyu açımı durdurulmuş olmasına rağmen kuraklığında
etkisiyle çiftçiler tarafından kaçak kuyu açımı devam etmiştir. Sayıları 100 bin
adedi aşmış bulunan kuyular tarafından çekilen yer altı su miktarı tahminen
yıllık 4,5 milyar m3’ü geçmiş ve yıllık çekilmesi gereken 2,435 milyar m3’ün çok
üzerinde olan bu çekimler sonucunda havzada bulunan yer altı suyu seviyelerinde
son yıllarda her yıl 3 metrelik düşüşler görülmüştür. Yer altı sularındaki düşüşlerin
devam etmesi halinde belli bir derinlikten sonra su çekimi ekonomik olmaktan
çıkacaktır. Bu durum mevcut sulanman alanların büyük bir kısmının ileride
sulanamama riskini ortaya çıkaracaktır.

3. ÇALIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI
Bu çalışmada; iki farklı havza arasında su transferinin yapılıp yapılamayacağı
transfer yapılacak ise ne kadar suyun transfer edileceği hakkında karar verilmesine
yardımcı olabilecek, konuyu çevresel, sosyal ve maddi boyutları ile ele alan
güvenilir, basit ve ülkemizin koşullarına uyarlanabilecek uygun bir karar destek
sisteminin geliştirilmesini sağlamak amaçlanmıştır.
Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır:
1. Farklı ülkelerde ve Türkiye’de daha önce yapılan örnek teşkil edebilecek su
transfer uygulamaları araştırılmıştır.
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6. İkinci etapta, Kızılırmak havzasından Konya kapalı havzasına su transferi
projesinde öncelikle, AB çevre ve su yönetim standartları ile tutarlı ve havzadaki
fauna ve floranın korunmasını ve durumlarının iyileştirilmesini sağlamak, havzanın
ekosistem bütünlüğüne zarar vermeyecek biçimde azami düzeye çıkarmak ve
havzada yaşayan düşük gelirli kırsal nüfusun refah düzeyinin yükseltilmesine
katkı sağlamaktır.

4. KOP BÖLGESİ’NE YENİ SU TRANSFERİ ÖNERİSİ
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP İdaresi)
bölgesel kalkınmayı hızlandırmak amacıyla 2011 yılında kurulmuştur. DSİ
tarafından yürütülen sulama projelerinin de KOP olarak bilinmesi nedeniyle
bölgede tarımsal sulama bakımından beklentilerin KOP İdaresi’ne yönelmesine
neden olmaktadır. Fakat suyun temini, dağıtımı vb. tüm yetkiler yasayla DSİ’ye
aittir. DSİ’nin bölgeye havza dışından ilk su temini projesi olan ve Mavi Tünel
adıyla bilinen proje paketinin havza dışından aktaracağı 400 milyon m3 civarında
suyun, bölgedeki 3 milyon ha tarım arazisinin ancak 1/40’ını sulamaya yetecektir.
Bu durum artık bölge halkı tarafından bilinmeye başlanmıştır. Böylece havza
dışından yeni su getirme projeleri daha fazla gündeme gelmeye başlamıştır. Bu
durum KOP Bölgesi’nin doğu ve kuzey bölgeleri (Niğde, Aksaray ve Konya’nın
Kuzey İlçeleri) için özellikle geçerlidir.
Bölge’de her yıl yeraltı su seviyesi ortalama 3 m civarında düşmektedir. Yeraltı
sularındaki düşüşlerin devam etmesi halinde, belli bir derinlikten sonra su çekimi
ekonomik olmaktan çıkacaktır. Bu durum, mevcut sulanan alanların büyük bir
kısmının, ileride sulanamama riskini ortaya çıkarmaktadır.
Bölgede Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile işbirliği içinde bütün tarafların
katılımı ile bitkisel üretim planlaması ve desteklemeleri, bitkilerin su tüketimleri
baz alınarak su ve arazi varlığına göre yeniden planlanmalıdır. Bu çalışmalar kısa
sürede başlatılacaktır.
Bölgede sürdürülebilir tarım ve sulama suyu temini için Göksu havzasından
(Mavi Tünelle) sonra dış havzalardan yeni su getirme projelerinin hızlıca
planlanması ve uygulamaya konulması gerekmektedir. Bu amaçla KOP Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanlığı ilk etapta, Konya Kulu ve Cihanbeyli Ovalarına
Kızılırmak kaynaklı su temin edebilecek alternatifli bir öneriyi DSİ Genel
Müdürlüğümüz ve ilgili tarafların dikkatine sunmaktadır.
Bölgede yaşayan 3 milyon civarındaki nüfusun içme kullanma ve endüstri
suyu ihtiyacının %60’ından fazlası yer altı suyundan karşılanmaktadır. Tarımsal
amaca yönelik aşırı su çekimi nedeniyle yer altı suyunu bitme noktasına getiren
bu durum karşısında sürdürülebilir bir yer altı suyu yönetimi için 6111 sayılı kanun
çıkarılmıştır. Söz konusu kanunun 126.maddesi ile 167 sayılı yer altı suları hakkında
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kanunun 10.maddesine “kuyu, galeri, tünel vb çekilecek yer altı suyu miktarının
tespitini sağlayacak ölçüm sistemleri kurulmadan kullanma belgesi verilemez, bu
ölçüm sistemlerinin özellikleri yönetmelikle belirlenir” ifadesi eklenmiştir. Ayrıca
kanunda belirlenen kaidelere uymayanlar hakkında maddi cezayı gerektiren
hükümlerde konulmuştur.

2. Alternatif:
Ermenek Çayının Membaanı oluşturan Gevne Çayı üzerinde Beyreli Köyü
aşağısında yapılacak küçük baraj veya regülatör ile alınacak su yaklaşık 13 km’lik bir
tünel ile ve cazibe ile Afşar Bağbaşı Barajı derivasyon kanalına aktarılacak oradan
da Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Kapalı Havzasına aktarılacaktır. Bu alternatif ile
yılda ortalama 200 milyon m3 su aktarılabilecektir.

Konu her ne kadar kanunla ve yönetmeliklerle idare edilmek istense
de susuzluğa çare olmayacaktır. KOP Bölgesinde bulunan kullanılabilir su
potansiyeli, optimum şartlarda bile mevcut tarım alanlarının 1/3’ünün ihtiyacını
karşılayabilmektedir. Zaman zaman yaşanan kuraklığa da bağlı olarak su
ihtiyacının artması yanında, kuru tarım yapılan arazilerde gelir artışı nedeniyle sulu
tarıma geçiş isteği yer altı suyu talebi daha da artırmış, ruhsatlı ve kaçaklı kuyular
vasıtasıyla oluşan aşırı çekim nedeniyle yer altı suyu bitme noktasına gelmiştir. En
önemli stratejik konulardan biri olan ülkenin gelecekteki tarımsal üretim ve gıda
güvenliği konusu da dikkate alındığında Türkiye’nin en büyük tarım arazilerine
sahip olan KOP Bölgesinin mutlak surette havza dışından su getirme projelerinin
geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.
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3. Alternatif:
Ermenek Çayının Membaanı oluşturan Gevne Çayı üzerinde ve Çamiçi Köyü
yakınında yapılacak küçük baraj veya regülatör ile alınacak su yaklaşık 16,5 km’lik
bir tünel ile ve cazibe ile Afşar Barajına aktarılacak oradan da Mavi Tünel vasıtasıyla
Konya Kapalı Havzasına aktarılacaktır. Bu alternatif ile yılda ortalama 250 milyon
m3 su aktarılabilecektir.
Projenin toplam maliyeti 250 milyon TL olup ekonomik ve hızlı yapılabilirliği
yanında suyun cazibe ile alınması Göksu Havzasından kullanılamayıp Akdeniz’e
boşa akan bir su olması nedeniyle öncelik kazanmaktadır.

Havza dışından su getirme projeleri uzun zamandır DSİ tarafından
çalışılmaktadır. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı da konunun önemini
bildiği için bir taraftan ilgili kuruluşlarla koordinasyon yaparken diğer taraftan da
yeni proje geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Bu amaçla; Sakarya, Kızılırmak,
Seyhan, Manavgat, Göksu hatta Fırat Havzalarından su getirme çalışmaları
yapılmıştır. İncelemeler sonucunda Seyhan, Manavgat ve Fırat Havzalarında
kullanılmayan fazla su olduğu ancak bu suların yüksek terfilerle Konya Kapalı
Havzasına aktarılabileceği ve işletme aşamasında büyük enerji maliyetler
gerektirdiğinden bugünkü şartlarda ekonomik olmadığı görülmüştür.
Göksu Havzasında ki mevcut su potansiyelinin bir kısmının cazibeli olarak
Konya Kapalı Havzasına aktarılması ekonomik ve teknik olarak yapılabilir
bulunmuştur. Göksu Nehri; Göksu Çayı ve Ermenek Çayı olmak üzere 2 ana koldan
oluşmaktadır. Göksu Çayını oluşturan kolda yıllık 1,6 milyar m3, Ermenek çayını
oluşturan kolda yıllık 2 milyar m3 olmak üzere Silifke’de Akdeniz’e döküldüğü
yerde toplam debisi 3,6 milyar m3’dür. KOP Kapsamında yapılan planlama
çalışmaların 1.etabını oluşturan Konya-Çumra 3. Merhale Projesi, bölgenin en
önemli su getirme projesidir. Bu proje ile Göksu Kolu üzerinde yapılacak 3 adet
barajda (Bağbaşı, Bozkır ve Afşar) regile edilecek suyun yıllık 414 milyon m3’ünün
17 km’lik Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Kapalı Havzasına aktarılması planlanmış
ve bu ünitelerden Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünelin inşaatı tamamlanmış olup 2012
yılı başında işletmeye açılmıştır. Yine proje kapsamında bulunan Bozkır ve Afşar
Barajları ile Afşar Bağbaşı Derivasyon Kanalının inşaatları devam etmektedir.
Bu tesislerin tamamlanmasıyla yılda 414 milyon m3 su Konya Kapalı Havzasına
aktarılabilir hale gelecektir.
KOP Bölgesine Havza dışından su temini önerileri arasında yer alan KonyaÇumra 3. Merhale Projesinin 2.Etabını oluşturabilecek önemli bir projede Göksu
Nehrinin Ermenek Kolundan cazibe ile su getirme projesidir. Söz konusu proje
ile inşaatı tamamlanan Ermenek Barajının membasında bulunan Gevne Çayından
alınacak suyun bir tünel vasıtası ile 1.Etap sistemine aktarılması oradan da Mavi
Tünel vasıtasıyla Konya Kapalı Havzasına aktarılması ekonomik ve teknik olarak
yapılabilir bulunmuştur. Proje 3 alternatifte incelenmiştir (KOP BKİ Şekil 2).
1. Alternatif:
Ermenek Çayının Membaanı oluşturan Gevne Çayı üzerinde Beyreli Köyü
yukarısında yapılacak küçük baraj veya regülatör ile alınacak su yaklaşık 14,5
km’lik bir tünel ile ve cazibe ile Bozkır Barajına aktarılacak oradan da Mavi Tünel
vasıtasıyla Konya Kapalı Havzasına aktarılacaktır. Bu alternatif ile yılda ortalama
150 milyon m3 su aktarılabilecektir.
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Şekil 2-1. Alternatif I Kesikköprü Barajı-ASKİ Su Boru Hattından KOP Bölgesi’ne Su Temini Önerisi (KOP BKİ)
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Kızılırmak üzerinde bulunan ve membaında yer alan aynı zamanda Konya Kapalı
Havzasına daha yakın olan Hirfanlı Barajından 250 metre terfi ile alınacak yaklaşık
200 milyon m3 su 24 km’lik boru hattı vasıtasıyla Konya Kulu ilçesinin kuzeyinde
1130 m kotlarında inşa edilecek bir depolamaya getirilecektir. Buradan cazibe
ile alınacak sulama suyu ile Kulu ve Cihanbeyli ovalarında yaklaşık 40 bin hektar
tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Yaklaşık 220 milyon TL yatırım maliyeti
olan projenin işletme giderleri dikkate alındığında 1 m3 suyun maliyeti 0,25 TL
olacağı tahmin edilmektedir.
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Kızılırmak Havzasından Konya Kapalı Havzasına bu proje ile yılda yaklaşık 200
milyon m3 suyun aktarılması ile yerüstü suyu bulunmayan, yer altı suyu çok kısıtlı
olan ve Mavi Tünel Projesinden sulama imkanı olmayan, Havzanın Kuzeyinde
bulunan tarım arazilerinin sulanabilmesi hayati önem arz etmektedir. Bölge bu
yolla kısmen de olsa kuru tarımdan sulu tarıma geçecek ve tarımsal üretimde
ciddi artışlar sağlanacaktır.

Şekil 2. Alternatif II Hirfanlı Barajı-ASKİ Su Boru Hattından KOP Bölgesi’ne Su Temini Önerisi (KOP BKİ)

KOP Bölgesine Havza dışından su temini önerileri arasında yer alan 2.Proje;
Kızılırmak Havzasından-Hirfanlı Barajından Su aktarılmasıdır. Ankara Büyükşehir
Belediyesinin içme suyu amaçlı olarak Kızılırmak Nehrinden (Kesik Köprü Barajı)
Pompajı vasıtasıyla yılda 280 milyon m3 suyun alınarak Ankara’ya transferini
temin eden proje 2008 yılında tamamlanmıştır. Ancak temin edilen suyun sülfat
içeriği yüksek olduğundan içme suyu için uygun olmaması nedeniyle halk
tarafından benimsenmemiş halen atıl durumda bulunan projenin KOP Bölgesine
yönlendirilmesidir. Çünkü Ankara’nın uzun süre içme suyu ihtiyacını karşılayacak
olan Bolu-Gerede sisteminden getirilecek yeni içme suyu projesi geliştirilmiş
olduğundan Kesik Köprü Barajından alınacak suyun Ankara’da kullanımından
vaz geçilmiştir. İçme suyu amacıyla kullanılamayan ve Ankara’ya transferinden
vaz geçilen bu suya Konya Kapalı Havzasının Kuzey kesiminde bulunan tarım
arazilerinde şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda söz konusu suyun sülfat
içeriyor olması Tuz Gölü civarındaki sodik ve borlu toprakların ıslahı içinde faydalı
olacağı düşünülmektedir. Proje 2 alternatifle incelenmiştir.
1. Alternatif: (Kesikköprü Barajı- Aski Boru Hattından temin):
Yarı atıl durumunda olan tesisler ile Kesikköprü Barajından 350 m terfi ile
alınacak yaklaşık 200 milyon m3 su 33 km’lik boru hattı vasıtasıyla Konya Kulu
ilçesinin kuzeyinde 1130 m kotlarında inşa edilecek bir depolamaya getirilecektir.
Buradan cazibe ile alınacak sulama suyu ile Kulu Cihanbeyli ovalarında yaklaşık 40
bin hektar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Yaklaşık 250 milyon TL yatırım
maliyeti olan projenin işletme giderleri dikkate alındığında 1 m3 suyun maliyeti
0,35 TL olacağı tahmin edilmektedir.
2. Alternatif:
1.Alternatifte tanımlanan sistem Kesikköprü Barajından beslenmektedir.
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5. DÜNYA’DA HAVZALAR ARASI SU TRANSFERİ
UYGULAMALARI
Dünya’da ve Türkiye’de ihtiyaç duyulan yerde mevcut su kaynaklarının
endüstriyel, tarımsal ve kentsel su ihtiyacını karşılayamaması ve bölgede kuraklık
oluşması sonucu ihtiyaç duyulan su kaynağının havza dışından veya bir başka
bölgeden havzaya getirilerek su kaynağının desteklenmesi dünyanın pek çok
bölgesinde uygulanan su transfer projeleri olarak hayata geçirilmiştir.
Güney Afrika, su kaynakları açısından zengin olmayan yarı kurak bir bölgede
yer almaktadır. Ülkede yağış önemli bölgesel farklılıklar göstermektedir. Yıllık
yağış yüksekliği ülkenin % 60’ında 500 mm iken % 20’sinde 200 mm3’ün altındadır.
Yer altı sularında da kalite problemi olduğu için yeterince kullanılamamaktadır.
Kaynak sıkıntısı için geleneksel çözüm yaklaşımı rezervuar kapasitelerinin
artırılması ve su çekiminin bu şekilde dengelenmesi sağlanmıştır. 1956 yılında
4.400 m3 olan rezervuar kapasitesi 1990’lı yıllarda 29.500 milyon m3’e çıkmıştır
(Muller, 1999; Barta, 2001).
Finlandiya, Helsinki kenti içme suyu ihtiyacını Paijanne Gölü’nden transfer ettiği
su ile karşılamaktadır. Sistem ile 1.5 milyon kişinin su ihtiyacı karşılanmaktadır.
Transfer amacıyla 1973-1982 yılları arasında 120 km uzunluğunda bir kanal inşaa
ederek suyu oradan almışlardır (Lemmela ve ark., 1999).
Almanya’da su genel anlamda sosyal ve ekonomik gelişmeyi sınırlayıcı boyutta
değildir. Ancak su transferi projelerinin geçen 150 yıl boyunca gerekli olduğu ve
gelecekte de gerekli olacağı belirtilmektedir. Almanya’da yıllık yağış bölgesel
farklılıklar göstermektedir. Bazı dağlık bölgelerde yıllık yağış yüksekliği 900 mm
iken karasal iklimin hüküm sürdüğü diğer bölgelerde 500 mm’nin altındadır. Bu
nedenle az yağış alan ve su ihtiyacı fazla olan Münih, Stuttgart, Frankfurt, Cologne
ve Leipzig gibi büyük kentlerin su ihtiyacı, su transferi ile karşılanmaktadır.
Almanya’da 1987’de içme suyunun % 23’ü transferle karşılanmış, bu oran 1990’da
% 30’a çıkmıştır. Avrupa Birliği’nin yayımlayabileceği yeni su kalite standartlarının
bu oranın artmasında etkili olabileceği söylenmektedir. Su transfer projeleri
geliştirilirken herhangi bir çevresel değerlendirme yapılmamış, karar destek
sistemleri kullanılmamıştır. Ancak bu gibi transfer projelerinin yaratacağı etkiler
konusunda kamuoyu geçmişe oranla daha dikkatlidir. Almanya’da çok sayıda
büyük transfer sistemi başarıyla yürütülmektedir (Schumann, 1999).
İran, kurak ve yarı kurak bir bölgede bulunmaktadır. Yıllık yağış yüksekliği
ortalama 250 mm’dir. Yağış ciddi bölgesel farklılıklar göstermektedir. Kuzeyde
yıllık yağış yüksekliği ortalama 1.000 mm iken iç kesimler ve güneyde yıllık
yağış yüksekliği ortalama 100 mm’dir. Hızlı nüfus artışı, endüstriyel ve tarımsal
su talebinde artış ve 1995 yılından beri süren kuraklık nedeni ile İran’da da su
transfer projelerinin uygulanmasına başlanmıştır. Yazd şehri çölün yanı başında
kurulmuştur. Su kaynağı yer altı suyuyken artan nüfus artışı ile yeterli gelmemeye
başlamış ve Zayandehrud nehrinden su transferine başlanmıştır. Zahedan
şehrinde de az yağış sebebiyle su kaynakları yetersiz kalmış ve Hirmand nehrinden

48

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

su transferine başlanmıştır. 200 km uzunluğunda boru hattı ile su alınmıştır. İran’ın
kuzeybatısında bulunan Mazandara’dan Golestana su transfer etmek amacıyla
400 km uzunluğunda bir kanalın yapılması planlanmış ve böylece yarı kurak
topraklara sahip olan Golestan’da tarım ve endüstri gelişmiştir. Projenin bitirilmesi
ile 100.000 kişiye iş olanağı sağlanacağı tahmin edilmektedir (Homayoun, 2002).
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Çin, MR projesi ile toplam uzunluğu 1.230 km olan bir kanal Han Jiang Nehri
üzerinde bulunan Danjiangkou Barajından Pekin’in de içme suyunun bulunduğu
Henan ve Hebei eyaletlerine su transfer edilecektir. Kanalla barajdaki su seviyesine
bağlı olarak saniyede 500 m3 ile 1.200 m3 arasında su taşınabilecektir. ER projesi
ile de Chang ve Jiang nehrinden alınan su 1.150 km uzunluğunda bir kanalla
Tinajin kentine kadar taşınacaktır (Wang ve Ma, 1999; Bangyi ve Qinglian, 1983).
Amerika’da da, Nevada eyaletinde 20 transfer projesi ile ekonominin
büyümesi ve eyaletin gelişmesi sağlanmıştır. Colorado nehrinden büyük miktarda
su, Colorado-Big Thompson (C-BT) projesi ve Windy Gap projesi ile South Platte
nehri havzasına, Fry-Ark ve Twin gölü projesi ile de Arkansas nehri havzasına
transfer edilmektedir. Windy Gap projesi ile transfer edilen 59.2 milyon m3/yıl
su içme suyu ve endüstriyel amaçlı kullanılmaktadır. Fry-Ark projesi ile transfer
edilen 99 milyon m3/yıl su içme suyu olarak, endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerde
kullanılmaktadır (Commitee, 1992; http://www.ncwcd.org). Kaliforniya eyaletinde
Central Valley projesi (CVP) ve State Water Projesi (SWP) kapsamında havzalar
arasında su transfer edilmektedir. CVP’de Sacramento- San Joaquin nehrinden
Güney Kaliforniya’ya uzunluğu 800 km olan kanallardan oluşan sistem ile yılda
ortalama 8.6 km3 su 1.2 milyon hektar tarım arazisini sulamak amacıyla, 2.46 km3
su ise kentsel su temin amacıyla taşınmaktadır (Hirji, 1998 and http://www.water.
ca.gov).
Libya’da 1980’lerin başında başlanan Great Man-Made River (GMRP) projesi
ile Sahra Çölü’nden çekilen yeraltı suyu yüzlerce kilometre uzunluğunda hatlarla
Trablusgarp ve Bingazi gibi önemli kentlerin su ihtiyacını karşılamaktadır (Gijsbers
ve Locks, 1999).
Japonya’nın başkenti Tokyo’da da su yetersizliği yüzünden 20. yüzyılın başında
Tama Nehri’nden su transfer edilmeye başlandı. Başlangıçta 50 milyon m3 iken
1930’larda 300 milyon m3’e ulaştı. Sonraki yıllarda su yetmeyince Tokyo’ya çok
uzak olan Tone Nehri’nden su transferine başlandı. Artan su talebi ile birlikte Tone
Nehri’nin yan kolları üzerine de rezervuarlar inşa edilerek su Tokyo’ya taşındı.
Devam eden su sıkıntısı ile ikinci Dünya Savaşı sonrasında Yoshino Nehiri’nden
iki rezervuarla Sameura ve Ikeda rezervuarlarla alınmaya başlanmıştır (Okomato,
1983).
Aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere 2000-2020 yılları arasında dünya da
yılda minimum 760 km3 maksimum 1240 km3 suyun bir havzadan başka bir
havzaya transfer edileceği ön görülmektedir. Su transferinin geçmişte olduğu
gibi gelecekte de olduğu gibi su temin etme noktasında etkili bir yol olduğu
görülmektedir.
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KAYNAKLAR

Tablo 1. Bazı Ülkelerde Transfer Edilen Su Miktarı (Shiklomanov, 1999).

2000-2020
(Planlanan)

Transfer Edilen Su (km3/yıl)

Ülke
1900

1920

1940

1960

1970

1980

1986

Min.

Maks.

Kanada

7

7

10

14

25

90

140

260

300

ABD

-

2

20

26

27

27

30

150

250*

Meksika

-

-

-

1

4

4

9

10

15

Sovyetler Birliği

-

8

8

10

25

47

60

100

220**

Hindistan

15

15

18

18

22

37

50

130

310

Çin

-

-

-

40

45

50

(10)

30

40

Diğer Ülkeler*

-

-

-

-

-

-

60

65

80

Toplam (Dünya)

22

24

56

109

148

257

364

760

1240
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5. TÜRKİYE’DE HAVZALAR ARASI SU TRANSFERİ
UYGULAMALARI
Türkiye’de havzaların ekolojik, sosyal ve demografik koşulları ve havza
kaynaklarının kullanımı bulunduğu bölgeye göre ve havza alanlarının yatay
ve dikey dağılımına bağlı olarak farklı havza yörelerinde önemli farklılıklar
gösterebilmektedir. Türkiye 25 hidrolojik havzaya bölünmüş olup bu havzalardan
toplam ortalama yıllık akış 186 m3’dür. DSİ verilerine göre bunun yaklaşık üçte
biri ülkenin doğusunda yer alan Fırat-Dicle havzasına aittir. Alansal büyüklük
olarak bunu Kızılırmak ve Sakarya havzaları izlerken, ortalama yıllık akış miktarı
olarak Fırat-Dicle havzasından sonra Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Antalya
Havzaları gelmektedir.
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Tablo 2. Aşağıda Türkiye de geliştirilen Havzalar Arası Su Transferine ait bazı
projeler verilmiştir.

Projenin Adı

Suyu Alınan Havza

Transfer Edilen Yer

Büyük Melen
Projesi

Batı Karadeniz

İstanbul

Anamur-Dragon
Projesi

Doğu Akdeniz

Kıbrıs

75

Manavgat Çayı
Projesi

Antalya

KKTC-İsrail

180

Konya Kapalı Havzası

414

Konya Ovası Projesi Göksu

50

Miktar (milyon m3)
1190v
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ÖZET
Sürdürülebilir tarımsal üretimde, su kalitesi ve toprak tuzluluğu dikkate
alınması gereken en önemli konulardandır. Son yıllarda, su kaynakları gerek
iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle gerekse artan taleplerden kaynaklı
olarak büyük baskılara maruz kalmaktadır. Su kaynakları içerisinde önemli bir
yere sahip olan yeraltı su kaynakları gün geçtikçe hem nitelik hem de nicelik
açısından bozulmaktadır. Söz konusu bozulma özellikle Konya Kapalı Havzası gibi
havzalarda daha belirgindir. Bilindiği gibi sulamayla birlikte toprağa çözünmüş
tuzlarda iletilir. Su kaynağının özelliğine bağlı olarak sulanan alanlarda tuzluluk
ve alkalilik problemleri zaman içerisinde meydana gelerek, önlem alınmadığı
durumlarda tarımsal üretimi kısıtlayacak ya da ortadan kaldıracak düzeylere
ulaşabilir.
Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında en büyük ova Konya ovasıdır. Toprak
tuzluluğu ve alkaliliğinin en belirgin görüldüğü alanlarda bu bölgede yer
almaktadır. Hazırlanan bu çalışmada, Konya Ovasında sulamada kullanılan suların
kaliteleri ve ova genelindeki toprakların tuzluluk problemlerine ilişkin çözüm
önerilerine yer verilmiştir. Söz konusu öneriler aynı zamanda KOP içinde geçerlidir.
Sürdürülebilir bir tarımsal üretim için anahtar role sahip bu önerilerin bir an evvel
hayata geçirilmesiyle KOP bölgesi üretkenliğinin devamlılığı sağlanabilir.
Anahtar Kelimeler: Konya, Su Kalitesi, Tuzluluk, Sürdürebilirlik

1. GİRİŞ
Sulama ve gübreleme, topraklarda elde edilen ürün miktarını önemli ölçüde
arttıran tarımsal uygulamalardır. Ancak bilinçsiz ve yanlış yapılan söz konusu
uygulamaları, topoğrafya ve iklim koşullarının da uygun olması durumunda,
toprakta tuzluluk, alkalilik ve drenaj sorunlarının yanı sıra erozyona da sebep
olabilmektedir.
Tarımda su, en önemli girdilerden birisidir. Bitki için gerekli nemin toprakta
bulunması ancak sulamayla mümkündür. Aynı zamanda sulama verim artışı
sağlamanın yanında, üretimi iklim şartlarından bağımsız kılmaktadır. Buda elde
edilen gelir açısından son derece önemlidir. Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre,
sulu tarım ile gayri safi milli tarımsal gelir altı kat artmaktadır. 2012 yılı verilerine
göre sulama öncesi projesiz durumda ortalama gayri safi milli tarımsal gelir
113.6 TL/da iken, sulama sonrası projeli durumda bu değer 675.6 TL/da’a kadar
çıkabilmektedir (Anonim, 2012).
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Toprakların tuzlanmasında tehlikeli olan doğal tuzlanma değildir. Tehlike arz
eden sonradan yapılan hatalı sulama ve gübreleme uygulamaları sonucu oluşan
tuzlanmadır. Topoğrafik koşullar, toprak özellikleri ve bitkinin su isteği dikkate
alınmadan yapılan düzensiz sulamalar, yarı kurak iklimlerde toprak tuzluluğunun
oluşmasında en önemli kaynaklardandır (Taş ve Kırnak, 2001).
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Sulu tarım arazilerinde, bitki kök bölgesindeki fazla suyun uzaklaştırılmasını
sağlayacak bir drenaj sistemi yoksa, devamlı yükselen taban suyu, toprak
yüzeyinden buharlaşır ve toprakta yalnız tuz kalır. Böylelikle topraklarda tuzlanma
olayı meydana gelir. Sulama, süreklilik gösteren bir eylem olduğundan suyun
içerisinde çok az miktarda dahi tuz olsa, drenaj sisteminin olmadığı koşullarda,

toprak devamlı suyla birlikte tuzla da beslenecektir. Oluşacak birikim sonucunda
toprakta bitki yetişmesi olanaksız hale gelecektir.
Bitkilerin büyük bölümü yüksek tuz konsantrasyonuna karşı duyarlıdırlar.
Tuzluluk verimliliği sınırlayan en ağır çevresel faktörlerdendir. Tuzluluğun
ABD tarımına maliyeti yıllık 12 milyar dolar olup gün geçtikçe de bu artacaktır
(Gnassemi ve ark., 1995). Tuzluluğun tarımsal üretim maliyetini yükseltmesinin
yanında; altyapı, su kaynakları, toplulukların sosyal yapısı ve istikrarı üzerine de
ciddi etkiler gösterir (Pitman and Lauchli, 2002).
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Martinez-Beltran and Manzur’in (2005) FAO/UNESCO ve bazı diğer
kaynaklardan bildirdiğine göre dünyada 831 milyon ha alanda farklı seviyelerde
tuzluluk ve sodiklik bulunmaktadır. Dünyada tarım yapılan alanın yaklaşık 1.4
milyar ha olduğu kabul edilirse tarım alanlarının yarısından fazlası tuzluluk ve
sodyumluluk etkisindedir.
Ülkemizin kalkınması için önemli bölgesel projelerden biri de Konya Ovaları
Projesidir (KOP). Proje başta Konya olmak üzere Karaman, Aksaray ve Niğde
illerini kapsamaktadır. Türkiye yüzölçümünün %8’ini kapsayan proje, aynı
zamanda sulanabilir tarım arazilerinin de %13’ünü içinde bulundurmaktadır. KOP
kapsamında özellikle Konya ve Karaman Ovalarının sulanması hedeflenmektedir.
Ayrıca proje bünyesinde Konya, Karaman ve Aksaray şehir merkezlerinin içme,
kullanma, sanayi suyu ihtiyaçlarının karşılanması ve hidroelektrik enerji üretimi
de bulunmaktadır. Türkiye’nin ilk sulama projesinin gerçekleştirildiği bu havzaya
GAP’tan sonra en büyük sulama yatırımı yapılmaktadır. KOP, 14 adedi sulama,
1 adedi hizmet ve 1 adedi de enerji projesi olmak üzere toplam 16 projeden
meydana gelmektedir (Anonim 2013).
Bazı tuza dayanıklı bitkilerin yetiştirilmesine imkan veren hafif tuzlu toprakların
kapladığı alan 614657 ha ile tüm arazilerimizin % 0.8’ini oluşturmaktadır. Üretime
imkan vermeyen tuzlu topraklar 504603 ha ile % 0.6, sodik topraklar 8641 ha
ile % 0.01, hafif tuzlu-sodik topraklar 123863 ha ile % 0.2, tuzlu sodik topraklar
264956 ha ile % 0.3 olmak üzere toplamı 1518722 ha olup % 2 düzeyindedir. Hafif
tuzlu ve tuzlu toprakların kapladığı alan 1119260 ha’dır. Bunlar drenaj hendekleri
açıldıktan sonra su ile yıkanarak ıslah edilebilirler. Bunun için yıkama suyu ve
yıkamadan dönen suyun akıtılacağı boşaltma alanı bulmak sorun yaratmaktadır.
Boşaltma yeri sağlanamayan durumlarda İsrail’de başarı ile kullanılmakta olan
tuzları kök bölgesinin hemen altına indirmek yöntemi uygulanabilir. Verilecek
suyun miktarı ve şeklinin hesabında, arazi veya laboratuvar testleri veya her ikisi
ile birlikte kükürt ve jips gibi ıslah maddelerinin de kullanılması gerekmektedir.
Sodik topraklar 8611 ha’lık nispeten küçük bir yayılma alanına sahip olmakla
birlikte, bitki gelişmesini en fazla engelleyen ve ıslahı en güç olan topraklardır.
Bunlar da tuzlu sodik toprakların ıslahında olduğu gibi ıslah maddelerinin ilavesi
olmaksızın ıslah edilemezler. Ülkemizde ıslah edilip tarıma açılabilecek sodik
topraklı arazi yükü 3360 ha kadardır (Anonim, 2004).

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1 Çalışma Alanı ve Toprakları
Türkiye’nin yüzölçümü 78 milyon hektar (783577 km2 ) olup, tarım arazileri bu

* Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Çanakkale.
** Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Ankara
*** Çevre Yük. Müh. Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara
**** Ziraat Yük. Müh. Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya.
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alanın yaklaşık üçte biri yani 28 milyon hektar mertebesindedir. Yapılan etütlere
göre ekonomik olarak sulanabilecek 8.5 milyon hektar alanın 2012 yılı sonu itibari
ile toplam 5.733 milyon hektarı (%67.5’i) sulamaya açılmıştır. Bu miktarın 3.443
milyon hektarı DSİ tarafından inşa edilmiş modern sulama şebekelerinden hizmet
almaktadır. 1.3 milyon hektarı mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM)
ve İl Özel İdareleri tarafından işletmeye açılmıştır. Ayrıca, yaklaşık 1 milyon hektar
alanda da halk sulaması yapılmaktadır. 2023 yılında ekonomik olarak sulanabilir
8.5 milyon hektar arazinin bugün itibarıyla sulanmayan 2.766 milyon hektarlık
kısmının da işletmeye açılması planlanmaktadır (Anonim, 2012).

Tablo 2.1 KOP’a ilişkin bazı bilgiler

Konya Kapalı Havzası Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerini kapsayan bir
havzadır (Şekil 2.1). Hali hazırda bölgenin geliştirilmesi için KOP adında bir proje
hayata geçirilmiştir. KOP’a ilişkin bazı bilgiler Tablo 2.1’de verilmiştir. Proje alanı
Türkiye yüzölçümünün %8.3’üne karşılık gelen 65322 km²’yi kapsamaktadır.
Genel olarak nüfusa bakıldığında ülke nüfusunun %4’ü (yaklaşık 3 milyon) KOP
bölgesinde hayatlarını sürdürmektedirler. DSİ verilerine göre bölgede yaklaşık
3 milyon ha tarıma elverişli arazi bulunmaktadır. Mevcut su kaynaklarına ilişkin
projelerin tamamen geliştirilmesi ve suyun tasarruflu kullanılması koşulunda
ancak bu arazinin 1/3’ünden (1.1 milyon ha) biraz fazlasının sulanabilmesi
hedeflenmektedir. Tarıma elverişli arazinin tamamen sulanabilmesi için ise en
az 7 milyar m3 daha suya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebepten dolayı bölgede
yapılacak sulu tarım faaliyetlerinin mutlaka suya göre yapılması önemlidir. Konya
ovası jeolojik formasyonlara bağlı olarak farklı toprak tiplerine sahiptir. Ovanın
güneydoğu ve doğusundaki volkanik kökenli arazi üzerinde kalkersiz kahverengi
topraklara; ovanın kuzey ve güneyindeki kalkerli sahalarda kırmızı-kahverengi
topraklara rastlanır. Ova tabanında ise akarsuların getirmiş olduğu periyodik
karakterli alüvyon üzerine alüvyal topraklar; killi ana materyal üzerinde ise yaygın
vertisoller; bataklık sahalarda ise yaygın şekilde hidromorfik alüvyal topraklar
sıklıkla yer almaktadır (Anonim, 2012).

Bölge

Konya

Niğde

Aksaray

Karaman

Yüzölçümü (km²)

63880

39559

7400

7997

8924

Rakım (m)

-

1 016

1208

980

1 025

Yıllık ortalama yağış (mm)

398.4

397.9

356.7

336.6

449.6

Ortalama akış verimi (l/s/km²)

3.1

2.5

3.3

1.6

6.8

Ortalama akış/yağış oranı

0.24

0.20

0.29

0.15

0.47
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2.2 Su Varlığı
Çok sayıda kaynak dünyadaki su miktarının toplam 1.4 milyar km3 olduğunu
bildirmektedir. Bunun yaklaşık %97.4’ü okyanuslarda ve denizlerde tuzlu su olarak
bulunurken %2.6’sı ise tatlı su olarak adlandırılmaktadır. Bu değerin yaklaşık
%90’lık bölümü de kutuplarda buzul şeklinde bulunmaktadır.
Türkiye’de yıllık ortalama yağış yaklaşık 643 mm olup, yılda ortalama 501 milyar
m3 suya tekabül etmektedir. Bu suyun 274 milyar m3’ü toprak ve su yüzeyleri
ile bitkilerden olan buharlaşmalar yoluyla atmosfere geri dönmekte, 69 milyar
m3’lük kısmı yeraltı suyunu beslemekte, 158 milyar m3’lük kısmı ise akışa geçerek
çeşitli büyüklükteki akarsular vasıtasıyla denizlere ve kapalı havzalardaki göllere
boşalmaktadır. Yeraltı suyunu besleyen 69 milyar m3’lük suyun 28 milyar m3’ü
pınarlar vasıtasıyla yerüstü suyuna tekrar katılmaktadır. Ayrıca komşu ülkelerden
ülkemize gelen yılda ortalama 7 milyar m3 su bulunmaktadır. Böylece ülkemizin
brüt yerüstü suyu potansiyeli 193 milyar m3 olmaktadır. Yeraltı suyunu besleyen
41 milyar m3 de dikkate alındığında, ülkemizin toplam yenilenebilir su potansiyeli
brüt 234 milyar m3 olarak hesaplanmıştır. Ancak günümüz teknik ve ekonomik
şartları çerçevesinde, çeşitli maksatlara yönelik olarak kullanılabilecek yerüstü
suyu potansiyeli yurt içindeki akarsulardan 95 milyar m3, komşu ülkelerden
yurdumuza gelen akarsulardan 3 milyar m3 olmak üzere, yılda ortalama toplam 98
milyar m3’tür. Yeraltı suyu potansiyeli olarak belirlenen 14.7 milyar m3 ile birlikte
ülkemizin kullanılabilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda ortalama toplam 112
milyar m3 olup, bunun 44 milyar m3’ü kullanılmaktadır. Yüzey suyunun ekonomik
olarak kullanılmasının uygun olmadığı veya yetersiz olduğu alanlarda sulama
suyu talebi yeraltı suyundan karşılanmaktır. Ülkemizde 14.7 milyar m3 yeraltı suyu
rezervi bulunmakta ve mevcut rezervin 13.56 milyar m3/yıl tahsisi yapılmıştır.
KOP kapalı havzasının yıllık yağış ortalaması 398 mm olup Türkiye ortalamasından
yaklaşık %40 daha eksik yağış almaktadır. Bu da önemli miktarda su açığını ortaya
çıkarmaktadır (Anonim, 2012).
Tablo 2.2 KOP’un Su Kaynakları Potansiyeli

Şekil 2.1 Konya Kapalı Havzası
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Bölge

Konya

Niğde

Aksaray

Karaman

Yerüstü suyu (hm3/yıl)

5949

2939

764

432

1814

Yeraltı suyu (hm3/yıl)

2404

1508

394

258

244

Toplam Su Potansiyeli

8353

4447

1158

690

2058
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Konya Ovası’nda yeraltı suları yağışlarla, yüzey akışları sonucu veya doğal
yollardan oluşan göllerdeki sızmalarla, sulamalarla ve barajlardaki kaçaklardan
beslenmektedir. Yeraltı suyunun akımı genellikle güneybatıdan-kuzeydoğuya
doğrudur. Sahanın güney ve batında bulunun Kretase ve Neojen kalkeri ile marnlar
geçirimli oldukları için yüzey sularının yeraltı suyuna inmesini kolaylaştırmaktadır.
Ovada yeraltı suyu seviyesi aylara göre değişmektedir. Kasım-Ocak dönemlerinde
yağışların artması ve buharlaşmanın azalması ile yeraltı suyunda yükselme görülür.
Nisan-Haziran dönemleri yeraltı suyu seviyesinin en yüksek olduğu dönemlerdir.
Bu dönemden sonra yağışın azalması ve buharlaşmanın artması nedeni ile yeraltı
suyu seviyesinde Eylül ve Ekim aylarında önemli bir alçalma gözlemlenir (Anonim,
1975).
Konya Kapalı ve Tuz Gölü Havzasının kirletici yük parametrelerinin,
matematiksel modeller oluşturularak istatistiksel değerlendirilmeleri yapılmıştır.
Bu değerlendirmelere göre; deterjan, azot, yağ ve gres, organik madde, serbest
kükürt, nitrat, florür, fosfor ve cıva gibi parametrelerin Tuz Gölü’nde kirlenmeye yol
açtıkları sonucuna varılmıştır. Kurşun, çinko, demir, kadmiyum, arsenik ve bor gibi
parametrelerin de gölün kirlenmesinde önemli bir rol oynadıkları belirlenmiştir
(Anonim, 2004).

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Konya Ovası toprakları için yapılan en kapsamlı çalışma Driessen tarafından
gerçekleştirilmiş olup 1970’de yayımlanmıştır. Çalışmanın sonuçları kısaca iki
başlık altında aşağıdaki gibi özetlenebilir.
3.1 Ovanın Su Kaynakları ve Kalitesi
Konya ovasının en önemli akarsu kaynağı Çarşamba nehridir. Diğer kaynaklar
çok düşük debilere sahiptir. Tuz konsantrasyonu bakımından en yüksek
değer Çamurluk kaynağında 320 ppm olarak belirlenmiştir. Ovanın en önemli
yüzey suyu kaynaklarından biri olan Çarşamba nehri ortalama 260 ppm’lik tuz
konsantrasyonuna sahiptir. Tablo 3.1’de Konya ovasının önemli su kaynakları
ve bunların tuzluluk açısından önemli bazı parametreleri verilmiştir. Sodyum
açısından en yüksek risk SAR değeri Çarşamba kaynağındadır.
Ovadaki yeraltı su kaynaklarından alınan örneklerde yapılan analizler
sonucunda Richards (1954) ve Wilcox (1955) kriterlerine göre yapılan SAR
sınıflamaları ve bunların havzada kapladıkları alan oranları Tablo 3:2’de verilmiştir.
Ovadaki yeraltı sularının durumu kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir;

Tablo 3.1 Konya Ovası önemli su kaynaklarının bazı özellikleri

• Ovadaki yeraltı sularının %86’sının SAR değeri 4.5’den düşüktür. Diğer bir
ifadeyle sodyumluluk potansiyeli düşüktür.
• Ovadaki yeraltı sularının %2.3’ün de SAR değeri 17’yi aşmakta olup buda
kuvvetli sodyumluluk tehlikesini göstermektedir.
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EC (dS/m)

Yıllık Debi
(106 m3/Yıl

Na+
(meq/l)

Ca2+ + Mg2+
(meq/l)

SAR

Çarşamba

0.40

400

0.60

3.59

0.45

Selereki

0.40

-

0.25

4.23

0.17

Zanopa

0.30

168

0.21

3.00

0.17

Sille

0.45

3.5

0.38

4.40

0.26

Ayrancı

0.30

31.7

0.17

3.23

0.13

Çamurluk

0.50

17.6

0.43

4.70

0.28

Tablo 3.2 Ovadaki yeraltı sularının SAR sınıfları ve bunların dağılım oranları

Sınıf

SAR

Ovadaki dağılım oranı (%)

1

0 —-4.5

86.2

2

4.5—- 8.5

7.4

3

8.5—17

4.3

4

>17

2.3

Havzada kullanılan sulama suları yüksek tuz konsantrasyonuna sahip ancak
alkalilik tehlikesi düşük sular olarak nitelendirilebilir (Şekil 3.1). Karapınar’ın kuzey
ve güney doğusu ile güneydeki Zengen bölgesinde yüksek tuz içeriği ve SAR
değeri birlikte belirlenmiştir.
Richards’ın (1954) sınıflamasına göre yapılan değerlendirme ve ovadaki
bulunma oranı Tablo 3.3’te verilmiştir. Ova yeraltı sularının %86.8’i orta ve yüksek
oranda tuzluluk göstermektedir. Yeraltı sularının %13.2’si sodyum açısından
sorunludur. Ovanın büyük bölümünde özellikle Çumra yakınlarındaki kumlu tepe
civarlarında ve Karapınar’ın güney doğusundaki marl topraklara sahip alanlarda
sulamada pompajla çıkarılan yeraltı suları yoğun şekilde kullanılmaktadır. Yeraltı
suyu kalitesinin, özellikle havzanın ortasında Karapınar’ın güney ve doğusundaki
volkanik kökenli tuzluluk içeren sığ taban suyunun buharlaşmasından büyük
ölçüde etkilenmektedir. Karapınar’ın güneyindeki volkanik bir dağ olan Meke
dağı yakınlarındaki yeraltı sularının iletkenlik değerleri 50 dS/m’yi aşmakta
ve SAR açısından da son derece yüksek değerlere sahiptir. Krater gölünde ise
durum daha da kötüdür. Havzanın batı bölümündeki yeraltı sularında artan tuz
konsantrasyonuyla birlikte durum daha da kötüleşmektedir. Özellikle Konya’nın
doğusunda bu daha da belirgindir.

• Havzanın batısındaki Çarşamba nehri çevresinde birkaç noktada yüksek
SAR’dan kaynaklı problemli alanlar bulunmaktadır.
• Karapınarın kuzey ve doğusunda, taban suyunun buharlaşması ve karbonatlı
veya sülfatlı kalsiyumun çökelmesi nedeniyle SAR değerleri çok yüksektir. Ancak
bu durum sodyumluluğu temsil etmez.

Kaynaklar
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Tablo 3.3 Konya Ovası yeraltı sularının Richards’a (1954) göre sınıfları ve dağılım oranları

Uygunluk Sınıfı

Sodyum İçeriği

Tuzluluk Tehlikesi

Havzada Kapladığı Alana (%)

1

Düşük

Orta

30.0

2

Düşük

Yüksek

56.8

3

Düşük ve Orta

Çok Yüksek

9.0

4

Yüksek

Çok Yüksek

2.3

5

Çok Yüksek

Çok Yüksek

1.9
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Simge

1

2

3

4

5

Sınıf

C2S1

C3S1

C4S2 (C4S1)

C4S3

C4S4

Şekil 3.1 Konya Ovası yeraltı sularının Richards (1954) sınıflamasına göre dağılımı

Jipsli topraklar özellikle Ereğli’nin doğusunda yer alan Bahçeli Köy civarındadır.
Söz konusu köyün toprakları ağırlıklı olarak saf jips ve kahverengi topraklardan
oluşmaktadır. Ovada, toprakların tuzlanmasıyla doğrudan ilişkili olan ve aynı
zamanda da volkanik aktiviteye sahip olan fay hatları Bor ilçesindeki Kara Dağa
doğru uzanmaktadır. Ova volkanik tuzlu krater göllerine sahiptir. Yüksek tuz
içeriğine sahip kül ve pomza ile çevrili olması nedeniyle bu bölgedeki topraklar
yüksek oranlarda tuz içerirler. Benzer durum Karapınar bölgesi yakınlarında
bulunmaktadır. Özellikle volkanik göl sınırları boyunca uzanan tuz kabukları söz
konusu alanda yüzeyde rahatlıkla görülmektedir. Akhüyük yakınlarındaki volkanik
aktiviteler sonucu oluşan ve elektriksel iletkenlik değeri 49.6 dS/m’yi bulan
sular bulunmaktadır. Bu sular bikarbonat bakımında zengindir. Ova toprakları
solonetzic özellikler göstermektedir. Özellikle ovanın uzak doğusunda volkanik
birikintilerde toksik seviyede bor elementi bulunmaktadır. Konya ovasında sadece
yüksek alkalilik gösteren alan hemen hemen yok denecek kadar azdır. Ancak
düşük kottaki bölgelerde az miktarlarda da olsa bulunabilmektedir. Sönmez ve
arkadaşları, (1980) Çumra ovasında gerçekleştirdikleri çalışmada alkaliliğin eser
miktarda olduğunu ve ıslahının da sadece yıkama suyuyla mümkün olabileceğini
dile getirmektedirler.
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3.2 Ovada Toprak Tuzluluğu
Konya Ovasında yapılan tuzluluk ve alkalilik etütlerine göre; toprağın ilk 40
cm’lik bölümünde hafif tuzluluk söz konusudur. Havzanın doğusu ve Karapınar
ilçesinin kuzeyi dışındaki alanlarda toprakların elektriksel iletkenlik değerleri
oldukça yüksektir. Havzanın batısındaki tuzlu toprakların dağılımı çok daha
karmaşıktır. Bunun nedeni batı bölümdeki dağlardan doğan yeraltı ve yer üstü
su kaynaklarıdır. Özellikle Çumra’nın kuzeyinde Çarşamba nehri ve yeraltı suları
vasıtasıyla sulanan alanlara önemli miktarda tuz akışı olmaktadır. Ova toprakları
5 farklı tuzluluk sınıfında toplanmış ve dağılım oranlarıyla birlikte Tablo 3.4’de
gösterilmiştir. Çok şiddetli tuzluluk gösteren ve ikincil kaynaklardan kaynaklanan
tuzluluğun olduğu bölgelerdeki en önemli ikincil tuzluluk kaynağı taban suyunun
buharlaşması sonucu oluşan tuzluluktur.
Tablo 3.4 Ova topraklarının tuzluluk değerleri ve bunların dağılımı

Tuzluluk Sınıfı

Toplam
Alandaki
Yüzdesi (%)

Kendinden
Solonchaks

İkincil
Kaynaktan
Solonchaks

0—2 mmho/cm (Tuzsuz)

61.0

-

-

2—4 mmho/cm (Az Tuzlu)

15.0

7.0

8.0

4—8 mmho/cm (Orta Derecede Tuzlu)

8.5

4.0

4.5

8—16 mmho/cm (Şidetli Tuzlu)

7.0

2.0

5.0

> 16 mmho/cm (Çok Şiddetli Tuzlu)

8.5

0.5

8.0

Konya ovasındaki tuzların kökeni farklıdır. En büyük grubu deniz tortularından,
volkanik yataklardan ve kayaların aşınmasından meydana gelen tuz grubu
oluşturmaktadır. Tüm havzanın altı eski deniz tortularıyla kaplıdır. Bu nedenle de
ovada yüksek oranda çözünmüş tuz, jips ya da her ikisi birlikte bulunmaktadır.
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Simge

SAR Değeri ve Derinliği

Simge

SAR Değeri ve Derinliği

1

< 4.5

6

8.5-17 (40 cm’den daha yukarıda)
<4.5 (40 cm’den daha derinde)

2

< 4.5 (40 cm’den daha yukarıda)
4.5-8.5 (40 cm’den daha derinde)

7

< 8.5-17 (40 cm’den daha yukarıda)
> 17 (40 cm’den daha derinde)

3

< 4.5 (40 cm’den daha yukarıda
8.5-17 (40 cm’den daha derinde)

8

> 17

4

4.5-8.5

9

> 17 (40 cm’den daha yukarıda)
< 4.5 (40 cm’den daha derinde)

5

8.5-17

10

> 17 (40 cm’den daha yukarıda)
> 8.5-17 (40 cm’den daha derinde)

Not: Dikkate alınan toprak derinliği 40 cm’dir.
Şekil 3.2 Konya ovası alkalilik haritası
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Karapınar’ın güney ve doğusundaki volkanik konik bölgelerdeki derin
yapıdaki topraklar, tuzluluktan etkilenmemiştir. Yüksek oranda Na içeren bu
tuzlar toprak yüzeyinden sızarak 2 m derinlikte Değişebilir Sodyum Yüzdesi (DSY)
yüksek değerlere çıkarabilmektedir. Bunun nedeni de yüksek geçirgenlik ve
gözenekliliktir. Olası çökelmeler yüksek ve geniş gözeneklilik nedeniyle yüzeyde
görülemeyebilir. Kolüviyal yamaç topraklarda 60 cm veya daha derinde volkanik
materyale sahip topraklar çok yüksek SAR değerine sahip olmalarına rağmen
alkalilik belirtisi göstermemektedirler. Ovadaki alkaliliğin dağılımı Şekil 3.2’de
gösterilmiştir. 1970 yılında hazırlanmış bu alkalilik haritasına göre SAR değerinin
17’yi aştığı ve DSY değerlerinin %15’in üzerinde olduğu alanlar; Karapınar’ın
doğusu ve kuzeyidir. Ayrıca Konya’nın kuzeyinde ki Ashm bataklığında ve
Çumra’nın doğusundaki Ürünlü köy yakınlarında ki küçük alanlardır.

kuraklık nedeniyle hali hazırda marjinal durumda olan kireçli bölgelerin büyük
bölümünde tarımsal üretim ekonomik değildir. Üretimin ekonomik olabilmesi
için topraktaki tuzun bitki kök bölgesinin altına düşürülmesi ve burada tutulması
gereklidir. Ova genelinde baskın tuzlar zararsız olan kalsiyum karbonat,
magnezyum karbonat ve jipstir. Çumra ovasının %80’ninde yanlış sulamalar ve
sızmalardan kaynaklı olarak tuz birikimi sorunu bulunmaktadır.

Alkali toprakların belirlendiği alanlar son derece tuzlu alanlardır. Demirkent
– Hotamış hattının kuzeyinde alkalilik eğim boyunca belirgin bir şekilde
bulunmaktadır. Bu hat boyunca, DSY 15’i geçmemekte ve orta derecede alkalilik
eğilimi sergilemektedir. Ovanın iyi drene olmuş güney, kuzey ve batı bölümünde
ise az miktarda alkali alan bulunmaktadır. Konya’nın batısında, Çumra’nın
kuzeyinde sulama nedeniyle alkalilik karmaşık bir yapı sergiler. Konya ovasındaki
alkalilik sınıfları ve bunların dağılım oranları Tablo 3.5’de verilmektedir. Yaklaşık
%22’lik bir oranda 120 cm’nin üstünde ki yani yüzeye yakın bölüm, ciddi bir
şekilde tuzluluktan etkilenmiştir. Söz konusu bu toprakların ıslahı için kimyasala
ihtiyaç bulunmamaktadır. Bunun nedeni de bünyelerinde yüksek oranda jipsin
bulunmasıdır.
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Konya ovası topraklarının pH’sı ve değişimi Şekil 3.3 ve Tablo 3.6
gösterilmiştir. Ova genelinde sodalı toprakların olduğu alanlar ise Tablo 3.6’da
verilen pH sınıflarından sadece 4. Sınıftır. Diğer bir ifadeyle pH değerinin 8.5’in
üzerinde olması gerekir. Bu da ova içinde nadiren görülen bir durumdur.
Sodyum karbonatın bulunduğu küçük bir alkali alan Karapınar’ın kuzeyinde
ve doğu merkezindedir. Demirkent’in güneyinde toprak pH’sı 7.6’nın üstüne
çıkmamaktadır. Ovanın %92.8’nin pH’sı 8’i aşmaz iken %7.2’sinin pH değeri 8’in
üzerindedir. Buradan da anlaşılacağı üzere alkalilik çok az alanda bulunmaktadır.
Tablo 3.6 Konya ovası topraklarının pH sınıflaması ve dağılım oranları

pH Sınıfları

pH Sınır Değerleri

Ovadaki Oranı (%)

1

< 7.6

45.2

2

7.6—8.0

47.6

3

8.0—8.5

5.5

4

>8.5

0.8

5

3 ve 4. Sınıf karışımı

0.9

Tablo 3.5 Konya Ovası topraklarının alkalilik sınıfları ve dağılım oranları

Sınıf

Derinlik (cm)

SAR Değer

Havzadaki Oranı (%)

1

0-120

> 4.5

69.7

2

< 40
> 40

< 4.5
4.5 - 8.5

5.7

3

< 40
> 40

< 4.5
8.5 - 17

0.3

4

0-120

4.5 - 8.5

2.7

5

0-120

8.5 - 17

8.4

6

< 40
> 40

8.5 - 17

1.3

7

< 40

8.5 - 17

3.5

8

0-120

> 17

9

< 40
> 40

> 17
< 4.5

7.1

10

< 40
> 40

>17
8.5 - 17

1.0

Toplam

100.0

Havzanın batısında Çarşamba sulama sisteminin 1912 yılında kurulmasından
sonra bitki verimi başlangıçta yükselerek dalgalanma sergiledikten sonra kademeli
bir şekilde azalma göstermiştir. Şu an durum sulanan alanların dışında daha
kötüdür. Sulanan alanlardaki yanal sızmalar toprak profilinde tuzların birikmesine
ve sığ taban sularının oluşmasına neden olmuştur. Yani zayıf toprak koşulları ve
60
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Son yıllarda artan yoğun tarım faaliyetleri ve yoğun gübreleme işlemine
ek olarak yetersiz yağışlar ve artan sulamalar tuzluluk sorununu daha da
büyütmektedir. Dünyadaki tarım alanlarının %15’i erozyonla birlikte fiziksel ve
kimyasal bozulmayı da içeren toprak tuzluluğunun etkisinde bulunmaktadır
(Wild, 2003). Bu oran ülkemizde sulanan alanlar içinde %32 civarındadır. Daha
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öncede dile getirildiği üzere dünyada tuzluluk ve sodyumluluktan etkilenen alan
miktarı toplam alanın yarısından fazladır.

4. Su kalitesinin belirlenmesi ve izlenmesi: Havzada yoğun bir şekilde farklı
katmanlardan yeraltı suları çekilmektedir. Bölgedeki kuyu sularının kalitesi
mutlaka belirlenmeli ve bunların izlenmesi sağlanmalıdır. Özellikle toprak
tuzluluğu ve bitki besin elementleri açısından bu durum çok önemlidir. Uygulanan
gübreleme programlarının başarısı su kalitesine bağlıdır. Bazı bölgede su kalitesi
açısından sakıncalı sular yaygın şekilde sulamalarda kullanılmaktadır. Bu durum
sürdürülebilirliği etkileyen en önemli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Özellikle ovada yapılan basınçlı sulama sistemlerinin kullanıldığı bölgelerde
olası tuzlanmaya karşı mutlaka yıkama suyu sulamalarla birlikte uygulanmalıdır.
Bu nedenle de sulama yapılan alanlarda drenaj ihtiyacı olan bölgelerin drenaj
sistemlerinin kurulması sağlanmalıdır. Ayrıca sulamalarda atıksuyun kullanıldığı
bölgelerde hem sulama suları hem de toprak ve bitki birlikte dikkatli bir şekilde
izlemeye alınmalıdır. Olası problemlerin önceden belirlenerek gerekli önlemlerin
alınması ile sürdürülebilir bir tarımsal üretime önemli katkılar sağlanabilir.

Yüzey ve yeraltı suları Konya ovası topraklarının hem oluşumunda hem
de gelişiminde etkilidirler. Dağlardan kaynaklanarak ovaya inen sürekli ya da
mevsimlik sular, bol miktarda sediment taşırlar. Ovadaki yeraltı sularının ve
göllerin su seviyeleri yağışlara bağlı olarak değişim göstermektedir. Özellikle
kuruyan ya da suyu azalan göllerde taşınan sediment killi ana materyal üzerinde
vertisol toprakların oluşmasına kaynak teşkil eder. Ovadaki yeraltı sularının
özelliklerine bağlı olarak oluşan obruk gölleri, ova topraklarının hem nitelik hem
de nicelik açısından zarar görmesine neden olmaktadır.
Türkiye’nin en kurak alanlarından olan Konya il sınırları içinde 454022 ha’lık alan,
su fazlalığı nedeni ile tarımsal üretimde kullanılamamaktadır. Bu suretle kuraklık
ile fazla ıslaklık gibi ekstrem koşulları arazinin topoğrafik yapısı ve geçirimsiz alt
toprak katmanları nedeni ile, yan yana görmek mümkündür (Anonim, 2004).
Konya kapalı havzasında yıllık yağış miktarı ortalama 400 mm civarındayken,
su gereksinimi yüksek olan şekerpancarı tarımı ağırlıklı olarak yapılmaktadır.
Şekerpancarının yıllık su gereksinimi ova için 800 mm’den fazladır. Su kaynakları
açısından özelliklede sulamanın yeraltı suları ile yapıldığı dikkate alınırsa durumun
vahameti daha da iyi anlaşılabilir. Hali hazırda bölgedeki yeraltı suyu seviyeleri
hızla düşmektedir. Konya ovası nezdinde tüm kapalı havzalar için yapılması
gereken çalışmalar aşağıdaki gibi sıralanabilir.
1. Planlama ve projelendirmelerde dikkat edilecek hususlar: Konya kapalı
havzasının da içinde olduğu kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde sulama
amacıyla yapılacak planlama ve işlemlerde mutlaka su kalitesi ve toprak tuzluluğu
dikkate alınmalıdır. Diğer bir ifadeyle sulamada kullanılacak suların kaliteleri
uygulanacak toprak ve bitki koşulları dikkate alınarak ayrıntılı bir şekilde birlikte
değerlendirilmelidir. Yapılan tarımsal üretimin sürdürülebilirliği buna bağlıdır.
2. Havzanın seri bazlı toprak etütlerinin yapılması: Havza topraklarının en kısa
sürede seri bazlı toprak etütlerinin tamamlanması gerekmektedir. Bu durum hem
sulama açısından hem de diğer işlemler için gereklidir. Sürdürülebilir bir tarımsal
üretim ancak uygun girdilerin gerektiği şekilde sağlandığı sistemlerde mümkün
olabilmektedir. Yapılacak etütler sonucunda önemli bir veri tabanı oluşturulmuş
olacaktır.
3. Toprak tuzluluğunun mekânsal değişiminin belirlenerek izlenmesi: Toprak
tuzluluğunun belirlenmesinde Elektro Manyetik İndiksiyon (EMI (EM38 vb.))
aletinden yararlanılarak havzanın en kısa sürede tuzluluk haritası hazırlanmalıdır.
Belirlenen sorunlu alanlarda acilen ıslah programları başlatılmalıdır. Ayrıca
düzenli olarak ovanın tuzluluk haritaları güncellenmelidir. Bu şekilde yapılacak
izlemeler neticesinde oluşması muhtemel sorunlar, oluşma aşamasında tespit
edilerek çözüme kavuşturulacaktır. Böylelikle sürdürülebilir bir tarımsal üretimin
en önemli engellerinden bir tanesi olan toprak tuzluluğunun olası etkileri ortadan
kaldırılacak ya da azaltılacaktır.
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5. Bitki desenin belirlenmesi ve izlenmesi: Bölgede yetişme periyotunda
susuzluğa karşı dirençli veya nispeten daha az su isteyen bitkilerin tarımı yapılmalı
ve bu da teşvik edilmelidir.
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KÖY KANALİZASYON
SULARININ DOĞAL
ARITMA SİSTEMLERİ
İLE ARITILMASI

ÖZET
Atıkların bilinçsiz bir şekilde çevreye atılması, dere ve ırmaklara arıtılmamış
suların deşarjı hava, su ve toprak kirliğine neden olup insan, hayvan ve bitki
sağlığı açısından tehlikeler oluşturmaktadır. Geleneksel arıtma yöntemlerine
göre çok daha düşük maliyetle inşa edilebilen, işletme ve bakım masrafları son
derece düşük ve kalifiye iş gücü gerektirmeyen doğal arıtma sistemleri tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yaygınlaşmaktadır. Özelikle kırsal alanda
köy kanalizasyon sularının arıtılmasında doğal sulak alanları taklit eden yapay
sulak alan (doğal arıtma) sistemlerinin sayısı her geçen yıl katlanarak artmaktadır.
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi
Belgesinde öncelikli alanlar kapsamında Kırsal Altyapının Geliştirilmesi önceliği
altında “Kanalizasyon altyapısı ihtiyaçlarının giderilmesinde, yapım ve işletme
giderleri düşük olan doğal arıtma tesislerinin yapımına öncelik verilecektir” ibaresi
yer almaktadır. Bu araştırmada doğal arıtma sistemlerinin özellikle kırsal kesimde
köy kanalizasyon sularının arıtımında kullanılma olasılıkları ve başarılı bir sistem
tasarımı için dikkat edilmesi gereken unsurlar ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler:Doğal arıtma, yapay sulak alan, evsel atık su, arıtma
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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfus artışına paralel olarak artan
gıda ihtiyacı ile birlikte su ihtiyacı da artmaktadır. Tarım en fazla su tüketen
sektör olup evsel ve sanayi sektöründe de su talebinin artması su kullanımında
sektörler arasında rekabete yol açmaktadır. Günümüzde sınırlı su kaynakların
tüm sektörlerde çevre ile uyumlu bir şekilde etkin kullanılması gerekmektedir
(Çakmak ve ark., 2003). Yirmi birinci yüzyılda hızla artan su talebi karşısında
küresel ısınma ve yanlış kullanım sonucu kullanılabilir su kaynaklarının giderek
azalması, uluslararası gündemde suyu ilk sıraya taşımıştır. Tarım, sanayi ve evsel
amaçlı kullanımlarda su kayıplarının önlenmesi, etkin su kullanımının sağlanması,
havza düzeyinde su kaynaklarının geliştirilmesi ve atık suların arıtılarak yeniden
kullanılma olanaklarının değerlendirilmesi gerekmektedir (Aküzüm ve ark., 2010).
Yüksek arıtma tesisi maliyeti ve çevre koruma yasalarının eksikliğinden dolayı
dünyanın büyük bir kesiminde ve ülkemizde atık suların büyük çoğunluğu denizlere
ve akarsulara deşarj edilmektedir. Türkiye’de kanalizasyon şebekelerinden deşarj
edilen 3,26 milyar metreküp atıksuyun 2,25 milyar metreküpü atık su arıtma
tesislerinde arıtılmakta olup arıtılan atık suyun %38,3’üne biyolojik, %32,7’sine
fiziksel, %28,8’ine gelişmiş ve %0,3’üne doğal arıtma uygulanmaktadır (Anonim,
2010).

biçimde yapılmaktadır.
Doğal arıtma sistemleri (yapay sulak alanlar) düşük maliyetli ve geniş ölçüde
doğal sulak alanları taklit eden alternatif bir atık su arıtma teknolojisi sunan
sistemlerdir. Günümüzde kırsal alanda küçük yerleşim birimlerinin, özellikle
köylerin, kanalizasyon atıklarının arıtılmasında doğal arıtma sistemi kullanımı
hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan
Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi Belgesinde öncelikli alanlar kapsamında Kırsal
Altyapının Geliştirilmesi önceliği altında “Kanalizasyon altyapısı ihtiyaçlarının
giderilmesinde, yapım ve işletme giderleri düşük olan doğal arıtma tesislerinin
yapımına öncelik verilecektir” ibaresi yer almaktadır (Anonim, 2006). Bu çalışmada,
ülkemizde kırsal alanlarda özellikle köylerde evsel atık suların arıtılmasında yaygın
bir şekilde kullanılan doğal arıtma sistemlerinin tasarım, inşa, işletme ve bakımında
dikkat edilmesi gereken hususlar ortaya konmuş ve olası başarısızlıklara karşı
alınabilecek tedbirlere yer verilmiştir.
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2. DOĞAL ARITMA SİSTEMLERİ (YAPAY SULAK ALANLAR)
Doğal arıtma sistemleri, sulak alanları taklit edecek şekilde özel olarak inşa
edilmiş yataklarda atık sulardan kirletici unsurları gidermek için doğal alanlarda
rastlanan bitki, toprak ve ilgili mikroorganizmaları içeren sistemlerdir (Anonim,
1995). Sıkıştırılmış bir kil zemin üzerine kum, çakıl, kaya vb. geçirgen bir süzücü
malzeme doldurmak suretiyle inşa edilen havuzlarda yetiştirilen bitkiler ve akımı
yönlendirmek, sıvı bekleme süresini ve su seviyesini düzenlemeye yönelik bir
takım mühendislik unsurlarını içeren yapılardır (Şekil 1). Günümüzde doğal arıtma
sistemleri evsel atık suların arıtımı (Çakmak ve Apaydın, 2010), tarımsal atık suların
arıtılması (DuBowry ve Reaves, 1994), arazilerden yıkanıp gelen suların arıtılması
(Dombush, 1989) gibi farklı amaçlara yönelik olarak inşa edilip kullanılmaktadır.
Doğal arıtma sistemleri, diğer arıtma sistemlerine nazaran daha basit ve
ucuz inşaat maliyeti, düşük enerji ve işletme giderleri, uzmanlaşmış personel
gerektirmeme, çevreyle uyumlu olma ve birçok sulak alan organizmasına yaşam
ortamı teşkil etme gibi bir dizi avantaj ve üstünlüğe sahiptir. Bu avantajlarının yanı
sıra doğal arıtma sistemleri konvansiyonel sistemlere nazaran daha geniş bir alan
gerektirip sistem performansı konvansiyonel sistemlerinkinden daha az tutarlılık
arz eder ve performans değişen iklim koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir
(Anonim, 1995).
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Sanayinin gelişmesi ve kentleşme ile birlikte evsel ve endüstriyel atık suların
miktarı giderek artmaktadır. Bu suların arıtılmadan alıcı ortamlara verilmesi,
bilinçsiz kullanılan tarımsal ilaç ve gübre nedeniyle akarsu, göl, yer altı suyu gibi
su kaynakları kirlenmekte, su kalitesi düşmekte ve kullanılamaz hale gelmektedir.
Büyük kentlerde arıtma sistemleri hızla kurulmaya devam etmektedir. Ancak
ülkemizde yerleşim birimlerinin tümünde arıtma sistemi mevcut değildir.
Özellikle kırsal alanlarda altyapısı yetersiz birimlerde, evsel atık sular hiçbir işleme
tabi tutulmadan doğrudan açık alanlara, akarsulara ya da yeraltına fosseptik
tanklara verilmektedir. Bu yörelerde arıtma sistemi kurulması ekonomik yönden
uygun değildir.

2013
KONYA

Kırsal alanlarda, evsel atık suların çevreye zarar vermeden tekrar kullanılmasını
tamamen doğal yollarla sağlayan doğal arıtma sistemleri kurulmaktadır. Doğal
arıtma sistemlerine yapay sulak alan da denilmektedir. Bu sistemlerde arıtma; açık
arazide toprak, su, sucul bitki, mikroorganizmalar ve atmosfer arasında doğal bir
* Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, zekigokalp@yahoo.com
** Yrd. oç. Dr.,Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, mhsahin@hotmail.com
*** Prof. Dr.,Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Belgin.Cakmak@agri.ankara.edu.tr

Şekil 1. Doğal arıtma sistemi
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Doğal arıtma sistemleri evsel atık su arıtıma sisteminin temel bir parçası olarak
da tasarlanabilir (Şekil 2). Deşarj kriterlerini sağlayabilmek için doğal arıtma
sistemi ile birlikte bir dizi ön veya son muamele gerekebilir, bu durumda doğal
arıtma merkezi bileşeni teşkil eder (Anonim, 2011).

Ülkemizde doğal arıtma teknolojisi hayli yeni olup ilk olarak 2004 yılında
Ankara’nın bir köyünde uygulanmıştır. Bunun hemen öncesinde Orta Doğu
Teknik Üniversitesinde pilot ölçekli yapay sulak denemeleri (Korkusuz ve ark.,
2003) ve Şanlıurfa Viranşehir’de sulak alan tasarımı çalışmaları gerçekleştirilmiştir
(Yıldız ve ark., 2003). İlk yıllarda bu sistemler mülga Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından tasarlanıp inşa edilirken günümüzde İl Özel İdarelerince
inşa edilmekte ve genellikle nüfusa bağlı tasarlanmış tip projeler kullanılmaktadır.
İnşa edilen sistemler “yüzey altı yatay akışlı yapay sulak alan” şeklinde tasarlanmış
sistemlerdir. İl Özel İdaresince 500 nüfuslu bir yerleşim birimi için tasarlanmış bir
tip proje Şekil 4’de verilmiştir.

Şekil 2. Doğal arıtma sisteminin (yapay sulak alanların) arıtma sistemi içindeki yeri (EPA, 1999)
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Doğal arıtma sistemleri açık su yüzeyi ve üzerinde çıkan bitkilerden oluşan
ve doğal sulak alanlara hayli benzerlik gösteren serbest yüzey akışlı sistemler
(Şekil 3a) ve içinden su akışı olan derecelendirilmiş bir filtre malzemesi ile dolu
yataklardan oluşan ve isteğe bağlı olarak bitki ekimi de yapılabilen yüzey altı
akışlı sistemler (Şekil 3b) olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır (Anonim, 2011).

(a)

Şekil 4. 500 nüfuslu bir yerleşim birimi için kullanılan tip proje
(b)
Şekil 3. Yapay sulak alan tipleri (a) Serbest yüzey akışlı sistem (b) Yüzey altı akışlı sistem (EPA, 1999)

Genel itibariyle doğal arıtma sistemlerinin tasarımı doğal sulak alanları taklit
eder tarzda olup su kalitesini arttırmada en etkin yönlerinin ön plana çıkarıldığı
süreçlerdir. Başarılı bir doğal arıtma sistemi tasarımı için aşağıdaki hususlar göz
önünde bulundurulmalıdır (EPA 1995);
• Tasarımı olanaklar ölçüsünde basit tutulmalıdır, karmaşık teknolojik
yaklaşımlar başarısızlığa davetiye çıkarabilir.

3.

YÜZEY ALTI YATAY AKIŞLI YAPAY SULAK ALANLAR

Yüzey altı akışlı sistemler giriş yapıları, kil veya sentetik geçirimsiz bariyer
tabakası, havuz içini dolduran gevşek derecelendirilmiş filtre malzemesi, bu
malzeme içine ekili sucul bitkiler ve su seviyesi kontrol düzeneği olan çıkış
yapılarından oluşmaktadır (Şekil 5). Bu sistemlerin bir kısmı sürekli ve doygun
koşullarda yatay akım içerirken bir kısmı da düşey yönlü akış içermektedir. Yüzey
altı akışlı yapay sulak alanlar bitkili veya bitkisiz olarak kullanılabilir.

• En az bakım gerektirecek şekilde tasarım yapılmalıdır.
• Cazibe ile akış gibi doğal enerji kullanabilecek şekilde tasarım
gerçekleştirilmelidir.
• Ortalama değerlere göre değil ekstrem hava ve iklim koşullarına göre
tasarım yapılmalıdır.
• Doğal peyzajla uyumlu ve doğal topografya ile entegre bir tasarım olmalıdır.
• Dikdörtgen, keskin köşeli havuzlar ve kanallar gibi aşırı mühendislik
yapılarından kaçınıp olanaklar ölçüsünde doğal yapı taklit edilmeye çalışılmalıdır.
• Sisteme zaman tanınmalı, yapay sulak alanlar bir gecede fonksiyon
gösterecek yapılar olmayıp arzu edilen performans değerlerine ulaşmak uzun
zaman alabilir.
66

Şekil 5. Yüzey altı akışlı yapay sulak alan sisteminin unsurları (EPA, 1999)
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Yüzey altı akışlı sistemlerin tasarımında da serbest yüzey akışlı sistemlerde bir
takım performans, hidrolojik ve hidrolik kriterler göz önünde bulundurulmalıdır.
Bu sistemlerde yüzeyde su gözlenmez ve atık su akışı filtre malzemesi içinde olup
tavsiye edilen akış rejimi Şekil 6’de gösterilmiştir (EPA, 1999).

Doğal arıtma sistemlerinde karşılaşılan en yaygın problemler yer seçimi,
filtre malzemesi tıkanıklığı, bitkilendirme, sızma, işletme-bakım ve izlemedeğerlendirme olarak sıralanabilir (Gökalp ve Çakmak, 2013). Doğal arıtma
sistemi inşa edilecek herhangi bir yerin uygunluğu çeşitli faktörlere bağlı olarak
değerlendirilir. Bunlar: Filtre malzemesi, toprak kimyası, hidroloji/jeomorfoloji,
vejetasyon, nesli tehlikede olabilecek türlerin veya kritik habitatların varlığı, yaban
hayatı, sosyo-kültürel etkiler, çevre peyzajı, arazi kullanımı kriterleri, emniyet ve
sağlık açısından olası etkiler. Tüm bu unsurlar eşliğinde nihai proje için en uygun
alan seçilmeye çalışılır (Anonim 2000). Kuru dere yatakları, sel geçitleri veya taşkın
sahaları gibi yüzey akışa maruz kalacak taban araziler doğal arıtma sistemleri için
seçilebilecek yanlış yerlerdir.

Şekil 6. Yüzey altı akışlı sistemlerde tercih edilen akış rejimi (EPA, 1999)

Bu sistemlerde en temel bileşen havuz-içi dolgu veya filtre malzemesidir. Yüzey
altı akışlı sistemlerde havuz dolgu malzemesi bitkiler için kök ortamı teşkil eder,
giriş ve çıkışta akımı dağıtma ve toplamada yardımcı olur, mikrobiyal gelişme
için yüzey alanı sunar ve partikülleri tutar veya filtre eder. İyi bir bitkilendirme
için dolgu üst katmanı kök gelişimine olanak sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.
Dolgu malzemesi olarak farklı boyutlarda ve türlerde malzeme denenmesine
rağmen tek herhangi bir boyut veya malzemenin avantajlı olduğuna dair somut
bir delil yoktur. Burada en temel kriter, malzeme boyutunun bir alttaki katmanın
içine oturma yapmayacak şekilde seçilerek derecelendirilmesidir. Kök bölgesi
malzeme boyutu 20 mm yi geçmemeli ve kalınlığı en az 100 mm olmalıdır.
Havuz içi dolgu malzemesine ilişkin diğer boyutlar Şekil 5’de verilmiştir. Dolgu
malzemesi üst yüzeyi bitkilendirmede ve bakım çalışmalarında kolaylık sağlaması
açısından düz olmalı ve taban yüzeyi ise sistem boyunca üniform bir su seviyesi
sağlayacak şekilde yaklaşık %1 eğimle inşa edilmelidir.
Giriş borusu olası kısa devreleri ve filtre malzemesi tıkanmalarını önleyecek
ve eş bir su dağılımı sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Çıkış borusu ise yine
benzer şekilde kısa devreleri önleyecek şekilde, eş düzeyde su toplamaya imkan
veren ve operatöre su seviyesini ve drenaj imkanlarını kontrol etme olanağı
sağlar tarzda inşa edilmelidir. Yüzey altı akışlı yapay sulak sistemleri için tasarım
parametrelerine ilişkin önerilen değerlerden bazıları Tablo 1’de özetlenmiştir
(EPA, 1999). Sistem giriş ve çıkışlarında atık su dağıtımı ve arıtılmış su toplama
amacıyla perfore borular kullanılmaktadır.
Tablo 1. Yüzey altı yatay akışlı sistemler için bazı tasarım parametreleri
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Parametre

Tasarım Kriteri

BOD

6 g/m2-gün – 30 mg/L giriş için

TSS

20 g/m2- gün – 30 mg/L giriş için

Derinlik

Dolgu malzemesi: 0,5-0,6 m
Su: 0,4-0,5 m

Uzunluk

En az 15 m

Genişlik

En fazla 61 m

Taban eğimi

%0,5 – 1

Üst eğim

Düz veya düze yakın

Hidrolik iletkenlik

Uzunluğun ilk %30’u için 1 000 m/gün
Uzunluğun son %70’i için: 10 000 m/gün

Dolgu malzemesi

Giriş bölgesi: 40-80 mm
İşlem bölgesi: 20-30 mm
Çıkış bölgesi: 40-80 mm
Bitkilendirme kısmı: 5-20 mm
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Doğal arıtma sistemlerinde gözlenen tıkanma problemleri işletmede
karşılaşılan en ciddi sorunlardan birisidir. Tıkanma ya giriş dağıtım boruları ve
çıkış drenaj borularında tıkanma veya filtre malzemesinde tıkanma şekilde
ortaya çıkabilmektedir. Filtre tıkanıklığı malzemenin süzme kabiliyetini tümüyle
ortadan kaldıracak boyutlara varabilmektedir (Langergraber ve Haberl 2003).
Tıkanma kaynaklı bir başarısızlık çoğunlukla tıkanmış sistemdeki yetersiz
oksijen temininden kaynaklanmaktadır. Tıkanıklığın ana nedenleri askıdaki
katı maddelerin birikimi ve arıtma sürecine dahil olan mikroorganizmaların
aşırı atık çamur üretimi olabilir. Gözeneklerde kimyasal çökelme ve birikme ve
hidrolik açıdan aktif boşluk hacminin bitki rizom ve köklerince bloke edilmesi de
tıkanıklığa neden olabilir. Humik maddelerin oluşumu ve birikimi de bir dereceye
kadar tıkanıklık arz edebilir. Tüm bu unsurlar aktif boşluk hacmini azaltıp filtre
malzemesinin hidrolik iletkenliğini düşürmek suretiyle tıkanıklık yaratabilir ve
nitrifikasyonla arıtma sürecinde gerekli olacak oksijen temini engelleyebilir.
Burada önemli olan hangi faktörün ne ölçüde tıkanıklığa katkısının olduğunu
belirleyebilmektedir. Doğal arıtma sistemleri genellikle nüfus dikkate alınarak
kişi başına 5 m2 havuz alanı olacak şekilde planlanır (Vymazal 2002). Bu değer
çoğu zaman kişi başına 3-5 m2 yüzey alanı olarak önerilmektedir (Anonim, 2000).
Lakin burada örnekleri verilen tıkanma ve neticesindeki göllenmelerin olduğu
vakalarda kişi başına 0.9 m2 yüzey alanı planlanarak tasarıma gidilmiştir.
İyi gelişmiş ve sürdürülebilir bir bitkilendirme doğal arıtma sistemlerinden
beklenen arıtma performansının elde edilmesinde kritik unsurlardan birisidir.
Doğal arıtma sistemlerinde ya uygun bir zamanda tohum ekimi ile yadarizom
veya tüm bitkinin dikilmesiyle bitkilendirme yapılır (Anonim 2000). Ülkemizde
inşa edilen doğal arıtma sistemlerin büyük bir çoğunluğunda yaygın bir saz
bitkisi olan ve soğuk iklim koşullarına da dayanıklı kamış (Phragmitesspp.)
bitkisi kullanılmakta ve bitkilendirme metrekareye 5 rizom olacak şekilde
gerçekleştirilmektedir. Fakat inşa edilen doğal arıtma sistemlerinin çok azında
homojen ve iyi gelişmiş bir bitkilendirme görmek mümkündür. Birçoğunda
bitkilendirme kısmen veya tamamen başarısız olmuş, hatta bazı sistemlerde filtre
havuzları tamamen yabancı otların hakim olduğu ot havuzlarına dönüşmüştür.
Doğal arıtma sistemi havuzlarının tabanından ve şevlerinden atık su sızmaları
önlemek, yeraltı suyu veya yüzey akış sularının sızma yoluyla sisteme girişini
engellemek için mutlaka geçirimsizlik sağlanmalıdır. Bu amaçla havuz tabanına
ve şevlere çoğunlukla polivinilklorid (PVC), polietilen (PE) ve polipropilen
sentetik bazlı bariyerler serilmektedir (Anonim 2000). Ülkemizdeki doğal
arıtma sistemlerinin büyük bir çoğunluğunda sızdırmazlık sağlamak amacıyla
sentetik bariyerlerin yerine sıkıştırılmış kil tabası kullanılmaktadır. Kil tabakası
şevlerde yeterince sıkıştırılamadığından çoğu zaman şevlerden atıksu sızması
gözlenmektedir. Sızan atık sular havuzların hemen yanı başındaki arazilere
yayılmakta ve en yakın dere yatağına ulaşmaktadır.
Doğal arıtma sistemlerinden beklenen performansının elde edilmesinde
işletme, bakım ve izleme faaliyetleri kritik bir rol oynamaktadır. Planlanan
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performansı elde edebilmek için uygun bir tasarım tek başına yeterli olmayıp
rutin işletme ve bakım süreçleri de uygun bir şekilde yerine getirilmelidir. İşletme
ve bakımda kilit noktalar aşağıda özetlenmiştir (Anonim 1993):

DuBowry P L, Reaves R P (1994) Constructedwetlandsforanimalwastemanagement. In:
Proceedings of a workshop, 4–6 April. PurdueUniversity, WesLafayette IN

• Akış düzenliliğinin sürdürülmesi
• Vejetasyonun idaresi
• Şevlerin bakımı
Doğal arıtma sisteminin rutin bir şekilde izlenmesi gerekmektedir. Yasal
düzenlemelerin yanı sıra, giriş-çıkış oranları, su kalitesi, su seviyesi ve biyolojik
koşullar düzenli olarak izlenmeli ve değerlendirilmelidir. Ülkemizde inşa edilen
doğal arıtma sistemlerin neredeyse hiçbirinde işletme, izleme ve bakım programı
ne oluşturulmakta ne de takip edilmektedir. Doğal arıtma sistemlerinde yüklenici
kuruluş inşaatı bitirip sistemi köye devretmekte ve devir sonrası işletme-bakım
adına herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmektedir.

4. SONUÇ
Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle su kaynaklarının her geçen gün
kısıtlı hale geldiği göz önüne alındığında; arıtılmış atık suların tekrar kullanımı, su
kaynaklarının kullanımı ve korunması noktasında çok önemli bir rol oynamaktadır.
Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de en fazla su tarımda sulama amacıyla
kullanılmaktadır. Tarımsal altyapı yetersiz olduğu için su kayıpları oldukça fazla
meydana gelmektedir. Bu durum, tarımda kullanılan suyun fazla olmasına yol
açmaktadır. Dolayısıyla su kullanıcı tüm sektörlerde; su tasarrufu, atık suların
değerlendirilerek tekrar kullanıma sunulması büyük ilgi görmektedir. Su kaynakları
yönetiminde karar verici otoriteler, yatırımları bu yönde hızlandırmışlardır.

Dombush J X (1989) Natural renovation of leachate-degradedgroundwater in excavatedponds
at a refuselandfill.’ In. In: Hammer, D.A. (Ed.), ConstructedWetlandsforWastewaterTreatment. Chelsea,
Lewis, 743–752
EPA, 1995. A Handbook of ConstructedWetlands, Volume 1:General Considerations, USEPA Region
III with USDA, NRCS, ISBN 0-16-052999-9.
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Arıtılmadan su kaynaklarına deşarj edilen atık sular, çevre ve halk sağlığını
tehdit ettiği gibi tatlı su kaynaklarının kirlenmesine de yol açmaktadır. Atık
suların çevreye zarar vermemesi ya da tekrar kullanılabilmesi için arıtılması
gerekmektedir. Özellikle kırsal alanlarda, evsel atık suların çevreyi kirletmesinin
önlenmesi, halk sağlığının korunması ve sulamada alternatif su kaynağı olması
açısından maliyeti düşük, doğal arıtma sistemleri kurulmaktadır. Doğal arıtma
sistemleri ülkemizde Devlet Planlama Teşkilatı Kırsal Kalkınma Strateji belgesinde
kırsal altyapının geliştirilmesi başlığı altında öncelikli konular arasında yer
almaktadır. Doğal arıtma süreçleriyle arıtılmış suların özellikle tarımsal sulama
amaçlı tekrar kullanılma olanakları ile ilgili tarımsal araştırmalar yapılmaktadır.
Doğal arıtma sistemleri ile atık suların arıtılarak hem tarımda ilave su kaynağı
elde edilmekte hem de atık suların deşarj edildiği alıcı ortamlardaki su kalitesinin
korunması sağlanmaktadır.
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I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

ÖZET
KOP Bölgesi (Aksaray, Karaman, Konya, Niğde) 65.322 km2 yüzölçümü ile
Türkiye yüzölçümünün %8,3’ünü; 2.889.500 ha tarım alanı ile Türkiye tarım
alanlarının %12,14’ünü oluşturmaktadır. Bölge tarım alanlarının %32’sini sulu
tarım (923.569 ha, ruhsatsız kuyu alanları dahil), %68’ini kuru tarım alanları
(1.965.931 ha) oluşturmaktadır. KOP Bölgesinin, 2011 yılı sulu tarım alanlarındaki
bitki desenine göre yapılan hesaplamalarda; sulama suyu ihtiyacının yıllık yaklaşık
4,319 milyar m3/yıl olduğu hesaplanmış; ancak fiili çekimin ise yine aynı yıl bitki
desenine göre 6,628 milyar m3/yıl olduğu tahmin edilmiştir. Devlet Su İşleri (DSİ)
verilerine göre ise, bölgenin yıllık kullanılabilir su potansiyelinin 4,365 milyar m3
olduğu bilinmektedir. Bölgede mevcut tarım alanlarının tümünün sulanabilmesi
için (ortalama 500 mm sulama suyuna göre)yıllık 15 milyar m3 civarında net
sulama suyuna ihtiyaç bulunmasına karşın; Bölgede 1,930 milyar m3’ü yerüstü,
2,435 milyar m3’ü de yeraltı su kaynağı olmak üzere toplam yıllık kullanılabilir su
kaynağı 4,365 milyar m3’tür. Bu rakamlar gösteriyor ki, tarım alanlarının tümünün
sulanması için gerekli ilave su miktarı yaklaşık 10.635 milyar m3 tür.
Sonuç olarak; Bölge su kaynaklarının mutlak suretle tasarruflu kullanılması
gerekmektedir. Bunun için de; öncelikle arazi toplulaştırması ve kapalı sulama alt
yapı hizmetlerinin tamamlanmasının yanında; doğal kazancımız olan ancak her
yıl biraz daha azalmakta olan “yer altı sularının (YAS)” ve büyük bütçeler ayrılarak
ihtiyaç alanlarına ulaştırılan “yer üstü sularının(YÜS)” faydalanıcı tarafından
kullanımı da bir o kadar önemlidir. Dolayısıyla su kaynaklarının, su yönetimi
anlayışı ile kullanılmasında günümüz teknolojisinin imkanları içerisinde azami
gayret gösterilerek, mevcut su kaynaklarının (YÜS ve YAS) yüksek oranda faydaya
dönüşmesini sağlamak bölge tarımının geleceği açısından son derece önemlidir.
Bununla birlikte, yukarıda bahsedilen tedbirler alınsa bile bölge su kaynakları
mevcut tarım alanlarının sulanması için yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple, iç ve dış
havzalardan su transferi de bölge ve ülke için hayatı öneme sahiptir.
Anahtar Kelimeler: KOP Bölgesi, Toprak ve Su kaynakları, Sulama Yönetimi,
Havza su transferi

sulama ile bitki kök bölgesine su verilir(Şahin ve ark., 2010). Sulama; bitkilerin
gelişmesini sürdürebilmesi için gerekli olan, ancak doğal yağışlarla karşılayamayan
suyun bitkilere ölçülü ve kontrollü biçimde verilmesi şeklinde tanımlanmaktadır.
Sulamada temel amaç; bitki gelişimi için gerekli olan suyun kök bölgesinde her
noktada eşit olarak depolanmasıdır. Bunun için suyun bitki kök bölgesine en
uygun biçimde verilmesi gerekir. Bitkilerin normal gelişimlerini sürdürebilmeleri
için büyüme mevsimi boyunca bitki kök bölgesinde yeterli nemin bulunması
şarttır. Bunun için sulama yapmak zorunludur(Kara, 2005).
Tarımsal üretimde, sulama ile optimum verim artışı sağlamak, suyun bitki kök
bölgesine homojen ve yeterli miktarda verilmesine; toprak özelliği, topografya,
bitki çeşidi ve sulama suyu varlığına göre seçilecek bir sulama yönteminin
uygulanmasına bağlıdır. Üretim kayıplarının büyük bir bölümü vegetasyon süresi
içerisinde sulama programının yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Zamanında
yapılmayan sulama uygulamaları ve eksik sulama uygulamaları verim düşüşüne
sebep olmaktadır. Tarımsal su yönetiminde sulama programlaması çok önemlidir.
Sulama programı yapılırken su ve tarım alanına göre karar vermek en uygun
ölçüttür. Suyun az ve pahalı olduğu yerlerde birim su miktarından; tarım alanının
sınırlı olduğu yerlerde ise birim alandan en çok ürünün alınmasını amaçlayan
programlar düzenlenmelidir(Köksal ve ark., 2001). Bununla birlikte sulama
zamanı, süresi ve aralığının da, iklim-toprak-bitki-su ilişkisi göz önüne alınarak
hesaplanması son derece önemlidir.

2.KOP BÖLGESİ MEVCUT TOPRAK ve SU KAYNAKLARI
KOP Bölgesi 65.322 km2 yüz ölçümü ile Türkiye yüz ölçümünün %8,3’ünü;
2.889.500 ha (2012 Yılı) tarım alanı ile Türkiye tarım alanlarının %12,14’ünü
oluşturmaktadır. Bölge tarım alanlarının %32’sini sulu tarım (923.569 ha, ruhsatsız
kuyu alanları dahil), %68’ini kuru tarım alanları (1.965.931 ha) oluşturmaktadır.
KOP Bölgesi 2012 yılı, tarım alanları ve arazi kullanım durumu Tablo 1 de
görülmektedir(Anonim, 2013a)

1.GİRİŞ
Su, bitki üretiminin temelini oluşturur. Yüksek ve nitelikli verim için elverişli
suyun en iyi biçimde kullanılması gerekir. Bu amaca, farklı gelişme koşullarında
suyun (doğal yağışlar ve sulama), bitki gelişimi ve verimi üzerindeki etkisinin
doğru biçimde anlaşılması ile ulaşılabilir(Doorenbos ve Kassam, 1979).
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Bitkiler ihtiyaç duydukları suyu kökleriyle alırlar. Bitki kök bölgesinde, bitkinin
kolayca alabileceği miktarda su bulunması durumunda, bitkinin yetişmesinde
ve buna bağlı olarak da veriminde (diğer faktörlerinde yerine getirilmesi ile)
herhangi bir sınırlama olmaz. Şayet toprakta bulunan su bitkinin normal gelişimi
için yeterli değilse, bitkide suya karşı bir gerilim ortaya çıkar. Bu gerilim belirli bir
süre devam ederse verimde azalma meydana gelir. Bitkiler ihtiyaçları olan suyu
ilk olarak doğal yağışlardan karşılar. Bu yağışların yeterli olmaması durumunda
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Tablo 1. KOP Bölgesi Tarım Alanları ve Arazi Kullanımı (Dekar).

İl Adı

Tahıllar ve
Diğer Bitkisel
Ürünler
Ekilen Alan
(a)

Aksaray

2.401.069

Karaman

Nadas
Alanı (b)

Sebze
Bahçeleri
Alanı (c)

Meyveler.
İçecek ve
Baharat
Bitkilerinin
Alanı (d)

Kültür
Bitkileri
Toplam Alanı
(e=a+b+c+d)

Çayır Mera
Alanı (f)

1.220.636

98.335

50.725

3.770.765

2.778.030

Kültür Bitkisi ve Çayır
Mera Alanları Toplamı
(g=e+f)
6.548.795

2.162.265

524.503

137.105

353.338

3.177.211

2.013.630

5.190.844

Konya

11.692.425

6.768.596

195.798

387.570

19.044.389

7.615.800

26.660.186

Niğde

1.735.173

809.860

57.861

299.742

2.902.636

3.437.490

6.340.126

17.990.932

9.323.595

489.099

1.091.375

28.895.001

15.844.950

44.739.951

154.644.523

42.861.366

8.271.142

32.177.781

237.954.812

146.170.000

384.124.812

KOP
Türkiye

1. Yrd.Doç Dr., S.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, mhsahin@selcuk.edu.tr
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Tablo 1’de görüldüğü üzere 2012 yılı KOP Bölgesi kültür bitkisi ve çayırmera alanları toplamı 44.739.951 dekar olup, Türkiye kültür bitkisi ve çayır-mera
alanlarının % 11,65’ini oluşturmaktadır. Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler bazında
ekilen alan olarak Türkiye’nin %11,63’ünü oluşturan Bölge, nadas alanının
%21,75’ine, sebze ekili alanın %5,91’ine, meyveler, içecek ve baharat bitkileri
ekimi yapılan alanının ise %3,39’una sahiptir.
KOP Bölgesi’nde bulunan mevcut sulanan alanlar Tablo 2’de verilmiştir. 2012
yılı itibariyle KOP Bölgesi’nde toplam mevcut sulanan alan miktarı 923.569 ha
olarak gerçekleşmiştir(Anonim 2012a;Anonim, 2013b).
Tablo 2. KOP Bölgesi’nde Mevcut Sulanan Alan (Hektar)
Konya

Karaman

Aksaray

Niğde

KOP

İşletmede Olan
DSİ Projeleri
(YÜS)

188.807

22.838

24.761

8.316

244.722

İl Özel İdaresi
Sulamaları (YÜS)

22.940

6.112

9.675

27.102

65.829

Halk Sulamaları
(YÜS)

56.877

4.640

23.008

9.983

94.508

Kooperatif sulamaları (YAS)

147.803

33.790

11.0019

20.230

212.842

Şahıs Sulamaları
(YAS) *

192.872

17.908

45.796

49.092

305.668

Toplam

609.299

85.288

114.259

114.723

923.569

* Kuyu başına düşen alan miktarı 4 ha olarak kabul edilmiştir.

KOP Bölgesi su kaynakları potansiyeli iller bazında Tablo 3 de verilmiştir.
Tablo 3’deki veriler incelendiğinde, KOP Bölgesi’nin yeraltı ve yerüstü toplam su
potansiyeli9.130 hm3/yıl olduğu görülmektedir(Anonim, 2012b).
Tablo 3. KOP Bölgesi Yeraltı ve Yerüstü Toplam Su Potansiyeli(hm3 /yıl)

Aksaray

Karaman

Konya

Niğde

KOP Bölgesi

Yerüstüsuyu

432

1.814

3.685

764

6.695

Yeraltısuyu*

258

244

1.539

394

2.435

Toplam

690

2.058

5.224

1.158

9.130

*Yeraltı suyunun dengede kalabilmesi için çekilebilecek maksimum su potansiyeli değerleri.

KOP Bölgesi kullanılabilir su kaynağı potansiyeli ise yine iller bazında Tablo
4 de verilmiştir(Anonim, 2012b). Tablo incelendiğinde, kullanabilir su kaynağı
potansiyelinin toplam 4.365 hm3 /yıl olduğu görülmektedir.Bölgede tarıma
elverişli arazinin çok kullanılabilir su kaynağı potansiyelinin az olması nedeniyle,
Bölgedeki tarımsal üretimin kıt su kaynaklarına göre yapılması büyük önem arz
etmektedir.
Tablo 4. KOP Bölgesi Yeraltı ve YerüstüKullanılabilir Su Kaynağı Potansiyeli(hm3 /yıl)
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Aksaray

Karaman

Konya

Niğde

KOP Bölgesi

Yerüstü suyu

99

146

1.640

45

1.930

Yeraltı suyu

258

244

1.539

394

2.435

Toplam

357

390

3.179

439

4.365

3. KOP BÖLGESİ İÇİN SUYUN ÖNEMİ
KOP Bölgesi coğrafi konumu itibariyle Türkiye’nin en büyük ovalarına sahip
ancak en az da yağış alan bölgesidir. Türkiye uzun yıllar yıllık yağış ortalamasının
640 mm civarında olmasına karşın bölge uzun yıllar yıllık yağış ortalaması 330 mm
civarındadır. Bu miktar, Konya-Karapınar İlçesi civarında 280 mm’nin altına kadar
düşmektedir. Bu nedenle Türkiye’de kullanılabilir yerüstü su kaynağının ancak
%2’si bölgededir. Diğer yandan bölgenin geniş bir kapalı havza olması nedeniyle
Türkiye yeraltı su kaynağının %17’sini bulundurmaktadır. Bir başka ifade ile
Türkiye’de kullanılabilir yerüstü suyunun en az, buna karşılık yeraltı suyunun
en fazla bulunduğu bölge Konya Kapalı Havzası’dır. Fakat kullanılabilir rezerv
üzerinde aşırı çekim, yağışların yetersizliği ve yeterli besleme olmadığından;
havzadaki yeraltı suyu seviyesi her yıl ortalama 3 m düşüş göstermektedir.
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Konya bölgesinin kurak ve yarı kurak bir iklim özelliği göstermesi, kullanılan
sulama suyundan tasarrufa gidilmesini zorunlu kılmaktadır. Ovada, sulamada
kullanılan suların çok büyük bir bölümünü yeraltı su kaynakları oluşturmaktadır.
Yeraltından rezervin üzerinde bir su çekimi söz konusudur ve bu nedenle de
yeraltı su seviyesi hızlı bir şekilde düşmektedir. Özellikle yüzey sulama yöntemleri
ile aşırı su uygulaması hem su kaynaklarının israfına ve hem de drenajın yetersiz
olduğu alanlarda tarım topraklarının çoraklaşmasına sebep olur. Bu sebeple,
Konya gibi kurak ve yarı-kurak iklim bölgelerinde suyun tarımda etkin kullanımı
sağlanmalıdır.
Bölgede uygun bitki deseni ve modern sulama sistemleri uygulansa bile
mevcut tarım alanlarının tümünün sulanabilmesi için, yıllık 15 milyar m3 civarında
sulama suyuna ihtiyaç bulunmasına karşın daha öncede belirtildiği gibi yıllık
kullanılabilir su kaynağı 4,365 milyar m3’tür. Bu miktar içinde 2016 yılında tam
kapasiteye ulaşması planlanan Mavi Tünel ve bağlantılı projeleriyle havzaya
aktarılacak yaklaşık 400 milyon m3 su miktarı da dahildir. Bu durum bölgenin su
kaynakları bakımından kritik konumda olduğunu göstermektedir.
Bölgede son yıllara bakıldığında;özellikle 1999/2001 ve 2005/2008 yıllarında
meteorolojik, hidrolojik, tarım ve sosyo-ekonomik kuraklıkların Konya ili ağırlıklı
olmak üzere diğer illerde de değişik derecelerde yaşandığı görülmüştür.Bu
durum, yeraltı sularının kontrolsüz bir şekilde açılan ruhsatsız kuyular aracılığıyla
kullanılmasına sebep olmuştur.Sonuç olarak, son yıllarda YAS su seviyelerinde 20
m kadar varan düşüşler tespit edilmiştir.Yeraltı sularından aşırı su kullanımı devam
edecek olursa, belirli bölgelerde, gelecekte ekonomik olarak su alınamayan
kuyular olabileceği, bu durumunda bölgenin sulanan alanlarında bir azalma riski
meydana getirebileceği tahmin edilmektedir.
KOP Bölgesinin 2011 yılı sulu tarım alanlarındaki bitki desenine göre yapılan
hesaplamalarda sulama suyu ihtiyacının yıllık yaklaşık 4,319 milyar m3/yıl olduğu
hesaplanmış; ancak fiili çekimin ise yine aynı yıl bitki desenine göre 6,628 milyar
m3/yıl olduğu tahmin edilmiştir. Buradan da açıkça görülüyor ki yanlış sulama
uygulamaları sonucu 2.309 milyar m3 su her yıl gereksiz yere kullanılıyor. DSİ
verilerine göre bölgenin yıllık kullanılabilir su potansiyelinin 4,365 milyar m3
olduğu bilinmektedir. Buna göre mevcut bitki deseninin tarım biliminin gereğinin
yerine getirilerek sulanması halinde yıllık kullanılabilir su miktarına yakın değerde
olduğu ancak fiili çekimin kullanılabilir su miktarının çok üzerinde gerçekleştiği
tahmin edilmektedir. Bu durumda uygulamada gerek alt yapı yetersizliğinden
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gerekse tarla içi sulamanın tarım bilimine uygun yapılamamasından dolayı bir
israf söz konusu olduğu görülmektedir. Yıllara göre değişmekle birlikte ortalama
bitki sulama suyu ihtiyacı ile mevcut şartlarda kullanılabilir su potansiyelinin
bir birine yakın olması alınacak önlemlerle sulu tarım alanlarındaki mevcut
ürün deseninin korunarak en azından ülkenin mevcut gıda ihtiyacına katkısının
sürdürülmesi sağlanabilinecektir.

Ancak bunun yanında mutlak suretle tarla içi sulama işletmeciliği de gözden
geçirilmelidir.

4. KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL SU YÖNETİMİ
Canlılar için vazgeçilmez doğal bir kaynak olan su, tarımsal üretimde en
önemli girdilerden biri olup, toprakta bitki için gerekli olan nemi temin ederek
verimi artırmanın yanı sıra, sektörü kuraklıktan önemli ölçüde bağımsız kılmakta,
ilave istihdam oluşturmakta, kırsal alanda gelir dağılımını düzeltmekte, gübre ve
bitki besin elementi kullanımına imkan sağlamakta, üretimin çeşitlenmesine ve
bitki yetişme süresinin uzunluğuna bağlı olarak aynı alandan birden fazla ürün
alınmasına imkân vermektedir(Şahin ve ark., 2010).
Konya’da sulanan alanların büyük bir kısmı yüzeysel sulama (karık, tava ve
salma) ve yağmurlama sulama yöntemiyle sulanmaktadır. Bununla birlikte,
son yıllarda su kaynaklarının azalması ve tarımsal politikalar nedeniyle basınçlı
sulama yöntemlerinde, özellikle de damla sulama yönteminin kullanılmasında bir
farkındalık oluştuğu gözlenmektedir.
Tarımda suyun etkin kullanımının asıl amacı, kaynağından alınan suyun en
az kayıpla bitki kök bölgesine ulaştırılması ve yine en az kayıpla depolanmasını
sağlamaktır. Bu amaçla; bölgeye uygun bitki çeşidi seçilmesi, uygun sulama
programlarının yapılması, suyun iletimi, dağıtımı ve toprağa uygulanmasında
randımanı yüksek olan sulama yöntemlerinin seçilmesi ve suyu uygulayıcıların
eğitilmesi oldukça önemlidir.
Sulamada amaç; yalnızca tarımsal üretimde verimin artırılması değildir. Uzun
dönemde suyun randımanlı kullanılıp, çevreye ve dolayısıyla su kaynaklarına
olumsuz etkiler yapmadan, üretimi artırarak, net gelirin maksimum kılınmasıdır
(Korukçu ve ark., 2007).
Dünya nüfusunun ve dolayısıyla besin ihtiyacının hızlı artışı nedeniyle, mevcut
toprak-su kaynakları ile maksimum verim alınması büyük önem taşımaktadır.
Suyun ev ve endüstriyel alandaki kullanımının her geçen gün artması ve kullanım
alanı en fazla olan tarım sulamasında daha fazla alanın sulamaya açılması
gerekliliği, zaten kısıtlı olan su kaynaklarının kullanımında tasarrufa gidilmesini
zorunlu hale getirmektedir. Türkiye’de, kullanılmakta olan su kaynaklarının
%70’ine yakın bir bölümü sulama amacıyla tarımda kullanılmaktadır. Son yıllarda
ülkemizin önemli bir bölümünde çok büyük boyutlara ulaşan kuraklık, hem yeraltı
hem de yerüstü su kaynaklarını olumsuz yönde etkilemiştir. Tüm bunlara ek
olarak, sürekli artış gösteren enerji ve isçilik giderleri de su kaynaklarının, tarımda
daha etkin kullanımını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle etkin su kullanımını
sağlayan teknolojilerin kullanımı artırılmalıdır. Su uygulama randımanı %4550’yi geçmeyen ve sulanan alanlarda aşırı su kullanımı yüzünden tuzluluk ve
sodyumluluk sorunlarına yol açan geleneksel sulama yöntemlerinin yerine,
randımanı yüksek basınçlı sulama yöntemlerine geçilmelidir.
Tarımda su yönetimi: bitki kök bölgesine,gereken miktarda suyun doğru
zamanda verilmesi için yapılacak tüm faaliyetler, işlemler ve fonksiyonlar biçiminde
tanımlanmaktadır. Bölgede sulu tarım alanlarında arazi toplulaştırmalarının ve
kapalı sistem sulama alt yapısına geçilmesi yönünde çalışmalar hızlandırılmalıdır.
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KOP Bölgesinde 518.510 ha’ı yeraltı (ruhsatlı+ruhsatsız kuyular), 405.059 ha
yerüstü olmak üzere 2012 yılı itibari ile 923.569 ha alan sulanmaktadır. Bu rakam
tarım alanının yaklaşık 3 milyon ha olduğu bir bölgede azımsanamayacak bir
rakamdır. Dolayısıyla bu alanlardaki suyun yönetimi bölge ve ülke gıda güvenliği
için kayda değer bir durumdur. Tarımda suyun etkin kullanımı YAS ve YÜS sahaları
için ayrı ayrı aşağıda irdelenmiştir.
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4.1.Sulu Tarımda Suyun Etkin Kullanımı
Yeraltı Sularında Su Yönetimi : KOP Bölgesinde yeraltı suları şahıs ve kooperatif
olarak iki farklı şekilde işletilmektedir. Günümüze kadar yapılan çalışmalara
bakıldığında, KOP Bölgesindeki 305.668 ha (ruhastalı+ruhsatsız) alana ulaşan
YAS kuyuları işletmeciliğinde ki ruhsatlandırmalarda,08.08.1961 tarih ve 10875
sayılı resmi gazetede yayımlanan Yer altı Suları Tüzüğüne göre, “toprak vasıflarına
uygun sulama yapılmasına ve tuzlanmalara sebebiyet verilmemesi”nejeoloji
mühendislerinin yetkili kılındığı görülmektedir. YAS şahıs sulamalarında yapılan
uygulamalarda su, ölçüsüz ve tarım biliminin esaslarına uzak bir anlayışla
işletilmektedir.
YAS kooperatif sularının işletmeciliğinde ise, ilgili devlet kurumları alt yapıyı
yapıp işletmeyi sulama kooperatiflerine teslim etmiş, yapılan sulamanın etkinliği
ile son yıllara kadar ilgilenilmemiştir. Ancak kooperatiflerin kapalı sulama şebekeye
geçmeleri için yapılan ÖDS(İl Özel İdaresi-Devlet Su İşleri-Sulama Kooperatifleri)
programı kapsamında suyun işletmeciliği ile ilgili olumlu bir karar alınmıştır.
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi,Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele
Araştırma İstasyonu, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü, Konya İl Özel İdaresi, Konya İL
GTH Müdürlüğü, Konya Şeker A.Ş. ve SS Konya Bölgesi Sulama Kooperatifleri
Birliği kurumlardan oluşan bir komisyonla kapalı sisteme geçmekte olan sulama
kooperatiflerine suyun hacim esasına göre verilebilmesi amacıyla ölçüm sistemi
takılması için 25.05.2011 tarihli tavsiye kararı alınarak imza altına alınmıştır.
YAS işletmeciliğinde olumlu bir gelişmede DSİ Genel Müdürlüğünün YAS
kuyularına sayaç takma çalışmalarıdır(6111 Sayılı Kanunun 126. Maddesi). YAS
kuyularına ölçüm sistemi takılması ile hem kullanılan suyun miktarı bilinecek
hem de hacim esasına göre su kullanma imkanına kavuşulabilinecektir. Ancak,
burada sadece kuyulara sayaç takma ile kalmayıp YAS kuyularının ruhsatlandırma
kanununda gerekli değişikliklere gidilerek, tarımda “toprak vasıflarına uygun
sulama yapılması ve tuzlanmaya sebebiyet verilmemesi” konularının ziraat
mühendisleri eli ile gerçekleşmesinin sağlanması gerekmektedir.
Yerüstü sularında su yönetimi:KOP Bölgesinde yerüstü suları yatırımları DSİ ve
İl Özel İdareleri (İÖİ) tarafından gerçekleştiği görülmektedir. Burada DSİ ve İÖİ suyu
kaynağından tarla başına getirmekte sonrasında işletmeciliğini ilgili kurum ve
kuruluşlara bırakmaktadır. Bu aşamadan sonra sulama suyu işletmeciliği sulama
birlikleri küçük yerleşim yerlerinde ise yerel yönetimler tarafından yapılmaktadır.
Ancak sulama birliklerinin ve yerel yönetimlerin özellikle sulama programlaması
konusunda eksiklikleri vardır. Konya Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezinin 6.
Dönem toplantısında (20 Ağustos 2009) “Sulama birliklerinin sulamaya başlama
zamanına, Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezince karar verilmesi ve bu kararın
Sulama Kooperatifleri ile müstakil kuyu sahibi üreticilerini de bağlaması”
karalaştırılmıştır. Bu güne kadar yapılan uygulamada, Konya ilinde büyük ölçekli
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sulama birliklerinde bu karar doğrultusunda çalışmalar yapılmış toprak sature iken
sulama yaptırılmamıştır. Ancak bu tedbir sınırlı kalmakta, sulamaya başlandıktan
sonraki kısımla ilgili bir çalışma yapılamamaktadır.

istikrarını sağlayacağı gibi, kırsal kesimde yaşayan üreticilerin büyük bir kısmının
refahına da önemli katkılar sağlayacaktır. Bölgedeki tahıl tarımın istikrarının ülke
tahıl tarımın istikrarında kilit rol oynadığı ekim alanın ve üretimin büyüklüğü
dikkate alındığında açıktır.

KOP Bölgesindeki DSİ’nin işletmeye açmış olduğu büyük ve küçük YÜS
sahalarının, yaklaşık %32’sinin aynı zamanda YAS (belgeli ve belgesiz) kuyuları ile
çakışması da ayrı bir işletmecilik sorunudur. Yerüstü suları ile sulama imkanı olan
sahaların aynı zamanda yeraltı sularından da su almaları israftır.YAS’ın kullanımında
suyun su sayaçları ile ölçülü olarak verilmesi çalışmaları yapılırken, YÜS’ün
kullanımı ile ilgili öne çıkan kayda değer bir çalışma olmadığı görülmektedir. Oysa
YAS’ın emniyetli sürdürülebilmesi için YÜS’ler de yapılacak çalışmalar doğrudan
etkilidir. Bu sebeple YÜS sahalarında yapılacak projelerde mutlaka suyun ölçülü
olarak verilebilmesini sağlayacak sistemlerin konulması tarımda su yönetiminin
sağlanabilmesi için zorunluluktur.
Doğal kazancımız olan ancak her yıl biraz daha azalmakta olan “yer altı sularının”
ve büyük bütçeler ayrılarak (baraj-depolama yapımı, arazi toplulaştırması ve sulama
alt yapı çalışmaları) ihtiyaç alanlarına ulaştırılan “yer üstü sularının” faydalanıcı
tarafından kullanımı da bir o kadar önemlidir. Dolayısıyla su kaynaklarının
faydalanıcı tarafından su yönetimi tanımında belirtilen anlayışla kullanılmasında
günümüz teknolojisinin imkanları içerisinde azami gayret gösterilerek, günümüz
biliminin sunduğu imkanlarla, eldeki su kaynaklarının (YÜS ve YAS) yüksek oranda
faydaya dönüşmesini sağlamak bölge ve ülke için gıda güvenliği açısından bir
zorunluluk olduğu gözükmektedir.
4.2.Kuru Tarımda Suyun Etkinliğinin Artırılması
Tarımda su kullanımı denilince, genelde akla sulu tarım alanlarında su kullanımı
gelir. Oysaki tarımda en önemli su kaynağı yağmur sularıdır. Dolayısıyla kuru tarım
alanları yağmur ve karlardan elde edilen sular ile doğal olarak sulanmaktadır.
Kuru tarımda da suyun (yağmur ve kar suları) etkinliğini artırma imkanları
mevcut olup; yaklaşık %70 kuru tarım yapmak durumunda olan Bölge için bu
konuda yapılacak araştırmalar da çok önemlidir. Türkiye’nin nadas alanlarının
%22’si Bölgede bulunmaktadır. Nadas, yıllık yağışın üst üste ürün alınmasına izin
vermeyecek ölçüde düşük olduğu yerlerde, toprağın yağış sularının biriktirilerek
gelecek yıl ekilecek ürünün istifadesine sunulmak üzere işlenerek, belirli bir süre
boş bırakılması olarak tanımlanmaktadır. Ancak nadasın, çoğu çiftçiler tarafından
toprağın dinlendirilmesi amacıyla yapıldığı sanılmaktadır. Nadas yıllık yağışı 450500 mm’nin altında olan yerlerde, mutlak zorunluluk olarak görülmektedir. Ovanın
büyük bir bölümünde yıllık yağış 450 mm’nin altında olup, tarımsal üretimde
nadas bir zorunluluk olarak görülmektedir. İlin bir bölümünde ise nadas yılında
bazı bitkilerin yetiştirilerek nadas alanlarının daraltılması mümkündür.
KOP Bölgesinde kuru tarım alanlarında ağırlıklı olarak serin iklim tahılları
(buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale) ekilişi gerçekleştirilmektedir. Kuru tarım, su
kıtlığı çeken KOP Bölgesi için çok önemlidir. Ancak son yıllarda iklim değişikliğinden
dolayı araştırmalar ve tüm kesimlerin ilgisi sulu tarıma yönelmiştir. Oysa kırsal
kesimdeki halkın tamamına yakını geçimini kuru tarımdan sağlamaktadır. Kuraklık,
kuru tarım ve nadasla ilgili araştırmaların sayısı, sulu tarımla ilgili araştırmalarla
kıyaslanınca, yok denebilecek düzeyde kalmıştır. Bölge’de üretim rakamları,
belirleyiciliği kuru tarım alanlarından gelmekte ve belirgin artış ve azalışların
kaynağını da bu alanlar oluşturmaktadır. İklim bu alanlarda belirleyiciliğini her
zaman gösterse de, bilimsel verilere dayalı yapılacaklar ve uygulanacak projeler
bulunmaktadır. Bunların uygulanması üretimin özellikle de tahıl üretiminin
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Kuru tarımda suyun etkinliğini artırılması içinyapılması gerekenler aşağıda
sıralanmıştır:
1- Kuraklığa ve soğuğa toleranslı tür ve çeşitlerinin geliştirilmesi, ekimlerinin
benimsetilmesi ve teşvik edilmesi,
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2- Toprağın uygun alet ve ekipmanlarla işlenmesi,
3- Soklu ya da diskli pulluk yerine çizel pulluğun kullanımının özendirilmesi ve
yağışların sonbahar aylarına kaydığı gerçeğinden hareketle ilk toprak işlemenin
sonbaharda yapılması,.
4- Toprağı parçalayan yapısını bozan ve rüzgara açık hale getiren diskaro gibi
parçalayıcı ekipmanların yerine toprağı yırtarak ve alttan işleyen ekipmanların
yaygınlaştırılması,
5- Kuru tarım alanlarında yıllık yağış miktarına göre ekim nöbeti planlaması,
6- Yağışı 450 mm nin altında olan yerlerde üst, üste tahıl ekiminin risklerinin
ortaya konulması ve bunun yerine az su isteyen yağ ve yem bitkileri ekiminin
sağlanması,
7- Nadas alanlarını daraltılması çalışmalarının yıllık yağışı 450 mm nin
üzerinde olan yerlerde yapılması ve bu alanda organik tarla bitkileri üretiminin
yaygınlaştırılması,
8- Kuru tarım alanlarında nadas etkinliğinin artırılması,
9- Toprak neminin muhafazası için organik gübreleme (yeşil gübreleme,
hayvan gübreleri vb.) uygulamalarının yaygınlaştırılması
10- Kuru tarım alanlarında nadas etkinliğini artırmak için nadas alanlarında
yabancı ot kontrolü için uygun ekipmanla gerekli derinlikte toprak işleme
yapılması,
11- Kuru tarım alanlarına uygun ekim mibzerlerinin (tohum ve gübreyi ayrı
band ve derinliğe bırakan direk ekim mibzerleri) yaygınlaştırılması,
12- Kuru tarım alanlarında koruyucu kuşak, canlı cansız rüzgar perdelerinin
kurulmasının sağlanması ve yaygınlaştırılması.
13- Kuru tarım alanlarında da arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme
hizmetleri tamamlanması sağlanmalıdır.

5. ALTERNATİF SU KAYNAKLARI
Konya Kapalı Havzasında yeterince tarım alanı bulunmasına karşın, su
kaynağının yetersiz kalması sulamaya olan talebi her geçen gün artmasına ve
komşu havzalardan Kapalı Havza’ya su getirme projelerine ihtiyacı ön plana
çıkarmaktadır. Bu amaçla; Sakarya, Kızılırmak, Seyhan, Manavgat, Göksu hatta
Fırat havzalarından su getirme konusunda ön çalışmalar yapılmıştır. Buna
göre; Sakarya ve Kızılırmak havzalarındaki suyun kendi havzalarındaki talepleri
karşılamakta zorlandığı, Seyhan, Manavgat ve Fırat havzalarındaki suyun da çok
yüksek terfiler gerektirdiği görülmektedir. Bu nedenle su transferlerinde, enerji
maliyetleri ve alınacak havzanın kendi içinde su ihtiyacı önemli konular olarak
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ortaya çıkmaktadır.
Kısa vadede Göksu havzasındaki mevcut su potansiyelinin bir kısmının daha
cazibeli olarak Konya Kapalı Havzasına aktarılması ile Hirfanlı veya Kesikköprü
Barajlarından kısmi terfi ve sonrasında cazibe ile Kapalı havzanın kuzey yönüne
getirilmesi ekonomik olarak yapılabilir gözükmektedir.
Dünyada en stratejik 2 konu halen enerji ve gıda güvenliği konularıdır. Gelecekte
enerji maliyetleri ve ülke gıda güvenliği stratejisine göre GAP Bölgesidahil
Türkiye’nin tüm bölgelerinden bu Bölge’ye su transferinin düşünülebilecektir.

6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Daha öncede belirtildiği üzere, KOP Bölgesinde emniyetli çekilebilir yeraltı
su potansiyeli 2.435 hm3/yıl, yeraltı su potansiyeli ise 1.930hm3/yıldır. Toplam
da ise kullanılabilir su potansiyeli 4.365 hm3/yıldır. Bugün fiilen kullanılan su
miktarı ise 6.628 hm3/yıl olarak tahmin edilmektedir. Yani yılda 2.263 hm3/
yıl su fazladan kullanılmaktadır.Bölgede uygun bitki deseni ve modern sulama
sistemleri uygulansa bile mevcut tarım alanlarının tümünün sulanabilmesi için
15hm3/yıl civarında net sulama suyuna ihtiyaç vardır. Bu rakamlar gösteriyor ki,
tarım alanlarının tümünün sulanması için gerekli ilave su miktarı yaklaşık 10.635
milyar m3 tür. Bununla birlikte yaklaşık 3 milyon ha olan tarım alanının, 923.569
ha’ı sulanmaktadır. Ancak son yıllarda YAS’da ki çekilmelerle mevcut sulanan
alanların %56’sının yakın gelecekte ekonomik olarak sulanamama riski mevcut
olup öncelikle mevcut sulanan alanlarda suyu etkin kullanımı sağlanarak, eldeki
mevcut su potansiyelini en etkin bir şekilde kullanmayı başarmak birinci öncelik
olmalıdır.

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

Çakmak, B.,Aküzüm,T., Çiftçi, N., Zaimoğlu Z., Acar B., Şahin M., Gökalp Z., 2005. Su Kaynaklarının
Geliştirme ve Kullanımı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik
Kongresi, 3-7 Ocak, syf:192-211, Ankara.
Doorenbos, J., Kassam, A.H., 1979. YieldResponsetoWater. Irrigationanddrainagepaper, FAO. 33,
193 s.
Kara, M. 2005. Sulama ve Sulama Tesisleri. S. Ü Ziraat Fak. Ders Kitapları Yayın No: 52 Konya.268 s.

KOP BÖLGESİ
TOPRAK-SU
KAYNAKLARI
POTANSİYELİ VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

Korukçu, A., Yazgan, S. ve Büyükcangaz, H. (2007). Tarımda Suyun Etkin Kullanımı: Türkiye’ye Bir
Bakış. I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi – TİKDEK 2007, 11-13 Nisan 2007, İTÜ, İstanbul.
Köksal, H., Tarı, F.A., Çakır, R., Kanber, R. ve Ünlü, M. 2001. Su-Verim İlişkileri. Köy Hizmetleri
Araştırma Projesi 435-1, Konya. 87 s.
Şahin, M., Zengin, M., Soylu S., Süheri, S., Yavuz, D., 2010. Konya Ovasında Sulu Tarımın Sorunları
ve Çözüm Önerileri. “International SustainableWaterandWastewater Management Symposium” 26-28
October 2010 – Konya/Turkey

Tüm yukarıdaki önlemleri de içine alacak şekilde sulama suyu kullanım
miktarını azaltıcı önlemleri özetlemek gerekirse;
-Bölgede Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri en kısa sürede
tamamlanmalıdır.
- YÜS sulama sahalarında açık kanal yüzey sulama yöntemlerinden vazgeçilip,
kapalı sulama sistemirehabilitasyon işleri acilen bitirilmelidir.
-Tarla içi sulamalarında yüzey sulamadan mümkün olduğunca vazgeçilip
sulama randımanı yüksek basınçlı sulama sistemlerine geçiş tamamlanmalıdır.
- Tarımda su kullanımında ziraat mühendislerinin daha etkin olmaları
sağlanmalıdır.
-Çiftçiye su dağıtımında, birim alan sisteminden kesinlikle vazgeçilip bitki su
ihtiyacına göre birim hacim sistemi uygulaması yaygınlaştırılmalıdır.
-Su tüketimi düşük olan bitki çeşitleri tercih edilmelidir.
-Bitişik havzalardan su getirilmesi çalışmalarına hızlandırılmalıdır.
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BİYODİZEL ÜRETİMİNİN
YAĞ BİTKİLERİ TARIMINA
ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ÖZET
Artan çevre bilinci ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için tüm dünya
ülkeleri alternatif enerji arayışlarına girmişlerdir. Türkiye’de 2004 yılında kendi
yakıtını üretmek adına özellikle biyodizel üretimikonusunda girişimlerde
bulunulmuş çok sayıda girişimci bu sektöre yatırım yapmıştır. Ancak hammadde
temini konusunda eleştirilere maruz kalmıştır. Biyodizel sektörü ile uğraşanlar
aynı zamanda bitkisel yağların tarımının yaygınlaşması konusunda da gayret
göstermişler; bazıları yeni yağ bitkilerinin Türkiye’de tarımının yapılmasına
ön ayak olurken bazıları çeşit çalışması ve verim artışı konusunda çalışmalar
yapılmasını teşvik etmişlerdir. Sözleşmeli tarım yaptırarak çiftçilerin yağ bitkileri
tarımına yönelmesini sağlamışlardır. Bu çalışmada biyodizel sektörünün faaliyete
geçmesi ile oluşan yağ bitkileri tarımı bilincinin üretime dönüşmesinin ne tür
etki yaptığı incelenmiştir. Sonuçta çiftçi gelirlerinin artırılması ve kırsal ekonomik
faaliyetlerin çeşitlendirilmesi için enerji, çevre ve tarım gibi farklı disiplinlere ait
problemlerin çözümünde biyoyakıtlar birçok ülke tarafından ciddi bir seçenek
olarak görüldüğü gibi Türkiye’de de söz konusu fırsatın iyi değerlendirilmesi
durumunda tarım sektörünü olumlu yönde etkileyeceği beklenmektedir.
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Biyodizelin hammaddesini tarım ürünlerinin oluşturması, konunun tarım
sektörü ve üreticiler açısından da önemini artırmaktadır. Biyodizel üretiminde
kaynağın belirlenmesi ülkede yetiştirilen yağ bitkisi ve bu yağın üretim fazlası ile
yakından ilgilidir. Bu yüzden Avrupa ülkelerinde kanola ABD’de ise soya, biyodizel
üretim kaynağı olarak ön plana çıkmıştır.Türkiye ise yağlı tohum ve ham yağ da
ithalatçı konumundadır.
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2. BİYODİZEL ÜRETİLEN KAYNAKLAR
Biyodizelin yağ bitkilerinden, hayvansal yağlardan, kullanılmış atık kızartma
yağlarından ve alglerden üretildiği bilinmektedir. Bu kaynaklar içerisinde en
büyük pay yağ bitkilerine aittir.
Biyodizelin elde edilebileceği yağ bitkilerinin sayısı 50’nin üzerindedir. Bu
bitkiler dünyanın değişik toprak ve iklim şartlarında yetiştirilebilir. Başka bir
ifadeyle dünyanın hemen hemen her yerinde biyodizelin üretilebileceği, farklı
bitkilerin tarımını yapmak mümkündür. Bu durum şüphesiz tarım kesiminin
gelirini artırıcı bir uygulamadır. Şekil 1’de Dünya biyodizel üretiminde kullanılan
hammaddeler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Biyodizel, bitkisel yağ, yağ bitkileri tarımı

Hidayet OĞUZ*
Hüseyin ÖĞÜT**
Seda ŞAHİN***

1. GİRİŞ
Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde yer alan biyodizelin Dünyada
kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu yaygın kullanım beraberinde çeşitli
sosyo-ekonomik etkiler meydana getirmektedir. Biyodizel, ham bitkisel yağların,
atık yağların ya da hayvansal yağların bir katalizör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile
(metanol ve ya etanol ) reaksiyonu sonucunda açığa çıkan, yenilenebilir nitelikli,
petrol kökenli dizele ikame olarak kimyasal yöntemlerle üretilen çevre dostu bir
yakıttır (Şahin, 2013).
Biyodizel, ayçiçek, kanola, soya, aspir, pamuk, mısır, keten gibi yağlı tohum
bitkilerinden ham veya rafine olarak elde edilen bitkisel veya hayvansal yağlardan
elde edilebilmektedir.
Biyodizel üretiminde atık yağların değerlendirilmesi, hem yağların geri
kazanılması hem de daha düşük emisyonlu dizel yakıt üretilmiş olması bakımından
çevre sağlığına katkıda bulunmaktadır (Işıklı, 2011).
Biyodizel, fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından petrol kökenli dizel
yakıtlarıyla benzerlik göstermektedir. Biyodizel, dizel motorlarında saf olarak
kullanıldığı gibi petrol kökenli dizel yakıtlarıyla da karıştırılarak kullanılabilir. Saf
biyodizel ve dizel-biyodizel karışımları, motor üzerinde herhangi bir modifikasyona
gerek kalmadan veya küçük değişiklikler yapılarak kullanılabilmektedir.
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Günümüzde benzin ve dizel yakıtına alternatif yakıtlar etanol ve biyodizeldir.
Tarım ülkesi olanÜlkemizde, biyodizel öncelikli bir seçenektir. Kırsalkesimin
ekonomik yapısının güçlenmesi ve iş imkânlarının yanı sıra yan sanayinin de
gelişmesinekatkıda bulunacaktır. Biyodizelin stratejik konumu da düşüren
etkenlerdendir (Alptekin ve Çanakçı, 2005)
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Şekil 1. Dünya Biyodizel Üretiminde Kullanılan Hammaddeler (Milyon ton) (Öğüt ve ark, 2013)

Biyodizel üretiminde yağ kalitesi reaksiyonun temelini oluşturan
transesterifikasyon teknolojisi ile direk ilişkilidir. Yağların sahip oldukları serbest
yağ asitlerine göre yapılacak muamele farklıdır. Bu yüzden yağların kimyasal
analizleri ile, yağ asitlerinin kompozisyonu ve serbest yağ asitleri sabunlaşmayan
madde miktarını yansıttığı için oldukça önemlidir. Yağlar uzun zaman periyodunda
depolanması durumunda FFA ve sediment içeriği artmakta yağ bozulabilmektedir.
Şekil 2’te Türkiye açısından biyodizel hammaddelerinin kalite ve sürdürülebilirlik
özellikleri incelenmesi sonucunda kolza ve Aspir bitkileri ön plana çıkmaktadır.
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Şekil 2. Biyodizel üretiminde Kalite-Sürdürülebilirlik İlişkisi (Öğüt ve Oğuz, 2011)

Biyodizelin sürdürülebilirliği açısından 4E ilkesine uygun olması gerekir. 4E
ilkesi Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Biyoyakıtlarda 4E ilkesi (Öğüt 2007)

BİYOYAKITLARDA 4E İLKESİ
1E

ETKİNLİK

Kaynak yeterliliği

2E

EKONOMİ

Rekabet gücü

3E

ETİK

Gıda güvenliğine etki

4E

EKOLOJİ

Üretim süreçlerinin çevreye etkisi

Şekil 4. Aspir ve Kanolanın üretim miktarı

Bitkisel yağların hammadde olarak, kalite ve sürdürülebilirlik açısından
karşılaştırılması Şekil 2’de verilmiştir. Kalite açısından kanola, hem kalite hem de
sürdürülebilirlik açısından aspir iyi durumdadır. Bu yüzden çalışmada Türkiye’de
biyodizel üretiminin yaygınlaşmaya başladığı 2003-2012 yılları arasındaki aspir ve
kanolanın ekim alanı, üretim ve verim değerleri yılar itibari ile incelenmiştir. Şekil
3’te Aspir ve kanolanın ekim alanı; Şekil 4’te Üretim miktarları ve Şekil 5’te verim
değerleri verilmiştir.

Şekil 5. Aspir ve Kanolanın verim değerleri

Şekil 3,4,5 incelendiğinde 2007 yılı itibari ile Aspir ve Kanola tarımında bir
sıçrama meydana geldiği ve bu artışın ilerleyen yıllar itibari ile devam ettiği
görülmektedir. Bu artışın biyodizel üretimi için hammadde temininde yapılan
çalışmalardan kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Örnek olarak Konya Ilgın
yöresinde girişimciler sözleşmeli ve alım garantili Aspir ekimi yaptırmışlardır.
Ayrıca bazı yağ bitkileri tarımının teşvik kapsamına alınması da yağ bitkileri
tarımının artmasında etkili olmuştur.
Şekil 3. Aspir ve Kanolanın ekin alanı
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Biyodizelin Özelliklerinin İncelenmesi. Bitkisel ve Madeni Yağların Daha çok Toplanılması ve Geri
Kazanılması için Piyasa Şartlarının Oluşturulması Çalıştayı. Ankara
Öğüt H., Önder, M., Oğuz, H., Bacak, S., 2013. Ketencik (Camelina sativa (L.) Crantz) Yağından
Biyodizel Üretimi. Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 3. Ulusal Çalıştayı, 23-24 Mayıs. Tekirdağ
Öğüt, H., Oğuz, H., 2006 Üçüncü Milenyumun Yakıtı Biyodizel, Yayın No: 745 Nobel Yayın
Dağıtım ISBN: 975-591-730-6 KİTAP II. Baskı 190 s
Öğüt, H., Oğuz, H., 2011. Atık Bitkisel Yağların Seralarda Isıtma Amacıyla Kullanım İmkânları.
Atık ve Çevre çalıştayı Antalya.
Şekil 6. Tarım Bölgelerine Göre Ürün Deseni Ve Biyodizel Potansiyelimiz (Akdağ, 2012)

Şahin, S., 2013. Keten Yağı Biyodizelinin ve Motorinle KarışımlarınınMotor Performansına ve
Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması ,Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi,Fen Bilimleri

Şekil 6’da Tarım Bölgelerine Göre Ürün Deseni oluşturularak tarım bölgeleri
haritalandırılmıştır. Bu bölgeler üzerinde tarıma elverişli olup da kullanılmayan
araziler değerlendirme kapsamına alındığı gözükmektedir.

Enstitüsü, Konya.

3. SONUÇ VE TARTIŞMA
Bitkisel yağların biyodizel üretiminde kullanılması ile yeni alınacak olan tedbirler
ve halkın yağ bitkileri yetiştirme konusunda bilinçlenmesini sağlayacağından
yağ açığının kapatılmasında katalizör görevi görecektir. Yağlı tohum üretiminde
ekimden önce ve hasattan sonra devlet tarafından ekonomik teşvik ve güvence
sağlanmalıdır. Aspir ve kanola araştırmaları teşvik edilmelidir. Sürdürülebilir enerji
temini için enerji kaynaklarının gıda güvenliğini riske sokmaması gerekmektedir.
Yağ açığı olan ülkemizde bu durum daha da önem kazanmaktadır. Bu nedenle yeni
kaynakların biyodizel üretimine kazandırılması yönünde çalışmalar yapılmalıdır.
Yağ ve yakıt amaçlı bitkisel yağ talebinin artmasına bağlı olarak ya ekili alanların
artırılması ya da yeni veya yağ oranı yüksek bitkilerin tarımının yapılmasını zorunlu
hale gelmektedir. Yağlı tohumlu bitkiler ekim nöbeti sistemleri içinde mutlaka yer
alması gerektiği çiftçilere anlatılmalıdır. Bunun için başta kolza ve aspir için tanıtıcı
ve eğitici çalışmalara ağırlık verilmelidir.Verimi ve yağ oranı yüksek çeşitlere ait
tohumlukların dağıtımına ağırlık verilmelidir
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Teknolojinin gelişmesi, iletişim araç ve yöntemlerinden yaralanma şeklini
değiştirmiştir. Günümüz kurum ve kuruluşları, yeni medya teknolojilerinden
yararlanmakta, online olarak hizmet vermekte ve iletişim stratejisi
geliştirmektedir. Sosyal medyanın ortaya çıkması ile beraber kurum ve kuruluşlar
iletişim faaliyetlerini bu yöne kaydırmış, dijital marketing, online pr, viral iletişim
uygulamaları, web sitesi hizmetleri bu doğrultuda gelişmeye başlamış ve
günümüz iletişimi yeni kavramlar ile tanışmıştır. Dijital ortamlarda kriz yönetimi,
kurum imajı, kurum kimliği, tanıtma, bilgilendirme, haber verme gibi halkla
ilişkiler faaliyeti yürütülür duruma gelmiştir. İnteraktif medya tanımıyla başlayan,
yeni medya olarak devam eden tanımlamalardan sonra hızlı bir etkileşim ağı
olanağı sunan sosyal medya kavramı ile tanışan iletişim faaliyetlerinin, sosyal
medya üzerinden nasıl yürütüldüğü başarılı örnekler ile karşımıza çıkmaktadır.
Sosyal medyanın gücü her geçen gün daha fazla kabul görüp, önem kazanırken
bu yönde akademik çalışmalar hız kazanmıştır. Çalışmamız doğrultusunda
iletişim biliminin önemli bir uzantısı olan tanıtma kavramı açıklanmaya ve
sosyal medyanın tanıtma açısından nasıl kullanıldığı saptanılmaya çalışılmıştır.
Çalışmanın ilk bölümünde yer alan literatür taramasında, tanıtma kavramı,
sosyal medya kavramı, önemli bir sosyal medya aracı olan Twitter ve son olarak
tanıtım aracı olarak sosyal medya açıklanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünü
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Twitter sayfası ele alınmış ve 28 Mart 2013–31 Mart
2013 tarihleri arasında yazılan elli tweet içerik analizine tabi tutulmuş, kurumun
tanıtım aracı olarak sosyal medyayı nasıl kullandığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu
çalışma, iletişim ve halkla ilişkilerin önemli bir uzantısı olan tanıtma kavramın
sosyal medya üzerinde nasıl kullanıldığını saptamaya çalışmasından dolayı
önem taşımaktadır. Çağımızın değişen ve dönüşen toplumunun değişen ihtiyaç
ve istekleri doğrultusunda kurumların neler yapmaları gerektiğini saptamak
açısından yine bu gibi çalışmalara halkla ihtiyaç duyulmaktadır.

bağlarla birlikte, geniş halk kitlelerine, onların bütün bunları sahiplenmesini,
benimsemesini, istemesini sağlayacak şekilde anlatmasıdır. Firmaların reklâmları,
birbirinden farklı mecralardan yapılabilmektedir. Geçmişten bu yana firmaların
bilgilendirme çalışmaları; televizyon kanalları, radyolar, gazete ve dergiler gibi
kitle iletişim araçlarıyla birlikte, açık hava tanıtım araçları vasıtasıyla oluşturulan
mecralardan yapılmaktadır (blog.reklam.com.tr).

ÖZET

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, İletişim, Tanıtım, Haber

1. TANITIM KAVRAMI
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Bir olay, bir birey, bir grup veya bir ürün konusundaki bilginin hedef kitlenin
olumlu olarak dikkatini çekmek için haber araçları ve diğer kanallarla yayılması
tanıtım olarak adlandırılmaktadır (Okay ve Okay, 2001:59). Tanıtma, belirli iletileri,
belirli kitlelere ileterek davranış ve bakış açılarını değiştirmeye yönelir (Bülbül,
1998:20) ve amacı olumlu olarak yer almak olsa da zaman zaman sonucun kontrol
edilemeyip olumsuz tanıtımında iletişim araçlarında yer aldığı görülmektedir
(Okay ve Okay, 2001:60). Tanıtma kuruluşun, bütün yön ve gerçekleriyle halka
anlatılması, kuruluşun yapı ve görevlerine ilişkin bilgi ve haberlerin düzenli bir
biçimde halka duyurulması ve gerektiğinde bunların açıklığa kavuşturulması
olarak tanımlanabilir (Özer, 2009:126).
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Tanıtım, bir firmanın ürettiği ürün ve hizmetlerini, onların özelliklerini, kurumsal
kimliğini, üretim biçimini, teknolojisini, ürettiği unsurlara yüklediği duygusal
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Genel olarak belirsizliği azaltma olarak görülen tanıtma işlevi tanıtımı yapılmak
istenilen olay ya da olgunun hedef kitleye anlatılma süreci (Erdem, 2007:240)
olarak karşımıza çıkar ve etkin olup, sonucun alınabilmesi için ortada tanıtmayı
gerektiren bir eylem veya işin olması gerekmektedir (Bülbül, 1998:20).
Tanıtma sürecinde uyulması gereken temel ilkeler (Özer, 2009:128) şunlardır;
• Tanıtma marka ve kurum imajı ile tutarlı olmalıdır.
• Tanıtmada rasyonel ve duygusal cazibe beraber kullanılmalıdır.
• Tanıtma materyalleri; içerik yol, yöntem ve araç olarak mutlaka hedef
kitlelere gönderilmeli ve bunlara hitap etmelidir.
• Tanıtma sabır, para, özveri ve koordinasyon isteyen bir çalışmadır.
• Tanıtma, ülkenin, kuruluşun ve markanın imajına uygun ve tutarlı olmalıdır.
• Her tanıtma kampanyasının mutlaka temel bir dayanağı olmalı, hatta bir
logosu bulunmalıdır.
• Bütün tanıtma faaliyetleri bir konu hakkında bilgi verme temeline
dayanmalıdır.
• Bütün tanıtma faaliyetlerinde telkin yapmak, zihinlerde inanç yaratmak,
insanları istenilen konuya yönlendirmek ve böylece taraftar toplamak gibi amaç
birliği olmalıdır.
• Tanıtma faaliyetlerinde kişilerin bilincine belirli ölçüde baskı yapmak
hedeflenmelidir.
• Tanıtma faaliyetlerinde hedefe ulaşmak için yazılı ve elektronik basın, afiş,
pankart, broşür gibi sosyal ve kültürel etkinliklerden yararlanıldığından araç birliği
olmalıdır.
• Tanıtma faaliyetleri birbirini tamamlayan özellikler taşımalıdır.
Tanıtım haberlerine örnek olarak bir müzik topluluğunun turnesi veya bir
iş adamının yaptığı hayırseverliği konu alan haber veya yorumu örnek olarak
gösterilebilir (Okay ve Okay, 2001:60).
Tanıtma sürecinde kullanılan araç ve yöntemler şu şekilde sıralanabilir
(Özer,2009:129):
• Medya
• Önderlerden yararlanma
Tanıtım yapıldığı yazı veya görüntü hazırlanırken hangi bilgilerin hangi medya
kuruluşlarının dikkatini çekeceği önceden belirlenmeli (Okay ve Okay, 2001:60)

* Yrd.Doç.Dr, Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, mkazaz@selcuk.edu.tr
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strateji bu şekilde oluşturulmalıdır.
Tanıtma ve halkla ilişkiler kavramları arasında bağlantı bulunmasına rağmen
halkla ilişkiler daha geniş bir kavramdır. Halkla ilişkiler iki yönlü tanıtma ise
tek yönlü bir iletişim sürecidir (Bülbül, 1998:20). Halkla ilişkiler faaliyetlerinde
tanıtmanın amaçları şu şekilde sıralanmaktadır (Özer, 2009:128):
• Halkı aydınlatmak, kuruluşu, izlediği politikaları ve amaçlarını benimsemek.
• Halkta kuruluşa karşı daha olumlu tavırlar oluşturmak.
• Halkın kuruluş ile olan işlerini kolaylaştırmak.
• Kuruluşlarda gerek işe yeni başlayan personelin gerekse kuruluş ile ilişkide
bulunan kişilere, kuruluşta uyulması gerekli kurallar hakkında aydınlatıcı bilgiler
vererek halkın bu kurallara uymasını sağlamak.
• Hizmetlerin yürütülmesinde halk ile işbirliği sağlamak.
Halkla ilişkiler tanıtımdan gelişmiştir. Çağdaş uygulamanın pek çoğu tanıtım
olarak yapılmaktadır. Bazı kuruluşlar da halkla ilişkilerin amaçlarını gerçekleştirmek
için başlıca stratejiler olarak tanıtımdan yararlanmaktadır (Okay ve Okay, 2001:60).

2. SOSYAL MEDYA KAVRAMI
Sosyal Medya, kullanıcılara enformasyon, düşünce, ilgi ve bilgi paylaşım
imkânı tanıyarak karşılıklı etkileşim yaratan çevrimiçi araçlar ve web sitelerini için
ortak kullanılan bir terimdir (Sayımer, 2008:128). Sosyal medya terimi kullanıcıların
birbirleriyle bilgi, görüş ve ilgi alanlarını paylaşarak etkileşim kurmalarına olanak
sağlayan online paylaşım platformlarını ve web sitelerini içermektedir. Sosyal
medya, teknolojiyi, sosyal girişimciliği kelimeler, resimler, videolar ve ses dosyaları
ile birleştiren bir kavramdır. Sosyal medya ortamları, bloglar, online sohbet,
RSS, sosyal ağ siteleri, sosyal imleme, forum, podcast, online sohbet ortamları,
e-posta zincirleri, sanal dünyalar, wikiler gibi interaktif, kullanımı kolay, katılıma
açık olan internet üzerindeki iletişim ortamlarıdır (Pelenk, 2011:12).Gerek günlük
yaşam içinde, gerekse akademik literatürde “sosyal medya” terimi yerine sosyal
ağ, sosyal web, sosyal paylaşım siteleri terimleri de kullanılmakla birlikte, bu
konuda hepsini kapsayacak bir anlam içeren sosyal medya teriminin kullanılması
daha uygun gözükmektedir (Sayımer,2008:128). Sosyal medyanın en çok takip
edilen ve paylaşımda bulunan online siteleri arasında başta Facebook ve Twitter
gelmektedir. Bireyler düşünceleri ile yakın bireyler ile etkileşimde bulunmakta
ve bilgi alışverişini hızlı ve interaktif bir biçimde sosyal medya araçları ile
sağlamaktadır.
Yeni bir alan olan ve insan ilişkilerinde önemli bir konuma sahip olan sosyal
medyayı kullanım ve sosyal medyaya yönelik güven bu bağlamda oldukça önem
taşımaktadır. Geleneksel kitle iletişim araçlarının önüne geçerek hızlı bir yükselişle
çeşitli grup ve yaştaki insanların alışverişten siyasete, spor taraftarlığından
aktivizme, kültürel etkinliklerden oy verme davranışına ve siyasal bilgilenme
sürecine kadar birçok faaliyet ve iş yapış biçimlerine yön veren, sosyal yaşam
içindeki birçok tutum ve davranışı etkileyen sosyal ağ paylaşım siteleri, bir diğer
adıyla sosyal medya günümüzde en çok tartışılan alanlardan biridir (Pelenk,
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2011:3). Sosyal medya zaman ve mekân sınırlaması olmadan (mobil tabanlı),
paylaşımın, tartışmanın, yorum yapabilmenin temel alındığı bir iletişim şeklidir
(Vural ve Bat, 2010:3351).
KristinaLerman’a göre (Bostancı, 2010: 53) sosyal medya sitelerinin dört ortak
özelliği vardır.
• Kullanıcılar çeşitli medya türlerinde içerik oluşturabilir veya içeriklere
katkıda bulunabilirler.
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• Kullanıcılar içerikleri etiketleyebilirler.
• Kullanıcılar içeriği ya aktif oylama ya da pasif kullanımla değerlendirebilirler.
• Kullanıcılar diğer kullanıcılar ile kişi ve arkadaşlar gibi ortak ilgi alanları
tanımlayarak sosyal medya ağları oluşturabilirler
Sosyal medya için dünya çapında rakamsal bir değerlendirme yapıldığında
şöyle bir tablo karşımıza çıkmaktadır.
• İnternette sosyal medya pornoyu geride bırakmıştır.
• 2. Twitter’ın geçtiğimiz yıl için büyüme oranı: %1.500.
• 3. Dünya üzerinde her üç kişiden ikisi sosyal ağları ziyaret etmektedir.
• Her gün Youtube’ta 100 milyon video izlenmekte ve her dakika 20 saatlik
video yüklenmektedir.
• Her gün Facebook üzerinde 8 milyar dakika geçirilmekte ve 285 milyon adet
içerik paylaşılmaktadır.
• 350 milyon aktif kullanıcısı ile Facebook bir ülke olsaydı Çin ve Hindistan’dan
sonra dünyanın en kalabalık3. ülkesi olurdu.
• 307 milyon üyesi ile YouTube ise Çin ve Hindistan’ın ardından 3. en kalabalık
ülke olurdu.
• Twitter’a açıldığı günden bu yana 6.7 milyar tweet gönderildi.
• İnternet kullanıcılarının sadece % 65.1’i e‐posta kullanmakta, sosyal ağları
kullananlar ise %68’dir.
• 14 milyondan fazla kullanıcıyla Türkiye Facebook’ta en aktif 3. ülke
• Friendfeed’in Dünya’da en popüler olduğu ülke Türkiye.
• Türkiye, Avrupa’nın internette en çok zaman geçiren ülkesi durumundadır.
Sosyal medya, kullanım bakımından karmaşık bir yapıda görünse de basit
bir iletişim simetrisine sahiptir. Aynı zaman dilimi içerisinde birden fazla kişiyle
iletişim kurulmaya olanak sağlamaktadır. Bu durum sosyal medyanın kullanım
kolaylığını da ortaya koymaktadır (Vural ve Bat, 2010: 3352–3353).
Sosyal paylaşım ağları içinde 2007 yılının en ilgi çekici sohbet sitesi yazılı mesaj
tabanlı olarak çalışan Twitter’dır. Cep telefonları veya web üzerinden mesajların
paylaşılmasından ortaya çıkan site, yüz binleri bir araya toplayarak, anlık, kısa
sohbet yapma olanağı tanıyan Twitter, anlık mesajlaşma, sosyal ağ ve kablosuz
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iletişimin bir arada kullanıldığı ve 140 karakterden oluşan bir mesajla bireyin o
anda ne yaptığını bilgisayar ve cep telefonları aracılığıyla tüm dünyayla paylaştığı
ücretsiz bir servistir (Sayımer, 2008:128).

Sosyal medya ve internet kolay erişim sağlanan bir medya türü olarak
kurumsal mesajları kişiye özel olarak hazırlayıp, dağıtmayı kolaylaştırmaktadır
(Sayımer,2008:73). Tanıtım faaliyeti olarak sosyal medyanın kullanılmasına en
iyi örneklerden birisi 2008 Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimleri’dir.
Barack Obama’nın sosyal medyayı başarılı olarak kullanması, siyasal iletişimde bir
tanıtma faaliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda Facebook Masalları
adlı kitabın yazarı Liebert Başkanlık Seçimleri bölümünde, Obama’nın sosyal
medya uzmanının Facebook başarısı üzerine sözlerini şu şekilde aktarmaktadır
(2010: 85):

Twitter Terimleri
Trendingtopic (TT): Sol taraftaki en çok konuşulan konuların listelendiği alana
TrendingTopic denir.
Mentions (@): Cevap verme, etiketleme anlamına gelmektedir. Mentions karşı
taraf RT etmedikçe sadece kendi profilinizde görülür.
FridayFollow (FF): Bu kısaltma takip ettiğiniz kişilerin sizi de takip etmesi
içindir. Sadece cuma günleri yapılır.
Retweet (RT): Başka bir twitter kullanıcısının twit’ini sizin takipçilerinizde
görsün diye retweet tuşuna basıp sizin profilinizde görünmesidir.
Direct Message (DM): Başka bir twitter kullanıcısının size atmış olduğu postayı
işaret eder bir nevi e-mail işlevi görür.
Hashtag: kullanıcıların mesajları kategorize etmesini sağlayan bir semboldür
ya da “tüm bu mesajlar aynı olaya/kişiye/yere aittir” demenin pratik bir yoludur.
Tweetup: Twitter vasıtası ile tanışan insanların sosyal, profesyonel ya da
belli bir amaç için bir araya gelmesi olarak açıklanabilir. Önceden planlı ya da
spontane bir şekilde insanların bir araya gelmesi için yapılan organizasyonlardır.
Bu tarz organziasyonlar birbirini tanımayan insanları bir araya getirdiği için, yeni
bağlantılar kurmak ve network genişletmek için çok faydalıdırlar.
Faile while:Twitter oldukça hızlı bir şekilde büyümüştür. Bu başarının sonucu
olarak, sistem bazen durmaktadır. Meşhur “Fail Whale” logosu kapasite aşıldığında
ekrana gelmektedir. Bu logo ile karşılaştığınız zaman, bir süre beklemeli ve
hesabınıza girmeyi tekrar denemelisiniz.
Mentions (@): Cevap verme, etiketleme anlamına gelmektedir.

3. TANITIM FAALİYETİ OLARAK SOSYAL MEDYANIN KULLANILMASI
Gelişen teknoloji sayesinde halkla ilişkilerin iletişim ortamı haline gelen
(Peltekoğlu, 2004:307) yeni medya kavramı, halkla ilişkilerin bir parçası olarak
tanıtmaya da katkı sağlamaktadır. İnternetin çift simetrik iletişime izin vermesi
(Kellner, 2010:10) ve video, ses öğelerinin yanında yazıyı da bünyesinde
barındırarak bir anlamda daha önce bahsedilen kitle iletişim araçlarının
özelliklerini bir arada toplamasından dolayı (Newhagen ve Rafaeli, 1996:5)
diğer kitle iletişim araçlarından üstün gözükmektedir (Balcı ve Akar, 2010:283).
Devletin 27 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe koymuş olduğu Bilgi Edinme Kanunu
kapsamıyla beraber insanlar hemen hemen devlet ile ilgili her türlü veriye
ulaşabilir hale gelmiştir (Kazancı, 2007:93).
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“Facebook kısa zamanda, Barack Obama’ya ilgi duyan herkesin onun destekçisi
olabilmesine olanak sağlayan kampanyanın ikinci merkezi haline geldi. Neticede
sosyal medya takımı bu insanlarla doğrudan iletişime geçip onları sistemli bir
şekilde bilgilendirmeye başladılar. İlginç bir video olduğu zaman yayınlayıp,
kullanıcılardan kendi profillerinde paylaşmalarını istiyorlardı. 10 dolarlık bağış
yapılmasına, on kez telefon edilmesine ya da evlerde parti düzenlenmesine
ihtiyaç olursa, bu sayfa kullanılarak duyurulabilirdi. En önemli sorunlar bile
Facebook aracılığı ile çözülebilirdi”.
Bu durum aslında internet ve onun uzantısı olan sosyal medyanın isteyen
kişilere, istedikleri zaman diliminde ve istedikleri mekânda mesajı almalarını
sağlaması ve bu mesaj üzerine konuşabilme, yeniden içerik-mesaj oluşturabilme
etkisinden kaynaklanmaktadır. Sosyal medyanın bu kadar başarılı kullanılması
genç bir politikacının tanınmasına ve desteklenmesine sebep olmuştur.
Özkan (2009:55) bu başarıyı Obama’nın Liderlik Sırları adlı kitabında şu şekilde
anlatmaktadır. “Obama kampanyası, yeni medyanın mobilize olabileceği fikrini
kavradığı için bu denli etkin olabildi. Obama kampanyası, bu fikir ve bu yöntemle
seçmeni işin içine katmayı ve onlarla interaktif bir iletişim kurmayı becerdiği
için etkili. Böylece Obama kampanyası seçmenlere ne düşünmesi gerektiğini
söylemek yerine, onları politika geliştirme sürecine dahil edebilmeyi başardığı
için çığır açtı”. Sosyal medyanın mobilize olan yönü ile tanıtma faaliyeti daha
hızlı şekilde sağlanmaktadır. Bu sosyal medyanın zaman ve mekân kavramını yok
etme gücünden kaynaklanmaktadır.
Elektronik ortamda tanıtma ve halkla ilişkiler faaliyetleri genellikle üç alanda
ele alınmaktadır. Bunlar (Barat’tanakt. Sayımer,2008: 72–74):
1. Web Halkla İlişkiler
2. Net Halkla İlişkiler
3. Online Halkla İlişkiler
Web Halkla İlişkiler: Web temelli halkla ilişkiler, karşılıklı etkileşim yaratan
kurumsal web sitelerini kapsamaktadır. Bu web siteleri tanıtma faaliyetlerine, tüm
iletişim faaliyetlerinde hizmet ettiği gibi hizmet etmektedir.
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Net-Halkla İlişkiler: Net ortamı, sohbet odaları, net basın bültenleri ve kurum
içi iletişimde kullanılan intranetler açısından son yıllarda büyük önem kazanmıştır.
Özellikle iki yönlü gerçekleştirilmektedir. Bunlar; iletişim kurmaya yönelik
uygulamalar ve hizmet uygulamalarıdır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın tweet içeriklerinin dağılımları; %34 tanıtım, %22
haber, %20 söylem, %18 mentions, %4 diğer, %2 ise bilgilendirme şeklindedir.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, tanıtım, duyurum ve haber verme noktasında
Twitter’dan yararlandığı görülmektedir. Yine verilen cevaplar, sosyal medyanın
anında etkileşim özelliğini ortaya koymakta ve feedback uygulamasının başarılı
olduğunu göstermektedir.

Online Halkla İlişkiler: Çevrimdışı ve çevrimiçimedyaya sanal olarak ulaşabilmek
anlamındadır. Online halkla ilişkilerde yararlanılan alanlar şunlardır; portal siteler,
çevrimiçi basın odaları, çevrimiçi konferans, çevrimiçi veri tabanı, e-eğitim.

4. ÇALIŞMANIN BULGULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Araştırma kapsamında içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın
örneklemini Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Twitter sayfası oluşturmaktadır. İçerik
analizi için bir kodlama cetveli oluşturulmuş ve bu cetvelde; Tweet tarihi, içerdiği
mesajın türü (pozitif-negatif ), tweet içeriği (politik, tanıtım, haber, bilgilendirme,
söylem, mentions, diğer), tweet içerisinde linkin olup olmaması ve fotoğraf var
mı? soruları yer almıştır. Çalışma kapsamı 28 Mart 2013 ve 31 Mart 2013 tarihlerini
kapsamaktadır. Bu doğrultuda toplam 50 tweet incelenmiştir. Veriler SPSS 15
programında analiz edilmiştir.
Tablo 1. GSB Tweet Tarihleri Dağılımı

Tablo 4. GSB Tweet Sonunda Yönlendirici Link Paylaşım Dağılımı

Frekans

%

Geçerli %

Link var

4

8,0

8,0

Link yok

46

92,0

92,0

Toplam

50

100,0

100,0

Tweetlerin sonunda detaylı yönlendirme için link paylaşılmasının dağılımları;
tweetlerin %8’sinde link bulunurken, %92’sinde link saptanamamıştır.
Tablo 5. GSB Tweet Sonunda Fotoğraf Paylaşım Dağılımı

Frekans

%

Geçerli %

Var

23

46,0

46,0

Yok

27

54,0

54,0

Toplam

50

100,0

100,0

Frekans

%

Geçerli %

31 Mart

7

14,0

14,0

30 Mart

11

22,0

22,0

29 Mart

22

44,0

44,0

Tweet içerisinde fotoğraf dağılımları ise; %54’ünde fotoğraf paylaşılmamış, fakat
tweetlerin %46’sında fotoğraf paylaşımında bulunulmuştur.

28 Mart

10

20,0

20,0

Tablo 6. GSB Tweet İçerikleri ile Devamında Link Paylaşımına İlişkin Çapraz Tablo

Toplam

50

100,0

100,0

İçerik analizini yaptığımız tweetlerin yazılma tarihleri yüzdeliklere göre şu
şekilde sıralanmaktadır; %44’ü 29 Mart 2013, %22’si 30 Mart 2013, %20’si 28
Mart 2013, %14’ü ise 31 Mart 2013 tarihleri şeklindedir. Araştırma içerisinde
bulunan tarihler arasında Twitter’da en fazla paylaşım 29 Mart 2013 tarihinde
gerçekleşmiştir.
Tablo 2. GSB Tweet Mesaj Türü Dağılımı

Frekans

%

Geçerli %

Pozitif

50

100,0

100,0

Toplam

50

100,0

100,0

Tweetlerin tamamının mesaj içeriğinin pozitif yönde olduğu saptanmıştır.
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Link Var

Link Yok

Toplam

Tanıtım

2

15

17

Haber

2

9

11

Bilgilendirme

0

1

1

Söylem

0

10

10

Mentions

0

9

9

Diğer

0

2

2

Toplam

4

46

50

Tweet içerikleri ve devamında link paylaşımına ilişkin çapraz tabloya
baktığımızda, halkla ilişkiler faaliyeti olan tanıtım ve haber içeriklerinde link
kullanıldığı görülmektedir. Bu bakanlığın başarılı bir tanıtım stratejisi uyguladığını
göstermektedir.
Tablo 7. GSB Tweet İçerikleri ile Devamında Fotoğraf Paylaşımına İlişkin Çapraz Tablo

Tablo 3. GSB Tweet İçerikleri Dağılımı

94

Frekans

%

Geçerli %

Tanıtım

17

34,0

34,0

Haber

11

22,0

22,0

Bilgilendirme

1

2,0

2,0

Söylem

10

20,0

20,0

Mentions

9

18,0

18,0

Diğer

2

4,0

4,0

Toplam

50

100,0

100,0

Var

Yok

Toplam

Tanıtım

7

10

17

Haber

7

4

11

Bilgilendirme

0

1

1

Söylem

7

3

10

Mentions

0

9

9

Diğer

2

0

2

Toplam

23

27

50
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SONUÇ
Sosyal medyanın bir tanıtım araç ve ortamı olarak kullanılması, bu alanın
geliştirilmesine ve üzerinde araştırmalar yapılmasına neden olmuştur. Tanıtım
kavramı halkla ilişkilerin bir uzantısı olması itibariyle, sosyal medya üzerinden
yapılan tanıtma faaliyetlerini halkla ilişkilerden ayrı düşünmemek gerekmektedir.
Sosyal medya üzerinden yapılan tanıtım faaliyetleri, bu faaliyetlere ilişkin söylem,
duyurum, haber içeriklerini anında zaman ve mekân kolaylığı sağlayarak, hedef
kitlelere ulaştırmaktadır. Sosyal medyanın kolay erişilebilir yapısı ve maliyet
noktasında uygunluğu bu mecranın yükselmesine sebep olan etmenlerden
olarak gösterilebilmektedir.
Günümüzde hemen hemen her kurumsal firmanın, her bakanlığın,
başkanlığın, siyasetçilerden sanatçılara ünlü kişilerin sosyal medya adreslerinin
olduğunu görmekteyiz. Kamu ya da özel kuruluşlar, tanıtma faaliyeti içerisinde
olan bireyler, sivil toplum örgütlerinin ve bunun gibi hedef kitleye yönelik çalışma
yapanlar, hedef kitleye ulaşma noktasında sosyal medyadan yararlanmaktadırlar.
Bir tür kendini anlatma, ifade etme, iletişim faaliyetlerini paylaşma noktasına
dönüşen sosyal medya araçları, tanıtma faaliyetleri açısından da önemli bir
noktadadır. Çalışmamızda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Twitter sayfası üzerinde
yapmış olduğumuz içerik analizine göre, sosyal medya; bir taraftan tanıtma
faaliyetlerine olumlu katkı sağlarken, diğer taraftan hedef kitle ile interaktif bir
biçimde etkileşime olanak sağlayan bir platform halindedir. Twitter aracının
yönlendirme kolaylığı ile bakanlık hakkında yapılan haberlere, bakanlığın web
sayfasına, etkinlik fotoğraflarına kolaylıkla erişilebilmektedir. Her ne kadar 140
karaktere sığdırılsa da Twitter, bir tık sayesinde, sağlıklı bir yönlendirme aracı
halindedir. Çalışmamız sonucunda ortaya çıkan en büyük etkilerden birinin
de, kimi zaman oluşabilen bilgi kirliliğinin ivedilikle çözülmesinde Tweetter’ın
önemli bir yere sahip olduğu gerçeğidir. Bu bilgi kirliliğinin giderilmesinde kanıt
niteliği taşıyan fotoğraf unsurundan yüksek oranda faydalanılıyor olması da yine
altı çizilmesi gereken önemli bir noktadır.
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ÖZET
Su ve tarımsal üretim toplumların sosyo-ekonomik gelişim sürecinde kritik
role sahiptir. Küresel ısınma tehdidi altındaki su kaynaklarının giderek artan
dünya nüfusu karşısında talepleri karşılayamaması, suyun stratejik önemini gün
geçtikçe artırmaktadır. Dünya genelinde pek çok yerde olduğu gibi ülkemizde
de mevcut su kaynaklarının büyük bir kısmının tarımsal sulama için kullanılması,
bu alanda tasarruf ve verimlilik artışı sağlamaya yönelik yenilikçi çalışmalara
olan gereksinimi artırmıştır. Gelişmiş ülkelerde aşırı su tüketiminin azaltılması
için faydalanılan hassas tarım teknolojilerinin başında, başarılı uygulamaları
son yıllarda pek çok alanda giderek yaygınlaşan kablosuz algılayıcı ağlar
gelmektedir. Geniş bir coğrafi bölge üzerinde dağınık algılama görevinin yerine
getirilmesini mümkün kılan kablosuz algılayıcı ağlar yardımıyla saha üzerinde
ilgilenilen fiziksel büyüklüklerin anlık değerleri uzaktaki bir yönetim merkezinden
izlenebilir. Bu çalışmada Konya Ovasında tarımsal sulamanın daha verimli hale
getirilmesi amacıyla yararlanılabilecek, temeli kablosuz algılayıcı ve eyleyici
ağlara dayanan örnek bir sulama yönetim sistemi ana hatlarıyla incelenmiştir.
Önerilen sistem modeliyle tarımsal su tüketiminin optimize edilmesi yanında,
toprak ve meteorolojik koşullarla ilgili çevresel parametreler gerçek zamanlı
olarak çiftçilerin bilgisine sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hassas Tarım, Sulama Yönetimi, Kablosuz Algılayıcı ve
Eyleyici Ağlar, Konya Ovası

1. GİRİŞ
Modern tarımda çevreyi korurken üretimde verimlilik ve kalite artışına imkân
sağlayacak yeni teknolojilere ihtiyaç vardır. Bunun için başta bitki ve toprak
özellikleri olmak üzere meteorolojik koşullar dâhil zamana ve konuma göre
değişen çok sayıda parametrenin gerçek zamanlı izlenmesi ve beklenmedik
değişimlerine hızla cevap verilerek kontrol altında tutulması gerekir (Singh
ve Bansal, 2011). Bu amaç doğrultusunda uzun yıllardır kullanılan geleneksel
yöntemler zamanla yerlerini bilgi teknolojilerine dayalı hassas tarım tekniklerine
bırakmaktadır. Hassas tarım yardımıyla kaliteli üretim gerçekleştirmek için son
yıllarda dünyanın pek çok bölgesinde giderek daha fazla ilgi çeken araştırma
konularından biri de su kullanım verimliliğinin artırılmasıdır (Lea-Cox, 2008).
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kurallar olmayıp, genellikle yapılan analizlerin sonuçlarının uzmanlar tarafından
değerlendirilmesiyle planlama yapılır (Keshtgary ve Deljoo, 2012).
Tarımda etkin sulama yapılabilmesi için öncelikle topraktaki nem miktarının
belirlenmesi gerekir. Bu amaçla genellikle bitkilerin yaprak ve kök bölgesine
yerleştirilen çeşitli sensörler yardımıyla nem ölçümü yapılarak, suyun akışına
(debisine) yön veren vanaların kontrolü sağlanır (Jadoon ve ark., 2011). Hassas
tarımda sulama kontrolü noktasal, bölgesel ve merkezi olmak üzere üç farklı
şekilde gerçekleştirilebilir. Noktasal kontrol sisteminde sensör ölçümleri dikkate
alınarak belirli bir vananın kontrolü gerçekleştirilir. Fakat bu yaklaşımla saha
üzerinde sensör ve kontrolör çiftlerinden oluşan birbirinden bağımsız çok sayıda
kontrol döngüsüyle hantal bir yapı ortaya çıkar. Bölgesel sistemde birden fazla
sayıda vana tek bir kontrolör tarafından koordine edilir. Bu durumda da çalışılan
saha sınırları genişledikçe performans düşer. Merkezi sistemde ise çok sayıda
bölgesel kontrol sistemi birbirleriyle bağlantılı olarak tek bir merkezden yönetilir
(Sne, 2005).
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Tarımsal alanlarda enerji ve veri aktarımında kablolama altyapısının kurulması
çoğu zaman mümkün değildir. Bu nedenle merkezi kontrole dayalı bir sulama
kontrol sistemi oluşturulmak istendiğinde saha üzerinde dağıtılmış çok sayıda
sensör ve vana arasında iletişim sağlayacak bir ağ kurmak için kablosuz haberleşme
kaçınılmaz olur. Yapılan çalışmalar farklı birçok alanda başarılı uygulamaları
ortaya çıkan kablosuz algılayıcı ağların (wireless sensor networks, WSNs) tarımsal
alanların izlenmesi için de en uygun teknoloji olduğunu göstermiştir (Di Palma
ve ark., 2013; Yu ve ark., 2013, Shah ve Das, 2012). Geleceğin algılama teknolojisi
olarak görülen kablosuz algılayıcı ağlar çalışma sahası üzerinde dağıtılmış küçük
boyutlu, ucuz, düşük güç tüketen ve birbirleriyle işbirliği yaparak haberleşebilen
çok sayıda algılayıcı düğümden oluşur (Sharma, 2013). Algılayıcı düğümlerin enerji
ihtiyaçları üzerlerindeki pil yardımıyla karşılanır. Bu sebepten ağın temel tasarım
hedeflerinin başında güç tüketiminin düşürülmesi gelir. Genel amaçlı bir algılayıcı
düğüm örneği Şekil 1’de gösterilmiştir. Son yıllarda mikro-elektro-mekanik
sistemler (MEMS) ve dijital elektronik devrelerde yaşanan gelişmeler, belirli
amaçlara yönelik ekonomik algılayıcı düğümlerin üretilmesine zemin hazırlamış
ve kablosuz algılayıcı ağların tarımda kullanımının önü açılmıştır (Kalaivani ve ark,
2011; Bletsas ve ark., 2011).
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KASIM

Bitkilerin gelişimlerini sürdürebilmek için suya ihtiyacı vardır. Buna karşın
gereğinden fazla sulama yapıldığında bitkiler zarar görür. Tarımda maksimum
kapasitede ürün almak için anahtar etmen gereğinden fazla su tüketmeden,
yeterli miktarda sulama yapılmasıdır (Dursun ve Özden, 2011; Bhosale ve Dixit,
2012). Değişik toprak tipleri için su tutma kapasitesi, sızma ve drenaj değerleri
birbirinden farklıdır. Benzer şekilde değişik ürün çeşitleri için mevsimsel su
gereksinimleri de toprak özelliklerine bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösterir.
Bu farklılıkların ortaya çıkarılması için büyük bir saha önce kendi içinde daha küçük
alt sahalara bölünür ve bu alt sahalardan her biri birbirinden bağımsız olarak
değerlendirilmek suretiyle sulama gerçekleştirilir (Al-Karadsheh ve ark., 2012).
Oluşturulan alt sahaların büyüklüğünü tayin etmek için önceden belirlenen kesin
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Şekil 1. Modüler yapıda bir algılayıcı düğüm örneği (Libelium, 2013)
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Kurulum amacı çevresel ve fiziksel büyüklükler hakkında bilgi toplamak
olan kablosuz algılayıcı ağlar yardımıyla geniş bir coğrafi saha üzerinde dağıtık
algılama (distributed sensing) yapılabilir (Culibrk ve ark., 2013). Her ne kadar
toprak nem miktarı gibi önemli veriler bu şekilde merkezi olarak gözlenebilse de
sulama yönetimi için asıl gerekli olan kontrol işlevinin yerine getirilmesi mümkün
değildir. Buna karşılık tarımsal sulama sistemleri kullanılarak maksimum üretim
kapasitesi ve optimum su tüketimi hedeflerine ulaşılması için sadece toprak nem
miktarının izlenmesi yeterli olmayıp, aynı zamanda vanalar yardımıyla sulamanın
kontrolü de gerekir (Mafuta ve ark., 2013). Saha koşullarının düzenlenebilmesi
için kablosuz algılayıcı ağların gelişiminde ortaya çıkan bir sonraki adım,
kablosuz algılayıcı ve eyleyici ağlar (wireless sensor and actuator networks,
WSANs) olmuştur. Bu tip ağ modelinde sahadan bilgi toplayan algılayıcı
düğümlerin yanında, bu düğümler ile işbirliği yaparak ön görülen kontrolleri
yerine getirecek eyleyici düğümler de görev alırlar (Akyildiz ve Kasimoglu, 2004).
Algılayıcı düğümler, Şekil 2’de gösterildiği gibi eyleyici düğümlere göre daha
kısıtlı donanım ve enerji kaynaklarına sahiptir. Diğer taraftan düşük maliyetli
algılayıcı düğümlerin sayısı, uygulamaya yönelik özel olarak tasarlanan eyleyici
düğümlere göre daha fazla sayıdadır.

su tüketiminin azaltılması amacıyla kullanılabilecek, temeli kablosuz algılayıcı ve
eyleyici ağlara dayanan bir sulama yönetim sistemi ele alınmıştır. Bildiri anlatım
planı giriş bölümünü takiben şu şekilde organize edilmiştir: Önerilen sulama
yönetim sisteminde kullanılacak materyal ve metot ikinci bölümde açıklanmıştır.
Üçüncü bölümde damlama sulama ve yağmurlama sulama yöntemleri için
uygulanabilecek örnek modeller açıklanarak, önerilen sistem modeli ana hatlarıyla
incelenmiştir. Son olarak dördüncü bölümde çalışmayla ilgili bir takım sonuç,
yorum ve önerilere yer verilmiştir.

AD

ED

Şekil 2. Algılayıcı düğüm (AD) ve eyleyici düğüm (ED) için donanım bileşenleri

Kablosuz algılayıcı ve eyleyici ağlar tam otomatik ve yarı otomatik olmak üzere
iki farklı mimari yapıda kurgulanabilir. Tam otomatik mimaride algılayıcı düğümler
(AD) ve eyleyici düğümler (ED) arasında dışarıdan müdahale edilmeyecek şekilde
bir kapalı kontrol döngüsü kurulur. Bu tip kontrol stratejisi düşük gecikme süresi
ve sistem kaynaklarının verimli kullanılması avantajına sahiptir. Buna karşın yarı
otomatik mimaride algılayıcı düğümler tarafından toplanan bilgiler öncelikle
ortak alıcı (sink) görevi üstlenen koordinatör düğüme (KD) gönderilir. Burada
yapılan değerlendirme sonucunda ilgili eyleyici düğümlere uyarı verilerek
pompa ve vana gibi elemanlar harekete geçirilir (Akyildiz ve Kasimoglu, 2004).
Hassas tarımda sulama yönetimi için kablosuz algılayıcı ağların kullanımı
konusunda son yıllarda çok sayıda araştırma yapılmıştır (Dilay ve ark., 2012;
Sabancı ve ark., 2013; Abd El-kader ve ark., 2013; Hedley ve ark., 2012; Li-Ming
ve ark., 2012; Shah ve Das, 2012). Bu çalışmada Konya Ovası bölgesinde tarımsal
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2. MATERYAL VE METOT
Toprak, mineral ve organik parçacıklar içeren çeşitli bileşenlerin karışımı ile su
ve havadan oluşur. Sulama yönetim sisteminin temel görevi toprak özelliklerinin
tespit edilmesiyle tam zamanında ve gereği kadar sulama yapılarak aşırı su
tüketiminin önlenmesidir. Bunun için öncelikle toprak nem miktarının tespiti için
güvenilir sonuçlar veren bir ölçüm yöntemi belirlenir. Sistemin istenen şekilde
çalışması yapılan ölçümlerin hassasiyetiyle ilişkili olduğundan sensör seçimi
oldukça önemlidir (Karakaplan ve Aydın, 1992). Toprak nem miktarının tespit
edilmesi amacıyla Şekil 3’de gösterildiği gibi toprağın elektrik iletkenliği, dielektrik
sabiti, vakum özelliği ve yaprak ile ortam sıcaklığı arasındaki farka bağlı ölçüm
yapan sensörlerden faydalanılır.
Elektrik iletkenliği ölçmek için kullanılan direnç tabanlı sensörler basit
yapıları, düşük fiyatları ve doğrudan kontrol sistemine bağlanabilme kolaylığı
sebebiyle pratikte yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tip sensörler genelde iki
elektrot arasındaki direnç değerinin toprak nem miktarının bir fonksiyonu olarak
ölçülmesiyle sonuç verir. Toprak kuruduğunda direnci artarken elektrik iletkenliği
azalır. Böylece normalde kapalı konumdaki bir solenoid vananın kontrolör
tarafından açılmasıyla sulama gerçekleştirilir. Toprak nem miktarı istenen seviyeye
ulaşınca, vana kontrolör tarafından kapatılarak sulama sonlandırılır. Farklı
özellikteki topraklar için iletkenlik değeri değişiklik göstereceğinden sensörlerin
mutlaka ölçümden önce kalibre edilmesi gerekir. Ayrıca ilaçlama ve gübreleme
gibi işlemlerden sonra toprağın elektriksel özellikleri değişeceğinden ölçüm
sonuçlarında hata görülebilir (Abraham ve ark., 2000; Skye, 2013).
Kapasitif sensörler toprakta hacimsel nem miktarıyla ilişkili dielektrik sabitini
ölçerler. Bunun için çubuk şeklinde problar gerekli ölçüm derinliğine ulaşılana
kadar toprak içine batırılır. Kapasitif ölçüm yönteminde de temel problem
dielektrik sabitinin sadece nem miktarıyla değil organik bileşenlerine bağlı olarak
toprak tipine göre değişim göstermesidir. Bu sebepten dolayı ölçümlerden
doğru sonuç alınabilmesi amacıyla ölçüm yapılacak sahaların her biri için ayrı ayrı
kalibrasyon ayarı yapılması gerekir (Majone ve ark., 2013).
Vakum tekniği topraktaki suyun gerçek yüzdesi yerine mevcut su kapasitesini
ölçer. Bu tip ölçüm sonuçları toprak tipinden bağımsız olarak bitkilerin gerçek su
ihtiyaçlarını verdiğinden, hassas tarım uygulamaları için daha elverişlidir. Toprak
su potansiyelinin ölçülmesi için düşük maliyetli toprak nem tansiyometreleri
kullanılır. Ölçülen değerler basınç cinsinden milibar (mbar) veya kilopascal (kPa)
birimlerinde ifade edilir (Skye, 2013).
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Şekil 3. (a) Direnç (b) Kapasitans (c) Tansiyometre (d) Yaprak sıcaklık sensörleri

kayıplar en aza indirgenir. Dolayısıyla tarımsal sulamada önemli miktarda
tasarruf sağlanır (Gunturi, 2013). Damlama sulama sistem modelinde Şekil 4’de
gösterildiği gibi toprak nem miktarı bilgisinin ölçülmesinden sorumlu algılayıcı
düğümler, saha üzerinde her bir hat boyunca stratejik noktalarda düzenli biçimde
konumlandırılır. Algılayıcı düğümler belirli örnekleme aralıklarında aldıkları bu
ölçüm değerlerini veri paketleri halinde ortak alıcı görevi üstlenen koordinatör
düğüme gönderirler.

Tarımsal uygulamalarda bitkilerin yaprak sıcaklığı ile ortam sıcaklığı arasındaki
farkın karşılaştırılmasıyla bitki su ihtiyacının tahmin edilmesi mümkündür (Clark
ve Hiler, 1973). Bu ilişkiye göre bitkilere yeterli miktarda su verildiğinde yaprak
sıcaklığının ortam sıcaklığından daha düşük olduğu görülmüştür. Sulama
yetersiz yapıldığında ise yaprak sıcaklığının ortam sıcaklığına göre 2-3°C daha
yüksek olduğu anlaşılmıştır. Yaprak ve hava sıcaklıklarının ölçülmesi için pratikte
genellikle buton tipi termistörler kullanılır (Abraham ve ark., 2000).
Algılayıcı düğümlerde ölçüm için öncelikle algılama birimine bağlı toprak
nem sensörlerinden alınan sinyaller analog-dijital dönüştürücüden (ADC)
geçirilerek hafızada saklanır. Daha sonra tasarlanan haberleşme protokolüne
uygun olarak veri transferi için sıra kendisine gelen algılayıcı düğüm, seçilen ağ
topolojisine uygun olarak ölçüm değerlerini hedeflenen düğümlere gönderir.
Algılayıcı düğümler üzerinde çoğu kez düşük güç tüketimiyle veri transferi
gerçekleştirilmek üzere geliştirilmiş ZigBee standardıyla uyumlu haberleşme
modülü yer alır. Haberleşme modülü mikroişlemci ve sensörlere göre daha fazla
enerji tükettiğinden algılayıcı düğümlerin pil ömrünün uzatılması amacıyla
mümkün olduğunca düşük mesafede veri transferi gerçekleştirilmesi istenir.
Pratikte yaygın olarak kullanılan XBee modülü için çalışma frekansı, protokol ve
anten bağlantı tipi özelliklerine göre güç tüketim değerleri Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Algılayıcı düğümleri için radyo haberleşme özellikleri (Libelium, 2013)

3. SİSTEM MODELİ
Önerilen sulama yönetim sisteminden başta damlama sulama (drip irrigation)
ve yağmurlama sulama (sprinkler irrigation) olmak üzere farklı tipte sulama
yöntemlerinde faydalanılabilir. Damlama sulama yönteminde su, bitkinin kök
bölgesine uygulandığından buharlaşma ve yer altına sızmadan kaynaklanacak
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Şekil 4. Damlama sulama yönteminde yarı otomatik sulama kontrolü

Yağmurlama sulama yöntemi için sistem modeli Şekil 5’de gösterilmiştir.
Farklı toprak özellikleri ve ürün tipine sahip alt sahalar için gerekli toprak nem
miktarı değerlerinin koordinatör düğüm üzerinde tanımlanması mümkündür.
Koordinatör düğüm topladığı verileri değerlendirerek toprak nem miktarı
önceden belirlenmiş eşik seviyesi altına düşen alt sahalarda ilişkilendirilmiş
eyleyici düğümleri harekete geçirir. Eyleyici düğümler kendilerine ulaşan kontrol
sinyalleri doğrultusunda pompa ve vanaların çalışmalarını düzenleyerek suyun
akışına yön verirler. Bu şekilde optimum su tüketimi ile maksimum kapasitede
ürün elde edilmesi için toprak nem miktarı istenilen seviyede tutulmuş olunur.
Sistemin işleyişinde ağ içindeki her algılayıcı ve eyleyici düğüme, sadece
kendilerinde bulunan bir tanımlayıcı adres numarası verilmiştir. Bu adreslemeden
faydalanarak, koordinatör düğüm kendisiyle bağlantılı algılayıcı düğümler ve
onlarla ilişkili eyleyici düğümler arasındaki bağlantıyı kolaylıkla kurabilir.
Tasarlanan sistemin kontrol performansını belirleyen önemli faktörlerden birisi
seçilen ağ topolojisidir. Bu çalışmayla önerilen sistem modelinde hücresel mimari
temel alınarak, her alt saha içinde yıldız (star) topolojisi kullanılarak koordinatör
düğüm ile algılayıcı ve eyleyici düğümler arasında tek atlamalı veri transferi tercih
edilmiştir. Kurulacak sistem daha geniş coğrafi bölgeleri içine alacak şekilde
genişletilecek olursa Şekil 6’da gösterildiği gibi küme ağaç (cluster tree) topolojisi
üzerinde farklı hücrelerde bulunan koordinatör düğümler arasında bağlantı
kurularak, uzaktaki bir merkezi düğüme (MD) veri transferi sağlanır. Bağımsız
hücrelere ait toprak özellikleri ve sulama durum bilgisinin merkezi düğüme
aktarılmasında uygulama koşullarına ve saha özelliklerine bağlı olarak tek atlamalı
veya çok atlamalı veri transferi gerçekleştirilebilir.
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hava koşullarının uzaktan izlenmesi sağlanabilir. Uygun sensörler kullanılarak
topraktan alınan pH ölçümleri neticesinde, suda çözülebilir kimyasallar gerekli
ölçüde enjektörler yardımıyla suya karıştırılarak, sulama ile eş zamanlı olarak
gübreleme işlemi gerçekleştirilebilir. Bunun yanında gerek duyulması halinde
sulama hattı boyunca önemli noktalara yerleştirilecek akış ölçüm sensörleri
yardımıyla sahaya taşınan sulama suyunun debisinin anlık olarak izlenmesi de
mümkündür.
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Şekil 5. Yağmurlama sulama yönteminde yarı otomatik sulama kontrolü

Merkezi düğümün hücrelerden çok uzakta bulunması durumunda tek
atlamalı haberleşme ile veri transferi yapılması yüksek güç gerektireceğinden,
koordinatör düğümlerin ve dolayısıyla ağın çalışma ömrü oldukça kısalır.
Koordinatör düğümlerin hem kaynak hem de röle görevi üstlendikleri çok atlamalı
yani işbirlikçi (cooperative) haberleşme ile veri transfer edilmesi durumunda ise
güç tüketimi düşük olmasına karşın, verilerin merkezi düğüme aktarılmasında
yönlendirme (routing) protokolüne ihtiyaç olduğundan haberleşme süreci daha
karmaşık hale gelir. Buna alternatif bir çözüm olarak koordinatör düğüm üzerinde
standart haberleşme için kullanılan ZigBee modülü yanında GPRS modülüne de
yer verilerek, mevcut mobil telefon haberleşme alt yapısı üzerinden merkezi
düğüme veri transferi yapılması düşünülebilir.
Tasarlanan haberleşme protokolünde algılayıcı ve eyleyici düğümler sadece
belirli periyotlarda koordinatör düğüm ile bağlantı kurduklarından, diğer
zamanlarda uyku moduna geçirilerek pil ömürlerinin uzatılması istenir. Buna
karşın koordinatör düğümler hem algılayıcı hem de eyleyici düğümlerle iletişim
kurarken, ağın çalışmasını kesintiye uğratmaksızın sürdürebilmesi için (yani uyku
moduna geçmeden) sürekli aktif halde kalmaları öngörülmüştür. Bu açıdan
maliyet artışı getirse de kontrol düğümlerinin güneş panelleriyle desteklenerek
pil ömürlerinin uzatılması faydalı olacaktır. Merkezi düğüm kendi üzerinde USB
port benzeri bilgisayar bağlantısına sahip olduğundan, enerji kısıtlaması söz
konusu değildir. Buradan alınan bilgiler tasarlanan grafik kullanıcı arabirimi (GUI)
yardımıyla sürekli izlenir. Bu şekilde tüm çalışma sahası üzerinde anlık koşullar
rahatlıkla gözlenebilir. Ayrıca alınan bilgilerin veri tabanlarında saklanması,
istatistiksel yöntemlerle analiz edilmesi ve internet aracılığıyla kullanıcılarla
paylaşılması mümkün olur. Son olarak sisteme kayıtlı çiftçiler yetkilendirilmiş
oldukları sahalarla ilgili güncel sulama bilgilerine, sahip oldukları akıllı cep
telefonları veya tablet bilgisayarları kullanarak erişebilirler.
Önerilen sistem modelinde yapılacak bazı basit eklentilerle sulama yönetimi
yanında atmosferik koşulların uzaktan izlenmesi ve gübreleme yönetimi gibi
uygulamalara da yer verilebilir. Bu şekilde belirli noktalarda konumlandırılacak
meteorolojik düğümler yardımıyla sıcaklık, nem, basınç, rüzgâr, yağmur gibi
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Şekil 6. Önerilen sulama yönetim sistem modeli

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Tarımsal sulamanın optimize edilmesi çevresel ve ekonomik sebeplerden
dolayı büyük önem taşır. Bu çalışmada açıklanan sulama yönetim modelinin
Konya Ovası üzerinde uygulanması, bölgede mevcut su kaynaklarının verimli
kullanılmasında hem çiftçilere hem de yetkili kuruluşlara büyük kazanç
sağlayacaktır. Bu çalışmada önerilen sistem, optimum su tüketimiyle maksimum
ürün elde edilmesine imkan sağlaması yanında, enerji ve işçilik maliyetlerinin
azaltılmasıyla geleneksel yöntemlere göre önemli avantajlara sahiptir. Sistemin
işletilmesinde enerji ve haberleşme amaçlı herhangi bir kablo alt yapısı gerekli
değildir. Bu nedenle kablolu sistemlere göre oldukça düşük kurulum maliyetiyle
tasarlanacak ağ üzerinden merkezi görüntüleme ve kontrol sağlanabilir. Kendi
içinde farklı toprak özellikleri barındıran çok büyük bir coğrafi alanda, her
biri değişik su ihtiyaçlarına sahip çok sayıda ürün yetiştirilse bile, tanımlanan
alt sahalar üzerinde her bir ürün grubu için gerekli sulama planı kolaylıkla
oluşturulabilir. Bundan sonraki çalışmalarda gerekli düğümlerin donanımsal
olarak ortaya çıkarılmasıyla, önerilen sistemin saha üzerinde test edilmesi ve
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performansının değerlendirilmesi planlanmaktadır. Bununla birlikte algılayıcı,
eyleyici ve koordinatör düğümler arasında haberleşme trafiğini düzenleyen
MAC protokolü tasarımı için mevcut planlar incelenerek, sistem performansını
artırmaya yönelik iyileştirmelerle literatüre katkı yapılmaya çalışılacaktır.
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ÖZET
Bu çalışmada, Konya Bölgesinde faaliyet gösteren tarım makineleri imalat
sanayinin bilişim teknoloji düzeyi belirlenmiştir. Bu amaçla bölgede yer
alan 96 firma ile anket çalışması yapılmıştır. Araştırma sonucunda, firmalar
büyüklüklerine göre değerlendirildiğinde, yaklaşık %47.90’lık bölümünün mikro
ölçekli firmalardan, %42.70’lik bölümünün küçük ölçekli firmalardan ve %9.40’lık
bölümünün ise orta ölçekli firmalardan oluştuğu belirlenmiştir.
Firma büyüklüklerine göre mikro ölçekli firmalarda işletme başına 1.37 adet
bilgisayar, 0.74 adet virüs programı, 0.59 adet ofis programı ve 0.09 adet Cad/Cam
programı bulunmaktadır. Bu değerler küçük ölçekli firmalarda 6.2 adet bilgisayar,
2.93 adet ofis programı, 1.76 adet virüs programı ve 0.27 adet Cad/Cam programı
şeklindedir. Orta ölçekli grupta ise firma başına 23 adet bilgisayar, 4.56 adet virüs
programı, 3.88 adet ofis programı ve 1.44 adet Cad/Cam düşmektedir.
Firmaların %88.55’lik bölümünün bilgi işlem birimine, %47.92’lik bölümünün
bilgisayar ağına, %17.71’lik bölümünün ise web sitesine sahip olmadığı
belirlenmiştir. Ayrıca firmaların %95.83’ünün e-ticaret yapmadığı ve firmaların
%81.25’lik bölümünün çalışanlarını bilişim teknolojileri kullanımı yönünde teşvik
etmediği saptanmıştır.
Anahtar kelimeler: Tarım Makineleri, Tarım Makineleri İmalat Sanayi, Bilişim
Teknolojisi, Konya

1.GİRİŞ
Türkiye’deki Tarım Makineleri Sanayi sektörünün üretimi, toplam makine
sanayi üretiminin %13’ü kadardır (Arın ve ark. 2010). Bu dilim içerisinde
Konya Bölgesi önemli bir paya sahiptir. Konya’daki genel makine sanayisi
içerisinde, tarım makineleri ve değirmen makineleri imalat sektörleri lokomotif
konumundadır. Bu sektör, Türkiye’nin tarım alet ve makineleri ihracatının da
%45’ini gerçekleştirmektedir (Anonim, 2013).
Tarım Makineleri sektöründeki Türkiye pazarının yaklaşık olarak %65’lik
bölümünün imalatı Konya Bölgesinde yapılmaktadır. Konya Ticaret Odası ve
Konya Sanayi Odasına kayıtlı tarım makineleri ve aksamları imal eden firma
sayısı ise 300’ün üzerindedir. Ancak bölge biçerdöver ve traktör ihracatından pay
alamamaktadır (Özçelik, 2013).
Dönem olarak 2007- 2013 yıllarını kapsayan “Dokuzuncu Kalkınma Planı”
çalışmalarında Tarım Makineleri imalat Sanayinin ismine değinilmemiştir. “Tarım
Makineleri”, Makine ve Metal Eşya Sanayi Özel İhtisas Komisyonunda (ÖİK–38)
incelenmiştir. Bu raporda tarım makineleri imalat sanayine özgü maddeler; tarım
işletmesi ölçeği, imalat desteği, örgütlenme, haksız rekabet, eğitim ve mesleki
prestij başlıkları altında yapılması gerekenler özetlenmiştir (Anonim 2007).
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KASIM

Tarım makineleri imalat sektörü, tarım ile tarımsal mekanizasyonun birlikte
gelişim gösterdiği ve teknoloji ile birleştiği bir alandır. Sektör, tarımsal üretimde
kullanılan makinelerin tasarım, üretim, satış, pazarlama, bakım ve onarımlarını
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içermektedir. Sektör, ayrıca yenilikçiliğe açık olmakla beraber teknolojiyi izlemek
zorundadır. Bu sektörün uluslararası pazarlarda tutunabilmesi ve geliştirilmesi
için altyapısının, insan kaynaklarının ve üretim girdilerinin çağdaş metotlar ile
yönetimleri gereklidir. Böyle bir yaklaşım sonucu yüksek kalite ve standarda dayalı
üretim yapılabilecektir.
Konya Bölgesinde bulunan tarım makineleri ve değirmen makineleri imalatı
yapan firmaların tamamı KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme) niteliğindedir.
Korkmaz (2012), Konya’daki tarım makinesi imalatçısı firmaların büyüklüklerine
göre %36’lık bölümünün mikro ölçekli firmalardan, %53’lük bölümünün küçük
ölçekli firmalardan ve %11’lik bölümünün ise orta ölçekli firmalardan oluştuğunu
belirlemiştir. Örnek ve ark. (2013) ise, Konya’daki değirmen makinesi imalatçı
firmaların yine büyüklüklerine göre %10’luk bölümünün mikro ölçekli firmalardan,
%80’lik bölümünün küçük ölçekli firmalardan ve %10’luk bölümünün ise orta
ölçekli firmalardan oluştuğunu belirlemişlerdir.
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Ülkemizde, KOBİ’ler değişen piyasa koşullarına karşı hızlı uyum yetenekleri,
esnek üretim yapıları, bölgesel kalkınmadaki rolleri, işsizliğin azaltılması ve yeni
iş alanlarının açılmasındaki katkıları gibi bir dizi olumlu özellikleri nedeniyle
ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmada önemli bir işlevi yerine getirmektedirler.
(Alpugan,1994).
Bilişim teknolojisi tarım sektörüne de girmiş bulunmaktadır. Tarımda
planlama, üretim ve tasarım gibi alanlarda bilişim teknolojisi kullanılmaktadır.
Ancak, ülkemizde çok hızlı bir şekilde gelişen bilişim sektörünün, tarımsal alanda
yoğun bir şekilde kullanıldığı söylenemez. Sadece, büyük işletmeler bilişimi
muhasebe, üretim, araştırma ve tasarım alanlarında kullanmaktadırlar.
Bu çalışmada tarım makineleri imalatı yapan firmaların bilişim teknolojisi
düzeyi alt yapıları belirlenmiş ve firmaların büyüklüklerine göre değerlendirilmiştir.
Böylece imalatçı firmalara yönelik geliştirilebilecek politika ve programlara ışık
tutulması amaçlanmıştır.

2.MATERYAL VE METOT
Konya Bölgesinde tarım makineleri ve değirmen makineleri imalatı yapan
201 firma tespit edilmiştir. Firmalar Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası,
Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) kayıtları dikkate
alınarak, ayrıca web siteleri taranarak ve organize sanayi bölgeleri ziyaret edilerek
belirlenmiştir.
Belirlenen firmaların tamamında firma yetkilileri ile yüz yüze görüşmek
suretiyle anket yapılmak istenmiştir. Ancak bu firmalardan görüşme talebimizi
kabul eden ve ulaşabildiğimiz 96 firma yetkilisi ile yüz yüze anket uygulaması
yapılabilmiştir. Firma yetkililerinin birçoğu, kullandıkları bilgisayar yazılımları
lisanslı olmadığı için anket talebimizi geri çevirmiştir. Görüşme talebimizi kabul
eden firmalardan anket yolu ile elde edilen birincil veriler, çalışmanın ana
materyalini oluşturmuştur.

* Öğr. Gör.,nevzat@selcuk.edu.tr, S.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü
** Dr.,seflek@selcuk.edu.tr, S.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümü, Konya
*** Dr.,ozbek@selcuk.edu.tr, S.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümü, Konya
**** Dr.,arisoy@selcuk.edu.tr, S.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Konya
***** Prof. Dr.,hhsefer@selcuk.edu.tr, S.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümü, Konya
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Elde edilen anket verilerinin analizi, bilgisayarda SPSS paket programı
kullanılarak yapılmıştır. Bu program yardımı ile araştırmanın amacına uygun
çizelge ve şekiller oluşturulmuştur. Ayrıca frekans, yüzde ve ortalama değerler
kullanılarak, yorumlar getirilmiştir.
Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile uyum çerçevesinde 2005 yılında yürürlüğe
konulan Yönetmeliğe göre firmalar mikro, küçük ve orta ölçekli olmak üzere 3
tabakaya ayrılarak incelenmiştir. Firma büyüklükleri mikro ölçeklide 1- 9, küçük
ölçeklide 10- 49, orta ölçeklide ise 50- 249 arasında personel çalıştıran firmalar
şeklinde gruplandırılmıştır (Cansız, 2008).
Araştırma kapsamında yer alan firmaların büyüklükleri ile çeşitli veriler
arasındaki ilişki durumunu ortaya koymak amacıyla ki kare (χ2) bağımsızlık testi
uygulanmıştır (Düzgüneş ve ark, 1983).

3. ARAŞTIRMA BULGULARI
3.1. Firma genel bilgileri
Araştırma kapsamında Konya ilinde yer alan Tarım Makineleri ile Değirmen
Makineleri üretimi yapan firmalar incelenmiştir. Firmalar büyüklüklerine göre
değerlendirildiğinde yaklaşık %47.90’lık bölümünün mikro ölçekli, %42.70’lik
bölümünün küçük ölçekli ve %9.40’lık bölümünün ise orta ölçekli firmalardan
oluştuğu belirlenmiştir.
Ankete katılan firma yetkililerinin %52.1’i firma sahibi, %47.9’u ise firma
çalışanıdır. Bu bireylerin %94.8’i erkek, %5.2’si ise kadındır. Firma yetkililerinin yaşı
21 ile 69 arasındadır ve ortalama yaş 37’dir. Eğitim durumları ise %37.4’lük oranla
ilköğretim, %24.1’lik oranla lise, %7,3’lük oranla ön lisans ve %31,2’lik oranla lisans
mezunu şeklinde dağılım göstermiştir.
Firmaların hukuki durumları incelendiğinde, %47’sinin limitet, %15’inin
anonim, %37’sinin şahıs ve %1’inin ise kolektif şirket olduğu saptanmıştır. Mikro
ölçekli işletmeler içerisinde %36.96’lık oranı limitet şirketler, %63.04’lük oranı ise
şahıs şirketler oluşturmuştur. Küçük ölçekli firmaların %59’u limitet, %22’si ise
anonim şirkettir. Orta ölçekli firmaların %56’sının anonim, %44’ünün ise limitet
şirket olduğu saptanmıştır (Çizelge 1).

		

Çizelge 2. Firmaların profesyonel idareci durumu

Grubu

Profesyonel idareci
Yok

Toplam
Var

Mikro ölçekli

42

4

46

Küçük ölçekli

22

19

41

Orta ölçekli

4

5

9

Toplam

68

28

96

χ2 =18,218; χ2 tablo=9,21; SD=2; P-değeri=0.000; Güven Aralığı 99; İlişki anlamlı
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Konya bölgesinde tarım makineleri imalatı yapan firmaların yaklaşık 1/5’inde
bir Ar-Ge biriminin bulunduğu Çizelge 3’de görülmektedir. Firma grupları ile
firmalarda Ar-Ge birimi bulundurma arasındaki ilişki durumu yapılan χ2 testi
ile %99 güvenilirlikte istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. İmalatçı firma
tabakalarına göre mikro ölçekli firmaların %2.18’inde, küçük ölçekli firmaların
%31.71’inde, orta ölçekli firmaların ise %77.78’inde Ar-Ge birimi bulunmaktadır.
Firma büyüklüğü ile Ar-Ge birimi bulundurma arasında doğrusal yönde bir ilişki
olduğu görülmektedir.
Çizelge 3. Firmaların Ar-Ge durumu

Grubu

Ar-Ge
Yok

Toplam
Var

Mikro ölçekli

45

1

46

Küçük ölçekli

28

13

41

Orta ölçekli

2

7

9

Toplam

75

21

96

χ2 hesap=29,24; χ2 tablo=9,21; SD=2; P-değeri=0.000; Güven Aralığı 99; İlişki anlamlı

Firmaların istihdam ettiği personel sayısı 2134 olarak belirlenmiştir. Personel
sayıları 1 ile 168 arasında değişirken, firma başına ortalama 22 personel
düşmektedir. Firmaların personel sayılarına dağılımına ait frekans dağılımları
Şekil 1’de verilmiştir. Sektörde, genellikle 10’dan az personel istihdam eden mikro
ölçekli firmaların ağırlıklı olduğu görülmektedir.

Çizelge 1. Firmaların Gruplara Göre Hukuki Statüleri

Grubu

Firmanın hukuki statüsü
A.Ş

Limitet

Kolektif

Şahıs

Toplam

Mikro ölçekli

-

17

-

29

46

Küçük ölçekli

9

24

1

7

41

Orta ölçekli

5

4

-

-

9

Toplam

14

45

1

36

96

Firmaların %29.17’isinde profesyonel idareci bulunmaktadır ve dağılımları
Çizelge 2’de görülmektedir. Firma grupları ile firmalarda profesyonel idareci
bulundurma arasındaki ilişki durumu yapılan χ2 testi ile %99 güvenilirlikte
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Firma büyüklüğü ile profesyonel
idareci bulundurma durumu arasında doğrusal yönde bir ilişki vardır. Mikro
ölçekli firmaların %8.69’unda, küçük ölçekli firmaların %46.34’ünde, orta ölçekli
firmaların ise %55.56’sında profesyonel idareci bulunmaktadır.
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Şekil 1. Personel sayılarının frekans dağılımları
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3.2. Firmaların bilgisayar destekli tezgâh ve donanım altyapısı

Çizelge 6. Firmaların bilişim teknolojisinde kullandığı donanım ve yazılım alt yapısı

Çizelge 4’de bilgisayar destekli tezgâha sahip firma sayıları görülmektedir.
Toplamda imalatta kullanılan 210 adet bilgisayar destekli tezgâh bulunurken,
işletme başına 2.19 tezgâh düşmektedir. Mikro ölçekli firmaların %86.95’inde
bilgisayar destekli tezgâh bulunmazken, küçük ölçekli firmaların ise %31.70’inde
bulunmamaktadır. Orta ölçekli firmaların ise tamamında bu tür tezgâhların
mevcut olduğu belirlenmiştir.
Çizelge 4. Bilgisayar destekli tezgâhı bulunan firma sayısı

Grubu

Bilgisayar destekli tezgâh sayısı
Yok

1- 4

5-9

10-14

15-20

Toplam

Mikro ölçekli

40

6

-

-

-

46

Küçük ölçekli

13

19

6

2

1

41

-

2

3

3

1

9

53

27

9

5

2

96

Orta ölçekli
Toplam

Bilgisayar ile çalışan kontrol cihazı sayısı toplamda 45 adet olup, mikro ölçekli
firmaların %2.17’sinde, küçük ölçekli firmaların %17.07’sinde ve orta ölçekli
firmaların %55.56’sında bilgisayar destekli kontrol cihazının olduğu belirlenmiştir
(Çizelge 5).

Grubu

Orta ölçekli

Yok
(%)

Yok
(%)

Yok
(%)

Sayısı
(adet)

Sayısı
(adet)

Sayısı
(adet)

Toplam
Sayı

Masaüstü bilgisayar

21.74

39

-

171

-

121

331

Noteook

65.22

20

12.20

66

-

74

160

Netbook

95.65

2

87.80

5

77.77

4

11

Ultrabook

100

-

97.56

1

88.88

3

4

Tablet

95.65

2

78.05

11

77.77

5

18

Nokta vuruşlu yazıcı

91.30

4

65.85

15

44.44

12

31

Laser yazıcı

71.74

13

21.95

55

-

40

108

Renkli yazıcı

93.47

3

60.98

20

11.11

20

43

Ploter (Çizici)
Scanner(Tarayıcı)/All-in-one
Barkod okuyucu

100

-

95.12

4

100

-

4

28.26

33

66.66

44

11.11

20

97

100

-

100

-

77.77

4

4

İnternet

17.40

38

2.43

42

-

11

91

Kablosuz ağ

82.61

8

29.27

29

33.33

7

44

Güvenlik sistemi

84.78

7

39.02

28

55.55

9

44

Güvenlik sistemindeki
kamera sayısı

89.13

22

26.83

316

11.11

57

395

100

-

97.56

1

44.44

5

6

Kurumsal virüs program

26.09

34

24.39

72

22.22

41

147

Ofis yazılımları

41.30

27

9.75

120

-

35

182

CAD/CAM

91.30

4

78.05

11

22.22

13

28
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Yazılım Alt Yapısı

Bilgisayar destekli kontrol cihazı sayısı
Yok

1

2

3

4

5

7

10

Toplam

Mikro ölçekli

45

1

-

-

-

-

-

-

46

Küçük ölçekli

34

1

1

1

1

2

1

-

41

Orta ölçekli

4

2

1

1

-

-

-

1

9

Toplam

83

4

2

2

1

2

1

1
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Konya’daki tarım makineleri imalatçı firmaların bilişim teknolojisinde
kullandıkları donanım ve yazılım bilgileri Çizelge 6’da topluca görülmektedir.
Firmaların toplam bilgisayar sayısı 524 adet olarak belirlenmiştir. Mikro ölçekli
firmaların sahip olduğu bilgisayar oranları %12.03, küçük ölçekli firmaların
%48.47 ve orta ölçekli firmaların ise %39.50 olarak belirlenmiştir. Mikro ölçekli
firmalarda işletme başına 1.37 adet, küçük ölçekli firmalarda 6.2 adet ve orta
ölçekli firmalarda ise 23 adet bilgisayar düşmektedir.
Yazıcı durumları incelendiğinde, toplam 283 adet yazıcı bulunduğu, işletme
başına ise mikro ölçekli firmalarda 1.15 adet, küçük ölçekli firmalarda 3.36 adet ve
orta ölçekli firmalarda ise 10.22 adet yazıcı düştüğü tespit edilmiştir.
Anket uygulanan tüm üretici firmalar içerisinde orta ölçekli firmalardan sadece
iki tanesinde barkot okuyucu bulunmaktadır.
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Küçük ölçekli

Donanım Alt Yapısı

Araç GPS sistemi

Çizelge 5. Bilgisayar destekli kontrol cihazı bulunan firma sayısı

Mikro ölçekli

Mikro ölçekli firmalardan 8, küçük ölçekli firmalardan ise 1 firma internet
hizmetini almamaktadır. Ayrıca küçük ölçekli 1, orta ölçekli ise 3 firma iki ayrı
internet hizmeti almaktadır. Kablosuz ağ kullanımı değerlerine bakıldığında mikro
ölçekli firmalardan 38, küçük ölçekli firmalardan 12 ve orta ölçekli firmalardan ise
3 tanesinin kablosuz ağ kullanmadığı saptanmıştır.
Bütün firmalar dikkate alındığında yaklaşık yarısında kameralı güvenlik
sisteminin olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak toplamda 395 adette kamera
bulunmaktadır. Burada dikkat çeken orta ölçekli firmaların yaklaşık yarısında
kameralı güvenlik sisteminin bulunmamasıdır. Küçük ölçekli firmaların %40’ında,
mikro ölçekli firmaların ise %85’inde kameralı güvenlik sistemi bulunmamaktadır.
Araç GPS sistemi ise mikro ölçekli firmalarda bulunmazken, küçük ölçekli
firmalarda sadece 1 firmada bulunmakta, orta ölçekli ise 5 firmada bulunmaktadır.
Firmaların yazılım durumları incelendiğinde mikro ölçekli firmalarda
işletme başına 0.59 adet ofis programı, 0.74 adet virüs programı ve 0.09 adet
ise cad/cam programı bulunmaktadır. Küçük ölçekli firmalarda işletme başına
bu rakamlar sırasıyla 1.76, 2.93 ve 0.26 adet, orta büyüklükteki işletmelerde ise
işletme başına sırasıyla 4.56, 3.88 ve 1.44 adet olarak belirlenmiştir.
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3.3. Firmaların bilişim teknolojileri kullanımı
İmalatçı firmaların büyüklüklerine göre bilişim teknolojilerini kullanım
seviyeleri Çizelge 7’de görülmektedir.
Firmalar tamamı göz önüne alındığında yaklaşık 1/10’unda bir bilgi işlem
biriminin mevcut olduğu görülmektedir. Özellikle orta ölçekli 3 işletmede bilgi
işlem birimi bulunmaktadır.
Genel olarak firmaların yaklaşık yarısında bilgisayar ağı bulunmaktadır. Orta
büyüklükteki işletmelerin tamamında bilgisayar ağı bulunurken, küçük ölçekli
firmalarda ise bu oran %80 gibi tatminkâr bir orandadır. Mikro ölçekli firmalarda
ise bu oran %20 gibi yetersiz düzeydedir.
Firmaların genel olarak %17.71’inde web sayfası bulunmazken, mikro ölçekli
firmalarda bu oran yaklaşık %35 seviyelerindedir. Firmalardan 9 tanesinin iki ve
2 firmanın da üç adet web sayfası bulunmaktadır. Bu 9 firmanın altı tanesi küçük
ölçekli firmadır. Firmaların yaklaşık %83’ünün kurumsal mail adresi bulunmasına
rağmen, çalışanların sadece %57’si bu adresi kullanmaktadır. Başka bir ifade ile
mikro ölçekli firma çalışanlarının yaklaşık %70’i, küçük ölçekli firma çalışanlarının
%20’si ve orta büyüklükteki firmaların ise %11’i gmail, hotmail, yahoo mail gibi
ücretsiz mail adreslerini kullanmaktadırlar.
Çizelge 7. Firmaların bilişim teknolojisi düzeyi

Bilişim teknolojisi
düzeyi

Mikro ölçekli

Küçük ölçekli

Orta ölçekli

Yok
(%)

Yok
(%)

Yok
(%)

Var
(%)

Yok
(%)

Var
(%)

Var
(%)

Var
(%)

Toplam

Bilgi işlem birimi

97.83

2.17

82.93

17.07

66.67

33.33

88.55

11.45

Bilgisayar ağı (Network)

82.60

17.40

19.51

80.49

-

100

47.92

52.08

Web sitesi bulunma
durumu

34.78

65.22

2.44

97.56

-

100

17,71

82,29

Web sitesinde ürün
kataloğu

34.78

65.22

2.44

97.56

-

100

17.71

82.29

Web sitesinde potansiyel müşteri formu

97.83

2.18

80.49

19.51

66.67

33.33

87.50

12.50

e-ticaret yapma durumu

100

-

92.69

7.31

88.89

11.11

95.83

4.17

e-ticaret sitelerine kayıt

95.65

4.35

78.05

21.95

33.33

66.67

82.29

17.71

e-ticaret sitesine üyelik

97.82

2.18

85.37

14.63

33.33

66.67

86.45

13.55

İnternet üzerinden
reklam verme

89.13

10.87

73.17

26.83

44.44

55.56

78.13

21.87

Kurumsal facebook/
twitter/blog bulunması

86.96

13.04

63.41

36.59

33.33

66.67

71.88

28.12

Kurumsal mail adresi
bulunma durumu

32.61

Çalışanların mail adresini kullanması

69.57

30.43

19.51

80.49

11.11

88.89

42.71

57.29

100

-

68.29

31.71

44.44

55.56

81.25

18.75

95.65

4.35

80.49

19.51

66.67

33.33

86.46

13.54

Bilişim teknolojileri
kullanımı teşvik
5651 numaralı kanun
hakkında bilgi

67.39

2.50

97.50

-

100

16.67

83.33

Mikro ve küçük ölçekli sadece birer firma web sayfasının tasarımını kendisi
yapmış, diğer firmalar web sayfalarının tasarımını ajans ya da tasarımcıya
yaptırmışlardır. Ayrıca mikro ölçekli firmalardan 15 firmanın, küçük ölçekli
firmalardan ise 7 firmanın web sayfası sadece Türkçe olarak hazırlanmıştır. Türkçe
ile beraber İngilizce dilinde 57, Rusça dilinde 23 ve Arapça dilinde de 21 firmanın
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web sayfası bulunmaktadır. Bu dilleri Almanca, Fransızca ve İspanyolca takip
etmektedir.
Ölçek büyüklüğüne göre firmaların yaklaşık 4/5’inin web sitesinde kendi
ürünlerinin katalogu bulunmaktadır. Yine tüm firmaları içerisinde yaklaşık
%12’sinin web sitelerinde potansiyel müşteri formu bulunmaktadır.
Firmaların web sitelerinde e-ticaret olanağı bulunanlar oldukça sınırlıdır. Web
sitesinde e-ticaret olanağı bulunan firmaların oranı sadece %4.17’dir. E-ticaret
sitelerine kayıtlı firma oranı %17.7’dir. Bu 17 firmanın üyeliklerinin sayısı en fazla
Alibaba,Tradeturkey, Türkticaret, Kompass ve Turkishexporter şeklinde sıralandığı
belirlenmiştir. E-ticaret sitelerine üye 13 firmanın, üyelikleri Türkticaret, Alibaba,
Turkishexporter, Tradeturkey ve Kompass şeklindedir. Bu kayıtlı firmaların büyük
oranda orta ölçekli firmalar grubunda yer almaktadır.
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İnternet üzerinden reklam veren firmaların oranı %20 civarındır. İnternet
üzerinden reklam veren firmalar arama motorları ve bazı sosyal içerikli
siteleri kullanmaktadır. Sosyal ağlar üzerinden firmanın tanıtım oranı ise %28
seviyelerindedir.
Firmaların yaklaşık 1/5’i çalışanlarını bilişim teknolojilerinin kullanmaları
yönünde teşvik etmelerine rağmen, çalışanların yaklaşık %87’lik bölümünün
5651 numaralı bilişim kanunundan haberlerinin olmadığı belirlenmiştir.
Konya ilinde tarım makineleri imalatı yapan firmaların bilişim teknoloji
düzeyini ortaya koyabilecek çeşitli kriterler yukarıda açıklanmıştır. Bu kriterler ile
firma büyüklüğü arasındaki ilişkiler, yapılan χ2 analizleri ile ortaya konulmuş ve
analizlerin özeti Çizelge 8’de verilmiştir.
Çizelge 8’in incelenmesiyle, firmaların büyüklükleri ile e-ticaret yapma
durumları ve 5651 sayılı kanundan haberleri olma durumu arasındaki ilişki
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Diğer kriterler ise %99 güven aralığında
istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Bu kriterlerin istatistikî açıdan önemli
olması, orta büyüklükte yer alan firmaların uygulamalarının, mikro ve küçük ölçekli
firmalara oranla daha yüksek oranda gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.
Başka bir ifade ile kurumsallaşma yolunda orta büyüklükteki firmaların daha fazla
yol kat ettiği sonucuna ulaşabiliriz.
Çizelge 8.Firmaların büyüklüğü ile bilişim düzeyine etki edebilecek kriterler arasındaki ilişki

Kriterler

χ2 hesap

χ2 tablo

D.F.

P-Value

Güven
Aralığı

İlişki

Bilgi işlem birimi

9.427

9.210

2

0.009

99

Anlamlı

Bilgisayar ağı (Network)

43.718

9.210

2

0.000

99

Anlamlı

Web sitesi bulunma durumu

17.699

9.210

2

0.000

99

Anlamlı

Web sitesinde ürün kataloğu

17.699

9.210

2

0.000

99

Anlamlı

Web sitesinde potansiyel müşteri formu

10.368

9.210

2

0.006

99

Anlamlı

e-ticaret yapma durumu

4.106

4.605

2

0.128

90

Anlamsız

e-ticaret sitesine kayıt

39.739

32.00

16

0.001

99

Anlamlı

e- ticaret sitesine üyelik

39.981

26.217

12

0.000

99

Anlamlı

İnternet üzerinden reklam verme

17.772

16.812

6

0.007

99

Anlamlı

Kurumsal facebook /twitter/blog
bulunması

13.241

9.210

2

0.001

99

Anlamlı

Kurumsal mail adresi bulunma durumu

16.193

9.210

2

0,000

99

Anlamlı

Çalışanların mail adresini kullanması

26.248

9.210

2

0.000

99

Anlamlı

Bilişim teknolojileri kullanımı teşvik
durumu

23.137

9.210

2

0.000

99

Anlamlı

5651numaralı kanun hakkında bilgi

7.580

9.210

2

0.023

99

Anlamsız
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Etkin bir KOBİ destek politikası ve araçlarının oluşturulabilmesine katkı
sağlamak için KOBİ’lerin bilişim teknolojisi alt yapılarının ve bu doğrultudaki
ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda KOBİ’lere
yönelik uygun destek önerilerinin geliştirilmesi planlanmalıdır.
Tarım makinesi imalat sektöründe, imalatçı firmalar birer KOBİ olarak
faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bölgedeki imalatçı firmaların ortaklık kültürünün
zayıf olması özellikle yabancı ortaklığa kapalı olması bilişim teknolojilerinden
gerekli faydanın sağlanamadığının bir göstergesidir.
Kesinlikle tarım makinesi imalat sektörü ile ilgili güncel ve detaylı bir
envanter çalışmasına ihtiyaç vardır. Çünkü günümüze kadar sektörle ilgili
veriler anket çalışmalarına dayanmaktadır. Bu nedenle gerçeğe yakın bilgiler
elde edilememekte ve sektörle ilgili bilişim teknolojilerini de kapsayan sağlıklı
planlamalar yapılamamaktadır.
Sektördeki firmaların yaklaşık yarısının mikro ölçekli olması, bu firmaların
teşvik ve desteklerle ölçeklerinin büyültülmesi yolunda adımlar atılmalıdır.
Bununla beraber Konya Bölgesindeki sektörü kapsayıcı kurumlar eksiktir.
Başka bir ifadeyle firmaları dünya pazarlarına açacak, dış pazar taleplerine ayak
uydurabilecek imalat yapısına kavuşturacak, firmaların ihracat olanaklarını artıran
ve dış fuarlara katılma olanağı sunan bir kurumsal yapının varlığına ihtiyaç vardır.
Anket yapılan firmalar genel olarak büyüklüklerine göre değerlendirildiğinde
yaklaşık %47.90’luk bölümünün mikro ölçekli, %42.70’lik bölümünün küçük
ölçekli ve %9.40’lık bölümünün ise orta ölçekli firmalardan oluştuğu görülmüştür.
Orta ölçekli firma büyüklüğünün az olması ve genel olarak da %15’inin Anonim
Şirket olması, bu sektördeki firmaların fark yaratamadığı anlamına gelmektedir.
Diğer bir deyişle kurumsallaşma anlamında sektörün önünde kat edilmesi
gereken mesafenin fazla olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.
Firmaların bilgisayar kontrollü tezgâh ve kontrol cihazı sayıları incelendiğinde,
özellikle mikro ve küçük ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin artması,
teknolojilerinin yenilenmesi ve işletmelerin modernize olması gerektiği sonucunu
ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca bu işletmelerin sahip oldukları imalat teknolojisinin
yeterlilik düzeyinin sorgulanması gerekmektedir.
Ar-Ge birimi olan firmaların oranı %20 seviyelerindedir. Bilgisayar
donanımlarının ve yazılımların bulunma oranları orta büyüklükteki firmalar hariç,
diğer gruptaki firmalarda yeterli sayıda değildir. Yine mikro ölçekli firmaların
yaklaşık 1/5’inin internete bağlanmadığı, diğer gruplarda ise bu oranların yeterli
seviyelerde olduğu belirlenmiştir. Bu değerlendirmeler ışığında firmaların
geleceğe yönelik senaryolarının olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Başka
bir ifadeyle firmaların gelişimi, rekabet gücü, verimliliği, yatırım planlaması ve
yenilikçiliği sınırlanmaktadır.

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

olarak hizmet içi eğitimler vermelidir.
İleride hukuki problemlerin ortaya çıkmaması için bütün firmaların yazılım
lisans sayılarının arttırılması yönünde planlamalar ve destekler sağlanmalıdır.
Kurumsallaşma açısından, firma çalışanlarının kurumsal mail adreslerini
kullanmaları dikkatle takip edilmeli ve oranlarının artırılması gerekmektedir.
Ayrıca firma çalışanlarının bilişim teknolojilerini kullanmaları teşvik edilmeli ve
5615 sayılı kanun hakkında çalışanların bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır.
Bilişim teknolojilerine yönelik olarak organize sanayi bölgelerinde yüksek
hızlı internet (fiber) hizmeti ile ilgili alt yapının geliştirilmesi, firmaların bilişim
teknolojilerinden daha etkin faydalanmasına neden olacaktır.
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Özellikle mikro ölçekli firmalar dışındaki diğer ölçekteki firmalarda bilgisayar
ağı, web sayfası, web sitelerinde ürün kataloğunun olması ve kurumsal mail
adreslerinin bulunmasının yeterli olduğu söylenebilir. Ancak bütün ölçekteki
firmalarda bilgi işlem bölümü, firmanın e-ticaret yapma durumu, sosyal ağlar
üzerinden firmanın tanıtımı, e-ticaret sitelerine kayıt ve üyelik durumları, internet
üzerinden reklam verme ve web sitelerinde potansiyel müşteri formu bulunma
oranı yeterli değildir. Firmaların bilişim teknolojilerinden faydalanmalarını
sağlamak için KOSGEB’in desteklerine bütün firmaların ihtiyaçları olduğu sonucu
ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle firmaların üye oldukları sanayi ve ticaret odaları,
firmalara bilişim teknolojilerinden nasıl yararlanacakları konusunda periyodik
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TAVUK ETİ TALEBİNİ
ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN
TOBİT MODELİ İLE
ANALİZİ: DENİZLİ İLİ
ÖRNEĞİ

ÖZET
Araştırma, Denizli ili kentsel alanda yaşayan hanehalklarının, tavuk eti
talebini etkileyen faktörleri kapsamaktadır. Araştırmanın ana materyalini
297 tüketiciden anket yöntemiyle toplanan veriler oluşturmuştur. Araştırma
kapsamında görüşülen kişilerin yaş ortalaması 42.49 olup, %79.80’nin erkek
olduğu gözlenmiştir. Görüşülen kişilerin %78.11’i evli ve evli olanların %54.21’nin
eşinin çalıştığı belirlenmiştir. Hanelerin toplam aylık geliri ortalama 2,343.33 TL
olarak hesaplanmıştır. Hanelerin özellikleri ve tüketimlerinde etkili olan zevk,
tercih ve düşüncelerinin de ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla tüketimi
etkileyen faktörlerin belirleyebilmek için Tobit modeli uygulanmıştır. Uygulanan
analiz sonucuna göre, tavuk eti talebini; hanedeki fert sayısı, görüşülen kişinin
yaşı, eğitim durumu ve koyun-kuzu eti fiyatı %1 önem düzeyinde pozitif etkili
olurken hanenin toplam harcaması ve sığır eti fiyatı negatif yönde etkili olduğu
tespit edilmiştir. %5 önem düzeyinde ise, tavuk eti fiyatının pozitif yönde etkili
olduğu belirlenmiştir.
Anahtar sözcükler: Tavuk eti, Tüketici Talebi, Tobit, Denizli

GİRİŞ

Rüveyda KIZILOĞLU *
Halil KIZILASLAN**
Tuğçe HAMARAT***

Yeterli ve dengeli bir beslenmenin sağlanabilmesi için protein ihtiyacının
alınması gerektiğinin ve günlük protein ihtiyacının üçte birinin hayvansal
kaynaklardan alınacağı ifade edilmektedir (Hanta, 1994). Hayvansal proteinin
az alınması dengesiz beslenmeye yol açmaktadır. Dengeli beslenmede gerekli
proteinin %40’ının hayvansal ürün kaynaklı olması gerekirken Türkiye’de bu oran
%25 civarındadır. Bu da Türkiye’nin bir beslenme sorunu olduğunu göstermektedir
(Dernek, 2005).
Türkiye’de hayvancılığın geliştirilmesi, halkın dengeli ve sağlıklı beslenmesi
yönünden önem taşımaktadır (Çelik ve Şengül, 2001). Türkiye’de kişi başına 2025 gram olan günlük hayvansal protein tüketiminin 35-40 grama çıkarılması
gerekmektedir. Hayvansal protein açığının kapatılmasında özellikle tavukçuluk
önemli bir seçenek olabilir (Türkoğlu, 1998).
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Dengeli beslenmede önemli rolü olan hayvansal ürünlerden tavuk eti,
son yıllarda kırmızı etteki fiyat artışlarından sonra alternatif bir tüketim gıdası
olmuştur. Kırmızı ete karşı fiyatının düşük olması, tüketicilerin tercihinde önemli
bir etkendir (Gül ve Şahin, 1998). Orta yaşın üstündeki insanların daha sağlıklı
olduğu için tercih ettiği tavuk etini, gençler hızla gelişen fastfood tüketimine
uygun olmasından dolayı tercih ederek tavuk etinin her durumda tüketilebilecek
bir besin kaynağı olduğu tespit edilmiştir (Akpınar ve Yurdakul, 2001).

2013
KONYA

Çok sayıda yerli ve yabancı literatüre ulaşılmıştır. Bu çalışmalardan bazılarını
da şu şekilde özetlemek münkündür. Jung (2002), Kore’de tüketicilerin et ve balık
tüketimini etkileyen faktörleri belirlemek istemiştir. Bu amaç için LA/AIDS modeli
kullanmıştır. Dölekoğlu ve Yurdakul (2004), Adana ilinde, hanelerin aylık gıda
tüketimleri dikkate alınarak yeterli ve dengeli beslenme düzeyleri ve beslenmede
etkili faktörlerin logit analizi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Kara vd.(2004), Van ili
kentsel alanda yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, et (kırmızı et ve tavuk) ve
ürünlerinin tüketiminde khi kare analizi sonucunda cinsiyetin, eğitimin, gelir
düzeyinin ve hane halkı sayısının önemli olduğu belirlenmiştir. Armağan ve
Özdoğan (2005), ekolojik yumurta ve tavuk etinin tüketim eğilimleri ve tüketici
özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir çalışma yürütmüşlerdir. McEachern ve
Seaman (2005), çalışmalarında İngiltere’de kentsel ve kırsal alandaki tüketicilerin
sığır, kuzu, domuz ve tavuk eti tüketimini etkileyen faktörlerin belirlenmeye
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çalışmışlardır. Göktolga ve Gündüz (2006), Tokat ilinde kuş gribinden dolayı tavuk
eti tüketimindeki azalışını sosyo ekonomik faktörlerin etkisini ortaya koymak
için probit model kullanmışlardır. Gomna ve Rana (2007), Nijerya’da iki eyalette
balıkçı topluluklarının ev içi ve ev dışında ki balık ve et (sığır, domuz ve tavuk)
tüketiminin belirlenmesi üzerine bir çalışma yapmışlardır. Hatırlı vd. (2007),
çalışmalarında Isparta ili merkez ilçede ikamet eden hanehalklarının kırmızı et,
balık ve tavuk et taleplerinin doğrusal formda yaklaşık ideal talep sistemi (LA/
AIDS) ile incelemeyi amaçlamışlardır. Karlı ve Bilgiç (2007) çalışlarında, standart
devamlı talep modelleri kullanılarak, Şanlıurfa ilinde hanelerin kırmızı ve beyaz
et tüketim desenine etki eden faktörleri belirlemeye çalışmışlardır. Sarıözkan vd.
(2007), çalışma, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinin gelir düzeyi
ve cinsiyete göre et (sığır-dana ve tavuk), süt, yumurta gibi başlıca hayvansal
ürünlerin yanı sıra, et (sığır-dana ve tavuk) ve süt mamullerine ait tüketim yapısını
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Büyüknisan (2008), Adana kentsel alanda tavuk
eti tüketimi ile gelirin tüketim üzerine olan etkisini belirlemek amacıyla yapılan
bu çalışmada aynı zamanda, tüketim üzerine etkisi olduğu düşünülen tüketici
özellikleri ile tüketicilerin satın alımına ve tüketimlerine etkisi olan zevk, tercih
ve alışkanlıkları da incelenmiş ve araştırma sonucunda gelir-harcama esneklikleri
hesaplanmıştır. Cevger vd. (2008), Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde
öğrenim gören internet öğrencilerin hayvansal ürün (sığır, koyun, keçi, tavuk ve
balık) tüketim durumu ve tercihlerinin ortaya konması ve bu ürünler bakımından
öğrencilerin tüketim alışkanlıkları üzerine etkili faktörlerin belirlenmesi amacıyla
yapılmıştır. Saygı ve Hekimoğlu (2011), Türkiye’de ki balık tüketimini etkileyen
faktörlerin khi kare analizi yöntemi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Et (kırmızı et ve
tavuk eti) tüketimi ile balık tüketimi arasında bir ilişki belirlenmiştir. Uzundumlu
vd. (2011), çalışmada İstanbul ili Küçük Çekmece ilçesindeki hanelerin kırmızı ve
beyaz et tüketiminde etkili faktörlerin regresyon analizi yardımı ile belirlenmeye
çalışmışlardır. Analiz sonucunda, gelir, cinsiyet, ev sahibi olma, yaş, eğitim durumu,
fert sayısı ve meslek beyaz ve kırmızı et tüketiminde etkili olan demografik
faktörler olduğu tespit edilmiştir.
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Bu araştırmanın amacı, Denizli gibi büyük bir yerleşim merkezinde insan
beslenmesinde çok önemli bir yeri olan tavuk etinin talebine ilişkin veriler elde
edilerek, talebi etkileyen faktörler belirlemektir. Talep üzerinde etkili olan tek
faktör tüketilen miktar değildir. Bu nedenle, hanelerin özellikleri ve tüketimlerinde
etkili olan zevk, tercih ve düşüncelerinin de ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu
amaçla araştırma kapsamı olan Denizli il merkezi seçilmiş ve hanelerle yapılan
anket çalışmalarından elde edilen veriler kullanılarak Tobit modeli ile hanelerin
tavuk eti talebini etkileyen sosyo-ekonomik faktörlerin belirlenmeye çalışılmıştır.

MATERYAL VE YÖNTEM
Materyal
Araştırmanın temel materyalini, Denizli ili merkez ilçede kentsel alanda
yaşayan ve farklı gelir düzeyine sahip hanelerden anket yolu ile elde edilen veriler
oluşturmaktadır.
Yöntem
Örnekleme Yöntemi
Araştırmada örnek büyüklüğü Denizli il merkezinde 297 hane olarak
belirlenmiştir. Örnek büyüklüğünün % kaç hata payı ile ana kitleyi temsil ettiği
hesaplanmıştır. Bunu belirlemede ise, ana kitleye ilişkin mevcut veri olmasına
ve ana kitlenin 100.000’den büyük olmasına dikkat edilmiştir. Çünkü ana kitleye

* Arş. Gör., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, ruveyda.kiziloglu@gop.edu.tr
** Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, halil.kizilaslan@gop.edu.tr
*** Yükseklisans Öğrencisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, tugcehamarat@gmail.com
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ilişkin bilgi mevcut olduğunda ve ana kitle 100.000’den büyük ise belirli bir güven
aralığında hata payı hesaplanabilmektedir (Laajimi ve Briz, 1992, aktaran: Şengül
ve ark., 1998; Yıldırım, 2006; Kızılaslan ve Kızılaslan, 2008). Bu bakış açısıyla Denizli
ili kent merkezinde toplam hane halkı sayısının 2011 adrese dayalı nüfus kayıt
sistemine göre 100.000 üzerinde olması göz önünde bulundurularak belirli güven
aralığında hata payı hesaplanmıştır. Yapılan hesaplama sonucunda belirlenen
örnek büyüklüğünün %95 önem düzeyinde ana kitleden en fazla Denizli ilinde
%5.6’lik bir sapmanın olduğu bulunmuştur. Anketler 2011 adrese dayalı nüfus
kayıt sistemi sonuçlarına göre mahalleler arasında nüfus dikkate alınarak oransal
olarak dağıtılmış ve anket yapılan haneler basit tesadüfi olarak seçilmiştir.

süreçler, tutarlı ve asimptotik olarak normal dağılımlı tahminciler verir Ancak,
benzerlik fonksiyonunun varsayılan parametrik biçimi yanlış belirlendiğinde
tahmin ediciler tutarsız olur (Üçdoğruk vd., 2001; Karlı ve Bilgiç, 2007).

[1]
p: incelenen birimin ana kitle içinde gerçekleşme olasılığı (Bu araştırmada,
daha önce benzer bir araştırma yapılmadığı için ve populasyonu temsil edecek
maksimum örneğe ulaşmak için oran %50 alınmıştır).
q: 1-p
e:hata terimi
t: güven aralığı
p: 0.50
q: 0.50
Z: %95 (%95 güven aralığının tablo değeri=1.96)
Formül 1’e göre hata payı,

Araştırmada, hanehalklarının tavuk eti talebini etkileyen sosyo-ekonomik
faktörlerden, gelir, fert sayısı, yaş, eğitim durumu, eşinin çalışma durumu, toplam
harcama, toplam hayvansal harcama, cinsiyet, medeni durum, sığır eti fiyatı,
koyun-kuzu eti fiyatı, tavuk eti fiyatı ve balık eti fiyatı gibi faktörleri dikkate
alınmıştır.
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ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA
Öncelikle araştırma kapsamında anket yoluyla hanelerden derlenen veriler
analiz edilmiştir. Hane yapıları ve tavuk eti tercihlerine ilişkin genel bilgiler ve
tanımlayıcı istatistikler verilmiş, ardından analizlere geçilmiştir.
Çizelge 1’de analizde kullanılan bağımlı ve açıklayıcı değişkenlere ait
açıklamalar ve tanımlayıcı istatistikler verilmiştir.
Çizelge 1. Modelde Kullanılan Değişkenler ve Bazı istatistiksel Özellikleri

Analiz Yöntemi
Bu araştırmada Denizli ilindeki hanehalklarının tavuk eti talebini etkileyen
sosyo-ekonomik faktörler Tobit modeli kullanılarak analiz edilmiştir.
Sınırlı bağımlı değişkenlerin ele alındığı modellere Tobit model adı verilmektedir
(Tobin, 1958). Bu modeller aynı zamanda sansürlü veya kesikli regresyon modeli
olarak adlandırılmaktadır (Amemiya, 1984; Gujarati, 2004). Bağımlı değişkenin
değişim aralığına ilişkin bir sınır bulunan regresyon modellerinde, eğer belirli
bir aralığın dışındaki gözlemler tamamen kaybedilmekte ise elde edilen modele
“kesikli model”; böyle bir modelde bağımsız değişkenler gözlenebiliyorsa
“sansürlü model” olarak adlandırılmaktadır. Sansürlü regresyon modele Tobit
model de denilmektedir (McDonald ve Moffitt, 1980).

Tobin’in Tobit Modelinde yt bir görünmeyen değişken, Xt açıklayıcı
değişkenlerin bir vektörü, b parametreler vektörüdür. et, normal özdeş ve
bağımsız olarak dağılmış rastsal kalıntı değişkenidir. Yt gözlenen bağımlı değişken
ve L sansürlenen noktadır (Maddala, 1992). Tobit modeller için hata terimlerinin
normal dağıldığı kabul edildiğinde maksimum benzerlik ve diğer benzerlik bazlı
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ilişkin bilgi mevcut olduğunda ve ana kitle 100.000’den büyük ise belirli bir
güven aralığında hata payı hesaplanabilmektedir (Laajimi ve Briz, 1992, aktaran:
Şengül ve ark., 1998; Yıldırım, 2006; Kızılaslan ve Kızılaslan, 2008). Bu bakış açısıyla
Denizli ili kent merkezinde toplam hane halkı sayısının 2011 adrese dayalı nüfus
kayıt sistemine göre 100.000 üzerinde olması göz önünde bulundurularak
belirli güven aralığında hata payı hesaplanmıştır. Yapılan hesaplama sonucunda
belirlenen örnek büyüklüğünün %95 önem düzeyinde ana kitleden en fazla
Denizli ilinde %5.6’lik bir sapmanın olduğu bulunmuştur. Anketler 2011 adrese
dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre mahalleler arasında nüfus dikkate
alınarak oransal olarak dağıtılmış ve anket yapılan haneler basit tesadüfi olarak
seçilmiştir.
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Çizelge 2. Tobit Analizi Sonuçları
Katsayı

Std hata

z

Prob.

%95 Güven Aralığı

Constant

-1.07742

1.12654

-.96

.3389

-3.28541

1.13056

AVRINCM

-.12479D-04

.2389D-04

-.52

.6015

-.59308D-04

.34351D-04

HSIZE

.11079***

.03617

3.06

.0022

.03989

.18169

AGE

.00973***

.00348

2.80

.0052

.00291

.01655

EDUCNYR

.08029***

.01008

7.96

.0000

.06053

.10006

SPOUSEWR

.07777

.06931

1.12

.2618

-.05808

.21362

GEMPLOYE

-.38596***

.08707

-4.43

.0000

-.55662

-.21530

RETIRED

-.09311

.11962

-.78

.4364

-.32757

.14135

GENDER

-.08118

.08814

-.92

.3570

-.25393

.09156

MSTATUS

-.11018

.09104

-1.21

.2262

-.28862

.06827

LNPM

-1.28330***

.12879

-9.96

.0000

-1.53573

-1.03087

LNRM

.65268***

.24628

2.65

.0080

.16999

1.13537

LNSM

.53080**

.21544

2.46

.0137

.10854

.95305

LNFM

-.05094

.07072

-.72

.4714

-.18955

.08768

Sigma

.55008***

.02469

22.28

.0000

.50169

.59846

Note: nnnnn.D-xx or D+xx => multiply by 10 to -xx or +xx.
Note: ***, **, * ==> Significance at 1%, 5%, 10% level.
Log likelihood function -251.61403
Inf.Cr.AIC = 533.2 AIC/N = 1.795
LM test [df ] for tobit= 117.764[ 14]

SONUÇ
Tavuk eti, insanların hayvansal protein ihtiyacını karşılayan gıdalar arasında
yer almaktadır. Tavuk etinin ikamesi olan kırmızı et (sığır-dana, koyun-kuzu)
fiyatlarında ki değişme, tavuk eti piyasasında meydana gelen değişimler, sağlık
ve bazı güncel etkenler gibi faktörler tavuk eti talep yapısında değişimlere neden
olmuştur. Söz konusu etkenler o kadar etkili olmuştur ki tüketiciler tavuk etini
tüketmeye daha fazla tercih etmişlerdir.
Denizli ili kentsel alanda ki hanelerin tavuk eti talebini etkileyen faktörler
bu araştırmada incelenmiştir. Tavuk etini talebi belirlemek için Tobit modeli
uygulanmıştır.
Analiz sonucuna göre, tavuk eti talebini; hanedeki fert sayısı, görüşülen kişinin
yaşı, eğitim durumu ve koyun-kuzu eti fiyatı %1 önem düzeyinde pozitif etkili
olurken hanenin toplam harcaması ve sığır eti fiyatı negatif yönde etkili olduğu
tespit edilmiştir. %5 önem düzeyinde ise tavuk eti fiyatının pozitif yönde etkili
olduğu belirlenmiştir.
Hane reisinin eğitim durumu yükseldikçe tavuk eti talep etme olasılığı
artmakta ya tavuk etinin daha da fazla tercih edilmektedir. Yaş ilerledikçe beyaz
ete (tavuk ete) olan talep artacağı beklenmektedir. Tavuk etinin ikame ürünü olan
kırmızı etin fiyatının artması sonucunda tavuk eti talebi artması beklenmesi talep
konundaki rakip malın fiyatı arttıkça ürünün talebi artarı araştırma sonucunu
doğrulamaktadır.
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda tavukçuluk
sektöründe yer alan karar vericiler stratejilerini geliştirebilirler. Sektörde çalışan
firmalar elde edilen bulgulardaki tüketici özelliklerini dikkate alarak hedef kitle
tanımlamasını güncelleyebilirler. Tüketici tanımlamasının doğru yapılmasıyla
üretimden pazarlamaya kadar geçen süreç etkin çalışacak ve sürdürülebilir
olacaktır.
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ÖZET
Ülkemizde tarım sektörü, nüfusumuzun büyük bir bölümüne geçim kaynağı
olması, gıda sanayine hammadde sağlaması nedeniyle önemli bir sektör olarak
görülmektedir. Ülkemizin en geniş tarım topraklarına sahip olan İç Anadolu Bölgesi,
yer şekillerinin yapısı ve iklim özellikleri ile uygun coğrafyası sayesinde yüksek bir
tarımsal üretim (bitkisel ve hayvansal üretim) potansiyeline sahiptir. İnsanların
yeterli ve dengeli beslenmesi; gıda kayıplarının en aza indirgenmesi, temel
tüketim maddelerinden hayvansal ve bitkisel kaynaklı gıdaların uygun teknolojik
yöntemlerle işlenmesiyle mümkün olabilmektedir. Ancak su kaynaklarının yetersiz
olması ile sınırlı olan kaynakların kullanımında son yıllarda çok ciddi problemler
yaşanmaktadır. Ülkemizde hayvansal üretim, bitkisel üretimin yanında ve ikincil
faaliyet olarak yer almaktadır. Yeterli ve dengeli beslenme içerisinde hayvansal
kaynaklı gıdaların önemi; yüksek oranda protein içeriğine sahip olmalarından
ve içerdikleri proteinlerin yüksek oranda sindirilebilir özellikte oluşundan ileri
gelmektedir. Artan ülke nüfusunun beslenme ihtiyaçlarını karşılaması, ülke için
stratejik önem taşıması, çevre ve kültürel değerlerin korunmasındaki rolü ile
Konya Ovası Projesi (KOP) büyük umut vaat etmektedir. Konya Ovası Projesi’nin
tarım sektörüne sağlayacağı katkılar ile ülke ekonomisinde önemli bir yere
sahip olacağı düşünülmektedir. Bu çalışma ile tarih boyu önemli bir tarım
merkezi ve ülkemizin en büyük tarım arazilerine sahip olan, KOP Bölgesinde yer
alan illerimizde, hayvancılığın mevcut durumu ve buna bağlı olarak et üretim
potansiyelinin gelişme yönleri, son yıllardaki mevcut hayvan varlığı ve üretilen
başta et olmak üzere bazı hayvansal ürünlere ait veriler derlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Konya Ovası Projesi, Et Üretim Potansiyeli, Tarım.
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ile tarih boyu önemli bir tarım merkezi ve ülkemizin en büyük tarım arazilerine
sahip olan, KOP Bölgesinde yer alan illerimizde, hayvancılığın mevcut durumu ve
buna bağlı olarak et üretim potansiyelinin gelişme yönleri, son yıllardaki mevcut
hayvan varlığı ve üretilen başta et olmak üzere bazı hayvansal ürünlere ait veriler
derlenmiştir

2. KOP BÖLGESİ’NİN MEVCUT HAYVANCILIK POTANSİYELİ
FAALİYETİ
İnsanların yeterli ve dengeli beslenmesinde önemli rolü bulunan hayvancılık
sektörü ulusal geliri ve istihdamı artırmak, et, süt, tekstil, deri, kozmetik ve ilaç
sanayi dallarına hammadde sağlamak ve dengeli kalkınmaya katkıda bulunmak,
kırsal alandaki açık ve gizli işsizliği azaltmak/önlemek, kalkınma ve sanayileşme
finansmanını öz kaynaklara dayandırmak, ihracat yoluyla döviz gelirlerini artırmak,
göç olaylarını ve bunun ortaya çıkardığı sosyal sıkıntıları azaltmak ve önlemek gibi
önemli ekonomik ve sosyal fonksiyonlara sahiptir (TÜSEDAD, 2013).
Ülkemiz büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %12.3 artarken küçükbaş
hayvan sayısı ise %10,7 arttığı, 2013 yılı sonu itibariyle sığır varlığının 13 milyon
915 bin baş, koyun varlığının 27 milyon 425 bin baş, keçi varlığının ise 8 milyon
357 bin baş olarak gerçekleştiği bildirilmiştir (TÜİK, 2013a).
Türkiye’nin tarım ve hayvancılık sektöründe gerek sahip olduğu tarım alanları,
gerekse barındırdığı hayvan sayısı ile KOP Bölgesi’nin kapsadığı Konya, Karaman,
Niğde ve Aksaray illeri önemli bir yere sahiptir. Tablo 2.1’de KOP Bölgesi’nde
yer alan illerde 2011 ve 2012 yıllarında büyükbaş hayvan sayılarına ait veriler
derlenmiştir (TÜİK, 2013b).

1. GİRİŞ
Günümüzde hızla artan nüfus ve beraberinde azalan doğal kaynaklar, toplum
sağlığının korunması ve geliştirilmesi konusunda yeterli ve dengeli beslenmenin
önemini her geçen gün daha da arttırmaktadır. Toplumu oluşturan bireylerin
sağlıklı beslenmelerinde gerekli olan temel gıda maddelerinin bitkisel veya
hayvansal kaynaklı olması, ülkelerde tarım piyasalarının etkin bir şekilde işleyişine
olanak sağlayacak ve bu yolla bireylerin temel gıda maddelerine, arzulanan
düzeyde ve asgari maliyetle ulaşmasının yolunu açacak tarım politikalarının
oluşturulmasını ve geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Temel gıda maddeleri
arasında protein içeriği itibarıyla hayvansal gıdalar ön plana çıkmakta olup, bu
konuda yapılan araştırmalar yeterli ve dengeli beslenme için günlük protein
ihtiyacının en az %40-50’sinin temelde kırmızı et, beyaz et, süt ve yumurtadan
oluşan hayvansal kökenli besin maddelerinden temin edilmesi gereğini
vurgulamaktadır. (Anonim, 2013a).
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KASIM

Yeterli ve dengeli beslenmede hayvansal kaynaklı gıdaların önemi; yüksek
oranda protein içeriğine sahip olmalarından ve içerdikleri proteinlerin yüksek
oranda sindirilebilir özellikte oluşundan ileri gelmektedir. Ancak son zamanlarda
büyükbaş ve küçükbaş hayvanların temininde yaşanılan bazı güçlükler nedeniyle,
et ve et ürünlerinin üretim ve tüketiminde bazı sıkıntılar ortaya çıkmaktadır.
Hayvansal kaynaklı proteini kısa sürede ve ucuz olarak sağlayabilmesi açısından
diğer hayvancılık kolları arasında kümes hayvanları yetiştiriciliği önemli bir sektör
haline gelmeye başlamıştır.

2013
KONYA

Ülkemizin en geniş tarım topraklarına sahip olan İç Anadolu Bölgesi, yer
şekillerinin yapısı ve iklim özellikleri ile uygun coğrafyası sayesinde yüksek bir
tarımsal üretim (bitkisel ve hayvansal üretim) potansiyeline sahiptir. Bu çalışma

KOP BÖLGESİNİN ET
ÜRETİM POTANSİYELİ

Tablo 2.1. KOP Bölgesi’nde Büyükbaş Hayvan Sayıları

İl

Yıl

Yetişkin

Genç-Yavru

Toplam

Konya

2011
2012

226,977
284,777

90,270
114,122

317,247
398,899

Karaman

2011
2012

17,745
21,981

8,187
9,751

25,932
31,732

Aksaray

2011
2012

52,880
97,095

14,772
24,268

67,652
121,363

Niğde

2011
2012

51,541
77,770

13,340
18,732

64,881
96,502

Konya

2011
2012

81
187

17
46

98
233

Karaman

2011
2012

30
58

4
11

34
69

Aksaray

2011
2012

350
300

194
153

544
453

2011
2012

9
14

2
4

11
18

Konya

2011
2012

30,610
38,615

12,851
15,629

43,461
54,244

Karaman

2011
2012

784
849

415
392

1,199
1,241

Aksaray

2011
2012

4,641
6,856

1,214
1,234

5,855
8,090

2011
2012

3,638
919

839
216

4,477
1,135

Sığır (Kültür)

Manda

Niğde

Sığır (Yerli)

Niğde
Kaynak: TÜİK, 2013b

* Arş. Gör., Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, ulusoy@selcuk.edu.tr
** Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, karakayam@hotmail.com
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Ülkemizin en geniş arazi varlığına sahip olması dolayısıyla Konya; Karaman,
Aksaray ve Niğde’ye göre daha fazla yerli koyun ve keçi sayısına sahiptir. Karaman
ise koyun (Merinos) sayısı bakımından en yüksek il olarak dikkat çekmektedir.
Genel olarak bakıldığında Niğde ilinin büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı,
Karaman, Aksaray ve Konya’ya göre daha az sayıda kalmaktadır. Bu sayının
azalması, bugüne kadar küçükbaş hayvancılık konusunda programlı ıslah
çalışmasının yapılmaması, koyun ve keçi yetiştiricilerinin bir organizasyon çatısı
altında toplanamaması, yetiştiricilere ekonomik üretim taleplerini karşılayacak
yeni koyun keçi genotiplerinin sunulamaması, zayıf ve orta kalitedeki çayır ve
mera alanlarının ıslah edilmemesi, ve bilinçsiz hayvan besleme ve olumsuz barınak
koşullarının olması gibi çeşitli etkenlere bağlı olduğu düşünülebilmektedir. Tablo
2.2’de KOP Bölgesi’nde yer alan illerde 2011-2012 yıllarında küçükbaş hayvan
sayılarına ait veriler bir araya getirilmiştir (TÜİK, 2013b).

rapor edilmiştir. Tavuk yumurtası üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre %
4,5 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %10,8 arttığı belirtilmiştir. Kesilen
tavuk sayısının 91 milyon adet, kesilen hindi sayısının 379 bin adet olduğu
bildirilmiştir. Tavuk eti üretiminin 151140 ton, hindi eti üretiminin ise 3527 ton
olarak gerçekleştiği rapor edilmiştir (TÜİK, 2013c). Türkiye yumurta tavuğu
varlığının yaklaşık olarak % 16’sı Konya’da bulunmaktadır. Yıllara göre değişmekle
birlikte ülke yumurta üretiminin yaklaşık % 15-20’lik kısmı KOP bölgesi içerisinde
bulunan Konya-Karaman illerinden sağlanmaktadır. Türkiye yumurta ihracatında
da bu illerin aynı derece de önem arz eden bir konumda olduğu tahmin
edilmektedir. Konya ilinde yumurtacı tavuk kümeslerinin hacmi ve barındırdıkları
tavuk sayılarının tespiti çalışmalarının sonucunda ilde; en büyüğü 550000, en
küçüğü de 1400 adet yumurtacı tavuk içeren, toplam 85 adet işletme olduğu
tespit edilmiştir. Bu işletmelerden bazılarının keklik, bıldırcın, devekuşu gibi diğer
kanatlı hayvan yumurtalarının da üretimine yönelik çalıştıkları belirlenmiştir.
Konya ili gerek mevcut yumurtacı tavuk sayısı, gerekse mevcut işletmelerin
kapasite ve verimliliği bakımından düşünüldüğünde, Türkiye yumurta üretim
sektörünün en önemli illerinden birisi olduğu, Türkiye ekonomisine bu anlamda
oldukça önemli katkılar sağladığı belirtilmiştir (Ermetin, 2011). Ayrıca Türkiye’de
ilk yumurta üreticileri birliğinin Konya’da kurulduğu, ilk yumurta ihracatının da
Konya’dan gerçekleştirildiği unutulmamalıdır. KOP Bölgesi’nde yer alan illerde
kümes hayvanları sayılarına ait veriler bir araya getirilerek Tablo 2.3’de verilmiştir
(TÜİK, 2013b).

Tablo 2.2. KOP Bölgesi’nde Küçükbaş Hayvan Sayıları

Koyun
(Yerli)

İl

Yıl

Yetişkin

Genç-Yavru

Toplam

Konya

2011
2012

1.140,177
1.332,472

258,252
301,944

1.398,429
1.634,416

Karaman

2011
2012

189,527
216,232

41,290
47,962

230,817
264,194

Aksaray

2011
2012

239,654
308,082

70,485
44,323

310,139
352,405

2011
2012

242,689
400,320

30,562
42,258

273,251
442,578

Konya

2011
2012

108,010
134,266

38,027
47,171

146,037
181,437

Karaman

2011
2012

80,396
87,696

11,413
12,723

91,809
100,419

Aksaray

2011
2012

8,985
14,599

3,665
5,116

12,650
19,715

2011
2012

34,775
50,773

4,854
7,047

39,629
57,820

Kaynak: TÜİK, 2013b

Konya

2011
2012

57,021
74,924

19,850
24,315

76,871
99,239

Karaman

2011
2012

92,051
102,429

5,709
6,265

97,760
108,694

Aksaray

2011
2012

3,728
5,853

1,487
882

5,215
6,735

2011
2012

950
596

40
36

990
632

Hayvancılığın gelişmişlik durumu hayvan başına elde edilen ürün miktarları
ile ölçülmektedir. Sağlıklı bir yaşam, büyüme, zihinsel ve fiziksel faaliyetlerin
sürekliliği ancak yeterli ve dengeli beslenmeyle mümkün olabilmektedir.
İnsanların yeterli ve dengeli beslenmeleri için gereksinimleri olan enerji, protein,
vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarının karşılanmasında hayvansal ürünler ilk
sırada gelmektedir (Karakaya, 2012). Konya Ovası, önemli bir tarım ve hayvancılık
merkezi konumundadır. Türkiye’de üretilen sütün %10’u, kırmızı etin ise yaklaşık
%5’i Konya’da üretilmektedir. Konya’da 2012 yılına ait kırmızı et üretimi 34.414,897
kg iken, beyaz et tüketimi 4.411,235 kg olarak rapor edilmiştir (Anonim, 2013b).
Konya ili öncelikle yüzölçümü nedeniyle en büyük tarım arazisine sahip olması
nedeniyle hem büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanları sayısı bakımından hem de
kesilen hayvan sayısı bakımından en yüksek olan iller arasında dikkat çekmektedir.
KOP Bölgesi’nde yer alan illerde 2009 yılına ait kesilen büyükbaş hayvan sayılarına
ait veriler Tablo 2.4’de verilmiştir (TÜİK, 2013b).

Niğde

Keçi
(Kıl)

Niğde

Koyun
(Merinos)

Niğde
Kaynak: TÜİK, 2013b

Hayvansal kaynaklı proteini kısa sürede ve ucuz olarak sağlayabilmesi
açısından diğer hayvancılık kolları arasında kümes hayvanları yetiştiriciliği önemli
bir sektör haline gelmeye başlamıştır. Günümüzde tavuk etinin kırmızı ete göre
maliyetinin düşük olması ve sahip olduğu düşük yağ içeriği ile kümes hayvanları
eti daha fazla tercih edilmektedir. Broyler yetiştiriciliği ve yumurta tavukçuluğu
ülkemizde güçlü sektörlerden biri olması nedeniyle, hayvansal protein açığının
önüne geçilmesi için mevcut kaynakların kullanılmasına yönelik çalışmalar
yapılmasına ihtiyaç vardır. Hayvansal gıda ihtiyacının karşılanmasında önemli
rol oynayan tavuk eti diğer hayvanların etlerine nazaran daha az yağ (%1-6)
içermesi nedeniyle insan gıdası olarak oldukça önemli bir yere sahiptir. Ancak
bu durumda omega-3 serisinden olan çoklu doymamış yağ asitleri bakımından
yetersiz beslenmenin söz konusu olabileceği de ifade edilmiştir (Tserveni-Gousi
ve ark., 2001). Tavuk yumurtası üretiminin 1,4 milyar adet olarak gerçekleştiği
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Tablo 2.3. KOP Bölgesi’nde Kümes Hayvanları Sayıları

Yumurta Tavuğu

Hindi

Kaz

Ördek

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Konya

10.697,284

10.053,182

53,244

59,513

16,418

16,395

7,559

8,392

Karaman

1.239,455

1.274,591

3,630

4,013

1,245

1,347

864

924

Aksaray

282,455

300,994

6,370

13,418

7,010

7,188

6,816

6,210

Niğde

526,051

402,568

11,138

9,299

5,783

5,504

3,952

4,140

Yetersiz yağış alması nedeniyle Konya Ovası ve civarında bulunan meralarda
genellikle kısa boylu ve seyrek otlar hakimdir. Bu meralardan sığırların yararlanma
olanakları son derece sınırlıdır. Bu nedenle Konya Ovası Bölge’sinde koyun
yetiştiriciliği önem kazanmış ve kuru tarım sistemlerinde ardı ardına geçen kurak
yıllarda bitkisel üretimin sigortası olmuştur (Ermetin, 2011).
Tablo 2.5’de KOP Bölgesi’nde yer alan illerde 2009 yılına ait kesilen küçükbaş
hayvan sayılarına ait veriler derlenmiştir (TÜİK, 2013b).
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Tablo 2.4. KOP Bölgesi’nde Kesilen Büyükbaş Hayvan Sayıları (2009 Yılı)

Tablo 2.6. KOP Bölgesi’nde Mevcut Arıcılık Faaliyetinin Durumu

Kesilen Hayvan Sayısı
(Baş)

Hayvan Adı
Dana (0-12 erkek ve dişi)

Düve (12 aydan büyük
yavrulamamış dişi)

Tosun (12 aydan büyük )

İnek (yavrulamış dişi)

Boğa (damızlıkta kullanılan
erkek)
Kaynak: TÜİK, 2013b

Konya
Karaman
Aksaray
Niğde
Konya
Karaman
Aksaray
Niğde
Konya
Karaman
Aksaray
Niğde
Konya
Karaman
Aksaray
Niğde
Konya
Karaman
Aksaray
Niğde

6,910
163
0
171
10,951
638
2,453
394
68,861
2,425
3,476
3,281
20,760
1,248
710
2,551
655
0
850
169

Et
(Ton)
959,36
19,78
0
20,76
2.117,63
97,37
650,045
65,753
19.193,62
488,03
938,52
720,795
4.536,04
216,42
170,4
493,815
223,89
0
216,75
55,846

Tablo 2.5. KOP Bölgesi’nde Kesilen Küçükbaş Hayvan Sayıları (2009 Yılı)

Kesilen Hayvan
Sayısı
(Baş)

Et
(Ton)

Şişek-Koyun(12 aydan büyük)

69,917

1.439,29

Kuzu-Toklu(0-12 ay)
Gezdan-Keçi (12 aydan büyük)
Oğlak-Çebiç (0-12 ay)
Şişek-Koyun(12 aydan büyük)
Kuzu-Toklu(0-12 ay)
Gezdan-Keçi (12 aydan büyük)
Oğlak-Çebiç (0-12 ay)
Şişek-Koyun(12 aydan büyük)
Kuzu-Toklu(0-12 ay)
Gezdan-Keçi (12 aydan büyük)
Oğlak-Çebiç (0-12 ay)
Şişek-Koyun(12 aydan büyük)
Kuzu-Toklu(0-12 ay)
Gezdan-Keçi (12 aydan büyük)
Oğlak-Çebiç (0-12 ay)

140,326
3,370
834
7,056
1,742
8,746
234
19,120
14,967
333
0
20,703
14,306
2,209
0

2.356,34
80,61
11,476
151,932
27,241
205,441
3,194
478
269,406
6,66
0
445,436
250,305
42,958
0

Hayvan Adı
Konya

Karaman

Aksaray

Niğde

Kaynak: TÜİK, 2013b

Toroslarda son bulan düzlüğe kurulan Konya Ovası, geniş flora sahaları,
çiçeklenme için uygun dönemlere sahip olduğundan bal verimi yüksektir.
Binlerce yıldan beri sürdürülen arıcılık, topraktan bağımsız oluşu, daha az işgücü
kullanılması, yatırım ve işletme sermayesine duyulan ihtiyacın azlığı, ürünlerine
iç ve dış pazarlarda talebin oldukça yüksek oluşu nedeniyle önemli bir tarımsal
faaliyet dalıdır. KOP Bölgesi’nde yer alan illerde arıcılık faaliyetine ilişkin rakamlar
Tablo 2.6’da verilmiştir.
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Yıl
Konya
Karaman
Aksaray
Niğde

2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012

Köy
Sayısı
341
311
84
92
151
163
96
95

Yeni
Kovan
Sayısı
77,649
75,295
45,505
43,801
22,017
23,020
25,123
28,390

Eski
Kovan

Toplam
Kovan

Bal Üretimi
(ton)

Balmumu
Üretimi (ton)

2,816
2,628
740
643
219
144
209
315

80,465
77,923
46,245
44,444
22,236
23,164
25,332
28,705

1.116,84
911,06
820,388
656,521
372,075
327,22
459,4
497,075

61,987
63,942
57,062
49,132
2,369
1,296
12,83
15
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Kaynak: TÜİK, 2013b

3. SONUÇ
Günümüzde insanların beslenme ihtiyaçları, hızla artan nüfus karşısında
karşılanamayacak boyutlara ulaşmıştır. İnsanların yeterli ve dengeli beslenmesi;
gıda kayıplarının en aza indirgenmesi, temel tüketim maddelerinden hayvansal
ve bitkisel kaynaklı gıdaların uygun teknolojik yöntemlerle işlenmesiyle mümkün
olabilmektedir. İnsanların yeterli ve dengeli beslenmeleri için ihtiyaçları olan
enerji, protein, vitamin ve mineral maddelerin karşılanmasında hayvansal gıdalar
ilk sırada gelmektedir. Et; demir, selenyum, A vitamini, B grubu vitaminleri gibi
mikro besin elementleriyle aminoasitlerin yeterli dağılımını sağlamakta ve enerji
metabolizmasının düzenleyici işlemlerinde yer almaktadır. Ayrıca et, yüksek
miktarda protein içermesinin yanı sıra biyolojik değerinin yüksek olması, esansiyel
aminoasit ve yağ asitlerini yeterli miktarda içermesi nedeniyle insan diyetinde
mutlaka bulunması gereken gıda maddelerinden biridir. KOP Bölgesi’nin
hayvancılık verilerine bakıldığında, hem bu bölgenin hemde ülkemizin et üretim
ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip olduğu söylenebilir.
Hayvancılık, insanların dengeli beslendiği bir topluma sahip olmak başta olmak
üzere, pek çok endüstri bakımından ülkemiz ekonomisi için gelişimi ve etkin işleyişi
korunması gereken bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşanan problemlerin
çözümü için, bütün tarımsal işletmelerimizde kurumsallaşma ve ihtisaslaşma
yaygınlaştırılmalı, verimlilik ve kaliteli üretim artırılarak ithalata olan kısmi bağımlılık
ortadan kaldırılmalıdır. Nadas alanlarında yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelerek hem
toprağı zenginleştirmenin hem de hayvanlara besleyicilik değeri yüksek baklagil yem
bitkileri ve kaba yemin sağlanması amaçlanmalıdır.
Konya, Karaman, Aksaray, Niğde illerinin uygun coğrafi yapısı, geniş tarım
arazilerine sahip olması dolayısıyla artan ülke nüfusunun beslenme ihtiyaçlarını
karşılaması, ülke için stratejik önem taşıması açısından Konya Ovası Projesi büyük
umut vaat etmektedir. Konya Ovası Projesi, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak ve
bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamanın yanı sıra tarım sektörü ile
ülke ekonomisine sağlayacağı katkılarla birlikte önemli bir yere sahiptir. Bölgesel
gelişmeye yönelik olarak bütün faaliyetlerin gerçekleşebilmesi, o bölgenin bütün
detaylarının ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmasından geçmektedir. Konya
Ovası Bölgesi’nin kaynak ve olanaklarının doğru şekilde tespit edilmesi, tarımsal
kalkınmayı sürdürülebilir şekilde sağlanmasına yönelik olarak faaliyetlerin
birbirleriyle ilişkili olarak icra edilmesi gerekmektedir.
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KOP BÖLGESİ AKSARAY
VE NİĞDE İLLERİ;
TARIM SEKTÖRÜ
ÜRETİM
POTANSİYELLERİ VE
SORUNLAR

ÖZET
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Aksaray ve Niğde
illerinde nüfusun yarısına yakın kısmı kırsalda yaşamaktadır. Tarım sektöründe
istihdam edilen nüfusun Türkiye ortalamasının iki katına yaklaştığı bu illerde
ekonomi ağırlıklı olarak tarıma dayanmaktadır. Son yıllarda bu illerde özellikle
süt sığırcılığı başta olmak üzere hayvansal üretimde yaşanan gelişmeler ile
patates, şekerpancarı, elma, fasulye, ayçiçeği vb. gibi katma değeri yüksek
bitkisel ürünlerin üretimindeki artış ve tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik
tarıma dayalı sanayinin gelişmesi tarım sektörü açısından olumlu gelişmeler
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak Aksaray ve Niğde illerinde tarım sektörünün
önünde sektörün gelişimi ve sürdürebilirliğini etkileyecek önemli sorunlar
bulunmaktadır. Ülkemizin en az yağış alan bölgesinde yer alan bu illerde, su
kaynaklarının yetersizliği ve sulu tarım yapılan alanlardaki bitkisel üretimin önemli
bir bölümünün, iklim değişikliği ve aşırı kullanım sonucu giderek azalan yer altı
su kaynaklarına bağlı olması en önemli sorun olarak değerlendirilmektedir. Diğer
taraftan parçalı arazi yapısı ve küçük ölçekli aile işletmelerinin yoğunluğu, üretici
örgütlenmesinin yeterli düzeyde olmaması ve üreticilerin teknik bilgi ve donanım
eksikliği de tarımsal üretimdeki başlıca sorunlar arasında yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tarım Sektörü, Tarıma Dayalı Sanayi, Bitkisel Üretim,
Hayvansal Üretim, Su Kaynakları
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2. AKSARAY VE NİĞDE İLLERİ GENEL DURUM
Aksaray ve Niğde illeri, İç Anadolu Bölgesi sınırları içerisinde yer almakta olup,
söz konusu bu iller, coğrafi olarak komşu ve benzer yapıda, ekonomik, sosyal ve
kültürel açıdan da benzer özellikler sergileyen illerdir. Bu iki ili ortak kılan nokta,
Aksaray’ın 1989 yılına kadar idari olarak Niğde iline bağlı ilçe olup bu tarihten
sonra bağımsız il olarak olmasıdır.
Tablo 1. Aksaray ve Niğde İllerinin Yüzölçümü

İller

Yüzölçümü
(ha)

Türkiye İçerisindeki Payı (%)

Aksaray

799.700

0,97

Niğde

740.000

0,94

Türkiye

78.534.700

100

Kaynak: TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2012 http://www.tuik.gov.tr

Aksaray ve Niğde illeri alan olarak, Türkiye yüzölçümünün yaklaşık olarak %2’si
kaplamakta ve ülke nüfusunun yaklaşık %1’ni oluşturmaktadır. Türkiye genelinde
kırsal alanda yaşayan nüfus %22,7 iken Aksaray ve Niğde illerinde kırsal nüfusun
sırasıyla %37 ve %51 oranında olduğu görülmektedir. Niğde ilinde nüfusun
yaklaşık yarısının kırsal kesimde yaşadığı her iki ilde de kırsal nüfusun Türkiye
geneline göre daha fazla oranda olduğu göze çarpmaktadır.

1. GİRİŞ
Zekeriya AY*

Ülkemiz, 1980’li yıllara kadar tarım sektörünün ülke ekonomi içerisindeki payı,
tarımla iştigal eden nüfusun genel nüfus içerisindeki ağırlığı vb. faktörlerden dolayı
tarım ülkesi olarak nitelendirilmiştir. Gelişen her ülkede olduğu gibi ülkemizde de
tarım sektörünün ülke ekonomisi içerisindeki payı yıllar içerisinde azalmaktadır.
1968 yılında GSYH’nin %33,5’ini tarım sektörü oluştururken günümüzde bu oran
%9’lara kadar gerilemiş durumdadır (Ege, 2011). Bu duruma paralel olarak tarım
sektöründeki istihdamın toplam istihdamdaki payı özellikle son on yılda hızlı
bir düşüş göstermiş ve 2001 yılında % 38’ler civarında olan tarım sektöründeki
istihdam 2010 yılında gelindiğinde %25’ler seviyesine gerilemiştir (TÜİK, 2012).
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Tablo 2. Aksaray ve Niğde İlleri Nüfus Verileri

İller

Kırsal Nüfus

Kent Nüfusu

Toplam Nüfus

Türkiye İçerisindeki Payı (%)

Aksaray

143.738

236.177

379.915

0,50

Niğde

166.790

173.480

340.270

0,45

Türkiye

17.178.953

58.448.431

75.627.384

100

Kaynak. ADNKS Sonuçları, 2012 http://www.tuik.gov.tr

Gelinen noktada, Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 2012 yılında
Türkiye GSYH açısından dünya sıralamasında 17. sırada yer almakta, tarımsal
üretim açısından Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından
hazırlanan “Tarım Politikası İzleme ve Değerlendirme 2013” raporuna göre
dünyanın 7. büyük tarımsal üreticisi konumunda yer almaktadır.
Ülkemizde özellikle 1980’li yıllardan bu güne diğer sektörlerde olduğu gibi
tarım sektöründe hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmakta, tüm bu olumlu
yöndeki gelişmeler, yapılan çalışma ve düzenlemelere karşılık sektör hala önemli
sorunları bünyesinde barındırmaktadır.

14
16
130

KASIM

Ülke genelinde yaşanan değişim ve gelişmeler bölge ve iller düzeyinde çoğu
zaman ülke ile paralel bir şekilde benzerlik göstermekle birlikte bazı durumlarda
bölge ve illerin kendi iç dinamikleri, yapıları ve sorunlarından dolayı farklılıklar
sergilemektedir.

2013
KONYA

Bu çalışmada Aksaray ve Niğde illerinin tarımsal üretimi, Türkiye tarımı
içerisindeki ağırlığı, toprak ve su kaynakları hakkında değerlendirmeler yapılarak
sektörde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümü ve tarımsal üretimin
sürdürülebilirliğini sağlamak, üretim ve üretici gelirlerini artırmak amacıyla
atılması gereken adımlar ile ilgili öneriler ele alınmıştır.

Şekil 1. Aksaray ve Niğde illeri Kırsal ve Kent Nüfusu Dağılımı
Kaynak: TÜİK 2013. Nüfus İstatistikleri ve Projeksiyonlar, http://www.tuik.gov.tr

Aksaray ve Niğde illeri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) Düzey
II Sınıflandırmasına göre belirlenen TR71 Bölgesi (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir,
Kırıkkale ve Niğde illeri) içerisinde yer almakta olup diğer taraftan da Konya,
Karaman, illeri ile birlikte Aksaray ve Niğde illeri de Konya Ovası Projesi (KOP)
kapsamındaki iller arasında bulunmaktadır.

* Zir. Yük. Müh. Ahiler Kalkınma Ajansı, zekeriyaay@ahika.gov.tr
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Niğde ve Aksaray illeri, 2009 yılında “kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum
kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin
kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal
kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak
bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası
ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak” amacıyla TR71 Bölgesinde kurulan
Ahiler Kalkınma Ajansı ile 2011 yılında “KOP Bölgesi’nde proje uygulamalarını
yerinde koordine etmek, bölgedeki kalkınmaya yönelik yatırımların ve projelerin
gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme,
değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle proje
kapsamındaki bölgelerin eylem planı aracılığıyla kalkınmasını hızlandırmak”
amacıyla kurulan KOP Bölge Kalkınma İdaresi’nin görev alanına giren ortak illerdir.

gelişmiş olduğu tarıma dayalı ekonomik yapı sergilerken özellikle imalat sanayi,
madencilik, vb. alanlarda özel sektör yatırımlarının da etkisi dönüşüm sürecine
girmiş durumdadır. Yatırım teşvikleri kapsamında Aksaray ve Niğde illerinin
yeni teşvik sisteminde V. bölgede yer almaları ve özellikle OSB’lerde yapılacak
yatırımların bir alt bölge için belirlenen avantajlara sahip olmaları nedeniyle bu
illere yurt içi ve yurt dışından yatırım taleplerinde gözle görülür oranda artış
kaydedilmektedir.

Su Havzası açısından incelendiğinde Aksaray ve Niğde illeri, Konya Kapalı
Havzasında yer almakta olup, tarım havzası olarak ise Orta Kızılırmak Tarım
Havzası ve Orta Anadolu Tarım Havzası sınırları içerisinde yer almaktadır.

Aksaray ve Niğde illerinin istihdam verilerinin ekonomik faaliyet kollarına göre
dağılımı incelendiğinde tarım sektöründe istihdam edilen nüfusun sırasıyla %
42,2 ve 47,5 oranlarıyla Tablo 2’de verilen kırsal nüfusa paralel olarak il nüfuslarının
yarısına yakınını oluşturduğu dikkat çekmektedir.
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Türkiye de üretilen toplam Gayri Safi Katma Değerin (GSKD) %8,5’i tarım
sektöründen üretilirken Aksaray ve Niğde illerinin içerisinde yer aldığı TR71
Bölgesinde tarım sektörünün GSKD içerisindeki payı 25,1 olarak hesaplanmıştır.

Şekil 3. İktisadi Faaliyet Kollarına Göre İstihdam Edilen Nüfus
Kaynak: TÜİK 2011. Türkiye Nüfus ve Konut Araştırması

Şekil 2. Türkiye Akarsu Havzaları
Kaynak: Ulusal Havza Yönetim Stratejisi, 2012, http://www.ormansu.gov.tr

İklim özellikleri bakımından her iki ilde; karasal iklim özellikleri göstermekte
olup Türkeş (1996) tarafından yapılan Türkiye’nin yağış rejimi bölgeleri ve temel
özellikleri çalışmasına göre Karasal İç Anadolu (KİAN) yağış rejimi içesinde yer
almakta ve olan orta yağışlı soğuk bir ilkbahar-kış ve az yağışlı sıcak bir yaz mevsimi
ile birlikte, yarı kurak ve kurak-yarı nemli bozkır özellikleri göstermektedir.

Tablo 4. Aksaray ve Niğde İlleri Tarımsal Üretim Değerleri

Bitkisel Üretim Değeri

Hayvansal Ürünler
Değeri

Tarımsal Üretim
Değeri

(Bin TL)

(%)

(Bin TL)

(%)

(Bin TL)

860.438

79,5

222.388

20,5

1.082.826

Tablo 3. Aksaray ve Niğde İlleri Yıllık Yağış Ortalamaları

Aksaray

Uzun Yıllar Ortalaması Yıllık
Yağış Miktarları (mm)

Türkiye Ortalamasına Göre
Aldığı Yağış Oranı

Niğde

1.179.837

87,1

175.365

12,9

1.355.202

Türkiye

88.930.820

67,6

42.571.782

32,4

131.502.602

Aksaray

339,9

%52,9

Niğde

333,6

%51,9

Türkiye

642,8

%100

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2013, http://www.meteor.gov.tr

Aksaray ve Niğde illerinin de yer aldığı bölüm; Türkiye’nin en az yağış alan
kesimlerinden olup yıllık yağış miktarı yıllara göre farklılık göstermekle birlikte
250 mm ile 400 mm arasında değişmektedir. Bölge genelinde en fazla yağış kış ve
ilkbahar aylarında düşmektedir.

3. AKSARAY VE NİĞDE İLLERİ EKONOMİK YAPI VE TARIMSAL
POTANSİYEL
Aksaray ve Niğde illeri son yıllara kadar ekonomik olarak bitkisel ve hayvansal
üretim faaliyetleri ile tarımsal ürünlerin işlenmesi odaklı gıda sanayinin nispeten
132

Kırsal nüfus, tarım sektöründeki istihdam ve üretilen GSKD oranı açısından
bakıldığında Aksaray ve Niğde illerinde tarımın bölge için hala önemli sektör
olduğu ve nüfusun yarıya yakın bölümünün tarımla iştigal ettiği ve geçimini
tarımsal üretim yoluyla sürdürmekte olduğu görülmektedir.

Kaynak: TÜİK 2012, Bölgesel İstatistikler-Tarım, http://www.tuik.gov.tr,

Aksaray ve Niğde illerinde üretilen toplam tarımsal üretim değeri, Türkiye
tarımsal üretim değerinin yaklaşık % 2’sine tekabül etmektedir. İllerin tarımsal
üretim değerlerini büyük oranda bitkisel üretim değeri oluşturmakta olup bu
oranın Türkiye geneli ile kıyaslandığında daha yüksek olduğu görülmektedir.
Aksaray ve Niğde illerinde tarım arazisi varlığı, toplam arazi varlığı içerisinde
önemli yer tutmaktadır. Türkiye’deki toplam tarım arazisi varlığının Aksaray %1,7
ve Niğde ise %1,14’ünü oluşturmaktadır. Çayır mera varlığı açısından da bu iki
il Türkiye toplam çayır mera alanının %3,5’ine sahip bulunmaktadır. Hayvancılık
faaliyetlerinin tarımsal üretim içerisinde önemli yere sahip olduğu bu illerde mera
varlığı özellikle küçükbaş hayvancılık açısından hayati öneme sahiptir. Aksaray
ve Niğde illerinde orman varlığı ve tarım dışı arazi varlığı Türkiye geneli ile
kıyaslandığında oran olarak daha az yer tutmaktadır.
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Tablo 5. Aksaray ve Niğde İlleri Arazi Dağılımı

Tablo 7. Aksaray ve Niğde İlleri Su Kaynakları Potansiyeli

Çayır-Mera
(ha)

Tarım Arazisi (İşlenen)
Bölge / İl

(ha)

(%)

(ha)

(%)

(ha)

Aksaray

377.078

60,1

174.047

26,9

648.142

Niğde

269.725

34,9

343.749

44,4

773.464

Türkiye

23.613.761

30,1

14.617.000

18,7

78.356.238

Kaynak: (TÜİK 2012. Konularına Göre İstatistikler-Tarım, http://www.tuik.gov.tr; ÇSB İl Çevre Durum Raporları, 2012,
http://www.csb.gov.tr/gm/ced/)

Tarım arazisi kullanım durumu incelendiğinde tarla tarımının her iki ilde de
ülke geneli ile benzer olarak en fazla yapılan üretim türü olduğu görülmektedir.
Tarla tarımı içerisinde de tahıl üretimi Aksaray ilinde %71,5, Niğde ilinde %75,8’lik
oranlarla bitkisel üretim içerisinde ağırlıklı üretim şeklini oluşturmaktadır. Tahıl
üretiminin yaygın olması ve nadas alanlarının Türkiye geneline oran olarak daha
fazla olmasının nedeni olarak bölgenin iklim, yağış durumu, su kaynakları ve
sulama imkânlarının yetersizliği sonucunda ortaya çıktığı söylenebilir.
Tablo 6. Aksaray ve Niğde İlleri Tarım Arazisi Kullanım Durumu

Ekilen Tarla
Alanı (ha)

Nadas Alanı
(ha)

Sebze
Bahçeleri
Alanı (ha)

Aksaray

240.107

122.064

Niğde

173.517

80.986

Türkiye

15.464.452

4.286.137

Yerüstü Su Potansiyeli
(milyon m3)

Yeraltı Su Potansiyeli

Mevcut

Kullanılabilir

(milyon
m3)

Kullanılabilir

Aksaray

432

99

258

Niğde

764

45

394

Türkiye

193.000

98.000

41.000

Toplam
(ha)

Meyve Alanı
(ha)

Toplam Alan
(ha)

9.834

5.073

377.078

5.786

29.974

290.263

826.597

3.212.989

23.794.965

Kaynak: TÜİK 2012. Bölgesel İstatistikler-Tarım, http://www.tuik.gov.tr

Meyve ve sebze üretimi açısından Türkiye üretimi ile kıyaslandığında tarımsal
üretim içerisinde oran olarak daha az yer tutmasına rağmen özellikle Niğde ilinde
elma, patates, lahana gibi belirli spesifik ürünler üretim miktarlarıyla, Türkiye
üretiminde ön sıralarda yer almaktadır.

Toplam
(milyon m3)

Türkiye
Su Varlığı
İçerisindeki
Payı
(%)

Mevcut

Kullanılabilir

258

690

357

0,3

394

1.158

439

0,5

14.000

234.000

112.000

100

KOP BÖLGESİ AKSARAY
VE NİĞDE İLLERİ;
TARIM SEKTÖRÜ
ÜRETİM
POTANSİYELLERİ VE
SORUNLAR

Kaynak. DSİ 4.Bölge Md., 2012, Takdim Raporu, KOP BKİ KOP Bölgesi Sosyo-Ekonomik Göstergeler, 2013)

Aksaray ve Niğde illerinde tarım arazilerinin büyük bir bölümü su
kaynaklarının yetersizliği, bazı bölgelerde sulama amaçlı baraj, göletler ile
dağıtım ve iletim altyapılarının tesis edilmemiş olması, sulama projelerinin
tamamlamamış olması, var olan su kaynaklarının aşırı ve bilinçsiz şekilde
kullanılması vb. nedenlerle arazilerin büyük bir bölümü sulanamamaktadır.
Aksaray ve Niğde illerinde toplam tarım arazilerinin ancak 1/3’üne yakını
sulanabilmektedir. Tarım alanlarının sulanması amacıyla yer üstü su kaynaklarına
göre daha az olan yer altı su kaynakları çok büyük oranda kullanılmaktadır.
DSİ verilerine göre yer altı su kaynakları üzerinde sulama amacıyla şahıslar
tarafından açılan ruhsatlı kuyu sayısı, Aksaray ilinde 3.289 adet, Niğde ilinde
1.980 adet olmasına karşılık Aksaray ilinde 10.288 adet, Niğde ilinde 12.041 adet
ruhsatsız sulama kuyusu bulunmakta ve bu kuyular denetimsiz bir şekilde yer
altı suyu üzerinde baskı oluşturmaktadır. Üreticiler tarafından yapılan bilinçsiz ve
kontrolsüz sulama uygulamaları nedeniyle bitki su tüketiminin 2-3 kat üzerine
çıkan oranlarda su kullanılarak yeraltı su kaynakları için izin verilen rezervin çok
üzerinde su çekilmekte ve bu durum hızla su seviyesinin düşmesine ve yer altı su
kaynaklarının giderek azalmasına yol açmaktadır.
Tablo 8: Aksaray ve Niğde İlleri Tarım Arazileri Sulama Durumu

Tarım
Arazisi
(ha)

Toplam
Sulanan
Arazi (ha)

Aksaray

377.078

Niğde

290.263

Yeraltı Su Kaynakları ile
Sulanan Alan

Yerüstü Su Kaynakları
ile Sulanan Alan (ha)

(ha)

%

(ha)

%

116.159

116.159

72,4

32.019

27,6

114.192

114.192

78,3

24.761

21,7

Kaynak. DSİ 4. Bölge Müdürlüğü Verileri, 2013

Aksaray ve Niğde illerinde yağışların yetersizliği nedeniyle özellikle ilkbahar ve
yaz aylarında sulama uygulaması kaçınılmazdır. Su kaynakları açısından yetersiz
olan bu illerde özellikle bitki su tüketimi fazla olan bitkiler yetiştirildiğinde mevcut
kaynakların tarım alanlarının ihtiyacını karşılamak için yeterli gelmemektedir.
Bitkisel üretim açısından Aksaray ve Niğde İllerinin Türkiye üretiminde pay
sahibi ve rekabetçi olduğu ürünler aşağıda Tablo 9 ve 10’da verilmiştir.
Tablo 9. Aksaray İli Türkiye Üretiminde Önem Arz Eden Bitkisel Ürünler

Ürün
Şekil 4. Aksaray ve Niğde İlleri Arazi Kullanım Dağılımları
Kaynak: TÜİK 2012. Bölgesel İstatistikler-Tarım, http://www.tuik.gov.tr

Su kaynakları açısından, Aksaray ve Niğde illerinin yerüstü ve yeraltı su
potansiyeli değerlendirildiğinde, Türkiye toplam su kaynaklarının ancak binde
8’lik kısmının bu illerde yer aldığı görülmektedir. Kullanılabilir su kaynağı
potansiyeli açısından değerlendirildiğinde durum toplam su kaynakları ile
benzerlik göstermektedir.

Şekerpancarı
Çerezlik Kabak
Arpa
Çavdar
Kuru Fasulye
Mercimek
Yağlık Ayçiçeği
Patates

Aksaray İli Üretimi
(Ton)
949.016
2.884
226.389
22.363
5.294
1.428
35.538
206.134

Türkiye Üretimi
(Ton)
16.126.489
32.396
7.600.000
365.750
200.673
25.952
1.168.064
4.648.081

Türkiye Üretimine
Oranı (%)
5,9
8.9
3,0
6,1
2,6
5,5
3,0
4,4

Üretimdeki
Sıralaması
3.
3.
8.
6.
7.
7.
8.
9.

Kaynak: TÜİK 2012. Bitkisel Üretim İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr
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Aksaray ilinde tahıl üretiminin yanında şekerpancarı, çerezlik kabak, kuru
fasulye, yağlık ayçiçeği ve patates gibi daha fazla gelir getiren katma değeri
yüksek ürünler önemli oranlarda üretilmekte ve ülke düzeyinde üretimde ön
sıralarda yer almaktadır.

yatırım yapması için cazibe merkezi haline getirmiştir. Süt sığırcığı ve süt üretimi
açısından rekabetçi olan bu iller besi hayvancılığı ve et üretimi açısından yeteri
kadar gelişme kaydedememiştir.

Tablo 10. Niğde İli Türkiye Üretiminde Önem Arz Eden Bitkisel Ürünler

Ürün
Patates
Elma
Lahana
Çavdar
Kuru Fasulye
Yulaf

Aksaray İli Üretimi
(Ton)
731.270
331.533
72.370
42.911
10.259
9.955

Türkiye Üretimi
(Ton)
4.648.081
2.680.075
495.818
365.750
200.673
240.978

Türkiye Üretimine
Oranı (%)
15,7
12,4
14,6
11,7
5,1
4,1

Üretimdeki
Sıralaması
1.
3.
2.
3.
5.
7.

Kaynak: TÜİK 2012. Bitkisel Üretim İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr

Niğde ili patates üretimi açısından Türkiye de ilk sırada yer almakta, elma
üretimde Isparta ve Karaman illerinden sonra 3. sırada, lahana üretiminde 2.
sırada kuru fasulye üretiminde 5. sırada yer almaktadır. Türkiye bitkisel üretim
değerinin %1,3’ünü oluşturan Niğde ilinde üretilen tarımsal ürünlerin görece
yüksek katma değerli ürünler olması bitkisel üretim değerinin ve bu nedenle
üreticilerin gelirlerinin yüksek olmasına yol açmaktadır.
Tablo 11. Aksaray ve Niğde İlleri Hayvansal Üretim Miktarları

Sığır

Koyun

Keçi

Adet

Türkiye
İçerisindeki
Payı (%)

Adet

Türkiye
İçerisindeki
Payı (%)

Adet

Türkiye
İçerisindeki
Payı (%)

Aksaray

117.952

1,0

315.354

1,3

13.110

0,2

Niğde

93.314

0,8

274.241

1,1

40.009

0,5

Türkiye

12.386.337

100,0

25.031.565

100,0

7.277.953

100,0

Kaynak: TÜİK 2012. Hayvancılık İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr

Aksaray ve Niğde illerinde büyükbaş hayvancılık son yıllarda gelişme
göstermekte olup özellikle süt sığırcılığı konusunda mevcut işletmelerin yanı sıra
büyük ölçekli işletmeler kurulmakta ve bu alanda yatırımlar giderek artmaktadır.
2000 yılından bu tarafa büyükbaş hayvan sayısı sırasıyla ve Niğde İlinde %40,
Aksaray ilinde %70 oranında artış göstermiştir. Türkiye büyükbaş hayvancılığında
bu illerin oranı yıllar içerisinde giderek artmaktadır. Küçükbaş hayvan sayısında
ise büyükbaş hayvancılığın aksine tüm Türkiye de olduğu gibi azalma yaşanmıştır.
Aynı dönemde koyun varlığında Niğde ilinde %37, Aksaray ilinde %19 oranında
azalma meydana gelmiştir.
Tablo 12. Aksaray ve Niğde İlleri Süt Üretim Miktarları

İnek
Ton

Koyun
%

Ton

Keçi
%

Ton

%

Toplam Süt
Üretimi (Ton)

Aksaray

190.351

94

11.955

6

575

0,1

202.881

Niğde

160.847

91

12.950

7

2.449

1

176.246

Türkiye

13.802.428

92

892.822

6

320.588

2

15.015.838

Kaynak: TÜİK 2012 Hayvancılık İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr

Aksaray ve Niğde illeri toplam süt üretimi Türkiye süt üretiminin %2,5’ini
oluşturmaktadır. Özellikle son on yıl içerisinde hem büyükbaş hayvan sayısındaki
artış hem de kültür ırkı sığır sayısının toplam sığır sayısı içerisindeki artışı
üretilen süt miktarında artış sağlanmasına yol açmıştır. Bu iller ve çevre illerdeki
süt üretimindeki artış süt işleme tesislerinin kapasitesinin artmasına ve yeni
süt işleme tesislerinin kurulmasına ve ulusal ölçekte süt firmalarının bu illeri
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Aksaray ve Niğde illerinde tarımsal üretim ve buna bağlı olarak kırsal
alanda yaşayan üreticilerin gelirlerini, refah düzeylerini, tarım sektörünün il
ve ülke ekonomisine katkı düzeyini etkileyen ve çözüm bekleyen birçok sorun
bulunmaktadır.Başlıca sorunlar şu şekilde sıralanabilir:
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• Su kaynaklarının yetersiz olması, kaynakların etkili ve verimli kullanılmaması
ve yeraltı su kaynaklarının aşırı kullanılması en önemli sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır. Aksaray ve Niğde illerinde yeraltı sularının kullanılabilir rezervinin
üzerinde aşırı çekim, yağışların yetersizliği ve yeterli besleme olmadığından;
havzadaki yeraltı suyu seviyesi her yıl ortalama 3 m düşüş göstermektedir.
• Bölgede katma değeri yüksek ürünler aynı zamanda yeraltı su kaynaklarının
fazla olduğu bölgelerde üretilmekte ve yer altı su seviyelerinde meydana gelen
azalma bu ürünlerin üretimi ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğini olumsuz
yönde etkilemektedir.
• Hayvancılık için temel girdi olan yem ihtiyacını karşılanması için yem bitkileri
üretimi yetersiz olup yonca, silajlık mısır gibi bitkilerin üretimi su kaynaklarının
yetersizliği nedeniyle artırılamamaktadır.
• İşletme büyüklükleri ve ölçekleri küçük, parçalı ve ekonomik olarak rekabet
edebilirlikten uzaktır. Bitkisel ve hayvansal üretimde işletmelerin büyük kısmı
küçük çaplı, geçimlik işletmeler olup bilimsel ve teknik altyapı ve imkânlardan
yoksun olarak hayatiyetini sürdürmeye çalışmaktadır.
• Piyasada yıllara göre değişen arz talep dengesizliği ve bunun sonucunda fiyat
istikrarsızlığı çok sık yaşanmaktadır. İlgili kuruluşlar ve üretici örgütleri tarafından
pazarın talebine ve ihtiyacına göre planlı üretim yapılması konusunda gerekli
yönlendirme, düzenleme ve desteklemeler yapılamadığından üreticiler geçmiş
yıllarda iyi gelir getiren ürünlere yönelmekte ve bu ürünlerdeki arz fazlası dolayısı
ile ürünlerini pazarlayamamakta ya da düşük fiyatlarla elden çıkarmak zorunda
kalmaktadır.
• Üretici örgütlerinin sayısı yetersiz, mevcut üretici örgütlerinin ekonomik
ve teknik personel, bilgi, donanım, ekipman vb. kurumsal kapasiteleri oldukça
düşüktür. Üretici örgütleri, üreticileri bilinçlendirmek, yönlendirmek ve geliştirmek
fonksiyonlarını yerine getirmekten uzaktır.
• Kırsal alan ve tarımsal üretim özellikle genç ve üretken nüfus için cazibesini
yitirmiş durumdadır. Ekonomik olarak kırsalda elde edilen gelirin aile bireylerinin
ihtiyaçlarını karşılayamaması, gençler için sosyal alan ve mekânların olmayışı,
alternatif gelir getirici faaliyet ve iş alanlarının bulunmayışı vb. nedenlerle kırsal
alandan kentlere yoğun göçler yaşanmaktadır. Bunun sonucunda kentlerde
eğitim, kültür, istihdam, altyapı, trafik, vb. birçok alanda zorunlar ortaya
çıkmakta diğer taraftan köylerde çoğu zaman tarımsal üretimi sürdürecek işgücü
bulunmadığından birçok arazi ve işletmede üretim yapılamamaktadır.
• Üreticiler modern ve bilinçli, kar odaklı üretim yerine geleneksel, teknik bilgi
ve teknolojik gelişmelerden uzak, düşük verimli, geçimlik üretim yöntemlerini
sürdürmeye devam etmektedirler. Özellikle düşük verimli tohumluk, yerli hayvan
ırkları, sulamada modern yöntemlerin kullanılmayışı, ekim, dikim, kültürel işlemler,
hasat ve hasat sonrası aşamalarda teknik ve bilinçli üretim yapılmayışı gibi
nedenlerle hem üretim hem de verimlilik açısından önemli kayıplar yaşanmakta
ve bu nedenle üretici gelirleri ve işletme karlılıkları azalmaktadır.
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•
Tarımsal girdi fiyatlarının yüksek olması, işletmelerin maliyetlerini
artırmakta ve karlılığı azaltmaktadır. Düşük karlılık nedeniyle işletmeler ölçeğini
büyütememekte ve yeni yatırıma yönelememektedir.
•
İllerde üretilen tarımsal ürünlerin işlenerek katma değeri yüksek ürünler
halinde pazara sunulmasını sağlamak amacıyla tarımsal ürün işleme ve gıda
sanayisinin yeterince gelişmemiş olması üreticilerin ürünlerinin değerlendirilmesi,
pazarlanması ve yeterli düzeyde gelir edilmesi açısından sorunlar oluşturmaktadır.
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ÖZET
Tarihi süreci incelendiğinde kırsal kalkınma avcılık ve toplayıcılık aşaması ile
başlamış ve günümüzde Biyo Ekonomi uygulamaları aşamasındadır. İnsanların
bitmez tükenmez gıda arayışları tarımın keşfi ile üretim aşamasına ve yerleşik
hayata geçmiş, tarımsal sanayi (gıda), sanayi, hizmetler, bilgi, bilim ve teknoloji
aşamaları sürecinden geçtikten sonra nihayet Ekoloji ve Ekonomi dengesinde
gerçekleşen ve biyo sistemi esas alan Biyo Ekonomi uygulamaları aşamasına
gelinmiştir. Bu çalışmada kırsal kalkınma hedefine hizmet edecek şekilde Biyo
Ekonomi uygulamalarının usul ve esaslarının ortaya konulması amaçlanmaktadır.
Çalışmanın materyalini Dünya’dan örnek uygulamalar oluşturmaktadır. Sonuçlar
Türkiye’de Biyo Ekonomi konusunda bilimsel çalışmaların ve uygulamalarının
yaygınlaşması ve KOP Üniversiteler Birliği tarafından bir program olarak
başlatılmasının araştırılmasında farkındalık sağlama açısından önem arz
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Biyo Ekonomi, Kırsal Kalkınma, Değerler Ekonomisi

1. GİRİŞ
Ekonomide insani değerlere odaklı bakış açısının gerekliliği yaşamsal
derecede önemli olup insanın sosyal ve ekonomik koşullarından bağımsız
olmamalıdır. Akılcılığın vicdanlarla, gerçekçiliğin hayallerle sentezlendiği
mutlu ve refah dolu bir dünya için mevcut durumun ve stratejilerin yeniden
irdelenmesi gerekmektedir. Her toplumun yüksek standartlarda yaşamaya hakkı
vardır. Ekonomi ise insanın her anını etkileyen, yaşam koşullarını biçimleyen
temel dinamiklerin başında gelmektedir (Koçak, 2012). Başarılı ekonomilerin
merkezinde ise üniversiteler yer almaktadır. Bilgi edinme, bilim üretme ve
teknolojiye dönüştürme sürecini katılımcılıkla yürüten Land Grant Üniversiteler,
düş kurma, düşü işe, işi aşa, aşı ulusların zenginliğine dönüştürmede Ar-Ge ve
yenlikçilik girişimciliğinde başarılı olmaktadır. İnsanlığın yerleşik hayata geçişinde
nasıl ki en etkili faktör üretim (tarımsal üretim) olmuş ise, gençlerin üniversite
hayatından iş hayatına geçişleri için de üretim önem arz etmektedir. Zira, aktif
nüfusumuzun sadece %7sini girişimci olduğu için toplumun %93ünü beslemede
sorun yaşanmaktadır. Maalesef bu sorunun çözümünde katkı sağlayacak şekilde
gençlerin ve toplumun en yoksul %20lik sınıfın üretmek, bölüşmek, dağıtmak,
tüketmek ve geri dönüştürmek konularındaki girişimciliğinde sorunlar bir türlü
çözülememektedir.
Türkiye’de 2001-2007’ye gelinceye kadar potansiyel büyüme ciddi oranda
artmışken (Usta, E., Kalkınma Bakanlığı, 2013), ekonomideki büyüme hızı 20032013 yılları arasında %5 olarak gerçekleşmiştir (Bulutay, T., Ankara Univ. Siyasal
Bil. 2013). Bu büyümede ise enflasyon ile mücadelenin payı önemli olmuştur.
Gelecek 10 yıl için %5,5’lik büyüme ön görülmekte, ancak hedeflere ulaşmak için
yüksek büyüme sağlanmasının zorunluluğu vurgulanmaktadır (Bulutay, T., Ankara
Univ. Siyasal Bil. 2013). Yüksek büyüme sağlanması için en yoksul %20’lik sınıfı
ve gençleri de işin içine alan Biyo Ekonomi bir fırsat oluşturmaktadır. Ülkemizde
işsizlik ve hatta gizli işsizlik olduğu ve iş hayatına geçişin temel şartının üretim
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olduğu gerçeğinden hareketle sermaye hareketlerini ve sıcak parayı bölgesel
kalkınmaya aktarırken Biyo Ekonomi sektörlerine öncelik vermek gerekmektedir.
Bugün Türkiye’de en yoksul %20’lik sınıf ile en zengin %20’lik sınıf arasında 10 kat
gelir farkı varken en zengin %20lik sınıf toplam gelirin %50sini, en yoksul %20
lik sınıf ise toplam gelirin %5 ini almaktadır. En yoksul kesimin sosyal güvenlik
giderleri her geçen gün artmakta ve gün gittikçe ciddi boyutlara ulaşmaktadır.
Ekilecek tarım arazileri varken, insanların göç edip şehirlere yerleşmelerinin yani
göçün çok farklı sebepleri olmakla birlikte en önemlisi sebep gelir yetersizliğidir.
Ülkemizin tarım ekonomisi yapısı dikkate alındığında artık en yoksul %20lik
sınıfın tarım yapma ve tarım işçisi olarak çalışma şansı azalmıştır. Yurtdışından
gelen ucuz işgücü, arazisi küçük olan ve/veya olmayan bugüne kadar tarım
işçiliğinden geçinen nüfusun alternatifi olmuştur. Ayrıca, son 3 yılda girdi (mazot,
gübre, elektrik) fiyatlarında ortalama %40 artış gerçekleşirken, ürün fiyatları
üreticileri tatmin etmemektedir. Şehirlerde ise kaliteli tarım ürünlerine erişim
sorunu yaşanmaktadır. Gıda, tarım ve hayvancılık sektörüne kullandırılan hibeler
ise piyasalarda oligopol ve tekel yapılanmalarına yol açmaktadır. Bu durum
bir taraftan Dünya konjonktüründe rekabet edecek büyük firmaların ve üst
yapılanmalarının oluşmasına diğer taraftan ise en yoksul %20lik kesimin tarımdan
çekilmelerine yol açmaktadır.

Modeli olarak ifade edebilecek olan bu kalkınma yaklaşımı iyi yapılandırılır
ve yönetilir ise Avrupa Birliği’nin Bölgesel Politika ve Yapısal Araçlarının
Koordinasyonunda ülkemizin başlatmış olduğu Avrupa ve diğer kıtalara
yaygınlaşabilecek Yeni ve Yenilikçi bir kalkınma anlayışı olacaktır. Zira, Avrupa
Birliği’nin Yapısal Fonlara ilişkin tüzükleri incelendiğinde temelde Uyum Fonu
(Cohesion Fund), Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF) ve Avrupa Sosyal Fonu
(ESF) şeklinde 3 farklı fondan bahsedilebilir (http://ec.europa.eu/regionalİpolicy/
indexİen.cfm). IPA 2007-2013 sürecinde ülkemizin Yapısal Fonları kullanacak
duruma gelmesi desteklenmiştir. Bölgemiz ve ülkemizde Yapısal Fonların
kullanılacağı idari ve kurumsal yapı Kalkınma Ajanslarımız, Merkezi Finans ve
İhale Birimi ve ilgili Bakanlıklar tarafından sağlanmıştır.

Avrupa Birliği uygulamalarında en yoksul %20lik kesime sosyal fonlar
kullandırılmaktadır. Örneğin, gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe bir taraftan
IPA araçları (intensification, diversification) uygulanıp orta ölçekte işlemeler
oluşturulurken, diğer taraftan ise en yoksul %20lik kesim için Avrupa da
Erken Emeklilik (early retirement), Boş Bırakma (set a site) gibi politika araçları
uygulanmaktadır. Biyo sektörlerinin oluşturulması ve değerler ekonomisi anlayışı
ile yürütülmesi başta şehirlerde kaliteli tarım ürünlerine erişim sorunu olmak
üzere ülkemizde en yoksul %20lik nüfusun istihdamı ve yeter geliri sağlamalarında
önemli olacaktır. Biyo sektörlerin oluşturulması, buralardan geçimini sağlayan
nüfus, gıda maddeleri ihtiyacının karşılanması, desteklediği sanayiler (gıda, ilaç),
dış ticaret değerleri yanında dolaylı etkileri de dikkate alındığında önemli bir
ekonomi (Biyo Ekonomi) oluşturmaktadır. Avrupa Birliği Komisyonu Biyo Ekonomi
sektörlerini Gıda, Tarım, Kağıt, Orman ve Endüstriyel biyoteknoloji şeklinde yıllık
160milyar dolar olarak belirlemiştir.
Bu çalışmanın amacı; bölgemiz ve ülkemizde biyo sektörlerin oluşturulması
ve değerler ekonomisi ile yürütülmesinin esas ve usullerini özetlenmek suretiyle
KOP Üniversiteler Birliği tarafından Biyo Ekonomi Programı başlatması konusunda
farkındalık sağlamaktır. KOP Üniversiteler Birliği’nin bölgedeki kurum ve kuruluşlar,
özel sektör ve sivil toplum diyalogu ile başlatacakları Biyo Ekonomi Programı
Avrupa Birliği’nin Fasıl 22 Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonunda
bölgenin çalışma kalitesini artacak, gıda, tarım ve hayvancılıkta verimlilik,
kalite, etkinlik, etkililik, karlılık, çevreye duyarlılık ve inovasyon konularında
kendiliğinden yerel inisiyatiflerle işleyen ve süreklilik arz eden bir kalkınmayı
başlatacaktır. Gıda, Tarım ve Hayvancılıktaki Biyo Ekonomi uygulamaları sanayi ve
hizmetler sektörleri ile çok büyük bir ekonomiye dönüşecektir.
Biyo Ekonomi programı bölgede en yoksul %20lik nüfusu harekete geçireceği,
diğer sektörleri etkileyeceği ve etkileri ölçülemeyecek çıktılar sağlayacağı için
büyük bir kırsal kalkınma hamlesi olacaktır. Bölgesel Kalkınmanın Bio Ekonomi
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2. BİYO EKONOMİ
Biyo-Ekonomi: Biyolojik kaynakları (ör: Tarım, Gıda, Ormancılık, Balıkçılık
ve diğer biyo-temelli endüstri) üreten, yöneten ve yayan her türlü endüstri ve
ekonomik sektörü kapsamaktadır. Amaçları (www.tubitak.gov.tr): a)Biyolojik
kaynakların sürdürülebilir yönetimi, üretimi ve kullanımı için bilgi-temeli
sağlamak, b) Yeni, güvenli, daha düşük maliyetli ve eko-verimli ürünler sağlamak,
c)Avrupa endüstrisinin rekabet edebilirliğini ve sürdürülebilirliğini desteklemektir.
Ülkemizde Bio Ekonominin etkili madde üretimleri sektörü ile ilgili dezenfektanlar,
koruyucular, haşere kontrolü, diğer uygulamaları için biosidal ürünler yönetmeliği
31.12.2009tarih ve 27449 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Bitki hastalık
etmenleri ile biyolojik mücadelenin mikoriza kullanımları araştırılmıştır (Biçici,
M. 2011). Bitki gelişimini teşvik eden rizobakterilerin tarımda kullanımı ile yüksek
verim ve çevre dostu üretim girdi kullanımı amaçlanmıştır. Gübre uygulaması
minimum bitki gelişmesini maksimum düzeye çıkarmak amacıyla rizobakteriler
kullanılmıştır. Ülkemizde imalat sektörünün devamlılığında minimum ölçek,
sermaye yoğunluğu, ilgili endüstrilerin büyüme oranı, kar, yoğunlaşma, makine
ve teçhizat giderleri, araştırma ve geliştirme giderlerinin belirleyici olduğunu
belirlemişlerdir (Günalp ve Cilasun, 2007). Burada sermaye yoğunluğu sermayenin
amortismanın sektörde çalışan işçi sayısına bölünmesiyle belirlenmekte ve dünya
piyasalarında en belirleyici faktör konumundadır. Yabancı yatırımların gelişmekte
olan ülkelere kaymasında belirleyici olduğu gibi bölgeler için de belirleyici
olmaktadır. Ayrıca diğer bağımsız değişkenler pozitif iken, sektörün devamlılığı
ile yoğunlaşma arasında negatif ilişki açıklanmaktadır. Biyo Ekonomi sektörü için
sektörün devamlılığında yoğunlaşmanın ve sermaye yoğunun negatif etkisinin
olmayacağı söylenebilir.

3. KIRSAL KALKINMADA BİYO EKONOMİ UYGULAMALARI
Kırsal kalkınmada Biyo Ekonomi uygulamaları aşağıdaki bileşenlerde entegre
bir program olarak yürütülmesi mümkün iken maalesef farklı bölge ve ülkelerde
parçalar şeklinde uygulanmaktadır. Amerika (http://www.nal.usda.gov) ve Avrupa
Birliği http://ec.europa.eu) ülkelerindeki uygulamalardan yararlanılarak Biyo
Ekonomi uygulamalarının ülkemiz için en uygun modeli Agriculture, Business,
Cycle, Development, Economic, … (A, B, C, D, E…) şeklinde açıklanan Agricultural
Business Cycle Development Economic olarak belirlenmiştir (Peker ve Çetin, 2010;
Peker, 2011-2012;Peker 2013a; Peker, 2013b).
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Agrochemicals
Fertilizer, Herbicides, Pesticides,
Plant grow regulators

Alternative crops
Bio fouls, Bio polymers, Fibres,
Novel oils, Paper and pulp
products, Renewable raw
materials, Textiles

Aquatic biology

Bio control agents

Bio diversity
Bio prospecting, Conservation,
Genetic resources, Taxonomy

Bio factories
Microbial cell factories
Plant cell factories

Bio safety
Residues, Safety regulation,
Toxicology

Chemistry
Amino acids, Carbohydrates,
Cell and protein enzyme,
Combinatorial chemistry,
Inorganic chemistry, Organic
chemistry, Protein

Crop type
Cereal, Forest products,
Fruit, Grasses, Oilseed,
Ornamentals, Perennial
oil crops, Rubber, Sugar
cane, Under-utilized crops,
Vegetables

Health
Cosmetics, Pharmaceuticals,
Pharmacognocy,
Phytomedicines, Vaccines,
Veterinary products

Environmental
Bio remediation, Ecology,
Pollution control, Water and
waste treatment

Diagnostic
Bioassays, Bio sensors

Genomics
Bio informatics, DNA/RNA
profiling Functional genomics,
Marker assisted selection,
Microarray technology,
Proteomics, Sequencing

Food and nutrition
Animal feed, ingredients and
additives, Beverages, Essential
fatty acids, Food ingredients,
flavorings and additives, Food
preservation, Food processing,
Food products, Food safety,
Nutraceuticals, Nutrition,
Phylonutrients,Probiotics/
prebiot

Laboratory techniques
High troughput screening,
Isolation and purtification
techniques, Peptide /protein
sequencing and synthesis,
Plant micro propagation

Industrial biotechnology
Biocides, Bioprocess
development, monitoring,
and control, Detergents,
Downstream processing,
Fermentation, Industrial
enzymes, Pilot plant, Value
added product from by
products and waste

Policy development
Bioethics, Developing country
partnership, Medium size
enterprises, Participatory
studies, Public – private
partnership, Small size
enterprises, Social economics,
Sustainable development

Microbiology
Bacteria, Fungal, Microbial
culture collection, Microbial
inoculations, Microbial
screening and identifications,
Microbial strain
development, Transgenic
bacteria, Viruses

Plant breeding,
Seeds, Transgenic plants
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j) İlgili cihaz ve ekipmanları şeklinde özetlenebilir.
Kırsal Kalkınmada Biyo Ekonomi Programı Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası,
Avrupa Birliği, Japonya gibi sosyal ve ekonomik organizasyonlar tarafından
farklı ülkelerde farklı bileşenleri ile uygulanmıştır. Bu kapsamda uygulanmış bazı
program ve bunların altında uygulanmış projeler şunlardır;
Küçük ölçekte yenilikçi üretim programı (Japonya uygulaması).
Ev yapımı gıdalar programı (Gana uygulaması).
Sürdürülebilir böcek üretim programı (Arjantin uygulaması).
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Genç çiftçiler küçük ölçekli üretim programı (Ispanya’nın kuzeyi ve Fransa’nın
güney batısındaki basque uygulaması).
Sığınmacı çiftçiler fauna ve flora programı
Yeni sebzeler programı
Biyolojik tamir ve bakım elemanları üretim programı
Küçük ölçekte doğal gıda işleme programı
Yenilenebilir kaynaklarla tarımsal yapılar programı
Yerel tohumlar kalite programı
Fakir ürünler üretim programı
Toplum Tarım Desteği (CSA) programı
Doğal kaynaklar biyolojik koruma programı
Geleneksel gıda işleme programı
Hastalıkların besleme ile giderildiği gıdalar programı
Az pişmiş gıdalar enerji programı
Gıda atıkları geri dönüşüm programı
Yenilenebilir enerji programı
Şehir tarımı programı (insan-bitki-gıda-ekosistem)
Küçük ölçekli doğal üretim tarımsal sanayiler programı
Keş edilmemiş ürünler, böcekler, bitkiler programı
Kırsal kalkınmada yeni bir fikir olan “Biyo Ekonomi” uygulamasının esas ve
usulleri aşağıdaki gibi özetlenebilir. Doğal Kaynaklar → Tarıma bağlı sanayiler →
Çiftlikler→Tarıma Dayalı Sanayiler→ Gıda Marketleri→ Restaurantlar, Kafeler, vb.
→ Geridönüşüm →Doğal Kaynaklar

Ayrıca, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kırsal kalkınmada Biyo Ekonomi
uygulamaları konusunda çok sayıda model (EIAA, TEMAS, MOSES, BEMMFISH,
BIRDMOD, MEFISTO, AHF, EMMFID, SRRMCF, COBAS, ECOCORP, ECONMULT
ve EFIMAS modelleri) ve oprasyon programı incelenerek Biyo Ekonominin
ülkemizdeki uygulamalarının eylem planı geliştirilmiştir. Modellerin esasını
bölgenin canlılar alemi veya biyolojik varlıkları oluşturmaktadır. Sadece bir
bileşenini dikkate aldığımızda bölgemiz, ülkemiz ve dünya ekonomi için çok
büyük bir potansiyeldir. Örneğin, kırsal kalkınmada Biyo Ekonomi uygulamalarının
sadece biosidal uygulaması dikkate alındığında aşağıdaki doğrudan veya dolaylı
olarak 315 sektör ve alt sektör üzerinde çarpan ve hızlandıran etki yapmakta ve
bu geniş bileşenlerle gelecek vaat etmektedir (http://www.biyosidal.org/, http://
www.biyosidal2014.org). Sözkonusu bileşenler
a) Biyosidal ürün uygulamaları (Larvasit, Rodentisit, Dezenfektan,…)
b) Biyosidal ürünlerin etki analizleri (Biyolojik testler, Mikrobiyolojik testler, …)
c) Biyosidal ürünler için üretim ortamları,
d) Biyosidalların etki mekanizmaları,
e) Biyosidalların ürün kapsamında kullanımları
f ) Biyosidal ürünlerin güvenirliği
g) Koruyucu biyosidal ürünler
h) Biyosidal ürünlerde direnç
i) Biyosidal kalıntı etkileri
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4. SONUÇ ve ÖNERİLER
Kırsal kalkınmada Biyo Ekonomi uygulamaları entegre bir program olarak
yürütülmesi mümkün iken maalesef farklı bölge ve ülkelerde parçalar şeklinde
uygulanmaktadır. Amerika (http://www.nal.usda.gov) ve Avrupa Birliği http://
ec.europa.eu) ülkelerindeki uygulamalardan yararlanılarak Biyo Ekonomi
uygulamalarının ülkemiz için en uygun modeli Agriculture, Business, Cycle,
Development, Economic, … (A, B, C, D, E…) şeklinde açıklanan Agricultural
Business Cycle Development Economic’dir (Peker ve Çetin, 2010; Peker,
2011-2012;Peker 2013a; Peker, 2013b).
Biyo sektörlerin oluşturulması, buralardan geçimini sağlayan nüfus, gıda
maddeleri ihtiyacının karşılanması, desteklediği sanayiler (gıda, ilaç), dış ticaret
değerleri yanında dolaylı etkileri de dikkate alındığında önemli bir ekonomi (Biyo
Ekonomi) oluşturmaktadır. Avrupa Birliği Komisyonu Biyo Ekonomi sektörlerini
Gıda, Tarım, Kağıt, Orman ve Endüstriyel biyoteknoloji şeklinde yıllık 160 milyar
dolar olarak belirlemiştir.
Biyo Ekonomi Programı Avrupa Birliği’nin Fasıl 22 Bölgesel Politika ve Yapısal
Araçların Koordinasyonunda bölgenin çalışma kalitesini artacak, gıda, tarım
ve hayvancılıkta verimlilik, kalite, etkinlik, etkililik, karlılık, çevreye duyarlılık ve
inovasyon konularında kendiliğinden yerel inisiyatiflerle işleyen ve süreklilik arz
eden bir kalkınmayı başlatacaktır.
Biyo Ekonomi programı bölgede en yoksul %20lik nüfusu harekete geçireceği
ve gençlerin iş hayatına geçişlerini özellikle de girişimciliklerini kolaylaştıracağı
için büyük bir kırsal kalkınma hamlesi olacaktır.
Bölgesel Kalkınmanın Bio Ekonomi Modeli olarak ifade edebilecek olan bu
kalkınma yaklaşımı iyi yapılandırılır ve yönetilir ise Avrupa Birliği’nin Bölgesel
Politika ve Yapısal Araçlarının Koordinasyonunda ülkemizin başlatmış olduğu
Avrupa ve diğer kıtalara yaygınlaşabilecek Yeni ve Yenilikçi bir kalkınma anlayışı
olacaktır.
Özel önem verildiğinde Biyo Ekonomi ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda,
toplumumuzun yüksek refah seviyesine ulaşması için bir yapısal değişim olacaktır.
Belirlenmiş hedeflere ulaşmada alternatif değil, mevcutları destekleyici yapıdadır.
Küresel ölçekte risklerin ve belirsizliklerin sürdüğü dünyada Biyo Ekonomi yeni
dengelerin oluşması ve özellikle gelişmekte olan ülkeler için güç dengelerinin
yeniden şekillendirileceği bir ekonomidir. Uluslararası rekabet gücü yanında
kaynakların sürdürülebilir kullanımını kapsamaktadır. Ülkemizin kalkınma süreci
bütüncül ve çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alındığında insan odaklı kalkınma
anlayışının çerçeveyi tahrip etmeyen yaklaşımı Biyo Ekonomidir.
Biyo Ekonomi, bölgesel dinamikleri ve insan yeteneğinin harekete
geçirilmesinde her yaş ve kesime hitap etmektedir. Yeniden şekillenmekte
olan dünya ekonomisinde değer zinciri anlayışında uluslararası işbölümü ile
yürütülebilecek bir ekonomidir.
Biyo Ekonomi özel sektörün hatta bireylerin hepsinin faal olduğu bir düzeni
oluşturmayı getirmekte, kamuyu düzenleyici, denetleyici ve koordinasyon ile
yeterli kılmaktadır. Biyo Ekonominin hayata geçirilmesinde orta ve uzun vadeli
amaçların, temel ilke, hedef ve önceliklerinin ve stratejilerin yerel kaynaklar esaslı
olması gerekmektedir. Zira kalkınmanın amacı insanların refahını artırmak, hayat
standartlarını yükseltmek, temel hak ve özgürlüklerini güçlendirerek adil, güvenli
ve huzurlu bir yaşam ortamı tesis etmek ve bunu kalıcı kılmaktır (Kalkınma
Bakanlığı 2013).
Bölgesel Kalkınmanın Biyo Ekonomi Modelinde paydaşların her birinin
kullanacağı hibe tutarları küçük olacağı için çıkar ilişkisinin olmadığı değerlerin
ön planda olduğu yapının kurulması kolay olacaktır.
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Biyo Ekonomi Programı ülkemiz geneli için düşünüldüğünde Mevlana
Kalkınma Ajansımızın diğer ajanslarla işbirliğinde kendisinin lokomotif olacağı bir
bölgesel işbirliği programı olacaktır.
Bölgesel rekabet edebilirlik kriterleri dikkate alındığında Biyo Ekonomi
bölgemizin Fasıl 22den yararlanmasını sağlayacak çarpan ve hızlandıran etkileri
yüksek programı olacaktır.
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Avrupa Birliği içinde bölgesel kalkınmada yeni ve yenilikçi bir yaklaşım olacağı
için Avrupa Bölgesel İşbirliğinde bölgemizin çekim merkezi olmasına katkı
sağlayacak potansiyeldedir (http://ec.europa.eu/regionalİpolicy/policy/object/
indexİen.htm).
Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşenlerinde veya
AB’nin bölgesel politikaları dikkate alındığında İhtiyaç Analizi, Hibe Programı,
İzleme, Değerleme ve Etki Değerlemede Conflict of Interest (çıkar çatışması)
den bahsetmek mümkündür. Bunun için bölgesel bazda katılımcı bir yapının
sağlandığı ihtiyaç analizi, hibe programı yürütücüleri, izleme, değerleme, etki
değerleme konularında birbirleriyle çıkar ilişkisi olamayan yeni düzenlemeler
gerekmektedir.
MEDA programlarından yürütülen GAP, DAP bölgesel kalkınma programları
ile Kalkınma Bakanlığımız tarafından yürütülen Samsun, Kastamonu ve Erzurum
IBBS II Bölgesel Kalkınma Projesi, Ağrı, Konya, Kayseri ve Malatya IBBS II Bölgesel
Kalkınma Programı, vb., Istanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Yerel İdareleri tarafından
yürütülen Kentsel Alanlarda Ekonomik ve Sosyal Sorunların Çözümü İçin Destek
Projesi (IGEP) gibi programlar dikkate alındığında bölgemiz için en uygun konu
Bölgesel Kalkınmada Biyo Ekonomi Programı olmaktadır.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR
KIRSAL KALKINMA
İÇİN KIRSAL ALAN
PLANLAMASI GENEL
MODELİ VE KOP
BÖLGESİ KIRSAL
KALKINMA ÖNERİLERİ

ÖZET
Kırsal kalkınma yerelin kalkınması adına önem arz etmekte olup bölgesel
kalkınma için gereklidir. Kırsal alan, kırsal kalkınma ve kırsal planlama kavramları
açıklanarak kırsal kalkınmanın sadece tarımsal odaklı olmaması gerektiği, Avrupa
ülkelerinde olduğu gibi daha geniş kapsamlı ele alınması gerektiği vurgulanarak
genel bir model oluşturulmuştur. Kırsal kalkınma modelinin maddeleri
sıralanıp, ilkelerini açıklayarak KOP Bölgesi üzerinden detaylandırma yapılması
amaçlanmıştır. Bölgesel kalkınma planlarından faydalanılmasının yanında yerele
inerek detaylı çalışmalar yapılması gerektiği, bunun KOP Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı aracılığıyla gerçekleştirilebileceği düşünülmüştür. Kırsal kalkınma
adına kırsal alanların çeşitli faktörlere göre başlıklandırılması ve buna yönelik
analiz ve kalkınma senaryo çalışmalarının yapılması gerekliliği vurgulanarak KOP
Bölgesi potansiyellerinden kırsal turizm temalı önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kırsal Kalkınma, Kırsal Planlama, Kop Bölgesi, Yerel
Kalkınma, Kırsal Turizm

1. KIRSAL ALAN, KIRSAL KALKINMA VE PLANLAMA
KAVRAMLARI
Kırsal alanlar nüfusun az yoğunlukta olduğu, ekonominin genel olarak tarıma
dayalı ve sosyal imkanların yeterince gelişmemiş olduğu kent dışı alanlardır.
Kırsal alanlar sosyo-ekonomik, nüfus yoğunluğu gibi çeşitli değişkenlere bağlı
olarak sınıflandırılmıştır. İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı, kırsal alanları
nüfus yoğunluğu kriterine göre tanımlamıştır. Bu değerlendirmede; nüfus
yoğunluğunun km² başına 150 kişinin altında olduğu yerler kırsal alan sayılmakta
ve bölgeler üç gruba ayrılmaktadır. Bu ayrımda;

Esra KUT*

-Nüfusunun %50’den fazlasının kırsal alanlarda yaşadığı bölgeler, kırsallığı
baskın bölgeler
-Nüfusunun %15–50 arasının kırsal alanlarda yaşadığı bölgeler, önemli ölçüde
kırsal bölgeler
-Nüfusunun %15’inden azının kırsal alanlarda yaşadığı bölgeler ise, kentselliği
baskın bölgeler olarak sınıflandırılmaktadır.
1988 yılında yayımlanan “Kırsal Toplumun Geleceği” adlı Komisyon Belgesi
kırsal alanları ulusal ekonomilerle entegre olma derecesine göre sınıflandırmıştır.
-Entegre kırsal alanlar; büyüyen bir nüfus, tarım dışı sektörlere dayanan bir
istihdam, bunun yanında toprağın kullanılmasında tarımın hala kilit role sahip
olması, çevresel, sosyal ve kültürel miras yönünden tehditlerle karşı karşıya
kalınması ve büyük şehirlere yakınlık, bu tür alanların özelliklerindendir.
-Orta derece kırsal alanlar; nispeten kentsel alanlardan uzaklık, tarım ve tarım
dışı
sektörlerin değişen oranlarda karışımı bir ekonomik yapı, geniş ölçekli
çiftliklere rastlanılması bu tür alanlarda görülen niteliklerdir.
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-Tam kırsal alanlar; çok düşük nüfus yoğunlukları, çok düşük gelir seviyesi,
yaşlı nüfus, tarımsal istihdama dayanan ekonomi, düşük yeterlilikte temel hizmet
sunumu, çevreden izole olmaya sebep olacak coğrafi özellikler bu tür alanların
özellikleri olarak sayılabilir(CAN,2007).

2013
KONYA

Kırsal alanlarda genelde dezavantajlı grupların yaşamlarını sürdürme
çabasında olduğu görülmektedir. Sosyo-ekonomik açıdan gelişmemişliğin
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bir sonucu olarak kente göçler yaşanmıştır. Kentlere göç eden ve ekonomik
açıdan zayıf olan bu grupların kentlerde de ekonomik problemleri devam etmiş,
gecekondulaşmaya sebep olmuş ve sosyal hayata adapta olma gibi birçok hususta
sıkıntı yaşamışlardır. Bu hususlar değerlendirilerek, kentlere yoğun bir nüfusun
göç etmesinin önüne geçmek, tarımsal faaliyetlerin devamlılığını sağlamak, kırsal
alanlarda yaşanabilir mekanlar oluşturmak, geleneksel kırsal hayatın devamlılığını
sağlamak ve birçok potansiyeli bulunan kırsal alanlarımıza sahip çıkmak için
geliştirilebilecek tüm faaliyet girişimlerine kırsal kalkınma adı verilmektedir. Kırsal
kalkınma faaliyetlerini gerçekleştirirken kırsal alanda yaşayanların refah seviyesini
arttırma, ekonomik olarak kalkınmanın yanında eğitim, sağlık gibi hizmetlerinin
sunumu, doğal ve kültürel değerleri korumak da önem arz etmektedir. Kırsal
alanların kalkınması kentleri ve dolayısıyla bölgeleri de etkileyeceğinden sosyal
ve ekonomik bir etkileşim ağı yaratmaktadır.
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Kentsel ve kırsal alandaki gelişmenin dengeli bir biçimde olabilmesi için
kırsal ve kentsel alan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerekir. Bunun için de
oluşturulacak kırsal planlama modelinde kırı ve kenti bir bütün olarak ele alan bir
yaklaşım izlenmelidir(ÇELİK,2006).
Kırsal planlama bölgesel ölçekte etkilemekte, derinden ihtiyaç duyulan
analizlerle planlama ve katılımcı bir yaklaşımla izlenecek bir yol başarılı
olabilecektir. Kırsal kalkınma dolayısıyla bölgesel, ulusal ölçekte kalkınma için
kırsal alan planlaması, disiplinler arası iş birliği, yerelin katılımı ve benimsemesi
önemsenmekte olup buna yönelik KOP Bölgesi için genel model önerisinde
bulunulacaktır.

2. SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA İÇİN KIRSAL ALAN
PLANLAMASI MODELİ
Köyden kente göçün sebeplerine ve sonuçları hakkında birçok bilgi mevcuttur.
Genel olarak köyden kente göçün sebepleri olarak miras paylarının azalması,
tarımsal üretimde yetersizlik, ekonomik, eğitim, sağlık gibi birçok sorunsal
sıralanabilir. Kente göç sonucunda ise kentte işsizlik, sosyo-ekonomik sorunlar ve
gecekondulaşmayla çarpık kentleşmeye kadar birçok problem ortaya çıkmakta
ve tüm bunlara bağlı ruhsal bozukluklar günümüzün en büyük sorunlarıdır. Tüm
dünyada süregelen bu dengeyi kurmada İtalya gibi birçok Avrupa ülkelerinde,
problemlere çözüm olarak kırsala yönelmekte bulunulmuş, Cittaslow akımları
başlatılmıştır. Cittaslow (Yavaş Şehir) gelişim modeli kırsal alanlarda görülebilmesi
mümkündür. Ayrıca Kırsal kalkınma birçok Avrupa ülkesinde sadece tarımsal
kalkınma olarak görülmemektedir. Doğal olarak, her bir bölgenin veya ülkenin
kendine özel şartları ve nitelikleri nedeniyle AB ülkelerinde kırsal kalkınma
yaklaşımlarında farklılıklar görülmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde kırsal alan,
çeşitli ölçütler esas alınarak sınıflara ayrılmakta ve kalkınma planlarında her sınıfta
yer alan ülkenin kaynakları ve özellikleri dikkate alınarak sosyal, ekonomik ve
çevresel ihtiyaçlara göre planlamalar yapılmaktadır(ÇELİK,2006).
Kırsal alanların kalkınabilmesine yönelik planlama çalışmalarında izlenecek
yollardan oluşan genel bir model oluşturulacaktır. Modelin oluşturulmasında
planlama deneyimlerinden ve kırsal alana yönelik daha önce yapılan projelerin
neden başarısızlıkla sonuçlandığına yönelik incelemelerden faydalanılmıştır.
Modelde her bölge için gerekli olan temel 3 ilkeden sonra KOP bölgesi üzerinden
detaylandırmalar yapılacaktır.
Kırsal kalkınmanın bileşenleri şu şekilde sıralayabiliriz,
-İlkeler
-Bölge Seçimi ve Bölgenin İncelenmesi

* Şehir Plancısı, Selçuk Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama, esrakutt@gmail.com
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-Bölgedeki Kırsal Alanların Başlıklandırılması
-Kırsal Alanlara Özgü Analizler ve Senaryolar
-Bölge Bütünü Kalkınma
İlkeler
Sürdürülebilir kırsal kalkınma için kırsal alan planlaması genel modelinde 3
ilke her kırsal alan için benimsenmesi gereken önceliklerdir.
1. Katılımcılığın Sağlanması
Ülkemizde daha önce yapılan kırsal alanların kalkınmasına yönelik çalışmaların
yeterli başarıya ulaşamamasının en önemli sebebi katılımcılık içinde olunmaması
tepeden inme yaklaşımların uygulanmaya çalışılmasıdır.
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-Tarım Arazilerinin Etkin Kullanımının Sağlanması
-Tarımsal Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi
-Gıda Güvenliği Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi
-Üreticilerin Örgütlenme ve Bilgi Düzeyinin Artırılması
-Sulama Altyapısının Geliştirilmesi
-Kırsal Ekonominin Çeşitlendirilmesi(kırsal turizm, arıcılık, ipek böcekçiliği vb. )
-Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
-Kırsal Altyapının Geliştirilmesi
- Ulaşım Ağının İyileştirilmesi
-Atık Yönetiminin Güçlendirilmesi
-Enerji Dağıtım ve Haberleşme Altyapısının Güçlendirilmesi
-Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması
-Sosyal Altyapı Donatılarının Artırılması
-Sağlıklı, Güvenli ve Düzenli Yapılaşmanın Yaygınlaştırılması (Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı,2011).

SÜRDÜRÜLEBİLİR
KIRSAL KALKINMA
İÇİN KIRSAL ALAN
PLANLAMASI GENEL
MODELİ VE KOP
BÖLGESİ KIRSAL
KALKINMA ÖNERİLERİ

3. Kültürel ve Doğal Hayatın Korunması
Şehir hayatından farklı olarak hem doğası hem de insanı ile daha saf
kalmış yörelerimizin kültürel ve doğal değerlerinin korunması, benliklerinin
kaybolmaması en önemli unsurlardan biri olmalıdır. Kırsal kalkınma denilince
daha çok ekonomik faaliyetler düşünülse de kültürel miras değerlerin korunması
en önemli zenginliklerden biridir.
İlkeye Yönelik Hedefler
-Çevreci tarım uygulamalarının geliştirilmesi

Resim 1. Türkiye’ deki Köy Projeleri Haritası

Dünyada kırsal alanların planlanmasında önemli değişimler olmaktadır.
Artık kırsal planlamada, tepeden inmeci yaklaşımlar yerine katılımcı yaklaşımlar
önem kazanmaktadır. Bu da yerelin gücünün ortaya konması açısından önemlidir.
Katılım kavramı ve araçları da kırsal planlama modelinde yer almalıdır. Katılımı,
kırsal alanda yaşayanlar, kamunun yerel ve merkezi temsilcileri, özel girişimciler,
sivil toplum örgütleri, mesleki kuruluşlar ve topluluk temelli organizasyonlar
oluşturmalıdırlar(ÇELİK,2006).
İlkeye Yönelik Hedefler

-Orman ekosistemlerinin korunması ve orman kaynaklarının sürdürülebilir
kullanımının sağlanması
- Korunan alanların yönetimi ve geliştirilmesi (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,2011).
-Kültürel etkinlikler ile kırsal kültürün devamlılığın sağlanması
Bölge Seçimi ve Bölgenin İncelenmesi
Söz konusu bölgemiz KOP Bölgesi olup Konya, Aksaray, Karaman ve
Niğde illerini kapsamaktadır. KOP Bölgesi Türkiyenin ve Anadolu’ nun merkezi
konumundadır. KOP Bölgesi Türkiye’nin yüz ölçümünün %8.5 nüfusunun %4ü
oluşturmaktadır. Bölgede 4il, 50 ilçe, 263 belde ve 1002 köy bulunmaktadır(KOP
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı).

-Kadının rolü desteklenmeli
-Yörenin sosyal yapısına uygun politikalar geliştirilmeli
-Bilinçlendirme toplantıları düzenlenmeli
-Sosyal aktiviteler düzenlenmeli
2. Yaşam ve Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi
Avrupa birliğine üye ülkelerde kırsal alanların kalkındırılması amacıyla LEADER
izlencesi kapsamında önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda Yunanistan
tarafından hazırlanan izlencede çeşitli ilkeler benimsenmiş olup bunların en
başında kırsal alanda yaşayanların yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi
amacı yer almaktadır(KUT,2013)
İlkeye Yönelik Hedefler
Resim 2. KOP Bölgesi
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%73.82

%26.18

%74.95

%25.05

%76.2

%23.8

KARAMAN

%68.71

%31.29

%69.44

%30.56

%70.33

%29.67

AKSARAY

%60.4

%39.6

%61.5

%38.5

%62.2

%37.8

NİĞDE

%48.3

%51.7

%50.0

%50.0

%51.0

%49.0

KOP

%68.8

%31.2

%70

%30

%71.11

%28.89

TÜRKİYE

%76.3

%23.7

%76.8

%23.2

%77.3

%22.7

yakınlıkları bulunan merkezlerdir. Aynı tarımsal ürüne sahip merkezlerde ortak
tarım politikaları ile bütüncül yaklaşılıp çözüm üretildiğinde daha faydalı olacaktır.
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Tablo 1. İl/ilçe Merkezleri ve Belde/Köy Nüfusunun Toplam Nüfus İçindeki Oranı (TÜİK)

Konya-Karaman Bölge Planı ve Aksaray Niğde illerini kapsayan Ahiler
Kalkınma Ajansı’nın Bölge Planında KOP Bölgesi illerinin analizleri, mekânsal
gelişme senaryoları ve alt bölgeleme ile müdahale biçimleri belirlenmiştir. Bölge
planlarında bu analiz ve bölgeye yönelik senaryolar belirlendiği için bu başlık
altında detaylı bir çalışma yapılmayacak, hâlihazırda bulunmakta olan bölge
planlarından ve diğer kaynaklardan kırsal kalkınma adına faydalanılacaktır.
Bölgedeki Kırsal Alanların Başlıklandırılması
KOP Bölgesinde kırsal kalkınmaya konu olacak kırsal alanların sosyo-ekonomik,
doğal, kültürel, ulaşım vb özelliklerine göre hiyerarşik bir kırsal merkezlerin
oluşturulması gerekmektedir.
Birincil Kırsal Merkezler
Birincil kırsal merkezler, tarımsal üretimin yerel ekonominin lokomotifi
olduğu, üretim fazlasıyla ulusal ve uluslar arası ürün pazarlarına cevap verdiği,
tarım dışı sektörlere de dayanan istihdam olanaklarına sahip, eğitim ve sağlık
gibi hizmetlerinin yerel düzeyde talebe cevap verebildiği ve nüfusun birçok kırsal
alana göre daha fazla yoğunlukta gözlemlendiği merkezlerdir.
İkincil Kırsal Merkezler
İkincil kırsal merkezler, tarım odaklı kırsal ekonomik faaliyetlerinin yanı sıra
kırsal turizm gibi ekonomik faaliyetlerde bölge içerisindeki arz talep dengesini
oluşturabilmiş, ulusal pazarlara da hitap edebilme gayreti içinde bulunan, eğitim
ve sağlık gibi kamusal hizmetlerde dışa bağımlı ve kırsal nüfus ortalamasında
olan merkezlerdir.
Üçüncül Kırsal merkezler
Üçüncül kırsal merkezler, tamamen tarımsal üretime ve hayvancılığa yönelik
istihdamın bulunduğu, nitelikli, genç iş gücünün kent merkezi yâda metropollere
daha iyi bir gelecek umuduyla göç ettiği, tüm kamu hizmetlerinde bağımlı ve
nüfus yoğunluğunun az olduğu merkezlerdir.
Rumuzlu Kırsal Merkezler
Geçmişteki canlılığını yitirmiş, yok olma tehlikesi ile yüz yüze, alım güçleri
sadece hayatlarını idame ettirebilecek düzeyde olan bireylerin ikamet ettiği, etkin
bir kırsal kalkınmanın hayati önem taşıdığı lokasyonlardır. Yörenin potansiyellerini
değerlendirilmesinden daha çok dikkat çekici bir senaryo ile tematik proje
girişimlerinde bulunulması önerilen merkezlerdir. Örneğin; Sanat ve Zanaatkarlar
köyü, Eko-Köy, Maket Köy gibi çeşitli rumuzlarla yeniden canlanan mekanlar
oluşturulabilir.
Birlikte Güçlü Olabilecek Kırsal Merkezler
Birliktelikleri halinde birbirlerini tamamlayıcı değerlere sahip lokasyon olarak
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Resim 3. KOP Bölgesi Kırsal Merkezler (Gösterim Semboliktir)

Kırsal Alanlara Özgü Analizlerle Senaryoya Yönelik Kalkınma Stratejilerini
Belirleme
Kırsal kalkınma projelerinde özellikle katılımcılık ilkesinin göz ardı edilmesi, nitel
faktörlerin değerlendirilememesi gibi sorunlar nedeniyle çalışmalarda yeniliklere
ihtiyaç duyulmuştur. Problemin belirlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi,
önceliklerin saptanması, nitel ve nicel faktörlerin birlikte değerlendirilmesi,
uzmanlardan oluşan ekiple birlikte multi-disipliner çalışmayı sağlaması nedeniyle,
AHS yönteminin kırsal kalkınmada kullanılması değerlendirilmelidir.
Hiyerarşi Süreci - AHS (Analytic Hierarchy Process-AHP) Thomas L.Saaty (1977)
tarafından tanımlanmış olan çok kriterli karar verme yöntemlerinden biridir. AHS
yöntemi insanoğlunda doğuştan var olan grupları ayırmaya yönelik beyinsel
faaliyet sürecini taklit etmektedir. AHS’nin özündeki kavram parçalama ve
sentezdir. Problemi kendi içinde küçük parçalara ayırdıktan sonra, karşılaştırılan
iki elementin, aralarındaki önemini ve bu önemin ne kadar olduğu yargısını
belirleyen bir sistemdir( CENGİZ, ÇELEM,2003)
AHS sisteminin yanında Swot Analizi ile de kırsal alanların sorun ve
potansiyellerini belirlemede kullanılmaktadır. Swot Analizi, çok yıllı bir bölgesel
gelişme planı hazırlamadan önce bir bölgenin güçlü yanları, zayıf yanları, fırsat ve
tehdit unsurlarının analizini içeren bir metottur (9. KALKINMA PLANI, 2006).
Bu bilimsel metotların yanında katılımcı bir politikayla yerinde gözlem diğer
etkili yöntem olacaktır.
Bölge Bütünü Kalkınma
Yerel düzeyde yapılan araştırmalar ve bulguları ile hazırlanan adımlar
temelinde belirlenen kalkınma stratejileriyle birlikte oluşturulan senaryoların
gerçekleşmesi sonucu bölgesel anlamda kalkınma sağlanacaktır.

KOP BÖLGESİ İÇİN KIRSAL KALKINMA ÖNERİLERİ
KOP Bölgesi’nde yer alan Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illeri kırsal alanları
ayrı ayrı önemli potansiyellere sahip olsa da yeterince değerlendirilememektedir.
Sadece tarım odaklı geliştirilen projeler yörelerin potansiyellerini ve enerjisini
yeterince değerlendirilememesine sebep olmaktadır. Kırsal kalkınma adına
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KOP Bölgesinde alternatif girdi sağlamak adına kırsal turizm teması üzerinde
durulması gerekmektedir.
Kırsal turizm;amacı tarımsal ya da yerel değerlerle iç içe bulunarak hoşça
vakit geçirmek olan yerli yada yabancı turistlere, beklentileri doğrultusunda
konaklama, yiyecek içecek ve diğer hizmetleri veren küçük ölçekli isletmelerin yer
aldığı küçük yerleşimlerde gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür(ÇOLAK,2009).
Kırsal turizmin kırsal kalkınmaya etkisi daha çok yöredeki tarihi, doğal, kültürel ve
tarımsal kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasıyla orantılıdır. Günümüzde kırsal
turizme dayalı kalkınma, kırsal girişimcilerin varlığıyla birlikte daha iyi çalışır ve
kırsal alanlarda tarımla geçinen insanlara ikincil bir gelir kaynağı sağlar. Ayrıca kırsal
alanlar turistlere, etnik ve coğrafi karakterinden, tarihinden, farklı kültüründen ve
kırsal doğasından kaynaklanan gizemli bir çekicilik sunmaktadır(KUT,2013)
Karaman Taşkale
Karaman iline bağlı Taşkale Kasabasının il merkezine olan uzaklığı 48 km olup
birincil kırsal merkez başlığı altında değerlendirebileceğimiz niteliktedir. Yörenin
tarihi ve coğrafyasının yanında doğal tahıl ambarlarının yapım ve kullanım tarzı
oldukça ilgi çekmektedir. Yörenin tarım dışında turizme açılan bir kapısının olması
yörenin potansiyellerinin değerlendirilmesi gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.
Doğal tahıl ambarlarının yanında Manazan, İncesu ve Asarini mağaraları da
bulunmaktadır(Taşkale Belediyesi)
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Karaman Gökçe Köyü
Gökçe Köyü Karaman merkezine 19 km uzaklıktadır. Köyde nüfus
yoğunluğunun azlığı, sağlık ocağı, okul gibi imkânların bulunmaması üçüncül
kırsal merkez olarak sınıflandırılmasına sebep olmaktadır. Karaman’ın mesire
alanı olarak belirlenen Gökçe Çamlığı, köyün girişindedir. Ayrıca Karaman Gödet
barajına köy içerisinden de ulaşım sağlanmakta gölde balıkçılık yapılmaktadır.
Köyde önceleri Hıristiyan Rumların yaşadığı bilinmekte ve bunlara dair kalıntılar
bulunmaktadır. Rumlardan sonraki dönemde Türklerin yerleştiği bu köye Osmanlı
döneminde büyük sürgünle Türkiye’ye gelen Çerkesler buraya da yerleşmişler ve
Çerkes Köyü olarak anılmasını sağlamışlardır(KUT,2013).
Tarım ve hayvancılıkla geçinen yörede Çerkes kültürünün varlığı potansiyel
olarak değerlendirilip buna yönelik bir senaryo önerisinde bulunulabilir. Yöresel
ve çerkes kültürüne ait lezzetlerin harmanlanarak ziyaretçilere sunulduğu yöresel
mutfak, Çerkes kültür müzesi, at çiftliği gibi alternatiflerle ekonomik canlılık
sağlanmasının yanında kültürel devamlılık da söz konusu olabilecektir.

Tablo 1. İl/ilçe Merkezleri ve Belde/Köy Nüfusunun Toplam Nüfus İçindeki Oranı (TÜİK)

Taşkale’nin ilgi çekici turistik özelliklerinin bulunması buna yönelik otantik
mekan tasarım odaklı bir senaryoyu ve bölgeye yatırım olanaklarını kırsal turizm
çerçevesinde sunmaktadır. Bu potansiyel bölge için alternatif gelir kaynakları,
dolayısıyla ekstra bir katma değer sağlayacaktır. Yerel çıkar ortaklarının katılımı
ile gerçekleşebilecek senaryonun başarıya ulaşabilmesi için öncelikle göç, kaya
düşmesi ve benzeri sorunlara çözüm üretilmesi önem arz etmektedir.
Konya Beyşehir Gölkaşı Köyü
Gölbaşı köyü Beyşehir’e 12 Km. uzaklıktaki Beyşehir Gölü kenarında
konumlanmıştır. Köy barındırdığı nitelikler bakımından ikincil kırsal merkez
statüsünde sınıflandırılabilir. Ana geçim kaynağı tarım ve balıkçılık olan Gölbaşı
Köyü’nün bu potansiyeli değerlendirilerek balıkçılık orjinli kırsal turizm adımları
atılabilir. Beyşehir gölünün ziyaretçi yoğunluğu dikkate alındığında başarılı bir
projelendirme ile ekonomik canlanmayla köye geri göç sağlanabileceği gibi at
çiftliği, doğa yürüyüşleri, yöreye özgü otantik mekanlarla ev sahipliği yapabilen
balık restaurantları ile köye önemli bir turizm girdisi sağlanabilecektir.
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Resim 6. Gökçe Köyü

KOP Bölgesine Rumuzlu Köy Proje Önerisi
Anadolu kültürünün en yoğun yaşandığı bu coğrafyada kültürün devamlılığı,
yok olmaya yüz tutmuş değerlerin yeniden doğması açısından Zanaat ve Sanat
Köyü önerisinde bulunulacaktır.
Aksaray Ulu Camii, Konya Alâeddin Camii minberlerinde kullanılan ahşap
oymalar, Anadolu Selçuklular’ından kalma çini eserleri, İslami sanatlardan hüsnü
hat, minyatür, ebru sanatları bölgenin değerlerini yansıtan kültürel dokunun
temelleridir. Daha adını sayamadığımız birçok sanatın, kumaş boyama, çömlekçilik,
halı dokumacılığı, bakırcılık, kaşıkçılık, nalbantlık, saraç ahşap oymacılık gibi daha
birçok unutulmaya yüz tutmuş zanaatların devamlılığın sağlanması açısından ses
getireceğine inanılan bir köy projesidir. Oluşturulan ürünlerin pazarlanmasından
ve merak edip bu zanaatları öğrenmek isteyen turistlerin gelip konaklayabileceği,
şehir hayatından uzak sanatsal faaliyetlerle uğraşmak isteyen insanların uğrak
mekânı olabilecek bir kırsal alan tasarlanması düşünülmektedir.
153

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

SÜRDÜRÜLEBİLİR
KIRSAL KALKINMA
İÇİN KIRSAL ALAN
PLANLAMASI GENEL
MODELİ VE KOP
BÖLGESİ KIRSAL
KALKINMA ÖNERİLERİ

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

ÖZET
Ketencik Capparales (Brassicales) takımı, Brassicaceae (Cruciferae) familyası,
Camelina cinsi içinde yer almaktadır. Ketencik [Camelina sativa (L.) Crantz.], Kuzey
Avrupa ve Orta Asya’nın doğal bitkisidir. M.S. 1000’li yıllarda Türk illerinde “Mayıh,
Mayec” ismi ile anılmakta iken günümüzde “Yalancı Keten”, “Alman Susamı”,
“Sibirya Yağlı Tohumu” gibi değişik isimlerle adlandırılmıştır.

Resim 7. Ebru Sanatı

Resim 8. El Sanatları

Diğer yağ bitkilerinin yetiştirilemediği düşük sıcaklık derecelerine dayanıklılığı
(kolza hariç), vejetasyon süresinin kısa olması, hastalık, zararlı ve yabancı otlara
karşı diğer yağ bitkilerine göre toleranslı olması, azotlu gübre ihtiyacının az olması,
kısaca üretim maliyetinin düşük olması, önemli bir biyodizel kaynağı ve özellikle
jet yakıtı olarak kullanılabilmesi, diğer yağ bitkilerine göre sağlıklı beslenme
bakımından önemli olan linolenik asit (Omega-3 yağ asidi) oranının yüksek (%50)
olması, küspesinde hayvan besleme açısından önemli olan protein oranının
yüksek (%40) olması gibi özellikler bu bitkinin farklılığını ortaya koymaktadır.
Ülkemizde ve KOP Bölgesinde bu bitkinin üretiminin geniş alanlarda yapılması ile
tarla tarımına alternatif bir yağ bitkisi kazandırılmış olacaktır. Bunun sonucunda
da diğer yağ bitkilerinin yetiştirilemediği ekolojilerde yağ bitkileri yetiştiriciliği
yapılarak yemeklik yağ açığımız azalacak, yerli üretimden elde edilen biyodizel
ve küspe üretimimiz artmış olacaktır. Yemeklik yağ bakımından yerli üretimin
tüketimi karşılama oranının %30-35 civarında olduğu ve 2012 yılında yağlı tohum
ve türevlerine (ham yağ, küspe) 3.63 milyar $ ödediğimiz göz önüne alınacak
olursa, bu bitkinin tarla tarımına kazandırılması ile KOP Bölgesine dolayısıyla ülke
ekonomisine sağlayacağı faydalar çok önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Ketencik [Camelina sativa (L.) Crantz], , Yemeklik yağ,
Biyodizel, Küspe
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Ülkemizin yağ açığını azaltmada kullanabileceğimiz alternatif yağ bitkilerinden
biri de ketenciktir. Bu bitkinin tarla tarımında yer alması ile her yıl ham yağ ve tohum
ithalatı için önemli miktarda ödenen dövizden tasarruf edilebilecektir. Ayrıca
ketencik, yağında yüksek miktarda bulunan Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri ile
insan sağlığı için büyük bir öneme sahiptir. Kuru alanlarda, zayıf topraklarda ve
yüksek rakımda yetişebildiğinden ülkemizdeki bu alanların değerlendirilmesinde
kullanılabilecek alternatif bir yağ bitkisidir (Koç ve Önder, 2012).
Ketencik [Camelina sativa (L.) Crantz.] Brassicaceae (=Crucifereae) familyası,
Camelina cinsi içerisinde yer almakta olup çok sayıda tür ve alttürleri içerir. Kültürü
yapılan ketencik çeşitleri tek yıllıktır. Bitki boyu genel olarak 25-100 cm arasında
değişir. Bitki habitusu tek gövde şeklinde büyür. Gövde yuvarlak olup, üzeri tüylü
ve genellikle aşağıdan dallanır. Ketenciğinin yaprakları mızrak biçiminde olup 5-8
cm uzunluğundadır. Kenarları düzdür. Çiçek; 4 adet yeşil renkte çanak yaprak, 4
adet sarı ya da sarımsı beyaz renkte taç yaprak, 6 adet erkek organ ve bir adet dişi
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KASIM

Resim 9. Ahşap Oymacılığı

Ülkemizde tarla tarımı şeklinde yetiştirilen yağ bitkileri; ayçiçeği (Helianthus
annuus L.), kanola (Brassica napus L.), soya (Glycine max (L.) Merr.), aspir (Carthamus
tinctorius L.), susam (Sesamum indicum L.), yerfıstığı (Arachis hypogaea L.)
ve haşhaş (Papaver somniferum L.)’dır. Bu bitkilerden elde edilen toplam yağ,
ihtiyacımızın yaklaşık üçte birini ancak karşılamaktadır. Son yıllarda biyodizel elde
etme amacıyla ihtiyaç duyulan bitkisel yağ talebini de ilave edersek, konunun
önemi daha da artmaktadır. Yağ açığımız ithalatla karşılanmaktadır. Bitkisel yağ
açığını azaltmak için mevcut yağ bitkilerinin ekim alanını veya verimini artırmanın
yanında alternatif yağ bitkileri üzerinde de durulmalıdır.

2013
KONYA
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organdan oluşur. Ketencik bitkisi kendine döllenen bir bitkidir. Ancak böceklerin
ziyareti ile yabancı da döllenebilir. Meyve, kapsül biçiminde olup, 0,7-2,5 mm
çapında, portakal renginden kahverengine kadar değişen renktedir. Kapsül 8-16
adet tohum ihtiva eder. Tohumun uzunluğu genişliğine göre daha fazla olup, şekil
olarak buğday tohumunu andıran bir görünümü vardır. Kültürü yapılan çeşitlerin
tohum rengi koyu sarıdan açık kahverengine kadar değişir ve parlaktır. Tohumun
1000 tane ağırlığı çeşit, yetiştirme şartları, besin elementleri alımı gibi faktörlere
bağlı olarak 0,8-1,8 gram arasında değişir (Kurt ve Seyis, 2008).

da olsa (5-50 ha) ekim alanı mevcuttur (Anonymous, 2002). A.B.D.’nin Montana
eyaletinde 2004 yılında ticari olarak ketencik ekili alan yok iken üreticileri ile
yapılan işbirliği sonucunda 2006 yılında 4000 ha, 2007 yılında ise 20,250 ha alana
ketencik ekilmesi kararlaştırılmıştır (Pilgeram ve ark., 2007). Ekim alanı ve üretim
bakımından her ne kadar da dünya istatistiki verileri içerisinde yer bulamasa da
2013 yılı içerisinde Türk firmaları tarafından Rusya ve Ukrayna’dan çok miktarda
ketencik ürünü ithal edilmiş ve işlenerek iç piyasaya sürülmüştür.

Ketencik yazlık veya kışlık yetiştirilebilir. Koç ve Önder (2012), Kurt ve Seyis
(2008)’e atfen bildirdiğine göre dekara verim; yazlık ekildiğinde 150-300 kg, kışlık
ekildiğinde ise 300-400 kg civarındadır. Diğer yağ bitkileriyle kıyaslandığında
ketenciğin verimi soya, yerfıstığı ve kanolanın verimine yakındır.
Ketenciğin yağ oranı literatürlere göre farklılık arzetmektedir. Arıoğlu ve ark.
(2003), yapmış oldukları bir çalışmada bu değeri % 28-37 olarak belirtmişlerdir.
Kurt ve Seyis (2008)’e göre yazlık ekimlerde yaklaşık olarak % 42, kışlık ekimlerde
ise yaklaşık olarak % 45 yağ bulunmaktadır. Diğer yağ bitkileriyle kıyaslandığında
ketencik tohumu aspir ve soya’dan daha yüksek oranda yağ ihtiva etmektedir.
Montana State Üniversitesi Tarımsal Araştırma Merkezinde (MSU Agricultural
Research Centers) 9 farklı yağ bitkisi (Ayçiçeği, Aspir, Soya Fasulyesi, Kolza Tohumu,
Hardal, Keten, Crambe, 00-Kanola ve Ketencik) üzerinde uzun yıllar boyunca
süren bir deneme yürütülmüştür. Ketenciğin Montana ve Northern Great Plains
için yağlı tohum üretimi konusunda umut verici olduğu bu denemede ortaya
çıkmıştır. Değerlendirme parametrelerine girdi maliyetleri, üretim maliyetleri,
hasat maliyetleri ve verim dâhildir. Ketencik her zaman yüksek verimli bir yağ
bitkisi değildir. Ancak minimum girdi ihtiyacından dolayı üretimi en ekonomik
olan yağ bitkisidir (Pilgeram ve ark., 2007). Ayrıca ketenciğin yağı ve küspesinin
potansiyel pazarı da oldukça geniştir.
M.S. 1000’li yıllarda Türk illerinde “Mayıh, Mayec” ismi ile anılan ketencik,
günümüzde “Yalancı Keten”, “Alman Susamı”, “Sibirya Yağlı Tohumu” gibi değişik
isimlerle adlandırılmaktadır (Koç ve Önder, 2012).
Kurt ve Seyis (2008) ketenciğin Kuzey Avrupa ve Orta Asya’nın doğal bitkisi
olduğunu belirtmiştir. Ancak bazı kaynaklarda Akdeniz ve Orta Asya orijinli
olduğu ifade edilmektedir. Yunanistan’da (M.Ö. 3000), Romanya’da (M.Ö. 2200) ve
İsviçre’de (M.Ö. 2000) ketencik tohumu fosilleri bulunmuştur. Ketencik türlerinin
yapılan arkeolojik kazılarla Avrupa ve İskandinavya’da Bronz (M.Ö. 1500-400) ve
Demir çağında (M.Ö. 400- M.S. 500) bilindiği tespit edilmiştir. Demir çağında C.
linicola türünün keten ve tahıllarla beraber insan diyetinde önemli bir yeri olduğu
yapılan araştırmalar sonucunda bulunmuştur. Danimarka’da M.Ö.400-M.S.100
yılları arasında yaşadığı tahmin edilen bataklığa gömülmüş bir adam cesedi 1950
yılında bulunmuştur. Bu cesedin bağırsak ve midesi incelendiğinde C. linicola
tohum ve tohum parçalarına rastlanılmıştır (Zubr,1997). Ketenciğin monokültür
olarak yetiştirilmesi M.Ö.600’lu yıllardan önce Ren nehri vadisinde yapılmıştır
(Putnam ve ark.,1993).
Orta çağ boyunca ketencik çok az yetiştirilmiştir (Zubr,1997). Sanayi
devriminden sonra ketencik yağı, kolza yağı gibi endüstriyel yağ olarak
kullanılmıştır (Putnam ve ark.,1993). 20. yüzyılın başından 1930’lu yıllara kadar
Fransa, Belçika, Hollanda, Balkanlarda ve Rusya’da (Kafkasya’dan Sibirya’ya kadar
olan bölgede) yetiştirilmiştir (Zubr,1997). Ancak ketencik üretimi zamanla yavaş
yavaş azalmıştır. Omega-3 yağ asitlerinin bitkisel kaynaklardan karşılanması
düşüncesinin ortaya çıkması ile ketenciğin yeniden yetiştirilmesi artmıştır.
Ketencik üretimi ülkemizde yapılmamakla beraber Almanya’da ekim alanı 1993
yıllında 95 ha, 1994 yıllında 138 ha, 1995 yılında 66 ha ve 1996 yıllında 17 ha olup
yıllara göre inişli çıkışlı bir seyir takip etmiştir. İngiltere ve Avusturya’da da az
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Ketencik, soğuğa, dona ve aşırı kuraklığa karşı toleranslı olup, ağır killi topraklar
hariç farklı iklim ve toprak yapısına sahip çok değişik alanlarda yetişebilmektedir
(Harrison, 2011; Kurt ve Seyis, 2008). Bu bitki diğer kültür bitkilerinin yetişemediği
kuru alanlarda, zayıf topraklarda ve yüksek rakımda rahatlıkla yetişebilir (El
Bassam, 2010). Toprak sıcaklığı 3-4°C ulaştığında çimlenme başlar. Ketencik yarı
kurak alanlarda nadas döneminde başarı potansiyeli oldukça yüksektir (Lafferty
ve ark., 2009).
Ketencik tohumunun küçük olması nedeniyle ekim için toprak hazırlığının
iyi yapılması oldukça önemlidir. Çimlenme ve uniform çıkışın sağlanabilmesi
için tohumun toprakla çok iyi temas etmesi gerekir (Lafferty ve ark., 2009). Ekim
öncesinde ikileme ile çimlenen yabancı otların toprağa katılması, yabancı ot
rekabeti açısından oldukça önemlidir.
Zubr (1997), ketencik ekiminde ideal sıra arasını 10-13 cm olarak belirtmiştir.
Genel olarak sıra aralığı 10-15 cm ve sıra üzere 2-5 cm olacak biçimde ve 1000
tane ağırlığına bağlı olarak dekara 0.5-0.7 kg tohum atılır. Tohumlarının çok
küçük olması nedeniyle ekim derinliği 0.5-0,6 cm olması gerekir. Lafferty ve ark.
(2009), m2’de 110-275 bitki bulunmasının kabul edilebilir bir değer olduğunu
belirtmişlerdir. Agegnehu ve Honermeier (1997) tohum miktarı ve azotlu
gübrelemenin ketencik verimi üzerine etkisini tınlı kum toprak şartlarında üç yıl
boyunca araştırdıklarında en yüksek verimi 12 kg/da N’lu gübre uygulaması ve
m2’ye 400 tohum (m2’de 182 bitki) kullanıldığında elde ettiklerini bildirmişlerdir.
Lafferty ve ark. (2009) tohum ve gübreyi karıştırarak havalı gübreleme makinesi
ile yapılan ekimlerin uygun olabileceğini bildirmektedir.
Bitkinin gübre ihtiyacı topraktaki alınabilir besin elementlerinin durumuna
bağlı olarak orta veya düşüktür. Optimum saf azot ihtiyacı dekara 10 kg olup, en
uygun uygulama zamanı kışlık ekimlerde erken sonbaharda, yazlık çeşitlerde ise
bitkinin 4-6 yapraklı olduğu dönemdir. Ekim öncesi dekara 3 kg fosfor ve 5 kg
potasyumun uygulanması yeterlidir (Kurt ve Seyis, 2008).
Ketencik hastalık ve zararlılara karşı dayanıklıdır. Yaygın olarak bildiğimiz
zararlılar bu bitkide ekonomik önemi olan bir zarar meydana getirmemişlerdir. Bu
nedenle bu bitkiye herhangi bir pestisit uygulamasına ihtiyaç yoktur (Harrison,
2011; Zubr,1997).
Ketencik makineli hasada uygun bir bitkidir. Yeni geliştirilen çeşitler, tohum
dökmeye dayanıklıdır. Hasat zamanı tohumun ihtiva ettiği rutubet oranı % 11
civarında, depolama açısından da % 8’den az olması gerekir. Çeşide, ekolojik
koşullara ve uygulanan yetiştirme tekniğine bağlı olarak değişmekle birlikte
dekara verim yazlık ekimlerde 150-300 kg, kışlık ekimlerde 300-400 kg civarındadır.
Yazlık ekilen ketencik 85-100 gün gibi kısa bir yetişme süresine sahiptir (Putnam
ve ark.1993). Lafferty ve ark. (2009), yetişme süresini 60-90 gün olarak belirtmiştir.
Yetiştirilecek bölgenin şartlarına göre değişmekle beraber örneğin Orta Anadolu
şartlarında yazlık ekimler Mart-Nisan aylarında, kışlık ekimler ise Ekim ayı
içerisinde yapılabilir. Nitekim Katar ve ark. (2012), Ankara ekolojik koşullarında
yazlık olarak ketenciği 1 Mayıs’da ekip, 20 Temmuzda hasat etmişlerdir. Ancak bu
ekimden oldukça düşük verim elde etmişlerdir. Samsun ekolojik koşullarında ise
157

KOP BÖLGESİNDE
TARIMI YAPILABİLECEK
YENİ BİR YAĞ BİTKİSİ
KETENCİK [Camelina
sativa (L.) Crantz]

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

kışlık olarak Kasım ayı içinde ekilen tohumlar Haziran ayı sonunda hasat edilmiştir
(Kurt ve Seyis, 2008).

10’dan fazla olmamak şartıyla sığır, yumurta ve broyler tavukların yemlerine,
domuz yemlerine ise % 2’den fazla olmamak şartıyla katılmasına izin vermiştir
(Anonymous, 2012a).

3. KULLANIM ALANLARI
3.1. Yemeklik Olarak Kullanımı
Ketencik yağında % 35-45 Omega-3 ve % 15-20 Omega-6 yağ asitleri
bulunmaktadır. Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri bakımından zengin bir
kaynaktır. Bu yağ asitleri kandaki LDL-kolesterol seviyesini azalttığı için, kalp
ve kalp damarlarını sağlığı için faydalıdır. Aynı zamandan benzer yağ asitlerine
sahip olması nedeniyle balık yağı yerine de kullanılabilir. Ayrıca ketencik
yağında yaklaşık olarak 700 mg/kg tokoferol ve 100 gramında 10 mg E vitamini
bulunmaktadır. Ketencik yağının insanlar tarafından rahatlıkla tüketilebileceği,
yapılan araştırmalarla tespit edilmiştir. Kolza yağı ile karıştırılarak yemeklik
olarak kullanılmaktadır. Ketencik yağı bundan başka derin kızartma hariç diğer
kızartmalarda, salatalarda, yemeklerde, fırında pişen yemeklerde kullanılabilir.
Ayrıca mayonez, sos gibi yapımında yağ kullanılan ürünlerde kullanılabilir (Zubr,
1997). Ketencik tohumu aynı zamanda çerezlik olarak da kullanılmaktadır.
3.2. Biyodizel olarak kullanımı
Günümüzde artan enerji ihtiyacı göz önünde bulundurulursa ketenciğin
önemli kullanım alanlarından birisi de yağından biyodizel elde edilmesidir.
Ketencik yağından Jet yakıtı üretilmesi dünya havayolu şirketlerinin ilgisini
çeken bir konu olmaya devam etmekte ve önemli firmalar bu alanda uygulamaya
yönelik adımlar atmaktadırlar.
Japon havayolları 30 Ocak 2009 yılında ilk kez uçak yakıtı olarak hammaddesi
ketencik yağı olan bir biyoyakıt kullanmıştır. Yarım saat süren deneme uçuşunda
kullanılan yakıtın %50’si biyoyakıt % 50’si geleneksek Jet-A (Kerosene) uçak
yakıtıdır. Bu biyoyakıtın içinde %84 ketencik yağı, %16’dan az Jatropha yağı ve
%1’den daha az Alg yağı bulunmaktadır (El Bassam,2010; (Anonymous, 2012b).
ABD Hava Kuvvetleri (USAF), uçak yakıtı olarak kerozin kullanımını çok önemli
oranda düşürmek ve dışarıya olan petrol bağımlılığını stratejik seviyede azaltmak
amacıyla biyoyakıtlar üzerinde yoğun çalışmalar yapmış ve bu Ar-Ge faaliyetleri ilk
meyvelerini vermiştir. 18 Mart 2011 tarihinde USAF’a ait bir F-22, yakıt deposunda
% 50 kerozin ve % 50 ketencik bitkisinden kazanılan yakıt karışımıyla sadece başarılı
bir ilk uçuş gerçekleştirmekle kalmadı, söz konusu F-22 Raptor uçuş esnasında
40.000 feet (12.192 m) yükseklikte, art yakıcılarını kullanmaksızın (turbofan
motorların nozüllerine jet enjektörleri ile yakıt püskürtmeksizin:“Afternurner”)
ses duvarını aşarak 1.5 Mach’lık süpersonik hıza (“Supercruise”) ivmelenmeyi ve
bu hızda tutunmayı başarmıştır. USAF bu sayede hem ham petrolü rafine ederek
kazandığı kerozin ihtiyacını % 50 oranında düşürecek ve dışarıya bağımlılık
oranını azaltmış olacak, hem de yakıt kazanımı açısından daha çevreci ve ucuz bir
çözüm olan, yenilenebilir enerji kategorisine giren ketencik yakıtını F-22′lerden
başlayarak kullanabilecektir (Anonim, 2012).
3.3. Küspe olarak kullanımı
Ketencik tohumunun yağı değişik yöntemlerle alındıktan sonra geriye kalan
küspesi % 10-14 yağ, yaklaşık % 40 protein, % 13 civarında lif, % 5 mineral madde,
az miktarda da vitamin ve diğer maddeler ihtiva eder. Ketencik küspesinin
proteini arjinin, lisin, methiyonine ve treonin gibi temel amino asitlerin varlığı
ile karakterize edilir (Zubr,1997). Ketenciğin küspesindeki glukosinolat miktarı
Brassicaceae familyasındaki diğer türlere göre daha azdır ve içerisinde çok az
miktarda uçucu izotiyosiyanat vardır. Bu değerleri ile ketencik küspesi hayvan
yemi olarak kullanılan soya küspesiyle yarışabilir (Pilgeram ve ark.,2007).
2009 yılında FDA (The Food and Drog Administration) ketencik küspesinin %
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3.4. Diğer kullanım alanları
Yağının yemeklik ve biyodizel olarak ve küspesinin hayvan yemi olarak
kullanılmasının dışında ketenciğin başka kullanım alanları da vardır. İbn-i Sina
“El-Kanun Fi’t-Tıbb” adlı eserinde “Mayıh, Mayec” isimleri ile bu bitkinin tanımını
yapmış ve bu bitkinin drogu dövülüp, balla karıştırıldığında, cilt bozukluklarını
temizlediğini, kaynatılıp içilecek olursa da hıçkırığa iyi geldiğini belirtmiştir.
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Ketencik yağı aynı zamanda cilt bakımı amacıyla vücut losyonu, banyo köpüğü
ve banyo kremi gibi ürünlerin yapımında, kozmetik sanayinde, sabun ve yumuşak
deterjan elde edilmesinde, lipopeptidlerin ve lipoaminoasitlerin üretiminde, doğal
antioksidantların bir kaynağı olan tokoferollerin elde edilmesinde kullanılmakta
olduğu birçok araştırıcı tarafından rapor edilmiştir (Kurt ve Seyis, 2008).

4. SONUÇ
Ketencik, ülkemizin yemeklik yağ ve biyodizel hammaddesi açığını azaltmada
kullanabileceğimiz bitkilerdendir. Yağı içerisinde bulunan yüksek orandaki
linolenik asit (Omega-3 yağ asidi) ve linoleik asit (Omega-6 yağ asidi) bakımından
insan sağlığı için ayrı bir öneme sahiptir.
Ketencik, diğer kültür bitkilerinin birçoğunun yetiştirilemediği kuru alanlarda,
zayıf topraklarda ve yüksek rakımda rahatlıkla yetiştirilebilmektedir. Ketenciğin
yarı kurak alanlarda nadas döneminde başarı potansiyeli olduğundan, nadas
alanlarını daraltmada kullanabileceğimiz alternatif bir yağ bitkisi olabilir. Ayrıca
minimum girdi ihtiyacına sahip olması ve potansiyel pazarının oldukça geniş
olması nedeniyle ekonomik olarak ta çok önemli bir yağ bitkisidir.
Kısaca, ketencik yemeklik yağ açığını, yerli üretimden karşılamak zorunda
olduğumuz biyodizel açığını ve küspe açığını azaltmada, sanayinin değişik
dallarındaki ihtiyaca cevap vermede çok büyük öneme sahiptir.
Dünyada hava taşımacılığında ketencik tohumu yağından elde edilen
yakıtın kullanılması alanındaki çalışmalar göz önüne alındığında söz konusu
bitki üzerinde ülkemizde bilimsel çalışmaların zaman geçirilmeden başlanması
gerektiğini ortaya koymaktadır.
KOP kapsamında enerji tarımı uygulamalarının artmasının zorunlu olduğu
dikkate alınırsa, Ketencik tarımının yaygınlaşması ile ilgili her türlü proje
çalışmalarının desteklemesinin önemi ortaya çıkmaktadır.
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ÖZET
Arazi kullanım/kaplama durumunun takibi ve yıllar içinde ortaya çıkan
değişikliklerin periyodik olarak izlenmesi, karar verme mekanizması için son
derece büyük önem taşımaktadır. LUCAS (Land Use/Cover Area Frame Statistical
Survey), arazi kullanım/kaplama durumu, tarımsal uygulamalar ve çevresel
özellikleri bölmeler halinde sınıflandırarak veren bir istatistik yöntemdir.
Geniş çaplı planlama çalışmalarında şimdiye kadar CORINE olarak bilinen
ve nispeten daha genel sonuçlar veren bir sistem kullanılmaktayken, EUROSAT
(Avrupa Birliği İstatistik Kurumu) tarafından 2001 yılından itibaren tüm AB
ülkelerini kapsayacak şekilde LUCAS yardımıyla istatistiki veriler toplanmaya
başlamıştır. Mülga ÖÇK (Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı) tarafından 20052007 yılları arasında Tuz Gölünde yürütülen “Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti, Tuz Gölü
Projesi” çerçevesinde yürütülen çalışmaların bir parçası olarak Tuz Gölü çevresinde
yer alan muhtelif habitatların ve belirli bitki türleri ve populasyonların konumları,
durumları, kapladıkları alanlar belirlenmiş ve gelecekte yapılması muhtemel
bir arazi kullanım durumu çalışmasına altlık hazırlanmaya çalışılmıştır. Projenin
sonunda 1987-2005 yılları arasında geçen dönem içerisinde yapay alanların %
0,71, ekilen alanların % 1,18 oranında genişlemesine karşın, çayır ve mera olarak
kullanılan alanların % 1,34 ve su yüzeylerinin de % 0,56 oranında daraldığı rapor
edilmiştir.
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Anahtar Kelimeler: Tuz Gölü, Arazi Kullanım Durumu, LUCAS

1. GİRİŞ
Bu çalışma, Çevre Bakanlığı1 ÖÇK2 tarafından, 2005-2007 yılları arasında
yürütülen “Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti, Tuzgölü Projesi” çerçevesi kapsamında
gerçekleştirilen araştırma çalışmalarının bir bölümünü kapsamaktadır. Proje, ana
hatlarıyla step habitatların mevcut durumunun tespiti ve envanteri, kaynakların
ve mevcut faaliyetlerin eğilimi, koruma alanlarının tespiti ve sınıflaması, koruma
ve muhafaza tedbirleri ve Step Habitat Türleri Muhafaza Eylem Planı hazırlanması
gibi eylemleri içermiştir. Bu kapsamda bölgenin biyolojik çeşitliliği, hidrolojik,
sosyal, ekonomik ve fiziksel tespitler yapılarak, veriler coğrafi bilgi sistemi ortamına
aktarılmıştır. Çalışmanın bir yan ürünü olarak, 2001 yılından itibaren tüm AB
ülkelerini kapsayacak şekilde LUCAS yardımıyla toplanmaya başlanan istatistiksel
verilerin, benzer yöntemle çalışma alanında da toplanmasına ve gelecekte
yapılması olası bir arazi kullanım durumu çalışmasına altlık hazırlanmasına
çalışılmıştır. Çalışma boyunca yılın muhtelif dönemlerinde alanın tamamı 7 kez
taranarak gözlemler alınmıştır.

TUZ GÖLÜ ÖZEL
ÇEVRE KORUMA
ALANI TARIMSAL
ARAZİ KULLANIM
DURUMUNUN
BELİRLENMESİ

Alptekin KARAGÖZ*
Eyüp YÜKSEL**
Kürşad ÖZBEK***

2. ALAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biri olan Tuz Gölü ve çevresi 02.11.2000
tarih ve 24218 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile
“Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edilmiştir (Resmi Gazete, 2000). Tuz
Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin alanı 7.414 km2’dir (Yerli ve Aldemir, 2005;
Anonim, 2007; ÇŞB, 2013).

“Çevre Bakanlığı” adı 2011 yılında “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” adı altında yeniden organize edilmiştir.
2
“Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı” adı 2011 yılında “Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü” adı altında yeniden organize
edilmiştir.
1
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KASIM

Proje alanının doğusunda Aksaray Ovası, batısında Akşehir Gölü, kuzeyinde
Cihanbeyli, güneyinde Sarayönü ve Obruk Platosu yer almaktadır. Göl, kendini
çevreleyen tüm alanlardan daha çukurda bulunmaktadır. Derinliği birçok yerde
0,5 metreden az olan gölün deniz seviyesinden yüksekliği 905 m’dir. Suyun bol
olduğu ilkbahar aylarında göl alanı 164.200 hektara ulaşır. Tuz Gölü Özel Çevre
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Koruma Bölgesi idari olarak Ankara, Konya ve Aksaray illeri sınırları içindedir.
Türkiye’nin en az yağış alan yerlerinden birinde yer aldığından
akarsu bakımından çok fakirdir. Gölü besleyen başlıca akarsular doğuda
Şereflikoçhisar’dan geçen Peçenek Suyu, güneybatıda DSİ Konya drenaj kanalı,
batıda Cihanbeyli’den gelen İnsuyu ve güneydoğuda Aksaray’dan gelen
Uluırmak’tır. Ancak, bu suların bir kısmı yazın kuruyarak Göle ulaşamaz ve aşırı
buharlaşmanın da etkisiyle Göl’ün tamamına yakını kurur. Kuruyan bölgelerde 30
cm’yi bulan tuz tabakası oluşur. Tuz Gölü havzası ülkemizde biyolojik çeşitliliğin
korunması açısından büyük önem taşıyan ve uluslararası kıstaslara göre A sınıfı
bir sulak alandır. Bölgedeki en önemli ekonomik faaliyet tarım, hayvancılık ve
sanayi tuzu üretimidir (Yerli ve Aldemir, 2005; Anonim, 2007; ÇŞB, 2013).
Biyolojik çeşitlilik alanında veri boşluklarının olması, kimi durumlarda veri
bulunmaması, veriler arasındaki tutarsızlıklar ve mevcut verilerin yanlış kullanımı
gibi nedenlerden dolayı, sağlıklı olmayan verilerle biyolojik çeşitliliğinin güncel
durum değerlendirmesi, politika yapanlar için sınırlı bir değer ifade etmektedir
(Kleeschulte et al., 2011). Bu nedenledir ki tarımsal faaliyetlerin biyolojik çeşitlilik
üzerine olası etkilerinin ve yıllar içinde ortaya çıkan değişikliklerin periyodik olarak
izlenmesi, karar verme mekanizması için son derece büyük önem taşımaktadır.

Şekil 1. Birincil örnekleme üniteleri

3. YÖNTEM
LUCAS (Land Use/Cover Area Frame Statistical Survey): arazi kullanım/
kaplama durumu, tarımsal uygulamalar ve çevresel özellikleri bölmeler halinde
sınıflandırarak veren bir mekânsal istatistik yöntemdir. Geniş çaplı planlama
çalışmalarında şimdiye kadar CORINE olarak bilinen ve nispeten daha genel
sonuçlar veren bir sistem kullanılmaktayken, kullanılan haritaların ölçeği,
minimum haritalama ölçeği, minimum değişim ölçeği gibi unsurların, detaylı bir
biyoçeşitlilik değerlendirilmesine uygun olmayışından dolayı (Kleeschulte et al.,
2011) EUROSAT tarafından 2001 yılından itibaren tüm AB ülkelerini kapsayacak
şekilde LUCAS yardımıyla istatistikler toplanmaya başlamıştır. CORINE sisteminde
kullanılan en küçük örnekleme birimi 25 ha iken LUCAS’da bu 9 m2’ye kadar
düşer. LUCAS yöntemi başlangıçta arazi kaplama durumunu belirlemek için
kullanılırken günümüzde daha hassa bir konu olan biyoçeşitliliğin belirlenmesi
için de kullanılmaktadır (Chobot et al., 2011).

Şekil 2. İkincil örnekleme üniteleri

İkincil örnekleme ünitelerinde yapılan gözlemlerde arazi kaplama tipleri
sınıflandırmasında Tablo 1’de verilen kodlar kullanılır.
Tablo 1. LUCAS Arazi kaplama tipleri sınıflandırmasında kullanılan kodlar ( Bettio et al., 2002; Campling et al., 2002

LUCAS çalışmaları tüm Avrupa’da toplamı 250.000 adetten fazla bölmede
uygulanmış ve halen uygulanmaktadır. 2009 yılından başlayarak aynı yöntemin
toprak örnekleri alımında da uygulanmasına karar verilmiştir. Uygulamanın belirli
aralıklarla tekrarlanması suretiyle, zaman içinde toprak koşullarında meydana
gelecek değişimleri de belirlenebilecektir (EUJRC, 2012). Bu çalışmalar iki
aşamada yapılmaktadır: Önce alan 18 X 18 km genişliğindeki birincil örnekleme
ünitelerine bölünür (Şekil 1). Daha sonra örnekleme bölmeleri birbirinden 300 m
uzaklıkta Doğu – Batı yönünde uzanan 2 sıra 5 adet (2 X 5 = 10) ikincil örnekleme
ünitelerine ayrılır. Her ünite üzerinde 3 m X 3 m = 9 m2 alan üzerinde gözlem alınır
(Meinel and Hennersdorf, 2002) (Şekil 2).
Bu şekilde surveyi yapan ekip 0,6 km X 1,5 km = 0,9 km2 (90 ha) genişlikte
alanları temsil eden ikincil örnekleme üniteleri üzerinde gözlem alır. Her ikincil
gözlem ünitesinde kat edilecek yol en az 3 km kadardır. Çalışmayı yapmak için
harita, pusula, GPS, fotoğraf makinesi, survey formları vb. araç, gereç ve yardımcı
unsurların yanında CBS uzmanları, uzay fotoğrafları gibi gelişmiş altyapı ve diğer
uzmanlara gerek vardır.
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I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

Alanın belirli yerlerinde habitat tipleri itibarıyla homojen veya homojene
yakın bölgelerin bulunması durumunda “kademeli örnekleme” yöntemine
başvurulur. Bu yöntemde alan önce nispeten benzer bölgelere ayrıldıktan sonra
bu alanlara gidilerek önceden belirlenmiş sayıdaki örnekler tesadüfî şekilde alınır.
Bölmelerden toplanacak örnek sayısı bölme genişliğine ve alanların tekdüzelik
durumuna göre değişir. Az homojen veya nispeten heterojen alanlarda örnek
sayısı daha yüksek tutulur.
Kademeli örneklemeye benzer bir yöntem de “kümeli örnekleme” yöntemidir.
Bu yöntemde kademeli örneklemeye benzer şekilde düzenlenmiş olan çerçeveler
içinde sistematik örnekleme yöntemine benzer örnekler alınır. Bu yöntem
diğerlerine oranla zaman ve maliyet açısından daha ekonomiktir.
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Şekil 3. LUCAS örneklemelerinde kullanılan örnekleme yöntemleri (Shonemakers et al., 2005)

Alanda örnekleme yapılacak çerçeveleri seçmek, yer çalışmalarını yürütecek
ekiplere grafik desteği vererek işlerini kolaylaştırmak ve kalite kontrol işlerinin
yürütülebilmesi için uzaktan algılama tekniklerinden yardımcı araç olarak
kullanılır. Arazi çalışmalarında alanın tamamından örnek alınmaz. Bunun yerine,
alanın durumuna bağlı olarak aşağıdaki şekillerde gösterilen “basit, sistematik,
tabakalı veya kümeli” örnekleme yöntemlerinden biri seçilir (Schoenmakers et al.,
2005) (Şekil 3).
Alanın örneklenmesinde muhtelif örnekleme yöntemleri olmakla beraber,
alansal verilerin heterojen bir yapıda olması dolayısıyla hangi örnekleme
yönteminin kullanılması konusunda net bir gösterge yoktur (Arbia and Espa,
2001). Örnekleme yöntemi seçiminde alanın toprak, topografya, bitki örtüsü,
sulama olanakları, bitki deseni, meraya dayalı hayvancılık, ağırlıklı tarımsal üretim
sektörleri gibi birçok faktör göz önüne alınır. Eğer alanın tamamında tekdüze bir
yapı varsa bu durumda alanı temsil edecek sayıda örneğin alan boyunca tesadüfî
bir şekilde toplanması esasına dayanan “basit tesadüfî örnekleme” yöntemi uygun
olabilir. Bu yöntemde önceden alanı kaç örneğin temsil edebileceği kestirildikten
sonra alana çıkılarak alanın tamamını dolaşmak suretiyle örnekleme yapılır.

Tuz Gölü yaklaşık 7.500 km2’lik bir alan kaplamaktadır. LUCAS çalışmasının AB
ülkelerinde uygulandığı şekliyle Tuz Gölü’nde uygulanması için toplam 23 adet 18
X 18 km’lik bölmede çalışmak gerekecektir. Burada arazinin tamamını kaplayacak
bir örneklemede alınacak gözlem sayısı 33.000 adetten fazla olmaktadır.
Aynı yöntem daha geniş kapsamda genel alan kullanımları için de
kullanılmaktadır. LUCAS alan kullanım sınıfları Tablo 2’de verilmektedir Bettio et
al., 2002). Alan kullanımı konusunda elde edilen bütün veriler Avrupa Birliği’ne
dahil tüm ülkelerde, planlamacılar ve karar verme mekanizmaları için harmonize
edilmiş ortak bir dil özelliğiyle aşağıda sıralanan alanlarda kullanılmaktadır: doğa
koruma, orman ve su yönetimi, kırsal planlama, taşımacılık sektörü planlaması,
tarımsal politika geliştirme, doğal afetlerin önlenmesi ve etkilerinin azaltılması,
toprak muhafaza ve haritalama, iklim değişiminin izlenmesi, biyolojik çeşitliliğin
izlenmesi (EU-EUROSTAT, 2013).
Tablo 2. LUCAS alan kullanım sınıfları

Tekdüze alanlarda uygulanabilecek diğer bir örnekleme yöntemi ise
örneklenecek alanların masa başında ve harita üzerinde önceden kararlaştırılmış
bir sisteme göre belirlendiği “sistematik örnekleme” yöntemidir. Bu yöntemde
koordinatları belirli bir noktadan başlayarak muhtelif yönlere gidilerek
belirlenmiş mesafeden sonra örnekler alınır. Örneklenecek noktaların tamamının
koordinatları masa başında önceden belirlenebilir.
164

165

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

TUZ GÖLÜ ÖZEL
ÇEVRE KORUMA
ALANI TARIMSAL
ARAZİ KULLANIM
DURUMUNUN
BELİRLENMESİ

4. ALANDAN ALINAN GÖZLEMLER
Tuz Gölü ÖÇK alanında yapılan arazi çalışmaları sırasında, tarımsal arazi
kullanımı üzerinde yapılan gözlemlerin sonuçları aşağıda özetlenmektedir.

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

Eşmekaya’dan kuzey yönünde göle doğru ilerledikçe 2-3 km sonra iki tarafı
yüksek taban sulu çayırlık alanlara ulaşılmaktadır (Şekil 7). Burada çayır verimi
dekara 50-80 kg kadar tahmin edilmiştir. Alanın 2 km kuzeyinde Akköy’de kuru
tuzlu göl alanı mevcut olup buranın etrafında da sulu ve kuru tarım alanları vardır.

Tuz Gölü’nün Güneydoğusunda Aşağıkabakulak, Acıpınar ve Yeşiltepe civarı
(Şekil 4): Alanda sulu ve kuru tarım yaygın olarak uygulanmaktadır. Geniş ve düz
taban mera alanları vardır. Yeşilören’de büyükbaş hayvancılık yaygındır. Yeşiltepe,
Ulukışla civarında büyükbaş hayvancılık ve yonca ekilişi de yaygındır.
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Şekil 7. Eşmekaya’nın 2-3 km kuzeyindeki çayırlık alanın konumu ve alandan bir görüntü

Şekil 4. Tuz Gölü’nün Güneydoğusunda Aşağıkabakulak, Acıpınar ve Yeşiltepe civarının konumu ve alandan bir
görüntü

Güney güneydoğu yönünde Yenikent ve Sultanhanı arasında (Şekil 5) geniş,
düz, çorak, kısmen tuzlu mera alanları vardır. Küçükbaş hayvancılık yaygındır.
Burada kuru tarım alanları, sulu tarım alanları ve çorak meralar iç içe ve yan yana
bulunmakta ve kısa mesafeler içinde her üç alan kullanım şekli değişebilmektedir.

Gölün güney sınırında Eskil İlçesinin kuzey yönünde göl içine doğru
gidildiğinde (Şekil 8) kış ve ilkbahar boyunca tatlı yüzey sularının akış halinde
olduğu geniş taban suyu yüksek alanlar görülmektedir. Burası endemizm
bakımından yüksek değer taşımaktadır. Alanın otlatma dışında tarımsal bir
değeri olmamakla beraber ot verimi ve kalitesi bakımından Tuz Gölü çevresindeki
en değerli alanları oluşturmaktadır. Zaman zaman çayır karakterindeki alanda
tahmin edilen kuru ot verimi dekara 70-80 kg kadardır.

Şekil 8. Gölün güney sınırında Eskil İlçesinin kuzey yönündeki alanın konumu ve alandan bir
görüntü
Şekil 5. Güney güneydoğu yönünde Yenikent ve Sultanhanı arasındaki alanın konumu ve alandan bir görüntü

Güneyde Sultanhanı’nın girişinden itibaren Eşmekeya yönünde uzanan taban
alanlar (Şekil 6), yer yer tatlı ve tuzlu bataklıklar ve çayırlık alanlardan oluşmaktadır.
Bu kısımda düz tarım alanları, sulu tarım ve kuru tarım uygulamaları vardır. Bu
alanda uygun olan yerlerde tahıl da sulanmaktadır. Sultanhanı girişindeki çayırların
verimi dekara 80-100 kg’ı bulmaktadır. Ancak çayırlarda yetişen bitkilerin büyük
kısmı hayvanlar tarafından sevilmeyen ekşi otlardır.

Eskilin kuzey batısından başlayarak Cihanbeyli yönünde (Şekil 8), Eskil
çıkışından başlayarak geniş tuzlu, mevsimsel olarak su basan ekşi otların
hâkimiyetinde düz, geniş ve verimsiz mera alanları vardır. Bu alanlarda kuru ot
verimi dekara 10-40 kg arasında değişim göstermektedir.

Şekil 8. Eskilin kuzey batısından Cihanbeyli yönünde gidilirken Eskil çıkışından itibaren alanın
konumu ve alandan bir görüntü

Şekil 6. Güneyde Sultanhanı girişinden Eşmekeya yönünde uzanan taban alanların konumu ve alandan bir
görüntü
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Tuz Gölü’nün batısıyla ile Tersakan Gölü arasında kalan kısımlarda (Şekil 9),
genellikle tahıl-nadas ekim nöbetinin uygulandığı düz, verim kapasitesi düşük
tarım alanlarından ve verimsiz mera alanlarından oluşmaktadır.
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Şekil 12. Gölün kuzeyindeki alanların konumu ve alandan bir görüntü
Şekil 9. Tuz Gölü’nün batısıyla ile Tersakan Gölü arasında kalan kısımların konumu ve alandan bir görüntü

Gölün batısında Tersakan-Bolluk Gölleri arasında kalan Gölyazı, Günyüzü,
Yapalı yöreleri (Şekil 10) de endemizmin yoğun olduğu alanlardandır. Bu kısım
taban suyunun yüzeye çok yaklaştığı tuzlu çayır ve taban meralardan oluşur.
Ot kalitesi bakımından zayıf ve hayvanların tercih etmedikleri ot türleri hâkim
durumda bulunmaktadır.

Gölün kuzey ucundan başlayarak doğusundan güney kısımlara gidildiğinde
(Şekil 13) ana yol ile göl arasında bazı kısımlarda çok daralan ince şeritler halinde
tuzlu bataklıklar ve kısmen de kuru ve sulu tarım alanlarına rastlanmaktadır.

Şekil 13. Gölün kuzey ucundan güneydoğu yönünde uzanan alanların konumu ve alandan bir görüntü.

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Şekil 10. Gölün batısında Tersakan-Bolluk Gölleri arasında kalan alanın konumu ve alandan bir görüntü

Gölün batı kuzeybatı yönünde Cihanbeyli – Yavşan Tuzlası arası (Şekil 11)
genellikle hafif engebeli, verimsiz kalkerli alanlardan oluşur. Yöredeki tarım
alanlarının genelinde tahıl-nadas ekim nöbeti uygulanmaktadır. Yörenin meraları
Orta Anadolu steplerine benzer bir yapıda olup dekara veriminin 30-40 kg
civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Proje kapsamında Tuz Gölü ÖÇK alanında Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan
Algılama teknolojileri yardımıyla yapılan hesaplamalarda genel arazi kullanım
durumu Tablo 3’de verilmektedir.
Tablo 3. Projenin uygulandığı dönem (2005) itibarıyla Tuz Gölü ÖÇK alanının arazi kullanım durumu

Arazi kullanımı

Genişliği (ha)

Toplam alana oranı (%)

Yapay alanlar

17.477,4

2,36

Tarım alanları

305.355,3

41,19

Çayır-meralar

42.498,2

5,73

Çıplak alanlar

150.450,4

20,29

Su yüzeyleri ve sulak alanlar

225.618,4

30,43

741.399,7

100,00

TOPLAM

Tabloda da görüldüğü gibi Tuz Gölü ÖÇK alanında, LUCAS sisteminde C ve
D çalılık kodlarıyla verilen ağaçlık ve çalılıklar bulunmamaktadır. Yıllar içerisinde
arazi kullanım durumunda ortaya çıkan değişimleri görmek üzere 1987 yılı ölçüm
değerleriyle 2005 yılında elde edilen değerler karşılaştırılmıştır (Tablo 4).
Şekil 11. Cihanbeyli’nin kuzeydoğu yönünden uzanan alanların konumu ve alandan bir görüntü

Tablo 4. Tuz Gölü’nün 1987 ve 2005 yıllarında arazi kullanım durumu (Anonim, 2007)

Yıllar

Tuz Gölü’nün kuzeyinde Düden Gölü, Beşkardeş, Zincirlikuyu, Tuzyaka
civarında (Şekil 12) genelde kuru tarım ve kısmen de sulu tarım yapılmaktadır.
Tuzyaka’nın doğu kısmında göl içerisinde çok sayıda adacık mevcuttur. Adalar
otlatma baskısından kısmen de olsa uzak olduğu için yoğun bir bitki örtüsüyle
kaplıdır. Bu adaların ot verimlerinin dekara 40-80 kg arasında değiştiği tahmin
edilmektedir.
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LUCAS sınıfı

1987

2005

Fark
(km2)

Fark
(%)

Farkın Tüm alana
oranı (%)

Yapay alanlar

122,5

175,2

52,7

43,0

0,71

Ekilen alanlar

2.780,3

2.867,9

87,6

3,2

1,18

Mera-çayır

2.670,3

2.571,2

-99,1

-3,7

-1,34

Su yüzeyleri

1.840,9

1.799,7

-41,2

-2,2

-0,56

Toplam

7.414,0

7.414,0
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Bu karşılaştırma sonucu 1987 – 2005 yılları arasında geçen 18 yıllık süre
içerisinde yapay alanlarda % 43,0 ve ekilen alanlarda % 3,2 oranında genişleme;
mera-çayır alanlarında % 3,7 ve su yüzeyinde de % 2,2 oranında daralma
görülmüştür. Bu rakamların tüm ÖÇK alanı içindeki payları ise yapay alanlarda %
0,71 ve ekilen arazilerde % 1,18 oranında genişleme; mera-çayır alanlarında %
1,34 ve su yüzeylerinde de % 0,56 oranında daralmaya karşılık gelmektedir.

EU-EUROSTAT. 2013. Land cover/use statistics (LUCAS). http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/
page/portal/lucas/introduction

Alanın 1987 ve 2005 yıllarındaki arazi kullanım haritalara Şekil 14 ve Şekil
15’de verilmektedir.

EU JRC. 2012. EU Joint Research Center, European Soil Portal – Soil Data and Information Systems,
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/projects/Lucas/.
Kleeschulte, S., Dostalova, A., Hoseki M., Soukup, T., Ramos, M.J.,Milego, R. 2011. Integrating nature
& biodiversity and land use data – Final Report. Output of the project: INBALUD - Integrating Nature &
biodiversity and land use data. GeoVille Environmental Services, Luxembourg.
Meinel, G., Hennersdorf, J. 2002. Classification system of land cover and their challenges for picture
processing of remote sensing data – Status of international discussion and programs. Proceedings of
the 3rd International Symposium Remote Sensing of Urban Areas, 11-13.06.2002, İstanbul, 472-479.
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Resmi Gazete. 2000. 02 Kasım 2000 tarih ve 24218 sayılı Resmi Gazete
Schoenmakers, B.J., Caetano, M. and Carvalho, L. 2005. Development of a sampling methodology
for land cover characterization of continental Portugal. II. International Conference and Exhibition on
Geographic Information, May 30- June 2, 2005, Estoril Congress Center.
Yerli, S. ve Aldemir, A. 2005. Tuz Gölü çevresindeki endemik ve tehdit altındaki bitki türlerinin
korunmasına yönelik ekoloji grup araştırma sonuç raporu (Basılmamış).

Şekil 14 ve 15. Tuz Gölü ÖÇK Alanı’nın 1987 ve 2005 yılları arazi kullanım haritaları (Anonim, 2007)

Alanda yapılan LUCAS çalışmasından arazi planlaması ve daha da önemlisi
acil, yatırım taleplerinde en yüksek çözünürlük imkânlarıyla belediyeler, hükümet
vb. kuruluşlar çok daha isabetli, bölgenin ve ülkenin milli ekonomisini zarara
uğratmayacak kararların alınabilmesini sağlayacaktır. Örneğin, tarıma uygun
olmayan düşük verimli alanların tarımsal kullanım dışı alanlara yönlendirilmesi,
benzer şekilde verimsiz ve erozyona açık otlak alanlarında hayvan otlatılmasının
önüne geçilmesi veya bu alanlarda otlatmanın kontrollü olarak yapılması,
bölgede elverişli tarım arazileri üzerinde halktan gelebilecek yapılaşma,
turizm, ağaçlandırma vb. baskıların önlenmesi idarece sağlanabilecektir. Konya
Bölgesinin diğer alanlarında da LUCAS çalışmaları yapılırsa, ezbere sınır çizen,
mülkiyet öncelikli ve makro mekânsal ölçekli genel kararlardan, küçük ölçekte,
hedefi tutturan çok daha tasarruflu bir arazi kullanım planlaması yapılabilecektir.
LUCAS verileri ışığında kuraklık çeken bölgemizde daha tasarruflu bir su kullanım
modelinin geliştirilmesi de sağlanabilir.
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Alptekin KARAGÖZ*

ÖZET
Tuz Gölü ve çevresi, Avrupa Komisyonu LIFE fonu tarafından desteklen,
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı1 ile Çevre Bakanlığı’nın2 ortaklaşa yürüttüğü “Tehdit
Altındaki Bitki Türleri İçin Ekosistem Muhafazası ve Yönetimi (99/TR/065) Projesi
(TABT) kapsamında 2000-2002 yılları arasında etüd edilmiştir. Ayrıca Özel Çevre
Koruma Kurumu Başkanlığı3 tarafından 2005-2007 yılları arasında Tuz Gölünde
yürütülen “Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti, Tuz Gölü Projesi” (BÇTTGP) çerçevesinde
gerçekleştirilen çalışmaların ana temasını, alanın biyolojik çeşitlilik unsurlarının
belirlenmesi oluşturmuştur.
Çalışmaların ilkinde alanın florasının belirlenmesi amacıyla iki yıl boyunca
vejetasyonun her dönemini kapsayacak şekilde etüt çalışmaları düzenlenmiştir.
Sonuçta alanın genel floristik yapısının belirlenmesi yanında Kısaca “Bern
Sözleşmesi” olarak da bilinen “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını
Koruma Sözleşmesi” ekinde yer alan 15 bitki türünün yayılış alanları, habitatları ve
hali hazır durumları da belirlenmiştir.
Sözü edilen ikinci proje sonucu genelde bitkisel biyolojik çeşitlilik unsurlarının
genel durumu yanında, alanda doğrudan kullanıma uygun ve potansiyel
ekonomik öneme sahip bitki türleri ile habitatlar ve türler üzerindeki önemli
tehdit unsurlarının listesi de çıkarılmıştır. Alanda bitkisel biyolojik çeşitlilik
üzerinde tehdit unsuru olarak sıralanan yeraltı ve yüzey su rezervlerinin hızla
azalması, sulu tarım ürünlerinin yoğun ekilişi nedeniyle yapılan sulamalar,
geleneksel sulama teknikleri, tuzlu ve tatlı suların karışması, kuraklık ve çölleşme,
aşırı otlatma, yerleşime açma, tarım alanlarının genişletilmesi, yaylalar, kanallar,
plansız yol yapımı, Tuz Gölü ve yakın çevresindeki tuz işletmeleri, alandan kum ve
malzeme alımı, kirlilik, katı atıklar, soda fabrikalarının yarattığı hava ve su kirliliği,
anız yakımı, av ve avcılar, Tuz Gölü Havzasında doğalgaz depolama gibi konular
üzerinde detaylar verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tuz Gölü, Bitkisel Biyolojik Çeşitlilik, Tarımsal Kullanım
Potansiyeli, Tehditler
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KASIM

Dünyada var olan tüm biyolojik unsurların korunması, sürdürülebilir kullanımı
ve kullanımından doğabilecek hakların eşit ve adil paylaşımını hedefleyen,
ülkemizin 2007 sonundan bu yana taraf olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi
(BÇS)’nde (CBD, 2008) “biyolojik çeşitlilik” kavramı şöyle tanımlanmaktadır:
“diğerlerinin yanı sıra kara, deniz ve diğer su ekosistemleri ile bu ekosistemlerin
bir parçası olduğu ekolojik kompleksler de dahil olmak üzere tüm kaynaklardan
canlı organizmalar arasındaki farklılaşma anlamındadır; türlerin kendi içindeki
ve türler arasındaki çeşitlilik ve ekosistem çeşitliliği de buna dahildir. Tanımdan
da anlaşılacağı üzere BÇS, biyolojik çeşitlilik kavramı içerisine tüm canlı türleri
yanında ekosistemleri de katmaktadır. Bu durumda biyolojik çeşitliliğin
korunmasında, tek başına canlıların korunmasının yetmeyeceği, bunun yanında
canlıları içinde barındıran habitatların da bozulmadan sürdürülebilmesinin, canlı
türlerinin sürdürülebilirliğiyle eşdeğer olduğu anlaşılmaktadır.
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Aynı sözleşmede “genetik materyal”, işlevsel kalıtım birimleri içeren, bitki,
hayvan, mikrop veya başka menşeli olan her türlü materyal anlamında; “genetik
kaynak”, bugün veya gelecek için değer taşıyan genetik materyal anlamında
kullanılmıştır (CBD, 2008). Bu tanımlamalarda bugün bir değer ifade etmese bile
en alt düzeydeki organizmalardan başlayarak tüm canlı türlerinin, yeri ve günü

geldiğinde karşımıza çıkması muhtemel olumsuzlukları yenmemiz için genetik
kaynak materyali olabilme potansiyeli taşıdığı ifade edilmektedir.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 2004 yılında gerçekleştirilen II. Tarım Şurasının
sonuç bildirgesinin ilk dört maddesinde doğal kaynakların envanterinin
çıkarılması, doğal kaynakların erozyon, kirlenme ve yanlış kullanımını önleyici
tedbirlerin alınması, genetik kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve
mera ıslah çalışmalarının tamamlanması konularına yer verilmiştir (Anonim,
2004).
Bitki popülasyonlarının uzun hatlar boyunca devamlılık gösterdiği alanlarda
genetik çeşitlilik, dağ sırası, geniş su yüzeyler vs. gibi popülasyonlar arasındaki
gen akışını önleyecek doğal engellerin mevcudiyeti veya geçmişi çok eskilere
dayanan buzullaşma, doğal afet gibi olaylar sonucu ortaya çıkmaktadır
(Persson et al., 2004; Mandak et al., 2005). Tuzgölü Anadolu’nun ortasında, bitki
popülasyonlarının arasındaki gen alışverişini engelleyecek genişlikte bir boşluk
oluşturmak yanında taşıdığı yüksek tuz konsantrasyonu nedeniyle de sadece bu
ortama uyum sağlayabilen bitki türlerinin yaşamasının mümkün olabildiği uç
değerlerde bir habitattır. Bu nedenle Tuzgölü’nde barınabilen bu izole bitki türleri,
emsallerinden ve benzerlerinden çok daha farklı genetik, fizyolojik morfolojik ve
anatomik yapılara sahiptir. Bu durum göle uyum sağlamış bitki türlerinin genetik
kaynak olma değerini arttırmaktadır.
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Uç popülasyonlar geniş alanlara yayılmış merkezi popülasyonlara göre
daha küçük, daha izole ve genellikle daha büyük genetik ve ekolojik çeşitliliğe
sahip olmaları nedeniyle evrimsel süreç içerisindeki önem ve değer kazanmış
olmalarına rağmen, genel koruma faaliyetleri içinde diğerlerine oranla daha
az ilgi görmüştür (Leppig and White, 2006). Tuzgölü de, taşıdığı eşsiz biyolojik
zenginliğe rağmen hak ettiği koruma statüsünden uzun yıllar mahrum kalmıştır.
Çok güçlü bir koruma statüsüne kavuştuğu 2000 yılından bu yana da göl ve
çevresinde barındırdığı genetik zenginlik üzerindeki baskı ve tehditler, çoğu
durumda daha yoğun olmak üzere devam etmektedir.

2. ALAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Ülkemizin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü ve çevresi hayvancılık, tarım,
tuz üretimi ve turizm gibi alanlardaki katkılarıyla Türkiye ekonomisi için büyük
önem taşımaktadır (Anonim, 2007; Yerli ve Aldemir, 2005; ÇŞB, 2013). İdari olarak
Aksaray, Konya ve Ankara illeri sınırları içinde olan alanda, toplamda 64 yerleşim
yeri bulunmaktadır. Kapalı bir havzada yer alan göl, jeolojik olarak tektonik
kökenlidir.
2000 yılında, Bakanlar Kurulu kararıyla 626.800 ha büyüklüğündeki alan, “Tuz
Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi” olarak ilan edilmiştir (Anonim, 2000). Türkiye’nin
tuz ihtiyacının yüzde 30’unu karşılayan Tuz Gölü, çevresindeki endemik bitki
örtüsü ve faunasıyla dünyanın en önemli doğal alanlarından (Özhatay vd., 2003)
ve önemli endemizm merkezlerinden biri (Ekim vd., 2000; Vural et al., 20012) olarak
kabul edilmektedir. Tuzgölü ve çevresinde tuzlu ortama ve susuzluğa dayanıklı
40’dan fazla endemik bitki türü vardır ( (Gökyiğit, 2013). Önemli Bitki Alanları
(ÖBA) içerisinde kabul edilen “Tuz Gölü ve Stepleri”, koruma statüleri olarak Özel
Çevre Koruma Alanı, Doğal Sit Alanı ve Yaban Hayatı Koruma Sahası olmak üzere
3 farklı kategoride değerlendirilmiştir. Alanın içerdiği ÖBA kriterleri “A1:24 Küresel
Ölçekte Tehdit Altındaki Tür (13 Bern Sözleşmesi Ek Liste I dahil); A2: 5 Avrupa
Ölçeğinde Tehdit Altındaki Tür; B2: Zengin Tür Çeşitliliği İçeren Habitatlar ve C2:
Tehlike Altındaki Doğal Habitatlar” olarak sıralanmaktadır (Özhatay vd., 2003).

“Tarım ve Köyişleri Bakanlığı” adı 2011 yılında “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” adı altında yeniden organize edilmiştir.
“Çevre Bakanlığı” adı 2011 yılında “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” adı altında yeniden organize edilmiştir.
“Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı” adı 2011 yılında “Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü” adı altında yeniden organize
edilmiştir.
1
2
3
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Diğer yandan Tuz Gölü ve yakın çevresinde bulunan Bolluk, Tersakan, gölleri,
Eşmekaya sazlıkları ve Obruk Yaylası da “Önemli Kuş Alanı” olarak belirlenmiştir
(Kılıç ve Eken, 2004).
İç Anadolu Platosu ortasında yer alan İç Anadolu Ova Stepleri, nisbeten
derin topraklı düz kesimleri içine alır. Genellikle, ova stebinin primer bitki örtüsü
bozulmuş ve bazı kısımlarda yerini tarımsal faaliyetlere terk ettiği için pek çok
kesimlerde halen insan etkisiyle ortaya çıkmış sekonder bitki örtüsü oluşmuştur
(Çetik, 1985).
Tuzgölü çevresindeki tuzcul stepler eşsiz bir bitki örtüsü oluşturmaktadır. Bu
alanlardan bazıları yüksek oranda endemik ve çok nadir bitki türlerini içermektedir.
Bu alanlar içinde Bolluk - Tersakan tuzcul stepleri 10.000 ha, Sultanhanı - Eşmekaya
tuzcul stepleri 15.000 ha ve Eskil - Yenikent tuzcul stepleri 20.000 ha genişliktedir
(Gorostiaga, 2001).
Yazın sıcak ve kurak, kışın ise uzun süren soğuk ve nemli iklim koşulları;
bu ekosistemlerde vejetasyon gelişimi sınırlanmaktadır. Aynı zamanda, bu
ekosistemlere insan müdahalesi çok büyük boyutlara ulaşmıştır. Alana en yakın il
olan Konya’nın uzun yıllar meteorolojik veri ortalamaları Tablo 1’de verilmektedir
(URL-1). Burada görüldüğü gibi ilin yıllık ortalama yağış toplamı 324,3 mm, en
fazla yağış alınan aylar Aralık (44,8 mm) ve Mayıs (43,6 mm) aylarıdır. Ortalama
sıcaklıkların en yüksek olduğu aylar Temmuz (23,6oC) ve Ağustos (23,0oC)’dir. İlin
yaz aylarında (Haziran-Ağustos) aldığı yağış toplamı 35,7 mm gibi çok düşük bir
değerdedir. Yazın en sıcak döneminde alınan yağışların pratik olarak bitkilerin
gelişmesi üzerinde fazla bir etkisi olması beklenemez. Kuraklığı sonbahar
başlangıcında da devam etmektedir. Konya İli yağış ve sıcaklık değerleri kullanılarak
çizilen grafik Şekil 1’de verilmektedir. Burada yağış ve sıcaklık eğrilerinin kesiştiği
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Tablo 1. Konya İlinde uzun yıllar içinde gerçekleşen meteorolojik değerler (1960 - 2012)

Haziran ortasından Eylül ortasına kadar olan dönemde kuraklık yaşanmaktadır.
Tuz Gölü’nün 1.150 metre altındaki tuz tabakalarının içine doğalgaz
depolanması için çalışmalar yapılmaktadır. Depolama Sultanhanı Belediyesinin
yaklaşık 17 km güneyinde, Bezirci Gölü mevkiinde bulunan yeraltı tuz kütlelerinin
bulunduğu alan düşünülmektedir. Proje kapsamında kullanılacak tuz tabakası
yeryüzünün yaklaşık 700 m altından başlamakta ve kalınlığı 700-1500 m arasında
değişmektedir (Yerli ve Aldemir, 2005). Bu çalışmada tuz kütleleri içinde mağara
(kaverna) oluşturma işleminde toplam su ihtiyacı 1.120 m3/ saat olacaktır. İhtiyaç
duyulan su, alana 119 km mesafedeki Hirfanlı Barajı’na kurulacak tesislerden
temin edilecektir. Eritme işleminde oluşan tuzlu su 1200 m3 kapasiteli bir havuzda
toplanacak olup daha sonra 39 km’lik bir boru hattı ile Tuz Gölü’ne taşınacaktır.
Topoğrafyanın uygun olması sebebiyle akış cazibe ile sağlanması ve göle
verilen suyun difüzörler vasıtasıyla göl üzerinde homojen bir şekilde dağıtılması
öngörülmektedir (URL-2, 2013).
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3. ALANDA YAPILAN GÖZLEMLER
Çalışma alanı, her iki projede de de benzer yöntemlerle etüd edilmiştir. Proje
alanının biyolojik çeşitliliğinin tespiti çalışmasında, arazi çalışmaları sırasında
alınan örneklerin teşhisine dayalı olarak, bitki listeleri oluşturulmuştur. Listede
belirlenen hedef türlerin bulunduğu yerlerin koordinatları alınmış, hedef türlerin
popülasyonlarının durumu, habitatla ilgili bilgiler ve eşlik eden türler kayıt
edilmiştir. Çalışmaların her ikisinde de habitatları ve türleri tehdit eden faktörler
ayrı ayrı listelenmiştir.
Tehdit Altındaki Bitki Türleri İçin Ekosistem Muhafazası ve Yönetimi
Projesi kapsamında Bern Sözleşmesi ekinde yer alan ve Tuzgölü çevresindeki
habitatlarının ve popülasyonlarının durumunun belirlenmesi amaçlanan bitki
türleri şunlardır: Allium vuralii, Asparagus lycaonicus, Centaurea halophila,
Ferula halophila, Gypsophila oblanceolata, Hypericum salsugineum, Kalidiopsis
wagenitzii, Limonium anatolicum, Limonium iconicum, Linum seljukorum,
Microcnemum coralloides, Onosma halophilum, Silene salsuginea, Sphaerophysa
kotschyana ve Verbascum helianthemoides.
Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti, Tuz Gölü Projesi kapsamında da gözlemlere
ve literatüre dayalı olarak alanda yer alan bitki genetik kaynağı materyali
içerisinde, doğrudan kullanım veya tarımı yapılan türlere genetik kaynak olarak
değerlendirilebilme potansiyeli olan bitki türleri belirlenmiştir.

4. SONUÇLAR
324,3

Tehdit Altındaki Bitki Türleri İçin Ekosistem Muhafazası ve Yönetimi Projesi
kapsamında yapılan araştırmalar sonunda Tuzgölü civarında 4 lokasyon hedef
türler bakımından ön plana çıkmıştır. Bunlardan birincisi Tuzgölü’nün güney ve
batı kısımlarıdır. Özellikle Eskil ilçesinden doğu ve kuzeydoğu yönüne doğru
ilerledikçe hedef türlerin çoğunu yakın mesafeler içinde bulmak mümkün
olmaktadır. Bu alan çoğunluğu sulanan tarım alanlarıyla çevrilidir. Yaz ortalarına
kadar yeşilliğini koruyan alan yoğun otlatma baskısı altındadır. Burayı tehdit eden
diğer bir faktör de yerleşim alanlarına yakınlığı nedeniyle piknik ve yerine göre çöp
dökme alanı olarak kullanılmasıdır. Bazı lokal endemik türlerin bulunduğu dar bir
alandan Eskil İlçesine yol yapımı için malzeme çekildiği de saptanmıştır. Alanda
hedef türler birkaçı dışında kesikli ve küçük populasyonlar oluşturmaktadır.
Alanın yeri, burada bulunan hedef türlerin listesi ve tehdit faktörleri Tablo 2’de
verilmektedir (Anonim, 2002).

Şekil 1. Konya İli yağış ve sıcaklık grafiği
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Üçüncü alan olarak Bolluk Gölü civarı belirlenmiştir. Burada sulu tarım alanları
azalmaktadır. Alanda hedef türlerden dört tanesinin varlığı belirlenmiştir (Tablo
2). Alanı tehdit eden en önemli faktör, yakındaki özel sektöre ait soda işletmesinin
meydana getirdiği kirliliktir.
Projenin yürütüldüğü dönemde Tekel işletmesine bağlı olarak faaliyet
göstermekte olan ve daha sonra özelleştirme kapsamında özel sektöre devredilen
Yavşan Tuzlası hedef türler açısından dördüncü alan olarak belirlenmiştir. Burası
gölün içine kadar uzanan yollar ve alan içinde mevcut küçük adacıklarla eşsiz
bir habitat oluşturmaktadır. Alanı tehdit eden en önemli faktör, tuz taşınması
sırasında ortaya çıkan kirlilik olarak belirtilmiştir (Tablo 2). Ancak günümüzde
tuzlanın özel sektöre devrinden sonra göl içerisine kilometreler boyunca uzanan
yeni yollar yapımlı olup bu durum yeni bir tehdit unsuru olarak ortaya çıkmıştır.
Yakın zamanda yaptığımız gözlemlerde yolların kenarında ve üzerinde endemik
türlerden Ferula halophila ve Astragalus ovalis gibi türlere de rastlanmıştır.
Tablo 2. Tehdit Altındaki Bitki Türleri İçin Ekosistem Muhafazası ve Yönetimi Projesi kapsamında yapılan araştırma
sonuçları (Anonim, 2)

Alan No

Yeri

Hedef türler

Tehdit faktörleri

1

Tuzgölü’nün güney
ve güneybatısı

Micocnemum coralloides subsp.
anatolicum, Kalidiopsis wagenitzii,
Limonium anatolicum, Limonium
iconicum, Onosma halophilum,
Verbascum heliantemoides, Linum
seljukorum, Sphaerophiza kotschyana,
Silene salsuginea, Centaurea halophila

• Entansif tarım
uygulamaları
• Aşırı sulama
nedeniyle taban
suyu seviyesinin
düşmesi
• Yerleşim alanlarının
potansiyel ÖBA’lara
doğru ilerlemesi
• Aşırı otlatma

2

Tersakan Gölü’nün
güneyi

Onosma halophilum, Micocnemum
coralloides subsp. anatolicum, Linum
seljukorum, Hypericum salsugineum,
Gypsophila oblanceolata, Silene
salsuginea, Asparagus lycaonicus

• Aşırı otlatma
• Yanlış toprak ve su
kullanımı nedeniyle
ekolojik sapmalar

3

Bolluk Gölü

Linum seljukorum, Micocnemum
coralloides subsp. anatolicum,
Limonium anatolicum, Limonium
iconicum

• Önemli bitki alanına
yakın mesafedeki
soda fabrikasından
çıkan toz bulutlarının
neden olduğu hava
ve toprak kirliliği

4

Cihanbeyli Yavşan
Tuzlası

Allium vuralii, Ferula halophila,
Limonium iconicum, Sphaerophyza
kotschyana

• Tuz üretimi ve
taşınması sırasında
ortaya çıkan çevre
kirliliği

Yukarıda sıralanan 4 alanın tamamı, Tehdit Altındaki Bitki Türleri İçin Ekosistem
Muhafazası ve Yönetimi Projesi kapsamında Önemli Bitki Alanı I (ÖBA I) olarak
değerlendirilmiştir. Proje kapsamında ÖBA I olarak belirlenen alanın haritası ve
burada belirlenen türlerin listesi Şekil 2’de verilmektedir.
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İkinci alan olarak belirlenen yer Tersakan Gölünün güney kısımlarında yer
almaktadır. Bu alanın etrafı da yoğun tarım uygulamalarının yapıldığı sulu ve
kuru tarım alanlarından ve aşırı otlatma baskısındaki meralardan oluşmaktadır.
Projenin yürütüldüğü yıllarda sulu tarım içerisinde en büyük payı şekerpancarı,
tahıl ve yonca ekilişleri alırken günümüzde yağlık ayçiçeği ve özellikle mısır ekim
alanlarında önemli artışlar gözlenmektedir. Yer altı sularının yoğun kullanımı
nedeniyle taban suyu seviyesi düşmekte, buna bağlı olarak çevre dengesi
bozulmaktadır.

Şekil 2. Tehdit Altındaki Bitki Türleri İçin Ekosistem Muhafazası ve Yönetimi Projesi kapsamında ÖBA I olarak
belirlenen alanlar ve bitki türleri (Anonim, 2002)

Biyolojik Çeşitliliğin Saptanması, Tuz Gölü Projesi kapsamında alan toplam 7
kez gezilmiştir. Bu çalışmalar sonucu doğrudan kullanma potansiyeli olan türler
belirlenmiştir Anonim, 2007).
Doğrudan kültüre alma potansiyelindeki bakımından aşağıda sıralanan 5 bitki
öne çıkmaktadır (Anonim, 2000; Anonim, 2013):
•

Kochia prostrata,

•

Leymus cappadocicus,

•

Agropyron cristatum,

•

Chyrosopogon gryllus ve

•

Puccinella distants.

Bu türlerin tamamı otlak alanlarında kullanma potansiyeline sahip olup
bunlardan otlak ayrığı (Agropyron cristatum) türü halen ülkemizde yapay mera
karışımlarında kullanılmaktadır. Bozkırotu (Kochia prostrata) türü Türkmenistan,
Özbekistan ve Kazakistan’ın az yağışlı bölgelerinde yaygın bir yem bitkisi türü
olarak değer kazanmıştır. Leymus cappadocicus türü tuza dayanımı oldukça
yüksek olması ve kireç içeriği yüksek alanlarda (Aksaray Üniversitesi kampus alanı)
da yetişebilme özelliğiyle otlatma amacıyla geliştirilebilir. Chyrosopogon gryllus
türü toprak üstü aksamı bakımından zayıf bir bitki olmakla beraber tutunduğu
yerleri kaplama ve toprağı sıkı bir şekilde tutma özelliğindedir. Bu bakımdan
rüzgâr erozyonunu azaltma yönünde kullanılabilme potansiyeline sahiptir. Bu türe
çok yakın bir tür olan Vetiveria zizanioides (Chyrosopogon ziznioides) dünyanın
pek çok ülkesinde biyolojik arıtma tesislerinde, ağır metallerin temizlenmesinde
bitkisel remidasyon alanında (Chen et al., 2004) , parfüm yapımında ve erozyon
kontrolunda (Nzeribe and Ike, 2008) kullanılmaktadır. Burada sıralanan türlerden
doğrudan kullanma potansiyeli bakımında en zayıf olanı Puccinella distants türü
olmakla beraber bu bitki tuzun en yoğun olduğu ve başka türlerin barınamadığı
alanlarda bile yetişebilmektedir. Türün Poaceae familyasından olması genitör
olarak tahıl ıslah çalışmalarında tuza dayanım geninin aktarılmasında da
kullanılabilir.
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5. TEHDİTLER
Proje alanında yapılan arazi çalışmaları, ilgi grupları ile toplantılar, gözlemler
ve literatür çalışmaları sonucunda biyolojik çeşitlilik üzerine aşağıda sıralanan
tehditler belirlenmiştir (Anonim, 2007).
a. Su rezervlerinin azalması: Tuzgölü çevresi Türkiye’nin en az yağış alan
yerlerinden biridir. Yöre halkıyla yapılan yüz yüze görüşmelerde bundan 15-20 yıl
öncesine göre taban suyu düzeyinde önemli düdüşler olduğu ve civardaki keson
kuyuların neredeyse tamamının kuruduğu ifade edilmiştir. Çoğu zaman yüzey
sulamaları şeklinde yapılan uygulamalarda son derece fazla su tüketilmektedir.
Su temininde büyük çoğunluğu kaçak olan kuyular kullanılmaktadır. Projenin
yürütüldüğü tarih itibarıyla yörede 20.00’den fazla kaçak kuyu olduğu belirtilmiştir.
Tuz Gölü havzasındaki ekosistem, aşırı su kullanımı nedeniyle çoraklaşarak
çölleşmektedir. Bölgede yoğun şeker pancarı ekiminden dolayı özellikle
yeraltından çekilen su miktarı sürekli olarak artmaktadır. Ayrıca bölgede
yonca, ayçiçeği ve mısır gibi diğer tarım bitkilerinin üretimi için de yoğun su
kullanılmaktadır. Son yıllarda ayçiçeği ve mısır ekiliş alanlarında genişleme
görülmektedir.
Tatlı su kullanımından başka bir de tuz işletmelerinin tuz biriktirmek amacıyla
gölden su çekerek tuz tavalarına basması, göl aynasının vaktinden önce
kurumasına neden olmakta bu durum doğal bitki örtüsünü olumsuz yönde
etkilemektedir.
Aşırı tuzlu topraklar, tuzcul bitki tohumlarının çimlenmesinde engelleyici
etkiye sahiptir. Tuzcul bitkilerin tohumları yağış mevsiminden hemen sonra,
ortamdaki tuz konsantrasyonu düştükten sonra çimlenebilirler. Yüksek
konsantrasyonda tuzluluğa (% 5 üzeri) tolerans gösteren bir yıllık deniz börülcesi
(Salicornia europaea) tohumları bile, tuzlu ortamda dormant kalmakta ve
çimlenememektedir. Su Tuz Gölü ekosisteminin tuzlu topraklarında yetişen
ve yeraltından tatlı su ile beslenen lokal endemik bitkilerinin geleceği tehdit
altındadır. Bataklık alanlar zayıflamakta, halofit bitki tohumlarının çimlenmesi
zorlaşmakta veya çimlenme döneminde yeterince su bulamamaktadır.
b. Sulu tarımın yoğun olarak yapılması: Yörede başta şekerpancarı olmak
üzere mısır, ayçiçeği, yonca ve tahıllar sulanmaktadır. Giderek artan su ihtiyacı,
kaçak kuyuların sayısını artırmış ve dolayısıyla yeraltı su seviyelerinde düşüşe yol
açmıştır.
c. Fazla su tüketen sulama yöntemleri: Açık kanallardan ortaya çıkan sızma
ve buharlaşma ile su kayıplarına bir de salma sulama gibi ilkel yöntemler eklenince
gerek sulama suyu etkinliği düşmekte gerek aşırı miktarda su tüketilmektedir.
Son yıllarda basınçlı sulama yöntemlerine yöneliş gözlenmektedir.
ç. Tuzlu ve tatlı suların karışması: Göl havzasında aşırı yeraltı suyu kullanımı
nedeniyle, yer altında tatlı ve tuzlu suların yakın gelecekte karışabileceği
hidrologlarca öngörülmektedir. Bunun gerçekleşmesi durumunda da karışımın
ayrışması için en az 1000 yıl gibi uzun bir sürenin geçmesi gerektiği belirtilmektedir.
d. Kuraklık ve çölleşme: Gelinen noktada rezervlerden çekilen su miktarının
ve su ihtiyacının her geçen gün biraz daha arttığını göstermektedir. Bu hızlı süreç
havzanın “su kıtlığı” sorununu da gündeme getirmektedir. Doğal kaynaklarının
etkin ve sürdürülebilir kullanımına yönelik acil önlemler alınmazsa, önümüzdeki
yıllarda Tuz Gölü ÖÇKB’nin kuraklık ve çölleşme tehlikesiyle karşılaşması
kaçınılmazdır.
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e. Aşırı Otlatma: Aşırı otlatama baskısı altındaki bitki örtüsü tahrip olmaktadır.
Çoğu köylerde ve yaylalarda bulunan hayvan sayısı o alanın taşıma kapasitenin çok
üzerindedir. Aşırı otlatma, doğal floristik yapının bozulmasına ve bitki örtüsünün
lezzetsiz bitkiler lehine değişmesine neden olmaktadır. Özellikle bu değişimden
en fazla lokal endemikler etkilenmektedir.
f. Yerleşime açma: Önemli Bitki Alanlarının bir kısmı yerleşim alanı olarak
açılmaktadır.
g. Plansız yol yapımı: Alanın düz olması nedeniyle bataklık olmayan her
alana plansız olarak yapılan yollar alanın parçalanmasına, toprağın sıkışmasına,
yol alanlarındaki vejetasyon örtüsünün zarar görmesine ve populasyonların
kopmasına neden olmaktadır. Özellikle tipik arazi araçları (jip, traktör) bataklık
alanlarda rahatlıkla ilerleyerek doğal yapıyı bozmaktadır.
h. Tarım alanlarının genişletilmesi: Step habitatları yok edilerek tarım
alanlarına dönüştürülmektedir. Doğal habitatlar daralırken, su kullanımı da
artmaktadır.
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ı. Mevsimlik otlatma hareketleri: Bölge kapsamında otlatma amacıyla
geçici yerleşim yerleri olarak yaylalar kurulmaktadır. Yaylaların yakın çevresi
hem yapılaşma hem de aşırı otlatma baskısı nedeniyle doğal yapısı bütünüyle
bozulmuştur. Yaylaların çevresinde dikenli bitkilerle birlikte kötü kokulu
hayvanların sevmediği bitkiler baskın durumu gelmiştir.
i. Kanallar: Tuz Gölü çevresinde çok geniş alanları kaplayan tuzlu topraklar,
tarıma elverişli değildir. Son yıllarda açılan drenaj kanallarıyla yıkanan bu topraklar
tarıma elverişli hale getirilmektedir. Ayrıca drenaj kanalları ortamda bulunan
yüzey veya yüzeye yakın suların tahliyesi için yapılmaktadır. Tuzu yıkanan bazı
çok kritik step alanları sulu tarıma açılarak lokal endemikler tehdit edilmektedir.
Ayrıca bölgenin doğal su dengesi değiştirilmektedir.
j. Tuzlalar: Tuz Gölü’nde bulunan Kayacık, Kaldırım ve Yavşan Tuzlaları göl
ortamında suni bölünmeye neden olmakta ve doğal su döngüsünü bozmaktadır.
Yine Tuz Gölü’nde oluşturulan havuzların setleri için yüz binlerce ton büyük kaya
blokları göl ortamına dökülerek onlarca km lik bölünmüş alanlar oluşturulmuştur.
Ayrıca işletmelerin çevresindeki doğal doku bozularak vejetasyon örtüsünün
floristik kompozisyonu bozulmuştur.
k. Kum ve malzeme alımı: Endemik bitkilerin yer aldığı Önemli Bitki
Alanlarından kum ve taş alınmaktadır.
l. Kirlilik: Konya İli’nin sanayi atıklarının Ana Tahliye Kanalı aracılığıyla Tuz
Gölü’ne boşaltılmaktadır. Tarımdan dönen suları toplayan ve Konya İli’nin atık
sularını taşıyan kanal, Bolluk ve Terksakan Göllerine teğet geçtikten sonra Tuz
Gölü’ne karışmaktadır. Bu durum, Tuz Gölü’nü kirletmekte ve Tuz Gölü’nün bu
bölgesini kirli bataklık haline getirmiştir. Kirli tuz, gölün ekonomik olma özelliğini
olumsuz etkilemektedir. Bunu yanısıra, bu kirlilik flamingo üreme adalarını
da tehdit etmektedir. Bu konuda Konya Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri
bulunmaktadır. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) tarafından, evsel
atıkların arıtımı için tesis kurma çalışmaları iyi bir başlangıçtır.
m. Katı atıklar: Katı atıkların bir kısmı Önemli Bitki Alanlarına dökülmektedir.
Bölgedeki bazı yerleşim yerleri çevresinde çöplerin kontrolsüz biçimde alana
bırakılması ve zaman zaman bu çöplerin yakılmasıyla oluşan kirlenme ve tahribat,
doğal habitatların bozulmasına neden olmaktadır.
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n. Soda fabrikaları: Bolluk Gölü çevresindeki özel sektöre ait Soda Tesisleri
üretimleri sırasında hava ve su kirliliğine yol açmaktadır. Ayrıca, alanın doğal
yapısını bütünüyle bozarak tahrip etmiştir.

Leppig, G., White, J.W. 2006. Conservation of peripheral populations in California. Madrono, V:53
(3) 264-274.

o. Anız yakma: Tuz Gölü ekosisteminin en hassas vejetasyon örtüsünün
bulunduğu alanlarda kasıtlı yangınlar oluşturulmaktadır. Bu yangınlar özellikle
çobanlar tarafından yapılmaktadır. Step habitatları ile iç içe bulunan tarım
alanlarındaki anızların yakılmasıyla birlikte zaman zaman doğal habitatlarda zarar
görmektedir. Özellikle lokal endemiklerin oluşturduğu dar alanlardaki birlikler
sosyolojik birimler yaygınlardan büyük zarar görmektedir.
ö. Avcılık: Bölgede sürekli av yasağı olmasına rağmen, yöre halkından av
yapmaya meraklı olanlar, özellikle Eskil-Gölyazı arasındaki bataklıklara özel arazi
araçları ile giderek yaz döneminde 2-3 günlük av kampları kurmaktalar. Av için
siperler kazılmakta ve bazı bitki toplulukları yakılarak zarar verilmektedir.
p. Tuzgölü Havzasında doğalgaz depolama: Tuz Gölü’nün 1150 metre
altındaki tuz tabakalarının içine doğalgaz depolanması için çalışmalar yapılıyor.
Depolama Sultanhanı Belediyesinin yaklaşık 17 km güneyinde, Bezirci Gölü
mevkiinde bulunan yeraltı tuz kütlelerinin bulunduğu alan düşünülmektedir.
Proje kapsamında kullanılacak tuz tabakası yeryüzünün yaklaşık 700 m altından
başlıyor ve kalınlığı 700-1500 m arasında değişmektedir. Doğalgazın depolanması
amacıyla, tuz tabakalarının eritilmesi yöntemi uygulanacaktır. Depolanacak
ve tekrar şebekeye verilecek toplam gaz miktarının ise yaklaşık 50 milyon m3
olması öngörülmektedir. Depolama projesiyle, yeraltındaki tuz tabakalarının
eritilmesinde bölgenin yeraltı su rezervlerinin kullanılması planlanmıştı, ancak
yeterli su bulunamadığı için Hirfanlı Barajından su getirilmesi yönünde plan
değişikliği yapıldı. Eritme işlemi sonucunda oluşan tuzlu suyun ise Tuz Gölü’ne
verilmesi planlanmaktadır. Doğal gaz depolama projesi, bu proje kapsamında
üretilen bilgiler çerçevesinde planlanmalıdır. Yeraltından çıkarılarak göl ortamına
verilecek tuzun, Tuz Gölü çevresindeki az tuzlu habitatların vejetasyonu bütünüyle
yok edebilir.

Mandak, B., Bimova, K., Plackova, I., Mahelka, V. and Chrtek, J. 2005. Loss of Genetic Variation in
Geographically Marginal Populations of Atriplex tatarica (Chenopodiaceae). Annals of Botany 96:
901–912.
Nzeribe, T.A.K. and Ike, N. 2008. Use of vetiver drass (Vetiveria ziznioides) in control of erosion in
Anambra State, Nigeria. Environmental Research Journal, 2(6) 317-321.
Özhatay, N., Byfield, A. ve Atay, S. 2003. Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları. MAS Matbaacılık, İstanbul.
Persson, H, Widen, B, Andersson, S, Svensson, L. 2004. Allozyme diversity and genetic structure of
marginal and central populations of Corylus avellana (Betulaceae) in Europe. Plant Systematics and
Evolution, 244: 157–179.
Tan, A., Duman, H., İnal, F.N., İnal, A., Karagöz, A. 2003. Tehdit Altındaki Bitki Türlerinin Ekosistemlerinde
Korunması ve Yönetimi Projesi. 99/TR/065. Hedef türler ve habitatların tanımlanması. Avrupa Komisyonu,
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Türkiye tabiatını Koruma Derneği. S 55.
URL-1. 2013. http://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=KONYA#sfB
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ÖZET
Bazı at dişi mısır çeşitlerinin Harran ovası ikinci ürün koşullarında
performanslarını incelemek amacıyla tarla denemeleri 2008 ve 2009 yıllarında
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Koruklu Araştırma İstasyonu’nda yürütülmüştür.
Denemede bitkisel materyal olarak 15 adet at dişi mısır çeşidi kullanılmıştır.
Deneme tesadüf blokları deneme deseninde 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür.
Ekimler 03 Temmuz 2008 ve 04 Temmuz 2009, hasat ise 18 Kasım 2008 ve 11 Kasım
2009 tarihlerinde yapılmıştır. Bakım işlemleri tekniğine uygun olarak yapılmıştır.
Araştırmada; tane verimi ile birlikte çiçeklenme süresi, bitki boyu, koçan yüksekliği,
hasatta tane nemi, tane/koçan oranı gibi özellikler de incelenmiştir. İki yılın
ortalamasında en yüksek tane verimi 1261 kg/da ile DKC 6120 isimli çeşitten elde
edilirken, en düşük tane verimi 1024 kg/da ile Alinea çeşidinden elde edilmiştir.

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

verimine ulaştığı bildirilmiştir (Öktem, 2005). Farklı araştırmacılar (Öktem ve
Öktem, 2009; Coşkun ve ark., 2011a, Coşkun ve ark., 2011b) tarafından Harran
ovası ikinci ürün koşullarında at dişi mısırda yüksek tane verimleri elde ettiklerini
bildirmiştir.

2. MATERYAL VE METOT
Araştırma Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Şanlıurfa ilinde GAP Tarımsal
Araştırma Enstitüsü Koruklu Araştırma İstasyonu’nda yürütülmüştür. Deneme
yerinin toprakları kırmızı kahverengi toprak grubundan olup, ağır bünyeli ve
geçirgenliği iyidir (Dinç ve ark. 1988).
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Anahtar Kelimeler: Kurak-yarı kurak iklim, Çeşit, Adaptasyon, Tane Verimi,
Mısır

1. GİRİŞ

Yalçın COŞKUN*
Ayşe COŞKUN***
İslim KOŞAR**

Ülkemizde mısır üretimi son yıllarda tane ürün ve silaj amacı ile gittikçe
artmaktadır. Yazlık yetişme tabiatlı bir bitki oluşu nedeniyle ikinci ürün tarımında
ve ekim nöbeti sistemlerinde kolaylıkla yer bulabilen mısır bitki kurak ve yarı
kurak iklim kuşağında ilave sulama yapılarak yetiştirilmektedir. GAP (Güneydoğu
Anadolu Projesi) bölgesi gibi KOP (Konya Ovası Projesi) bölgesi de kurak - yarı kurak
iklim kuşağında yer almaktadır. Dolayısıyla her iki bölgede de yetiştirilebilecek
mısır çeşitleri aynı adaptasyon özelliklerine sahiptirler. Bahse konu bölgelerde
mısır bitkisinin ekim alanının artması ile birlikte bölgeye uyumlu çeşitlerin
tohumluk ihtiyacı da artmıştır. Birçok mısır çeşidi kontrolsüz bir şekilde üreticiye
sunulmaktadır. Kendilerine sunulan çeşitlerden memnun kalmayan çiftçiler mısır
tarımından uzaklaşmaktadır. Bu sebeple bölgeye uygun çeşitler belirlenmeli ve
demonstrasyonlar ile çiftçilere tanıtılmalıdır.
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Üreticilerimiz kaba yem sıkıntısının yaşandığı dönemlerde genelde hayvanlarını
zorunlu olarak, besin maddesi içeriği düşük tahıl samanı ile beslemektedir. Silaj,
besin maddelerindeki değer kaybını en aza indiren su içeriği yüksek, kaba yem
özelliği ile tarımı ileri ülkelerde yoğun olarak kullanılmaktadır (Kılıç, 1997). Bugün
bilinçli hayvancılık yapılan işletmelerde silo yemi, hayvanların kış beslenmesinde
verimliliği güvence altına alan önemli bir uygulamadır (Kılıç, 1986). Çok yönlü
kullanım alanına sahip mısırın son yıllarda yeşil yem ve silaj üretimi ile ekim
alanı artmıştır. Birim alan veriminin yüksekliği, silaj yapımına uygunluğu ve elde
edilen silajın besleme değerinin yüksekliği gibi nedenlerle tercih edilen türler
arasındadır. Mısır silajı çok ekonomik olup, sulu tarım yapılan yerlerde dekardan
8-10 ton silaj elde edilebilir. 8 -10 ton mısır silajının besin değeri yaklaşık 26 ton
arpaya eşdeğerdir (Aytuğ ve Karaman, 1996).
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Harran ovası ana ve ikinci ürün koşullarında 10 adet tek melez mısır çeşidinin
performanslarını belirlemek amacıyla yürütülen bir çalışmada; ikinci ürün
koşullarında çiçeklenme gün sayısı, bitki boyu, koçan yüksekliği, bin tane ağırlığı,
tane/koçan oranı ve tane verimi bakımından istatistiki anlamda farklılıklar
olduğu ve tane veriminin 682.8 ile 966.8 kg/da arasında değiştiği bildirilmiştir
(Dok, 2005). Harran ovası ikinci ürün koşullarında 17 adet at dişi melez mısır
genotipinin adaptasyonu üzerine yapılan bir çalışmada; koçan uzunluğu, koçan
kalınlığı, koçanda sıra sayısı sırada tane sayısı, koçanda tane sayısı ve tane verimi
bakımından genotipler arasında istatistiki anlamda farklıklar çıktığı, Pegaso, Sir,
Doge, Rx.788, BC.723 ve DK. 743 isimli çeşitlerin 1000 kg/da’ın üzerinde tane

Şekil 1. Şanlıurfa ve Konya illeri uzun yıllar (1969-2012) iklim verileri

Araştırmanın yürütüldüğü Şanlıurfa ili uzun yıllar (1969-2012) iklim verileri ile
Konya ili uzun yıllar (1969-2012) iklim verileri paralellik göstermektedir (Şekil 1).
Deneme materyali olarak 15 adet ticari at dişi mısır çeşidi kullanılmıştır.
Araştırmada; tane verimi ile birlikte, çiçeklenme süresi, bitki boyu, ilk koçan
yüksekliği, hasatta tane nemi, tane/koçan oranı incelenmiştir. Denemelerde 4
tekerrürlü Tesadüf Blokları deneme deseni uygulanmıştır. Ekimler 03 Temmuz
2008 ve 04 Temmuz 2009, hasat ise 18 Kasım 2008 ve 11 Kasım 2009 tarihlerinde
yapılmıştır. Denemede 24 kg/da saf azot (10 kg/da ekimden hemen önce 20.20.0
formunda, 14 kg/da boğaz doldurma ile birlikte AN %33 formunda) ve 10 kg /
da saf P2O5 (tamamı ekimden hemen önce 20.20.0 formunda) uygulanmış olup
tava usulü olarak 7 kez sulama yapılmıştır. Dar ve geniş yapraklı yabancı otlar ve
zararlılara karşı kimyasal mücadele yapılmıştır. Parsel büyüklüğü ekimde; 5 m x

* Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lapseki Meslek Yüksek Okulu, ycoskun33@hotmail.com.tr
** Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, acoskun33@hotmail.com
*** GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Şanlıurfa, islimkosar@hotmail.com
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0.7 m x 2 sıra = 7 m2 olarak ayarlanmış ve ekim sıra arası 70 cm., sıra üzeri 20
cm olarak yapılmıştır. Hasat 7 m2 alandan gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilere
varyans analizleri ve AÖF (Asgari Önem Farklılığı) testi TARİST istatistik paket
programı kullanılarak yapılmıştır.

Çizelge 1’i incelediğimizde; denemede çiçeklenme süresinin 52-57 gün, bitki
boyunun 250–290 cm, ilk koçan yüksekliğinin 90-128 cm, hasatta tane nem
içeriğinin % 18-29, tane koçan oranının %79-86 ve tane veriminin 1024-1261 kg/
da arasında değiştiği görülmektedir. Bulgularımız bazı araştırıcılar (Öktem, 2005;
Öktem ve Öktem, 2009; Dok, 2005; Coşkun ve ark., 2011a; Coşkun ve ark., 2011b)
ile uyumludur.

3. BULGULAR ve TARTIŞMA
Denemelerden elde edilen verilere uygulanan varyans analizleri sonucunda
incelenen tüm özellikler için çeşitler arasında istatistiki açıdan farklıklar tespit
edilmiştir (p<0.05). İncelenen özelliklere ilişkin ortalama değerler ile AÖF çoklu
karşılaştırma grupları Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1. İncelenen özelliklere ait iki yıllık ortalama değerler ve AÖF çoklu karşılaştırma testi sonuçları.

Çeşit Adı

Tane Verimi
(kg/da)

Hasatta
Tane Nemi
(%)

Tane/Koçan
Oranı (%)

İlk Koçan
Yüksekliği
(cm)

Bitki Boyu
(cm)

Çiçeklenme
Süresi (gün)

P 3394

1.147 EF*

20,9 I*

81,3 EFG*

109,6 D*

267,1 EF*

55,3 CD*

OSSK 713

1.100 FG

26,3 BC

80,5 GHI

128,0 A

277,6 CD

56,1 ABC

DKC 5783

1.173 BC

22,7 H

86,4 A

105,0 F

262,6 G

53,8 E

DKC 6589

1.201 B

23,9 G

82,8 CD

118,5 C

280,8 C

56,9 A

DKC 6120

1.261 A

24,3 FG

86,4 A

95,4 I

253,0 I

55,0 D

RX 770

1.101 FG

26,8 B

81,0 FGH

102,4 G

264,1 FG

54,9 D

En yüksek tane verimi DKC 6120 çeşidinden elde edilmesine rağmen
çiçeklenme süresi ve hasatta tane nemi özellikleri de birlikte değerlendirildiğinde
ikinci ürün tarımı için DKC 5783 ön plana çıkmaktadır.
Yapılan korelasyon analizleri sonucunda; Tane verimi ile çiçeklenme süresi,
bitki boyu ve hasatta tane nemi arasında negatif yönlü önemli korelasyon tespit
edilirken, tane verimi ile tane/koçan oranı arasında pozitif yönlü ve önemli
korelasyon olduğu belirlenmiştir (Çizelge2).
Sonuç olarak Harran ovası ile benzer iklim özelliklerine sahip bölgelerde tane
mısır üretiminde tatminkâr verimler elde edilebileceği anlaşılmaktadır. Bölge
çiftçilerine tane ürün ve silaj amaçlı mısır tarımı için yüksek verimli çeşitlerin yanı
sıra son yıllarda ülkemizde sorun olmaya başlayan yaprak hastalıklarına dayanıklı
çeşit olmalarına da önem verilmelidir. Çeşit adaptasyon denemeleri yürütülürken
çeşitlerin bu tip hastalık etmenlerine karşı dayanıklılığının da incelenmesinde
fayda vardır.

DKC 6022

1.180 BC

24,9 EF

82,0 CDE

107,4 DEF

263,1 G

54,9 D

KAYNAKLAR

PR32W86

1.149 DE

25,3 DE

80,0 I

109,4 DE

290,6 A

57,0 A

ANONİM, 2013. Devlet Meteoroloji İşleri. www.dmi.gvo.tr.

ALINEA

1.024 H

24,3 FG

82,7 CD

90,5 J

257,6 H

55,5 BCD

SABIA

1.095 G

23,9 G

81,9 DEF

99,0 H

267,4 EF

56,4 AB

ALPAGA

1.152 CD

25,8 CD

79,7 EFG

95,5 I

268,7 E

55,4 CD

FAVORI

1.053 GH

29,3 A

80,5 GHI

122,5 B

285,8 B

56,6 A

GALACTIC

1.068 GH

20,1 J

82,9 C

90,0 J

252,9 J

52,4 F

TIMIC

1.090 G

18,4 K

83,9 B

86,6 K

250,9 J

53,8 E

MARKET

1.149 EF

22,5 H

80,3 HI

107,0 EF

274,1 D

55,0 D

AÖF değeri

49,842

0,736

0,985

2,451

3,650

0,908

*:Aynı harf ile gösterilen ortalamalar arasında istatistiki açıdan (p>0.05) fark yoktur.

Çizelge 2. İncelenen özellikler arası korelasyon analizleri sonuçları

Çiçeklenme
süresi
Çiçeklenme
süresi
Bitki boyu

AYTUĞ, C. N., KARAMAN, M. 1996. Süt Sığırı Yetiştiricisinin El Kitabı. 1. Topkim Araştırma Grubu
Yayını, İstanbul.
COŞKUN A., COŞKUN, Y., YILDIRIM, A., KOŞAR, İ., 2011a. Bazı At Dişi Mısır Genotiplerinin Harran
Ovası İkinci Ürün Koşullarına Uyumu. GAP VI. Tarım Kongresi, 09-21 Mayıs 2011, s:595-600, Şanlıurfa
COŞKUN A., COŞKUN, Y., KARA, O., 2011b. Harran Ovası İkinci Ürün Koşullarında Bazı At Dişi Mısır
Çeşitlerinin Verim ve Verimle İlişkili Özelliklerinin İncelenmesi. GAP VI. Tarım Kongresi, 09-12 Mayıs
2011, s:601-606, Şanlıurfa
DİNÇ, U., ŞENOL, S., SAYIN, M., KAPUR, S., GÜZEL, N:, 1988. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Toprakları
(GAT) I. Harran Ovası, TÜBİTAK, Tarım Ormancılık Araştırma Grubu, Güdümlü Araştırma Projesi Kesin
Sonuç Raporu, TAOG, 534, Adana.
DOK, M., 2005. Harran Ovasında Ana ve İkinci Ürün Mısır Yetiştiriciliğinde Bazı Mısır Çeşitlerinin
Verim ve Verim Unsurları Üzerine Araştırmalar. GAP IV. Tarım Kongresi 21-23 Eylül 2005 (1.Cilt)
Şanlıurfa, sayfa:861-866.

Bitki boyu

İlk koçan
yüksekliği

Tane/
koçan oranı

Hasatta
tane nemi

Tane verimi

0.648**

0.438**

-0.460**

0.654**

-0.666**

KILIÇ, A., 1997. Türkiye’de kaba yem üretimi ve yeterlilik düzeyi, Türkiye 1. Silaj Kongresi, Bursa.
11-18.

0.730**

-0.540**

0.567**

-0.344**

-0.338**

0.428**

-0.121ns

ÖKTEM, A.G., 2005. Harran Ovası Koşullarında Yetiştirilen Bazı Atdişi Mısır (Zea mays L. indentata)
Genotiplerinin Tane Verimi ve Koçan Özelliklerinin Belirlenmesi. GAP IV. Tarım Kongresi 21-23 Eylül
2005 (2.Cilt) Şanlıurfa, sayfa:1526-1533.

-0.380**

0.372**

İlk koçan
yüksekliği
Tane/koçan
oranı
Hasatta
tane nemi
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KILIÇ, A., 1986. Silo Yemi Öğretimi. Bilgehan Basımevi, Bornova, İzmir, 327 sayfa.

ÖKTEM A., ÖKTEM A.G., 2009. Bazı Atdişi Hibrit Mısır (Zea mays L. indentata) Genotiplerinin Harran
Ovası Koşullarında Performanslarının Belirlenmesi. HR.Ü.Z.F.Dergisi 13(2):49-58

-0.561**

**: özellikler arası korelasyon istatistiki açıdan önemli (p<0.05)
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Bu çalışmada Niğde ilinde 2010, 2011 ve 2012 yıllarında basit tesadüfi
örnekleme yöntemi ile belirlenen buğday yetiştiriciliği yapan 67 tarım işletmesi
ile anket yapılmıştır. Anket çalışmaları her yıl aynı tarım işletmeleri ile yapılmıştır.
Anket sonucu elde edilen bulguların en önemlileri şunlardır:

çalışmada, Niğde ilinde 2010, 2011 ve 2012 yıllarında buğday yetiştiriciliği yapan 67
tarım işletmesi ile anket yapılmıştır. Anket çalışmaları her yıl aynı tarım işletmeleri
ile yapılmıştır. Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Devlet Meteoroloji İşleri
Genel Müdürlüğü (DMİGM) ve Food and Agriculture Organization Satatistical
Databases (FAOSTAT) verileri ile çalışma alanında faaliyet gösteren Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlükleri kayıtlarından, benzer konuda çalışma yapmış
kişi ve kuruluşların çalışmalarından yararlanılmıştır.

ÖZET

Araştırma bölgesinde işletme başına toplam arazi varlığı 114 da’dır. Üretimi
yapılan ürünler buğday, patates, arpa,, slajlık mısır, yonca, şekerpancarı olarak
sıralanmaktadır.
Kuru ekmeklik buğday verimi 2010 ve 2011 yıllarında 230 kg/da ve 2012
yılında 153 kg/da olarak belirlenmiştir. Sulu ekmeklik buğday verimi 2010 yılında
441 kg/da, 2011 yılında 430 kg/da ve 2012 yılında 349 kg/da olarak belirlenmiştir.
Kuru alana en fazla ekilen buğday çeşitleri 2010 yılında Kamçı, Gerek-79,
Bezostaja-1, Kıraç-66 ve Altay-2000’dir. 2011 yılında Kamçı, Altay-2000, Gerek-79,
Bezostaja-1, Tosunbey, Bayraktar-2000 ve Kıraç-66’dır. 2012 yılında ise Kamçı,
Altay-2000, Bayraktar-2000, Tosunbey, Kıraç-66, Gerek-79 ve Esperia’dır.
Sulu alana ekilen en fazla ekilen buğday çeşitleri 2010 yılında Bezostaja-1 ve
Gerek-79 iken, 2011 yılında Bezostaja-1, Tosunbey, Gerek-79 ve Bayraktar-2000,
2012 yılında ise Tosunbey, Bezostaja-1, Gerek-79, Altay-2000, Bayraktar-2000 ve
Konya-2002 olmuştur.

Fatih ÖZDEMİR*
Murat KÜÇÜKÇONGAR**
Mustafa KAN***

Araştırma bölgesinde çiftçiler gerek kuru alanda gerekse sulu alanda buğday
üretimi sırasında ekilen tohum miktarı, herbisit kullanımı ve sulama dönemlerinde
de bilinçli ve ekonomik davranmamaktadırlar.
Anahtar Kelimeler: Niğde, Buğday Çeşitleri, Yaygınlık Oranı, Üretim Teknolojisi

1. GİRİŞ
Türkiye ekolojik yapı itibariyle, Dünyada buğday üreten önemli ülkelerden
birisidir. Geniş bir üretici kitlesince (yaklaşık 3 milyon tarım işletmesi tarafından)
üretilen buğday büyük ölçüde yurt içinde tüketilmektedir.
Halkın beslenmesinde önemli bir yeri olan un ve un mamulleri günlük kalori
ihtiyacının %60’ını karşılamaktadır. Türkiye’de kişi başına 200,10 kg’ı ekmeklik
buğday ve 28,60 kg makarnalık buğday olmak üzere toplam 228,70 Kg buğday
tüketilmektedir (TUİK,2013). Bu sonuçlar Türkiye’de buğdayın ne kadar önemli bir
madde olduğunu açıkça göstermektedir. Türkiye’de buğday üretiminin miktarında
sürekli bir dalgalanma mevcuttur. Buğdayda üretim alanının yıllar itibariyle
hemen hemen aynı düzeyde olmasına rağmen buğday üretim miktarındaki
dalgalanmalar verimden kaynaklanmaktadır. Verime doğal faktörler etki ettiği
gibi, kullanılan üretim teknikleri ve çeşitler de etki etmektedir.
Bu çalışmada Niğde ili buğday üretim yapan çiftçilerin üretim dönemi
boyunca kullandıkları teknolojilerle, yeni gelişmelerin ne derecede çiftçiye
aksederek uygulama alanı bulduğu tespit edilmeye çalışılmış, yapılan yüz yüze
görüşmelerde bu süreçte varsa aksamalar, darboğazlar belirlenerek çözüm
önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır.

2. MATERYAL VE METOT

14
16
186

KASIM

2.1. Materyal

2013
KONYA

Çalışmanın ana materyalini Niğde ilinde örnekleme yöntemi ile belirlenen
çiftçilerle yapılmış olan anket sonucunda elde edilen veriler oluşturmaktadır. Bu
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*** Dr. Zir. Müh. mustafakan@gmail.com. Bahri DAĞDAŞ Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, KONYA

NİĞDE İLİNDE
BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN
YAYGINLIĞININ
BELİRLENMESİ

2.2. Metot
2.2.1. Anket yapılan yerleşim yerlerinin belirlenmesinde kullanılan
metot
Araştırma bölgesinde bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe
müdürlüklerinden alınan yöreye ait tarımsal üretim deseni verilerine dayanılarak
gayeli örnekleme yöntemine göre buğday tarımının yoğun olduğu yerleşim
yerleri kuru alanların yoğun olduğu yerler ile sulu alanların yoğun olduğu yerler
dikkate alınarak ayrı ayrı belirlenmiştir. Daha sonra bu yerleşim yerleri içerisinden
yöreyi en iyi temsil edebileceği düşünülen köyler Gayeli Örnekleme Yöntemi’ne
göre tespit edilerek araştırma alanı belirlenmiştir.
2.2.2.Anket yapılan tarım işletmelerinin belirlenmesinde kullanılan
metot
Anket yapılacak köyler belirlendikten sonra anket sayısı basit tesadüfi
örnekleme yöntemine göre 67 olarak belirlenmiştir.
2.2.3.Anket yapılırken izlenilen metot
Araştırmada veri toplamak için kullanılan anket formları, araştırmanın amaçları
ve araştırma bölgesindeki özelliklere uygun olacak biçimde hazırlanmıştır. Tarım
İşletmelerine uygulanan anket ile;
a) İşletmenin arazi varlığı ve kullanımı,
b) Üretim deseni,
c) Buğday üretiminde hangi tohum çeşitlerini kullanıldığı,
d) Buğday üretim faaliyetlerinde girdilerin fiziki kullanım düzeyleri,
e) Buğday Üretiminde Kullanılan alet-ekipman ile kullanım zamanları,
f)
Sertifikalı tohum kullanım durumları
2.2.4.Verilerin ekonomik analizinde kullanılan metot
Anket ile toplanan veriler gözden geçirilerek çizelgeler oluşturulmuş, analiz
edilerek yorumlanmıştır. İşletmelerin ekonomik analizi ile elde edilen ortalamalar,
incelenen işletmelerden sağlanan verilerin ağırlıklı ortalaması şeklindedir.
Araştırmada
çeşitlere göre buğday kullanımının ekonomik analizi
amaçlandığından, bu amaç doğrultusunda çeşitlere göre buğday fiziki girdi
kullanımı ve maliyetleri analiz edilmiştir. Ürünlerin üretim maliyetlerinin
belirlenmesinde, işletmelerde bu üretim faaliyeti için toplanan işgücü ve
makine çeki gücü istekleri, girdi kullanım düzeyleri, verim ve fiyat, tamir-bakım
masrafları,amortisman, nakliye, kira bedeli, döner sermayenin faizi karşılığı ile ilgili
veriler esas alınmıştır. Maliyet hesaplanmasında, toprak hazırlığı, bakım ve hasat
işlemleri için yörede yaygın olarak uygulanan işlem sayısı, çeki gücü, işgücü ve
ekipmanlar dikkate alınarak model oluşturulmuştur. Üretim faaliyetinde kullanılan
gübre, ilaç ve tohum fiyatında çiftlik avlusu fiyatı esas alınarak hesaplanmıştır.
Buğday maliyetinin ekonomik analizinde kısmi bütçe analizi kullanılmıştır. Bu
yöntemle öngörülen değişiklik sonucu ortaya çıkan net çiftlik gelirindeki artış
veya azalış görülebilmektedir.
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Kısmi bütçeler genellikle dört temel unsuru içerir; Bunlardan, (A) Yapılmayan
masraflar ve (B) Yeni elde edilen gelir, (C) Yeni masraflar, (D) Vazgeçilen gelir.
Burada (A+B) toplamının (C+D) toplamından farkı öngörülen değişiklin karlılığını
gösterecektir. Şayet (A+B), (C+D) den büyükse öngörülen değişiklik çiftlik gelirini
arttıracak, aksi halde azaltacaktır (Küçükçongar ve ark. 2006).

Ürün Adı

Ekim Alanı Oranı (%)

Verim (Kg/da)

Buğday

44.61

349

Patates

14.35

3183

3.BULGULAR VE TARTIŞMA

Fasulye

12.64

279

3.1.Araştırma Bölgesinin Demografik Özellikleri,

Arpa

10.12

367

Ş.pancarı

8.96

5127

S. mısır

6.22

4385

Yonca

2.65

1463

Bağbahçe

0.44

1600

TOPLAM

100.00

Araştırma bölgesinde nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı Çizelge 1‘de
gösterilmiştir. Ortalama hanehalkı genişliği 5,30 kişi olup toplam nüfusun
%50.94 ‘ü erkek nüfus, %49.06’sı kadın nüfusu oluşturmaktadır. Ayrıca araştırma
bölgesinde nüfusun %43.59’u aktif nüfus olan 15-49 arası yaş grubunu
oluşturmaktadır (Çizelge 1).
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Çizelge 4. Araştırma Bölgesinde Sulu Alanlarda Üretim Deseninin Dağılımı (2012)

Çizelge 1. Araştırma Bölgesinde Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (Kişi)

İl Adı

0-6

7--14

15-49

50-+

TOPLAM

Genel
Toplam

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

Niğde

0,25

0,13

0,34

0,55

1,22

1,09

0,89

0,83

2,70

2,60

5,30

Toplam
Nüfusa
Oranı(%)

4.72

2.45

6.42

10.38

23.02

20.57

16.79

15.66

50.94

49.06

100.00

3.2. Araştırma Bölgesindeki İşletmelerin Arazi Varlığı, Tasarruf Şekli ve
Üretim Deseni
Arazi tarımsal üretimin vazgeçilmez temel öğesidir. Arazinin kıt ve arttırılamaz
olması, ona olan talebin nüfus artışı ile daha da yoğunlaşması, tarımsal üretimde
arazi mülkiyetinin ve kullanma şeklinin önemini gittikçe arttırmaktadır. Araştırma
bölgesinde incelenen işletmelerin işletme arazisi genişliği 114 dekar olup toplam
arazinin %85.09’u mülk arazi, %14.91’i kira ile tutulan arazi olarak bulunmuştur
(Çizelge 2). Niğde ilinde buğday yetiştiriciliğinin %58.05’i kuru arazide , %41.95’i
sulu arazide olduğu belirlenmiş olup TUİK 2012 yılı verilerine göre bu oranlar
%57.39 kuru alanda, %42.61 sulu alanda şeklindedir (TUİK,2013).
Çizelge 1. Araştırma Bölgesinde Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (Kişi)

Öz Mülk
(Da)
97

Kira
(%)

85.09

(Da)
17

Ortak
(%)

14.91

(Da)
0

İşletme Başına
Toplam Arazi
(%)

0.00

(Da)
114

(%)
100.00

Araştırma bölgesinde kuru alanda ekilen ürünlerin dağılımı incelendiğinde
buğday %53.45’lik ekim alanı ile ilk sırada iken bunu arpa, çavdar, yulaf ve nohut
takip etmektedir. Ayrıca, kuru alanda nadas alanı yaklaşık %25 oranındadır. Sulu
alanlarda ise en fazla ekilen ürünler buğday, patates, fasulye, arpa, şekerpancarı,
sılajlık mısır ve diğer ürünler şeklindedir (Çizelge 3, 4).
Çizelge 3. Araştırma Bölgesinde Kuru Alanlarda Üretim Deseninin Dağılımı (2012)

Ürün Adı

Verim (Kg/da)

Buğday

53.45

153

Nadas

24.64

0

Arpa

8.80

207

Çavdar

8.74

219

Yulaf

3.54

139

0.83

74

Nohut
TOPLAM
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Ekim Alanı Oranı (%)

100.00

3.4 Araştırma Bölgesinde İşletmelerin Buğdayda Kullanılan Çeşitlerin
Dağılımı ve Ekonomik Analizi
Niğde ilinde 2010, 2011 ve 2012 yıllarında kuru alana ekilen ekmeklik buğday
çeşitleri oransal payları Çizelge 5. ‘de gösterilmiştir. Niğde ilinde kuru alana ekilen
ekmeklik buğdayların ortalama verimi 2010 yılında 230 kg/da, 2011yılında 230
kg/da ve 2012 yılında 153 kg/da olarak belirlenmiştir. Araştırma bölgesinde TUİK
tarafından 2012 yılı için kuru alanda buğday verimi 157 kg/da olarak belirlenmiştir
(TUİK,2013). 2010 yılından 2012 yılına doğru Kamçı, Gerek-79 ve Bezostaja-1
buğday çeşidinin ekim alanında azalma olurken Altay-2000, Bayraktar-2000,
Tosunbey çeşidinde artma meydana gelmiştir (Çizelge 5).
Çizelge 5. Araştırma Bölgesinde Kuru Alanda Ekilen Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Ekim Alanı ve Verim Dağılımı

ÇEŞİT ADI

2010
Ekim Alan
Oranı
(%)

2011
Verim
(Kg/da)

Ekim Alan
Oranı
(%)

2012
Verim
(Kg/da)

Ekm Alan
Oranı
(%)

Verim
(Kg/da)

Kamçı

42.32

227

34.28

239

27.62

104

Altay-2000

12.43

256

28.31

200

25.56

195

Bayraktar-2000

0.00

0

3.03

160

14.08

189

Tosunbey

0.00

0

5.06

200

12.55

144

Kıraç-66

10.15

171

3.03

160

8.63

198

Gerek-79

23.56

229

23.26

283

5.18

282

Atay-85

0.00

0

0.00

0

3.32

160

Esperia

0.00

0

0.00

0

3.05

186

Bezostaja-1

11.53

262

3.03

188

0.00

0

TOPLAM/ORT

100.00

230

100.00

230

100.00

153

Araştırma bölgesinde kuru alanda ekilen Gerek-79 çeşidine göre kuru alanda
ekilen diğer buğday çeşitlerinin kısmi bütçe analizi hesaplanmış ve Çizelge 6’ da
gösterilmiştir. Araştırma bölgesinde 2010 yılında Gerek-79 çeşidine göre Kısmi
bütçe analizi yapıldığında Altay-2000 ve Bezostaja-1 çeşidinden elde edilen
dekara net gelir Gerek-79 çeşidinden daha fazla olarak belirlenmiştir. Bu durum
2011 yılı için Altay-2000, Tosunbey ve Bezostaja-1 olarak hesaplanırken 2012 yılı
için yalnızca Altay-2000 çeşidi olarak tespit edilmiştir.
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Çizelge 6. Araştırma Bölgesinde Kuru Alanda Ekilen Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Ekonomik Analizi

Araştırma bölgesinde sulu alanda ekilen Bezostaja-1 çeşidine göre sulu alanda
ekilen diğer buğday çeşitlerinin kısmi bütçe analizi hesaplanmış ve Çizelge 8’ de
gösterilmiştir. Araştırma bölgesinde 2010 yılında Bezostaja-1 çeşidine göre Kısmi
bütçe analizi yapıldığında Gerek-79 ve Tosunbey çeşidinden elde edilen dekara
net gelir daha az olarak belirlenmiştir. Bu durum 2011 yılı için incelendiğinde
Altay-2000 daha fazla Tosunbey, Gerek-79 ve Bayraktar-2000 daha az olarak
hesaplanmıştır. 2012 yılında ise Konya-2002 çeşidi Bezostaja-1 çeşidine göre
dekara 91 TL daha fazla net gelir sağlamıştır.

ÇEŞİT ADI

2010
Üretim Masrafları
(TL/da)

Toplam Gelir
(TL/da)

Kısmi Bütçe Analizi
(TL/da)

Gerek-79

111

133

0

Altay-2000

126

163

15

Kıraç-66

112

107

-27

Kamçı

110

110

-22

Bezostaja-1

123

176

31

Çeşit adı

2011

Gerek-79

131

138

0

Altay-2000

143

166

16

Bayraktar-2000

137

132

-12

Kamçı

136

120

-23

Tosunbey

139

155

9

Kıraç-66

133

118

-22

Bezostaja-1

139

151

5

ÇEŞİT ADI

2010
Üretim Masrafları
(TL/da)

Toplam Gelir
(TL/da)

Kısmi Bütçe Analizi
(TL/da)

Bezostaja-1

178

334

0

Tosunbey

180

301

-35

Gerek-79

175

202

ÇEŞİT ADI

-129
2011

Bezostaja

209

355

0

166

171

0

Tosunbey

218

328

-36

Altay-2000

171

211

35

Gerek-79

200

225

-121

Atay

133

86

-52

Bayraktar-2000

161

154

-12

Altay-2000

205

370

19

Esperia

189

164

-30

Bayraktar-2000

208

255

Kamçı

165

85

-85

Tosunbey

166

163

-8

Bezostaja

240

280

0

-3

Tosunbey

237

273

-4

Gerek-79

215

247

-8

Altay-2000

228

315

47

Bayraktar-2000

197

282

45

Konya-2002

249

380

91

Odeskaya

249

290

1

2012

Kıraç-66

154

156

Niğde ilinde 2010, 2011 ve 2012 yıllarında sulu alana ekilen ekmeklik buğday
çeşitleri oransal payları Çizelge 10. ‘da gösterilmiştir. Niğde ilinde sulu alana
ekilen ekmeklik buğdayların ortalama verimi 2010 yılında 441 kg/da, 2011 yılında
430 kg/da ve 2012 yılında 349 kg/da olarak belirlenmiştir. Araştırma bölgesinde
TUİK tarafından 2012 yılı için sulu alanda ekmeklik buğday verimi 350 kg/da
olarak belirlenmiştir (TUİK, 2013). 2010 yılından 2012 yılına doğru Bezostaja-1 ve
Gerek-79 buğday çeşidinin ekim alanında azalma olurken Tosunbey, Altay-2000,
Bayraktar, Konya-2002 çeşidinde artma meydana gelmiştir (Çizelge7).
Çizelge 7. Araştırma Bölgesinde Sulu Alanda Ekilen Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Ekim Alanı ve Verim Dağılımı

2010

ÇEŞİT ADI

Tosunbey

2011

2012

Ekim Alan
Oranı

Verim

Ekim Alan
Oranı

Verim

Ekim Alan
Oranı

Verim

(%)

(Kg/da)

(%)

(Kg/da)

(%)

(Kg/da)

6.41

423

14.25

419

37.81

312

Bezostaja

72.57

497

56.92

473

30.85

384

Gerek-79

21.02

256

9.04

231

10.75

329

0.00

0

2.83

477

5.52

387

Altay-2000
Bayraktar-2000

0.00

0

8.76

350

4.80

350

Konya-2002

0.00

0

0.00

0

3.60

467

Odeskaya

0.00

0

0.00

0

2.88

400

Çetin

0.00

0

3.96

400

1.63

588

Ekiz

0.00

0

1.70

750

1.44

667
300

Esperia

0.00

0

0.00

0

0.72

Kamçı

0.00

0

2.54

300

0.00

0

100.00

441

100.00

430

100.00

349

TOPLAM/ORT
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Çizelge 8. Araştırma Bölgesinde Sulu Alanda Ekilen Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Ekonomik Analizi

Gerek-79

Çeşit adı
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ÇEŞİT ADI

-99
2012

3.5. Araştırma Bölgesinde İşletmelerde Bilinçli Girdi Kullanım Düzeyi
Tarım topraklarının verimli olabilmesi ve verim güçlerinin korunabilmesi ancak
çeşitli şekillerde kaybolan besin maddelerinin, gübre uygulamaları sonucunda
toprağa geri kazandırılması ile mümkündür.
Tarımsal uğraşılarda amaç , birim alandan daha fazla ve nitelikli ürün almaktır.
Üretim potansiyelinden gereğince yararlanmak ve üretimi artırmak için teknolojik
gelişmeleri yakından izlemek ve üretim girdilerini bilinçli bir biçimde uygulamak
gerekmektedir. Tarımsal üretimin artırılmasında gübreleme en önemli faktörler
arasında yer almaktadır. Gübrelemede verilecek gübre çeşidi ve miktarının
yanında bitki yetiştirilecek topraklarda var olan bitki besin maddeleri miktarının
bilinmesine gereksinim duyulmaktadır.
Tarım sektöründe azot, fosfor ve potasyumlu gübrelerin giderek artan
miktarlarda kullanılması, diğer besin elementlerine olan ihtiyacı yükseltmiş
ve magnezyum, kükürt gibi makro besin elementleriyle, birçok mikro besin
elementlerinin noksanlıkları görülmeye başlanmıştır.
Bu besinlerin yeterli düzeyde bitkiye sağlanamadığı hallerde, ürün kaybı
olmakta, kalite özellikleri bozulmakta ve ürünün pazar değeri de düşmektedir.
Sonuç da üretici azot, fosfor ve potasyumlu gübreleri kullanmasına rağmen karlı
bir çiftçilik yapamamakta, zarar etmektedir. Bu nedenle bilinçli ve ekonomik bir
gübreleme yapabilmek için tarla toprağının analiz edilerek verilecek gübre çeşit
ve miktarının belirlenmesi önem kazanmaktadır (Anonim, 2006).
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Araştırma bölgesinde işletmelerin toprak analizi yaptırma durumları
araştırılmış ve araştırma bölgesi işletmelerin %11.94’ü toprak analizi yaptırdıklarını
belirlenmiştir. Toprak analizi yaptıran çiftçilerin %87.50’si analiz sonucu tavsiye
edilenlere uygun hareket etmediklerini belirtmişlerdir.

Bezostaja-1, Kıraç-66 ve Altay-2000’dir. 2011 yılında Kamçı, Altay-2000, Gerek-79,
Bezostaja-1, Tosunbey, Bayraktar-2000 ve Kıraç-66’dır. 2012 yılında ise Kamçı,
Altay-2000, Bayraktar-2000, Tosunbey, Kıraç-66, Gerek-79 ve Esperia’dır.

Araştırma Bölgesinde işletmelerin % 6.90 ‘ı yörede kuru alanda ekilen ekmeklik
buğday için dekara tavsiye edilen 20 Kg tohum ile ekim yapmaktadır. Yörede
işletme başına ortalama 24,50 Kg/da tohum ile ekim yapılmaktadır. Araştırma
bölgesinde sertifikalı buğday tohumu kullanım oranı %27.59’dur. Sertifikalı
tohum vadeli alma oranı %37.50 olup vadeli olarak Tarımsal kooperatiflerden
temin edilmektedir. Sertifikasız tohum kullananların %9.52’si dekara 20 kg tohum
ile ekim yapmaktadır. Sertifikalı tohum kullananların hiçbiri dekara 20 kg tohum
atmamaktadır. Çiftçilerin %31’i buğdayda tohum ihtiyacını kendi üretiminden ve
%14’ü akrabasından temin etmekte olup bu durum buğday verimine olumsuz
etki etmektedir.
Herbisit, süne ilacı ve gübre uygulamalarında da bilinçli kullanım düzeyi
düşüktür. Özellikle süne ilacı hem yabancı ot ilacı ile birlikte hem de buğday dane
olum döneminde uygun olmayan ekipmanlarla atılmaktadır.
Toprak Mahsülleri Ofisinin kalite kriterlerine göre buğday alımına
başlamasından sonra bölgede buğday kalitesini artırma yöntemleri olarak bir bilgi
kirliliği vardır ve bu durum dekara atılan gübre miktarını olumsuz etkilemektedir.
Çizelge 12. Araştırma Bölgesinde Kuru Alanda Ekmeklik Buğdayda Bilinçli Girdi Kullanım Düzeyi

TEKNOLOJİLER

Bilinçli Kullanım Düzeyi (%)

Tohum Miktarı (20 Kg/da)

6.90

Herbisit (100-150 mlt/da veya 1 g/da)

72.41

Gübre (6-7 Kg Saf N/da)

41.37

Araştırma Bölgesinde işletmelerin % 22.85 ‘i yörede sulu alanda ekilen
ekmeklik buğday için dekara tavsiye edilen 20 Kg tohum ile ekim yapmaktadır.
Sertifikalı tohum kullananlar ortalama 25,5 kg/da, sertifikasız tohum kullananlar
28 kg/da tohum ile ekim yapmakta olup Yörede işletme başına ortalama 26,5 Kg/
da tohum ile ekim yapılmaktadır. Herbisit, süne ilacı ve gübre uygulamalarında da
bilinçli kullanım düzeyi düşüktür (Çizelge 13).
Çizelge 13. Araştırma Bölgesinde Sulu Alanda Ekmeklik Buğdayda Bilinçli Girdi Kullanım Düzeyi

TEKNOLOJİLER

Bilinçli Kullanım Düzeyi (%)

Tohum Miktarı (20 Kg/da)

22.85

Herbisit (100-150 mlt/da veya 1 g/da)

74.28

Gübre (12-14 Kg Saf N/da)

45.71

SONUÇ
Bu çalışmada Niğde ilinde 2010, 2011 ve 2012 yıllarında basit tesadüfi
örnekleme yöntemi ile belirlenen buğday yetiştiriciliği yapan 67 tarım işletmesi
ile anket yapılmıştır. Anket çalışmaları her yıl aynı tarım işletmeleri ile yapılmıştır.
Anket sonucu elde edilen bulguların en önemlileri şunlardır:

Sulu alana ekilen en fazla ekilen buğday çeşitleri 2010 yılında Bezostaja-1 ve
Gerek-79 iken, 2011 yılında Bezostaja-1, Tosunbey, Gerek-79 ve Bayraktar-2000,
2012 yılında ise Tosunbey, Bezostaja-1, Gerek-79, Altay-2000, Bayraktar-2000 ve
Konya-2002 olmuştur.

NİĞDE İLİNDE
BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN
YAYGINLIĞININ
BELİRLENMESİ

Araştırma bölgesinde kuru alana ekilen buğdaydan önce tarla nadasa
bırakılırken, sulu alana ekilen buğdaydan önceki bitki %30’u patates, %23’ü
fasulye, %20’si şekerpancarı, %10’u buğday, %8’i arpa ve %9 diğer ürünlerden
oluşmaktadır.
Araştırmada bulunan önemli sonuçlardan biri çiftçilerin buğday yetiştirme
teknikleri konusunda yanlış uygulamalarının fazla olmasıdır.
Dekara atılacak tohum miktarı olsun, gübre olsun , mücadele ilacı olsun
tavsiyelere uymamaktadırlar. Tohum ve gübre miktarlarını çok fazla atmaktadırlar.
Araştırma bölgesinde çiftçilerin %56.72’si tohum ekiminde mibzer yerine gübre
atma fırfırını kullanmaktadırlar. Bölgede çiftçiler tarımsal ilaç kullanımı sırasında
alet ekipmanların kalibrasyonunu yapamadıklarını ve ilaçlama sırasında her
bölgeye eşit dozda ilaç düşüremediklerini bildirmişlerdir. Ayrıca çiftçilerin %20
.90’ı buğday tarlalarında hiçbir yabancı ot mücadelesi yapmamaktadır.
Bölgede yapılan bir diğer yetiştirme tekniği yanlışlığı sulama konusunda
yaşanmaktadır. Çiftçiler buğday bir sulamada verilen su miktarını
ayarlayamamaktadır.
Çiftçi uygulamalarında yapılan bir diğer yanlış ise aynı tarlaya uzun süre art
arda buğday ekmeleri ve aynı tohumu kullanmalarıdır. Bu durum hem verime
hem de kaliteye etki etmektedir. Bir diğer yanlış uygulama ise sulu alanlar için
tavsiye edilen buğdayı kuru alana , kuru alan için tavsiye edilen buğdayı sulu
alanlara ekmeleridir.
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Araştırma bölgesinde işletme başına toplam arazi varlığı 114 da’dır. Üretimi
yapılan ürünler buğday, patates, arpa,, slajlık mısır, yonca, şekerpancarı olarak
sıralanmaktadır.
Kuru ekmeklik buğday verimi 2010 ve 2011 yıllarında 230 kg/da ve 2012
yılında 153 kg/da olarak belirlenmiştir. Sulu ekmeklik buğday verimi 2010 yılında
441 kg/da, 2011 yılında 430 kg/da ve 2012 yılında 349 kg/da olarak belirlenmiştir.
Kuru alana en fazla ekilen buğday çeşitleri 2010 yılında Kamçı, Gerek-79,
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ÖZET
Türkiye, Suni Tohumlama uygulamasına 1926’da Rusya’dan sonra ikinci
başlayan ülke olmasına rağmen, bu metod ıslah çalışmalarında yeterince
kullanılmadığından,
diğer ülkelerin oldukça gerisinde kalınmıştır. Suni
tohumlama, yüksek verimli bir inekten elde dilecek buzağı sayısını artırmaz ancak
yüksek verim potansiyeline sahip boğanın sperması kullanılarak birçok yavruya
aktarılmasını sağlar. Dünyada son 20 yılda yeni biyoteknolojik uygulamalar
yüksek verimli hayvan üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Türkiye de hayvansal üretimin artırılması yönünde geniş çaplı çalışmalara
girilmiş, ancak üretim talebin gerisinde kalmıştır. Türkiye’de ıslah çalışmaları hep
süt yönünde olmakla birlikte, et veriminin de artırılması, birim hayvandan kısa
sürede yüksek verimin elde edilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Bugün gelinen
noktada eldeki genetik materyalden daha iyi yararlanabilmek için embriyo
transferi teknolojisinin de uygulamaya konulması ve geliştirilmesi gerekmektedir.
Türkiye’de genetik kapasitesi yüksek hayvanlardan elde edilmiş spermaya olan
ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Yetiştiricilerin sperma ihtiyacı, verim seviyesi tam
olarak bilinmeyen boğalardan veya yurtdışından ithal edilerek karşılanmaktadır.

Şükrü DURSUN*
Fatih ÖZDEMİR**
Oktay OKUR***
N. Kürşat AKBULUT****

Konya Ovası Projesi (KOP) bölgesinde sığırlarda genetik ilerlemenin
sağlanabilmesi için boğa seçiminde uygulanması gereken en hızlı yöntemlerin
başında baba bir üvey kızkardeş (half-sib testing) verimlerinin karşılaştırılması
gelmektedir. Son yıllarda, özellikle verim kayıtlarının yeterli şekilde tutulamadığı
ülkelerde baba bir üvey kızkardeş sürüler oluşturabilmek amacıyla Multiple
Ovulasyon ve Embriyo Transferi (MOET) yöntemi uygulanmaktadır. sunulan
çalışma ile bu Metod literatürlerle özetlenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Suni Tohumlama, Boğa, Sperma, Embriyo transferi, MOET

1. GİRİŞ
Bu çalışmanın temel amacı; Türkiye’de son yıllarda; kaliteli, adaptasyon
kabiliyeti yüksek ve daha az su tüketen damızlık hayvana olan ihtiyaç hızla
artmaktadır. Türkiye’nin iklim ve coğrafi yapısına adaptasyon kabiliyeti en iyi olan
ırkların sayısı arttırılmalı yada geliştirilmelidir. Bu ırkın sayısının artırılması için
biyoteknolojik yöntemlerin kullanılması ve bu teknolojiin yetiştirici şartlarında
uygulanmasının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Sahada bu teknolojiyi
kullanacak kamu/özel sektör uygulayıcılarının eğitimlerinin sağlanabilmesi için
uygun altyapının oluşturulması kaçınılmaz bir geçektir. Bu teknoloji ve MOET
yönteminin kullanılması Türkiye’nin ihtiyacı olan kaliteli sperma sağımlarının
yapılacağı boğaların elde edileme sürecini de kısaltabilmektedir.
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Türkiye, Dünya’da Suni Tohumlama uygulamasına Rusya’dan sonra 1926 yılında
ikinci olarak başlayan ülkedir. Ancak başlangıçtaki bu hız, ıslah çalışmalarına
yeterince yansıtılamadığından, suni tohumlama yapılan ülkelerin oldukça
gerisinde kalınmıştır (Gökçen 2010). Suni tohumlama da bir biyoteknolojik
uygulamadır fakat yüksek verimli bir inekten elde dilecek buzağı sayısını
artırmaz. Ancak yüksek verim potansiyeline sahip boğanın sperması kullanılarak
birçok yavruya aktarılmasını sağlar (Alpan 1989). Dünyada son 20 yılda yeni
biyoteknolojik uygulamalar yüksek verimli hayvan üretiminde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Türkiye’de ise biyoteknolojik uygulamalar suni tohumlamanın
ilerisine geçememiştir (Gökçen 2010, Alpan 1989). Ayrıca Türkiye’de suni
* Dr.,Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, sukrudursun70@hotmail.com
** Zir. Yük. Müh.Bahri Dağdaş Uluslararası Tar. Arş. Enstitüsü Müdürlüğü fatihozde@hotmail.com
*** Zir. Yük. Müh.Bahri Dağdaş Uluslararası Tar. Arş. Enstitüsü Müdürlüğü, oktayİokur@hotmail.com
**** Veteriner. Hekim.Bahri Dağdaş Uluslararası Tar. Arş. Enstitüsü Müdürlüğü, nkakbulut@hotmail.com
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tohumlamada kullanılmak üzere üretilen spermalar test edilmemiş boğalardan
elde edilmektedir. Yüceer ve Özbeyaz (2007) yapmış oldukları çalışmada
Hayvancılıkta ileri ülkelerin kendi sığır ırklarının ıslahını sağladıkları ve ülkelerinin
ihtiyacı olan et, süt ve spermayı ürettikleri gibi ihtiyaç fazlasını hayvansal ürünleri
ihraç ederek Ülke ekonomisine önemli katkı sağladıklarını bildirmektedirler.

3. TÜRKİYE VE KOP BÖLGESİNDE HAYVANCILIK İŞLETMELERİ
Türkiye de 3.075.650 tarım işletmesinin 2.147.068’i (%69,8) aynı zamanda
hayvancılıkta yapmaktadır. Türkiye’de 2011 yılında 12.386.337 baş sığır
varlığı bulunmaktadır (TÜİK , GTHB Nisan 2013). Türkiye Büyükbaş hayvan
varlığının %9’unu oluşturan KOP bölgesinde bulunan hayvancılık işletmelerinin
üretimlerinin ve gelirlerinin arttırılması gerekir. Konya Ovası Projesinin kapsadığı
dört ildeki hayvancılık işletmeleri ve hayvan sayıları Tablo 1’de özetlenmiştir.
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Tablo 1. KOP Bölgesindeki Hayancılık İşletmeleri

Hayvancılık İşletme Sayısı (Ad.)

Hayvan Sayısı (Baş)

Büyükbaş

Küçükbaş

Büyükbaş

Küçükbaş

Konya

72.431

12.680

642.540

2.000.000

Niğde

9.000

3.700

130.000

500.000

Aksaray

23.028

2.530

187.000

417.000

Karaman

5.865

2.800

65.000

480.000

Toplam

110.324

21.710

1.024.540

3.397.000

(HAYGEM 2013, Konya, Niğde, Aksaray ve Karaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Md. 2013).

Türkiye de hayvansal üretimin artırılması yönünde zaman zaman bazı geniş
çaplı çalışmalara girilmiş ve önemli başarılar da elde edilmiştir. Ancak üretim, daha
hızlı yükselen talebin gerisinde kalmıştır (Gökçen 2010). Ayrıca Türkiye’de ıslah
çalışmaları hep süt yönünde olmuştur oysa et veriminin de artırılması ve artan
ihtiyacı karşılamaya yönelik çalışmalarda yapılmadır (Aydoğan ve ark. 1997). Bu
talebi karşılamak hayvan ıslahı ile mümkündür. Böylece birim hayvandan sağlıklı
olarak en yüksek verimin elde edilmesi ve kısa sürede ulaşılması bir zorunluluk
haline gelmiştir (Aydoğan ve ark. 1997, Gökçen 2010). Hayvancılığın geliştirilmesi
amacıyla yapılan çalışmalardan birisi de geniş çaplı gebe düve ithalatıdır. Kültür
ırkı hayvanların sayı ve oranının artması, hayvansal üretim konusunda olumlu
gelişmelere neden olmuşsa da bazı adaptasyon sorunlarından dolayı istenen
sonuç alınamamıştır (Kumlu ve Akman 1999). Adaptasyon kabiliyeti yüksek, iklim
değişikliği ve kuraklık nedeniyle su tüketimi diğer ırklara göre daha düşük olan
ırklarla çalışılması gerekliğini ortaya koymaktadır (Aydoğan ve ark. 1997). Bugün
gelinen noktada eldeki genetik materyalden daha iyi yararlanabilmek ve süreci
hızlandırmak için embriyo transferi teknolojisinin de uygulamaya konulması ve
geliştirilmesi gerekmektedir (Kumlu ve Akman 1999).
Türkiye’de yapılan çalışmalar süt ihtiyacının karşılandığını ancak et açığının
hala devam ettiğini ortaya koymaktadır. Türkiye nüfusunun et ihtiyacının
karşılanması için etçi ve daha az su tüketen sığır ırklarının yetiştirilmesine Doğu
Anadolu ve İç Anadolu Bölgeleri uygundur (Aydoğan ve ark. 1997).
Türkiye’de genetik kapasitesi yüksek hayvanlardan elde edilmiş spermaya olan
ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Halen ülkemizde uygulanan suni tohumlama
sayısı boğa altı inek ve düvelerin %50’sinin de altındadır (Gökçen 2010). Örgütlü
yetiştiricilerin test edilmiş boğalardan elde edilen spermaya olan ihtiyaçları sürekli
artış göstermektedir. Yetiştiricilerin ihtiyacı olan spermalar, verim seviyesi tam
olarak bilinmeyen boğalardan veya yurtdışından ithal edilerek karşılanmaktadır.
Sperma ithalatı kısa vade de çözüm olabilir ancak hayvancılığı gelişmekte ve
birçok ülke için model olan Türkiye gelecekte kullanacağı test edilmiş spermaların
büyük bir kısmını hatta tamamını yurt içinden karşılaması ilerleyen yıllarda da
ihraç edebilmesi gerekmektedir.
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Tablo2. Yıllara göre ithal edilen ve Türkiye de üretilen sperma miktarı (doz). (TÜGEM 2010)

mevcut popülasyondan damızlık değeri en yüksek olan ve sayıları bir kaç yüz
başı geçmeyen inek ile damızlık değeri yüksek bir kaç boğa sperması kullanılarak
elit bir sürü kurulmaktadır. Bundan sonra dışarıdan hayvan alınmamaktadır.
Burada yetiştirilen boğalar popülasyondaki sürülerin ıslahı için suni tohumlama
istasyonlarına gönderilmektedir (Yüceer ve Özbeyaz 2007). Yukarıdaki literatür
bilgiler göstermektedir ki; MOET yöntemi uygulamaları sürüde birim zamanda
sağlanan genetik ilerlemeyi arttırmakta ve hızlandırmaktadır.

Yıllar

İthal Sperma

Yurt İçinde Üretilen

2000

299.000

1.188.786

2001

363.000

1.237.458

2002

481.912

1.146.383

2003

574.000

968.728

2004

1.061.000

714.529

2005

1.735.000

1.916433

2006

2.217.000

2.569.810

2007

3.451.557

2.814.189

2008

2.228.765

2.237.764

2009

3.427.608

1.976.494

Toplam

15.838.842

16.770.574

Türkiyede suni tohumlama uygulaması yeterli olmamasına rağmen önemli
miktarda sperma ithal edilmektedir. Diğertarftan, ithal edilen her spermanın
ülkemize uygun olup olmadığı, kalitesi, üretici ülkelere güven gibi konular
gündeme gelmektedir. Bu durumda ülkemizde kendi şartlarımıza uygun yüksek
verimli damızlık sığır yetiştirme amacıyla boğa ve sperma üretiminin kaçınılmaz
ve ivedilikle çözüm bekleyen konular arasında olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır.
Tablo3. Yıllara göre kamu ve özel veteriner klinikleri tarafından yapılan suni tohumlama sayıları (TÜGEM 2010)

Yıllar

Toplam

2000

708.710

2001

622.396

2002

328.531

2003

614.134

2004

847.660

2005

1.702.091

2006

2.110.104

2007

2.654.717

2008

2.090.679

2009

2.142.247

TOPLAM

13.821.269

3. HAYVAN ISLAHINDA MOET YÖNTEMİ
Sığırlarda boğa seçiminde uygulanan yöntemlerden bazıları da ana-baba
bir öz (ful-sib testing) ve baba bir üvey kızkardeş (half-sib testing) verimlerinin
karşılaştırılmasıdır (Düzgüneş ve ark 1996, Akman 1998, Kumlu 2003). Son
yıllarda, özellikle verim kayıtlarının yeterli şekilde tutulamadığı ülkelerde, anababa bir öz (ful-sib) ve baba bir üvey (half-sib) kızkardeş sürüler oluşturabilmek
amacıyla MOET yöntemi uygulanmaktadır (Leitch ve ark. 1994, Kosgey ve
ark 2005). Bu amaçla belli sayıda donör inek ve bunları tohumlamak üzere
boğalar belirlenerek, süperovulasyon ve embriyo transferi tekniği ile öz ve üvey
kızkardeşlerin bulunduğu sürü oluşturulur (Mpofu ve ark. 1993). Almanyada
yürütülen bir MOET programında 15 donör ve 3 boğa kullanılarak 34 dişi ve 40
erkek olmak üzere toplam 74 buzağı elde edilmiş ve yapılan testlerden sonra
erkek buzağılardan 5’i damızlık boğa olarak seçilmiştir. Makedonyada yapılan
başka bir MOET uygulamasında da 6 farklı boğadan elde edilerek transferi yapılan
226 embriyodan 67 dişi buzağı elde edilmiş, seçim kriteri olarakta süt miktarı,
süt yağı ve proteini oranları esas alınmıştır (Medić ve ark 1999). Bu uygulamada,
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Islah yöntemlerinden biride yarım MOET uygulamasıdır. Yarım MOET 32 baş
üstün verim özelliklerine sahip donör (vericiler) ve 256 baş recepient (taşıyıcı)
inek ve yüksek verim özelliklerine sahip 8 boğanın sperması kullanılmaktadır. Bu
uygulamadan elde edilen erkek boğa adayları teste tabi tutulmaktadır.
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Test edilmeye aday boğa elde edilme süresini kısaltmak için ovumpickap,
İnvitro fertilizasyon (IVF) teknikleri kullanılarak süre daha da kısaltılabilmektedir.
Progeny test süresi bahsi geçen yöntemle beş yıl olarak hesaplanmaktadır. Bu
zamanı kısaltabilen Geneomik seleksiyon yöntemi mümkün olması durumunda
(bazı ırklar için bu mümkündür) faydalanılabilir. seleksiyon beş yıllık zamanı iki
yıl kısaltarak üç yılda sonuç vermektedir (Özbeyaz ve kocakaya 2011).
Mevcut sürülerde değişik sebepler nedeniyle her yıl yüksek verimli hayvanlar
kesime sevk edilmektedir. Bu hayvanların kesime gönderilmelerinin en büyük
nedeni infertilitedir. Konu ile ilgili yapılan çalışmalar da bunu desteklemektedir.
İnfertilite nedenleriyle Dünya’da her yıl ineklerin %30’unun, Türkiye’de ise
%50’den fazlasının sürüden uzaklaştırıldığı bildirilmektedir (Yaylak 2003, Kaya ve
Gülyüz 2005, Kaya ve ark 2005).
Bu uygulama ile yüksek ırk özelliğine sahip dişi ve erkek damızlıklar yetiştirilerek,
bu hayvanlardan elde edilecek olan et, süt ve spermalar gerek KOP bölgesinde
gerekse ülke genelinde yaygın olarak yetiştirilen esmer ırk sığırların zaman içinde
ıslahı sağlanmış, ayrıca sperma ithalinden kaynaklanan döviz kaybının önüne
geçilebilir. Ayrıca MOET yöntemi uygulaması ülkemizde yeni bir çalışma olup
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyasindeki bazı Araştırma Enstitülerinde
uygulanmaya çalışılmaktadır. Ancak bu bu yöntemin ivedilikle hayata geçirilmeli
ve bu konuda yeterli sayıda eleman yetiştirilmelidir. Bu çalışmaların getireceği
yararları kısaca başlıklar halinde sıralarsak;
• Ülkemizdeki suni tohumlama laboratuarlarının yüksek verim kabiliyetine
sahip daha az su tüketen Türkiye koşullarına uygun ırk boğaya olan ihtiyacının
karşılanması,
• Yüksek et ve süt verimine sahip damızlık hayvanlar elde edilmesi,
• Birim hayvandan elde edilen verim ve gelirin artırılması,
• Bölge yetiştiricilerine üstün verimli damızlık verilmesi,
• Hayvancılık işletmelerinin gelirlerinin artması,
• İşletme sahiplerinin ve ailelerinin ekonomik refahlarının artması.
• İşletmenin karlılığı arttığı için işletmelerin kapanmasının engellenmesi/
azalması
• Türkiye’de embriyo transfer teknolojisi ve ilgili tekniklerinin yerleştirilmesi,
• Ülkemizde MOET programının uygulamaya aktarılması.

4. HAYVAN ISLAHININ SOSYO-EKONOMİK VE BİLİMSEL FAYDALAR:
Hayvancılık alanında gelişmiş ülkeler uyguladıkları ıslah programları sonucu
ihtiyaçları olan et, süt verimi yüksek hayvanlara ve suni tohumlama boğalarına
sahiptirler. Ülkemiz ise bu ülkelerin pazarı durumundadır.
Bu çerçevede ülkemizde de en kısa zamanda ıslah çalışmalarının başlaması ve
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ülkemiz şartlarına uygun et, süt verimi yüksek hayvanlar ve test edilmiş boğaların
yetiştirilmesi gerekmektedir.
Biyoteknolojik uygulamalar hayvancılıkta gelişmiş ülkelerde rutin çalışmalar
haline gelmiştir. Örneğin Avrupa’da 1990 yılından sonra embriyo transferi
yapılan inek sayısı yılda 100 bini aşmıştır. Türkiye’de ise bu sayı henüz bir istatistik
oluşturabilecek sayıya ulaşmamıştır. Türkiye de üretilen ve transfer edilen embriyo
sayıları ile ilgili bir veriye ulaşılamamış ancak 2009 yılı dahil olmak üzere 2.408
adet embriyo yurt dışından ithal edilmiştir.
Halen embriyo transferi çalışmaları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına
bağlı birkaç araştırma enstitüsünde ve bazı Üniversitelerde tez çalışmaları olarak
sürdürülmektedir. Rutin uygulamalara aktarılamamıştır.
Tablo 4. Dünyada yapılan embriyo transferi sayıları.

1991

1997

2003

Afrika

1,918

8,766

6,454

Kuzey Amerika

88,246

124,953

213,911

Güney Amerika

12,582

35,254

98,767

Asya

22,299

49,724

118,753

Avrupa

115,685

127,522

128,235

Toplam

239,72

360,656

540,795

Türkiye’nin Avrupa Birliği yedinci çerçeve planında hedeflediği bilgiler
doğrultusunda ülkemizde 2013 yılı ve sonraki hedeflerine ulaşılması için
ülkemizde suni tohumlama ile hayvan ıslahının yapılması ve genetik olarak
yüksek hayvanların oluşturduğu sürüler oluşturmak gerekmektedir. Bunun için
de kaliteli boğa spermasına gereksinim duyulmaktadır.

5. HAYVAN ISLAHININ MEVCUT PLAN ve STRATEJİLERLE
UYUMU
Sunulan konu TÜBİTAK’ın ilgili grubu olan Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik
Araştırma Grubu’nun, Veteriner-Hayvancılık alt grubunda öncelikli konu
başlıklarından “Hayvan ve balık ıslahı ile entansif üretimde, embriyo üretimi,
transferi, dondurulması, cinsiyet kontrolü vb. biyoteknolojilerin geliştirilmesi ve
yaygın kullanımı” ile ilişkilidir.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bağlı Tarımsal Araştırmalar ve
Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından oluşturulan “Uygulama Fırsat
Alanları Sınıflandırılmasında” TAGEM Araştırma Fırsat Alanları, Programları ve
önceliklerinde yüksek önceliğe sahiptir. Türkiye’nin Avrupa Birliği yedinci çerçeve
planında hedeflediği “Türkiye’de 2013 yılı ve sonraki hedeflerine ulaşılması için
ülkemizde suni tohumlama ile hayvan ıslahının yapılması ve genetik olarak
yüksek hayvanların oluşturduğu sürüler oluşturmak gerekmektedir. Bunun için
de kaliteli boğa spermasına gereksinim duyulmaktadır” ifadesi ile örtüşmektedir.
Hayvan ıslahı DPT’nin 2013-2015 Dönemi Kamu Yatırım Politikaları
Öncelikleri başlığı altındaki 8,13 ve 14. maddelerle doğrudan ilişkilidir. Türkiye
IX. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda Türkiye’nin tarım alanındaki sorunları içerisinde
“hayvancılık işletmeleri genelde küçük ölçekli olup, birim hayvan başına elde
edilen verimler düşük, yem bitkileri üretimi yetersiz ve suni tohumlama sayısı
uluslararası ortalamaların altında olduğu ve bununla ilgili gelişmelerin yetersiz
olduğu” belirtilmiştir. Bu nedenle bu tür çalışmalar ile ülke hayvancılığında hem
verim potansiyelinde hem de genetik potansiyelde bir ilerleme kaydedilmesi
beklenilmektedir. Yine bu tür çalışmalar Devlet Planlama Teşkilatı tarafından
hazırlanan IX. Kalkınma planında (2007-2013) “Ekonomik büyümenin ve sosyal
kalkınmanın istikrarlı bir şekilde yapılması için belirlenen beş stratejik amaç”ın
gerçekleşmesine, büyük katkı sağlayacaktır.
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ÖZET
Bozkır otu daha çok kurak, sıcak ve soğuk bölgelerin bitkisidir. Bozkır otu diğer
bitkilerin kendisiyle rekabet edemediği alanlarda(çöl ve taşlık alanlar, killi ve tuzlu
topraklar gibi) doğal olarak yetişir veya yetiştirilir. Dünyanın birçok bölgesinde
yetişmekte olan bu bitki kadar farklı sıcaklık ve yetişme ortamına kolay adapte
olan bitki sayısı çok azdır. Kumlu yerlerde, killi yerlerde ve dağlık(taşlık) yerlerde
yetişen bozkır otlarında bazı morfolojik farklılıklar görülebilir. Türkiye’nin birçok
yerindeki doğal meralarda bulunan bozkır otu, özellikleri sebebi ile küresel
ısınmanın arttığı, su kaynaklarının azaldığı, yanlış kullanım sonucu doğal dengenin
bozulduğu alanların değerlendirilmesi ve marjinal alanlarda mera oluşturularak
bu yerlerin ekonomiye kazandırılması yönünden önemlidir. Aynı zamanda bozkır
otu erozyon önleme çalışmalarında kullanılabilecek bir bitkidir.
Anahtar Kelimeler: Bozkır Otu (Kochia prostrata (L.), Mera Islahı, Erozyon

1-GİRİŞ

Ramazan ACAR*

Kurak ve yarı kurak alanlar dünyadaki toplam alanın yaklaşık %50’sini
oluşturmaktadır. Bu alanlar az yağış alan ve dolayısıyla düşük bitkisel üretim
potansiyeline sahip olan, aynı zamanda insan ve hayvanların yaşadığı yerlerdir.
Buralardaki insanların geçimlerini temin etmede hayvancılık önemli rol oynar.
Kurak ve yarı-kurak bölgelerde bitkisel üretimin yetersizliği hayvancılığı olumsuz
etkilemektedir. Bu yerlerdeki doğal alanlara bakılınca ot formundaki bitkilere
göre çalı ve ağaç forumdaki bitkileri yaşama şanslarının daha fazla olduğu
görülmektedir. Bu hayvan yetiştiricileri için önemli bir anahtardır. Geçimlerini
çoğunlukla hayvancılıktan sağlayan bu yerlerdeki insanların hayvanlarını
beslemede yardımcı olacak bitkilerin başında da çalı ve ağaçların önemli bir
seçenek olabileceği unutulmamalıdır. Bu anlamda bitki seçiminde dikkat edilecek
bazı hususlar; kurak ve yarı kurak yerlere uyum sağlayacak bitkileri seçmek için
öncelikle o bölgede doğal olarak yetişen bitkilerden yoksa o bölgenin şartlarına
en yakın olan ve uyum sağlayabileceklere öncelik vermek, hayvanlar için besleyici
ve yeterli yem verebilen toksik olmayan ve mümkün olduğu kadar uzun ömürlü
bitkiler seçmek, kurağa daha fazla dayanan kök/gövde oranı fazla derin köklü ve
hızlı köklenen bitkileri tercih etmektir. Dünyanın kurak ve yarı kurak bölgelerinde
bulunan ülkelerde hem erozyonun önlenmesi hem de insanların geçimini
sağladığı hayvancılığı devam ettirmesi için bitkisel temelli çözüm arayışları ve
uygulamaları bulunmaktadır(Acar ve Dursun, 2010; Acar ve ark., 2013). Toprak ve
iklim şartlarının olumsuz olduğu kurak yerlerde yapılacak suni meralarda çok fazla
hayvanı yeterince besleyecek yem elde etmek, otsu yapıdaki bitkilerle çok zordur.
Bu gibi yerlerde alternatif yöntemlere ve bitkilere özelliklede kurağa dayanıklı çalı
formunda ki bitkilere öncelik verilmelidir (Acar ve ark. 2010).
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2- BOZKIR OTUNUN BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ

2013
KONYA

Bozkır Otu(kohya) çok yıllık olup Chenopodiceae (ıspanakgiller) familyasına
ait bir bitkidir(2n=18,36,54). Botanik kaynaklarında çok yıllık, yarı çalımsı bir
gövdeye sahip olduğu belirtilmiştir. Ana kök ortalama 3,5 m kadar derinlere
inebilmektedir. Kökler derinlere inebildiği gibi yanlara da yayılabilmektedir.
Köklerin yaygın ve derinlere inebilmesi sayesinde bozkır otu kuru ve çöl yerlerde
yetişebilmektedir. Bozkır otunun gövdesi ve sapları, toprak üstü organlarının
tamamı kültürü yapıldığında 1-2 yılda tabi şartlarda 3-5 yılda meydana gelir.
Gövdenin büyümesi bitkinin beslenme alanına bağlıdır. Bitki örtüsü arttıkça,
gövdelerindeki sapları seyrek ve kısa olur. Gövdenin rengi kırmızı, sarı, yeşil,
boz veya beyaz, kirli beyaz olup değişebilir. Bitki gövdesi dik veya yatık olabilir.
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Bozkır otunun sapları kök tacından çıkar. İkinci derecede dallanmalar meydana
gelir. Sürgünler bir yılda 30-40 cm uzunluğunda sapları oluşturur. Bozkır otu
biçildikçe otlandıkça alttaki sürgünlerden saplar meydana gelir. Bozkır otunun
boyu ortalama 60-80 cm olabilmektedir. Saplarının üst kısımları tüylü veya tüysüz
olabilir. Bozkır otunun yaprakları küçüktür. Yapraklar ip ve iğ şekline benzer.
Sıcak bölgelerde yaprak şekilleri küçülür, bitki ve yaprakların tüylülükleri artar.
Yapraklarının renkleri ekolojik faktörlere ve kültür işlemlerine göre değişmektedir.
Çiçekleri salkım veya bileşik salkım şeklindedir. Çiçekler bir araya gelerek çiçek
yumağı oluştururlar. Salkımların büyüklüğü ve salkımdaki çiçek yumağı sayısı
bitkinin ömrü ve beslenmesi ile değişmektedir. Bozkır otu genelde yabancı
döllenmektedir. Çiçek tozları rüzgârlarla taşınmaktadır. Bozkır otunun tohumu
meyve kabuğu içindedir. Tohum uzun süre saklanamaz(Acar, 2006; Acar ve Dursun,
2011). Bozkır Otu çok farklı olmasına rağmen bazen Süpürge otu(Kochia scoparia)
ile karıştırılmaktadır. Süpürge otu yüksek boylanabilen(1 m’den fazla), tek yıllık,
oksalik asit miktarı fazla, hayvanlar tarafında yeşil ot olarak fazla tüketilmeyen ve
yem değeri Bozkır Otundan düşük olan bir bitkidir(Kettle ve Davison, 2012).
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3- UYUMU
Türkiye, Doğu Sibirya, Afganistan, Çin, Hindistan, Moğolistan, Tibet, Kafkaslarda
ve Türkistan da doğal olarak yetişmektedir. Deniz seviyesinden itibaren 2000-3000
m yükseklikte rahatlıkla yetişebilir. Bozkır Otu daha çok kurak ve sıcak bölgelerin
bitkisidir. Bozkır Otu diğer bitkilerin kendisiyle rekabet edemediği alanlarda
tabii olarak yetişir veya yetiştirilir. Kurağa ve sıcağı çok dayanıklı olan bu bitki
160-200 mm yağış olan bölgelerde bile rahatlıkla yetişebilir. Ekiminden sonraki
yıllarda -40, +400C’ye kadar rahatlıkla yaşayabilmektedir. Tohum olgunlaştırma
zamanı +540C kadar dayanabilmektedir. Bu bitki çöl alanlarda, taşlık alanlarda,
killi ve tuzlu topraklarda bile yetişir ve çok az bitki bu kadar değişken sıcaklık ve
yetişme ortamına uyum sağlayabilmektedir. Bozkır Otu kserofit bir bitkidir. Sıcağa
ve kurağa dayanaklıdır. Bozkır Otu aynı zamanda soğuğa ve tuzluluğa dayanıklı
nadir bitkilerdendir. Bozkır Otu çok geniş bir alanda yetiştiğinden farklı ekotipleri
oluşmuştur. Kumlu yerlerde, killi yerlerde ve dağlık(taşlık) yerlerde yetişen Bozkır
Otunda morfolojik farklılıklar meydana gelmiştir(Acar, 2006; Acar ve Dursun,
2011; Acar ve Özköse,2012).

4- TARIMI
Yalın ya da karışık olarak ekilebilir. Sıra aralığı 60-100 cm sıra üzeri 40-50 cm
bırakılmalıdır. Eğer çok yıllık baklagiller ve buğdaygillerle karışım halinde ekilecek
olursa sıra aralığının baklagiller ve buğdaygillerde 15-20 cm olması gerekir. Diğer
bir ifadeyle 2 Bozkır Otu sırası arasına 2-3 sıra karışıma giren bitkiler ekilebilir. Ekim
derinliğinin 0,5-1,5 cm arasında olması gerekir. Ekimde kullanılacak tohumluğun
taze olması şarttır. Çünkü bu bitki tohum canlılığını çok hızlı kaybeder. Ekim
yılında yabacı otlarla mücadele etmek verim artışına neden olmaktadır. Ekim
işlemi ekim makineleriyle yapılabildiği gibi serpme olarak ta yapılabilir. Tohum
serpildikten sonra tohum üzerinde tırmık merdane geçirilerek tohumun toprakla
teması sağlanır. Erken ilkbaharda kar örtüsünden tarlaya girme imkânı yoksa
tohumlar kar üzerine elle serpilerek ekim yapılmış olur. Karların erimesiyle birlikte
bu bitki tohumları sıcaklığın 2-4 0C olmasıyla çimlenmeye başlarlar. Yağışların
uygun olması halinde iyi bir ekim yapılmış olur. Çiçeklenmeden önce olan
vejetatif dallar otlatılabilir. Çiçeklenme başlamasıyla birlikte ot için biçim yapılır.
Zamanında biçilmiş ve iyi kurutulmuş Bozkır otunda % 8-18 ham protein bulunur.
Şartlara bağlı olarak 100-300 kg/dekar arası kuru ot alınabilir. Eğer tohum için
hasat yapılacak ise kültürü yapılan Bozkır Otundan yılın sonbaharında(Ekim
sonu-Kasım ayı) tohum alınabilir. Ancak bitkiler kendiliğinden tabiatta gelişiyorsa
2-3 yıllık bir gelişme dönemine ihtiyaç duyulur. Tohum verimi 10-30 kg/dekar
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arasında değişmekle birlikte daha fazla tohumda elde edilebilir. Tohum verimi
bölgelere veya çeşitlere göre değişebilir. Hasat edilen bitkiler kurutulduktan
sonra tohumları ayrılır(Acar, 2006; Acar ve Dursun, 2011).Ayını yıl elde edilen ve
uygun şartlarda depolanan tohum mümkünse 3-6 aylık süre içinde ekilmeli, geç
ekilen tohumun çimlenme oranı düşmektedir(Acar ve Özköse, 2012). Ekolojik
şartlar çok uygun değilse plastik fide kaplarında yetiştirilen Bozkır otu bu kaplarla
fide şeklinde uygun mevsimde dikilmek suretiyle merada yetiştirilir(Rvell, 2007;
Acar ve Özköse, 2012).

5- YEM DEĞERİ
Waldron ve ark.(2010), biyolojik verimin alttür ve çevre şartlarına bağlı
olduğunu, 100-200 mm yıllık yağış olan yerlerde 1000-1800 kg/ha verim verdiğini
bildirmiştir. Yine özellikle yaz sonu ve kış boyunca besleyici ve oldukça verimli
olduğunu, düşük tanen ve oksalata sahip olup, nitrat biriktirmediğini belirtmiştir.
İran’a getirilen Atriplex canascens ve iki doğal türün (Artemisia herba alba ve
Kochia prostrata) birbirleriyle ilişkili olarak faydalılıklarını belirlemek için yıl
boyunca koyunlara yedirilmiştir. Kochia faydalılıkta en yüksek, Artemisia en düşük
ve Atriplex ise ikisinin ortasında yer aldığı, Kazakistan’da ise Kochia prostrata‘dan
1690 kg/ha ortalama verim alınırken bununla karşılaştırılan Agropyron
cristatum’dan 957 kg/ha verim alındığı bildirilmiştir (Nemati, 1977; İbrahim, 2010).
ABD’de yapılan bir çalışmada Kochia prostrata ve Elytrigia elongata’nın farklı
oranlarda karışımı hayvan beslemede kullanılmış ve Kochia prostrata’nın düşük
kaliteli yemin sindirilebilirliğini arttırdığı, çiftlik hayvanları için kışlık beslemede
kullanılabileceği belirtilmiştir. Yine bu araştırmada Elytrigia elongata ve Kochia
prostrata’nın kuru madde oranları sırasıyla % 91.4 ve % 93.6 bulunurken, elde
edilen kuru madde içine CP, NDF ve ADF oranları Elytrigia elongata’ da % 3.6, %
77.7 ve % 50.6 bulunurken Kochia prostrata’da sırasıyla % 9.6, % 53.8 ve % 32.2
olarak bulunmuştur (Stonecipher ve ark., 2004).

6- SONUÇ
Dünyamızdaki artan nüfus sebebi ile beslenme bakımından yeterli olabilmek
için normal şartların bulunduğu yerlere ilave olarak marjinal alanlarında üretime
dahil edilmesi gelecekte düşünülen konulardan olacaktır. Bu nedenle bugün kısıtlı
kullandığımız veya faydalanamadığımız kurak ve yarı kurak alanlarında üretime
katılma çalışmalarının arttırılması gerekmektedir. Hatta insanların tükettiği artan
taze su ihtiyacı ve suyun azlığı, kısıtlı su ile veya atık su ile bitki yetiştirmesiyle
ilgili çalışmaların teşvik edilmesini de gündeme getirecektir(Dursun ve ark.,
2012). Bozkır Otu üretim açısından problemli olan bozulmuş arazilerin üretime
yeniden katılması, marjinal alanların değerlendirilerek yem üretim alanlarına
dönüştürülmesi, erozyonun önlenmesi, mera ıslahı ile yem üretimine katkı
sağlanmasında ve kendinden sonra ekilecek otsu bitkiler için öncü, çevresinde
mikroklima alan oluşturucu bir bitkidir. Yine gölet ve baraj havzalarında toprak
muhafazasında ve mera alanlarında otlatma mevsiminin uzatılmasında(sonbahar
ve kış otlatmasında) kullanılabilecek bir bitkidir. En önemlisi de bu coğrafyanın
bitkisidir.

Şekil 2. Bozkır Otunun fide yapısı(Acar ve Özköse, 2012)

KOP DOĞAL
ALANLARINDA
BULUNAN BOZKIR
OTU (Kochia
prostrata (L.) Schrad.)
BİTKİSİNİN ÖNEMİ
VE MERA ISLAHINDA
KULLANIMININ
AVANTAJLARI
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Tablo3. Yıllara göre kamu ve özel veteriner klinikleri tarafından yapılan suni tohumlama sayıları (TÜGEM 2010)
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ÖZET
Günümüzde demokratik toplumlarda karar verme ve bu karar sürecine yerel
katılım-yerel yönetimler için- önemli bir sorundur. Demokratik toplumlarda
yönetimler için asıl önemli olan, karar verme sürecine en çok katılımı sağlamak
ve geliştirmektir. Ayrıca daha geniş, kapsayıcı ve toplum katılımı için şeffaf bir
kamu harcama yönetimi bölgesel kalkınma için de anahtar bir rol sağlamaktadır.
Bölgesel kalkınmada bütçe saydamlığının sağlanmasında en önemli uygulama
araçlarından olan katılımcı bütçeleme kavramının gerçekleşme örneği “PB
UNIT” in mali açıdan etkin olup olmadığını örnekler bazında karşılaştırmalı
olarak göstermektir. Ayrıca örneklere dayalı rakamsal değerler belirlenmeye
çalışılacaktır. Bu çalışmanın temel amacı,
— Birincisi, “PB UNIT” örneğinden hareketle Türkiye için katılımcı
bütçeleme uygulaması ve bölgesel kalkınma açısından “PB UNIT” in kullanılıp
kullanılamayacağı ortaya konulacaktır.
— İkinci olarak, “PB UNIT” in hesap verilebilirlik açısından sonuçları ortaya
çıkartılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bölgesel kalkınma, Mali saydamlık, Yerel katılım, Kamu
harcaması, Karar verme

1. GİRİŞ
Cumhur DÜLGER

*

Günümüzde devlet bütçesi gerek hazırlanması ve de gerekse sonuçları
bakımından önemli bir kavramdır. Ekonomik sonuçları açısından devlet bütçesi
kavramı çoğu ekonomilerde, tüm ekonomik üretiminin en az üçte birini veya
daha fazlasını üretmektedir. Bu önemli ekonomik bir sonuçtur. Fakat en istikrarlı
ekonomiler ve başarılı demokrasilerde bile, vatandaşların (vergi ödeyicilerinin)
bütçe sürecine katılımı düşüktür. Bu katılım düşüklüğü olumsuz bir sonuçtur.
Sosyal refah ve gelişmişlik açısından bakıldığında, bu katılımın az olması modern
toplumlarda karşılaşılan en büyük sorunlardan biri olarak kabul edilmektedir.
(Kahn, 1993: 84). Bu sonuç aynı zamanda bütçe uygulamasında gerekli olan
mali kaynakların yetersizliğini sağlamaktadır. Ayrıca demokratik yönetim,
kamu görevlilerinin çıkarlarını karşılayacak biçimde kamu kaynakları tahsisininkullanımının- gerçekleştirilmesini sağlayabilmektedir.
Kamu kaynaklarının tahsisinde vatandaşların katılımı- ya da imkân sağlayan
katılımcı bütçeleme-bu uygulamayı gerçekleştirmede önemli bir araç olarak
kabul edilmektedir. (Ebdon ve Franklin, 2004: 32)
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KASIM

Makale de öncelikle, bütçeleme sürecine vatandaşın katılımı konusundaki
engeller ve sorunlar ortaya konulacaktır. Ayrıca teorik çerçeve ve yaklaşımlar
açıklanacaktır. Literatür de kabul edilen temel yaklaşım, etkin bir liderlik yanında
etkin bir vatandaş katılımının ideal olduğu ve bu uygulamanın bütçe oluşumundahazırlanmasında- vatandaşın doğrudan katılımını daha etkin sağlayabileceğidir.
Bu uygulamanın yanında kamu kaynakların belirlenmesinde STK vatandaş
katılımını kolaylaştıracağı ve böylece demokrasinin işlevleriyle birlikte katılımı
teşvik edeceği belirtilmektedir.
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Demokratik yönetimin sorunlarından biri bürokratik yönetim -korumacı
yönetim- ve hedeflerle ulaşmada etkili olan bürokratik yönetimden nasıl
uzaklaşılacağıdır ya da bu etkinin nasıl azaltılacağıdır. Demokratik katılım, devletin
karar alması ve devletin karar alma yönetimi uygulamada ve teoride önemli
ölçüde farklılık gösterir. Demokrasinin korumacı modelleriyle ilgilenen kuramcılar
vatandaşları kendini aşan devlet gücünden korumanın önemine vurgu yaparlar.
Bu uygulama, karar alma sürecinde kapsamlı ve doğrudan katılımı gerektirmez
fakat demokrasinin gelişimci ve doğrudan katılımcımodelleri bu uygulamanın
tersine, kamu karar alma sürecinde vatandaşların doğrudan dâhil edilmelerini
ve aktif vatandaşlık için bu kapasitenin geliştirilmesini demokratik yönetimin en
önemli amacı olduğunu düşünmektedirler.
Demokratik yönetimin temel sorunlarından biri kamu harcamaları iler ilgili
olarak hedeflerde etkili olan bürokratik yönetimin nasıl uzlaştırılacağıdır (Held,
2006). Kamu politikalarının oluşturulması ve yönetilmesine doğrudan katılımda
görevlilerin eylemleri daha dolaylı yöntemlerle vatandaş katılımının artırılmasına
gidilmesi günümüzde demokrasi kavramının merkezinde yer almaktadır. Ancak
bu katılım ve devletin karar alma ve yönetimin uygulamada ve teoride önemli
ölçüde farklılık göstermektedir. Demokrasilerde vatandaşlar kendini aşan devlet
gücü karşısındakarar alma sürecine doğrudan katılımkonusunda çekimser
durumdadır. Aslında, demokrasi kuramında, yönetilenlerin periyodik olarak
yöneticileri kaldırıp onların yerine geçme imkânı demokratik katılım için yeterli
görülmektedir fakat demokrasinin gelişimci, doğrudan ve katılımcı modelleri,
bunun tersine, kamu karar alma sürecine vatandaşların doğrudan dahil edilmeleri
ve aktif vatandaşlık kapasitesinin geliştirilmesinin demokratik yönetimin önemli
amaçlarından biri olmalıdır.
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3. KAMU MALİ YÖNETİMİNDE KATILIMCI BÜTÇELEME
KAVRAMI VE PBUNIT YAKLAŞIMI
Katılımcı Bütçeleme Kavramı Nedir?
Katılımcı bütçeyi açıklayabilmek için öncelikle “katılım” ve “bütçe” kavramlarını
açıklamak gerekmektedir.
Bütçe, belli bir süreyi kapsayan ve kaynak dağılımını düzenleyen özel yasanınsistemin- adıdır. Dolayısıyla kaynakların dağılımına-katılımcı veya değil, karar
verebilecek bir “kaynak” yoksa katılımcı bütçe süreci sadece göstermelik bir
uygulama olacaktır. Özellikle yerel yönetimlerde kaynaklar çoğunlukla “zorunlu
harcamalar” olarak adlandırılan personel ve idari giderlere, borç ödemelerine ve
devam eden yatırımlara ayrılmaktadır. (TEPAV, 2007:3) Yeni yatırımlara ayrılacak
kaynak ya hiç bulunmamakta ya da proje kredisi vb. yöntemlerle borçlanma
yoluyla temin edilmektedir. Bu durumda yapılacak kısıtlı yatırımların ne reye ve
nasıl harcanacağının belirlenmesine vatandaş düzeyinde katılım sonucu ortaya
çıkan önceliklerin belirlenmesi çok büyük önem taşımaktadır.
Katılımcılık, katılımcı bütçe sürecini “katılımcı” yapan etmenleri belirmek
katılımcılık kavramının tanımlanmasını daha kolay kılacaktır. Bu etmenler; (TEPAV,
2007:3)

2. BÜTÇE KATILIMINI SAĞLAMADA ANAHTAR KAVRAM:
DEMOKRATİK YÖNETİM

• Ne kadar vatandaşın ve örgütün katılarak öncelik tercihini beyan ettiğini
ifade eden “katılımın niceliği”,

Modern toplumlarda kabul edilen temel yaklaşım demokrasinin vatandaş
katılımını sağlayan en iyi yönetim biçimi olmasıdır. Bu yaklaşımının yanında
belirtilmesi gereken demokratik yönetimlerin sorunsuz olmadığıdır. Vatandaş
katılımında temel sorun nedir?

• Öncelik tercihlerinin nasıl gerekçelendirildiği, tercihlerin bilgiye dayalı olup
olmadığı ile ilgili olarak “katılımın niteliği”
• Tercihlerin hizmetlere ne ölçüde dönüştüğünün ve sürecin yaşam kalitesine
katkısının izlenebilirliği
• Oyunun kurallarının nasıl belirleneceği ve sürecin nasıl yönetileceğidir.

* Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, cumhur.dulger@gmail.com
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Katılımcı bütçeleme de yatırımlara ilişkin bilgi kaynağı görevini yerel yönetimler
yaparken talep tarafını vatandaşların ve sivil toplumun oluşturması gerekmektedir.
Hesap verme-hesap sorma ilişkisinin kurulabilmesi için hizmetlerden
yararlananların çıkarlarını savunan sivil toplum örgütleriyle hizmetleri sunan
kuruluşlar için bu uygulama gereklidir. Yerel yönetim bürokrasinin katılımcı
bütçe süreci üzerinde büyük bir ağırlığı bulunmaktadır. Her ne kadar katılımcı
bütçe uygulamaları sivil toplumun ve vatandaşların politika yapma sürecine
katılımını öngörüyor olsa da yerel yönetim bürokrasisi baskın rolü bulunmaktadır.
Tek kişilik bir katılımcılık, bütçe sürecini değişik etkilere açık hale gelmektedir.
Katılımcı bütçe sürecinin bir kayırmacılık modeli olarak kullanılmaması veya siyasi
yandaşlara kaynak aktarma uygulamasına dönüşmemesi için sürecin en başından
ortaklığa dayalı olarak kurulması ve temel kuralların belirlenmesi gerekir. Ortaklık
temel paydaşların katılımıyla oluşturulan bir komite şeklinde kurulabilir. Komite
katılımcı bütçe sürecinin kurallarını belirlemeli, sürecin aşamalarını izlemeli ve
mahalleli öncelikleri, kentsel öncelikler ve teknik öncelikleri ağırlık dereceleri
vererek yerel yönetimin referans alacağı yatırım alanlarının bütçe tavanlarını
hesaplamalıdır. Böyle bir komite içinde ilgili yerel yönetimin meclisinden
seçilecek üyelerin dağılımında sadece çoğunluk partisinin değil diğer partilerin,
en azından ikinci büyük partinin de temsil edilmesine dikkat edilmelidir. Bununla
birlikte komitenin üstlenmesi öngörülen işler süreklilik ve ayrıntılara hâkimiyeti
gerektirdiğinden komitenin etkin çalışabilmesi için üye sayısı makul bir düzeyi
aşmamalıdır. Dolayısıyla geniş paydaş katılımı ve komitenin üye sayısı arasında
bir denge kurulmalıdır. (TEPAV, 2007:4)
Katılımcı bütçeleme çoğunlukla yerel yönetimlerin harcama önceliklerinin
halkın katılımı ve tercihleri doğrultusunda belirlendiği ve bütçe ödeneklerinin
buna göre belirlendiği bir süreci tanımlamaktadır. 1989 yılında Brezilya’nın
Porto Alegre kentinde temelleri atılan süreç bugün farklı biçimlerde Arjantin’den
Kanada’ya, Fransa’dan İngiltere’ye dünyada yüzlerce şehirde bir yerel demokrasi
modeli olarak kullanılmaktadır.(TEPAV, 2007:1)
Mevcut deneyimler sonucu katılımcı bütçe modelinin en önemli yararı olarak
vatandaşların aktif katılımını temel alması kabul edilmektedir. Uygulamada
katılımcı bütçe bir demokrasi pratiği aracılığıyla toplumsal öncelikleri yeniden
düzenleyerek sosyal adaletin teşvik edilmesi olduğunu da göstermektedir.
Yıllık dönemler halinde uygulamanın izlenip değerlendirildiği bir döngü
içinde tekrarlanan model yerel yönetimlerin vatandaşa karşı hesap verme
sorumluluğunu yerine getirmesini ve kaynakların etkili bir şekilde kullanımını
sağlanmasını amaçlamaktadır. Ayrıca halkın yeni yatırımların belirlenmesi ve
mevcut hizmetlerin geliştirilmesiyle ilgili kaynak dağılımın yapıldığı bu sürece
katılımı vatandaşlık bilincini de geliştirmektedir. (TEPAV, 2007:1)
PBUnit Yaklaşımı Nedir?
PBUNIT (participatorybudgetingunit- katılımcı bütçeleme birimi KBB) katılımcı
bütçeleme kavramında yeni bir yaklaşımdır. KBB uygulaması aslında temel olarak
katılımcı bütçeleme esaslarına dayanmaktadır. Yeni bir içerik olarak, internet
uygulamalarının bu sürece dahil edilmesini, yüz yüze ve online görüşmelerin
karar verme sürecine katılımını içermektedir. KBB uygulamasının, katılımcı
bütçelemenin geleneksel rolünü ve uygulama alanını genişletmeyi amaçladığını
söyleyebiliriz.(PB360, 2011:1)
KBB uygulamasının temel yaklaşımı: “daha azla daha fazla dır” (morewithless).
KBB kamu harcamalarına katılımı değiştirmek için hedeflenmiş bir alternatif
sunmaktadır. (PB360, 2011:1) KBB uygulamasının en somut örneği ise izwe adındaki
modeldir. Bu model üç temel esasa dayanmaktadır. Bunlar, sosyal medya, kamu
katılımı ve sivil toplumdur. Ayrıca KBB izwe modeline bağlı mevcut uygulamadaki
sorunlar ve bu sorunların çözümü için üç farklı aşama tanımlamaktadır. (PB360,
2012:4) Bu aşamalar aşağıda gösterilmektedir.
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KBB uygulama sonuçları ve bütçe katılımı açısından sağladığı başarıları şöyle
açıklayabiliriz. Öncelikle KBB uygulama alanı İngiltere’dir. KBB ile ilgili ilk olarak
belli amaçlar belirlenmiştir. Bu amaçlar, bütçeyle ilgili kararlara katılımda bireylerin
ilgi alanını yönlendirmek, online müzakere ve yayın araçları kullanarak topluluklar
oluşturmaktır. Daha sonrada KBB bileşenleri tanımlanmıştır. Bu bileşenler,
Stratejik destek: KBB mümkün olduğu kadar mevcut süreç ve öncelikler
göre entegre, sürdürülebilir, konjonktürel strateji tasarlamak için çalışmalar
sağlamalıdır.
Teslimat: KBB ihtiyacına bağlı olarak bu bütçe okuma yazma çalıştayları, genel
paydaş toplantıların düzenlenmesi, program teslimatı ve değerlendirme alanları
için destek sağlamalıdır.
Eğitim: KBB süreçlerin başarılı adayların kapasitesini daha artırabilmek için
uyumu oluşturmalıdır.
Teknolojik kurulum ve destek: KBB her katılımcı için kendi sosyal web platformu
sağlamalıdır.
KBB net uygulama sonuçları ise şunlardır. Birincisi maliyet tasarrufudur. Maliyet
tasarrufu, yerel düzeyde en düşük maliye katılımını sağlayabilmektedir. Ayrıca
KBB sabit bir toplumun oluşmasını sağlamaktadır. Yani sürekli gelişen bir toplum
anlayışı oluşmaktadır. KBB güçlü toplum kavramına öncülük yapmaktadır. Karar
alam süreci daha güçlü ilişkilere dayalı olarak gerçekleşmektedir. KBB, meşruiyet
kavramını zorunlu hale getirmektedir.

4. SONUÇ
Tüm bu açıklamalar doğrultusunda Türkiye açısından KBB uygulanıp
uygulamayacağını değerlendirdiğimizde şu açıklamaları yapabiliriz.
KBB kullanılan temel yaklaşım farklı alternatifler arasında tercihlerin
yapılmasıdır. Bu alternatiflerin nasıl ve kimler tarafından belirlendiği, sürecin
kalitesini ve sonuçlarını doğrudan etkilemektedir. Alternatiflerin sınırlı olması
halkın gerçek önceliklerine yanıt verilememesi anlamı taşımaktadır. Alternatiflerin
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iyi tanımlanmaması ise halkın tercihlerinin istendiği gibi yorumlanması
gerekmektedir. Burada siyasi etkinin en az düzeyde olması gerekir. Yani siyasi
etkinin olmadığı katılımcı bir ortamda uzlaşma hedef olarak kabul edilmelidir.
Arıca 5018 sayılı kanunda yer alan kavramlar yani katılımcı bütçe sürecinde hesap
verme / hesap sorma, stratejik planlama ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı
muhakkak sağlanmalıdır. Çünkü bu kavramlar KBB temelini oluşturmaktadır.
Sonuç olarak kısıtlı bütçe ödeneklerinin bulunduğu bir ortamda maliyeti azaltıcı
bir yöntem kabul edilen KBB Türkiye uygulaması mümkün fakat gerekli eğitim ve
altyapı çalışmaları için zamana ihtiyaç olduğu çok açıktır.
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ÖZET:
Ülkemizde Çölleşme sorununun en yoğun ve çarpıcı yaşandığı KonyaKarapınar (İç Anadolu) Bölgesidir. Sorunun büyüklüğü 1960’larda ilçenin
taşınmasını dahi gündeme getirmiştir. Bu sosyal ve çevresel sorunun önüne
geçilmesi için 1960’ların ortasında Topraksu teşkilatı tarafından başlatılan ve
yaklaşık 180.000 da’lık alanda yürütülen Erozyon Önleme Projesi çok kısa sürede
başarıya ulaşarak kumul hareketlerinin durdurulması başarılmıştır. Buna karşın
2000’lı yıllara gelindiğinde yeterli bütçenin olmaması nedeniyle koruma alanında
bakım sorunları ortaya çıkmış ve sayıları yüz binlerle tanımlanan ağaç ve fidanlarda
kurumalar oluşmuş, deneme alanlarında sulama yapılamaması nedeniyle tarımsal
etkinlikler azalmıştır. Rüzgâr erozyonu konusunda Dünya literatürüne girmiş
olan Karapınar ilçesi rüzgâr erozyonu önleme sahasındaki koruma ve geliştirme
tedbirlerinin sürdürülebilir arazi yönetiminden uzaklaşması tehlikenin yeniden
ortaya çıkması ihtimalini doğurmuştur. Bunun yanı sıra bir dönem bölgede örnek
gösterilen ve yöre halkına rehberlik eden proje değerini yitirmeye başlamıştır.
Kurum olarak 2007 yılı ve sonrasında yapılan sürdürülebilir arazi yönetimine dair
yeni proje ve çalışmalarla yeni yaklaşımlar ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çölleşme, Sürdürülebilir Arazi Yönetimi, Erozyon,
Karapınar

1.GİRİŞ
Çevre sorunların temeli insan kaynaklı olup, bu sorunların ortaya çıkmasında
insanların tutum ve davranışları etkili olmaktadır. Doğal kaynaklar olarak ifade
edilen hava, toprak ve su gibi kaynakların sınırsızcasına kullanılmak istenmesi,
zaman içerisinde bu kaynakların kalitesinin bozulmasına ve miktarının
azalmasına neden olmuştur. Doğal kaynakların kullanımında görülen bu bilinçsiz
ve hoyratça davranışların önüne geçebilmek için doğal kaynakları kullanırken
yapılan yanlışlıkların giderilmesi gereklidir. İnsan etkisinin ve zararının olmadığı,
bitki örtüsünün bozulmadığı yerlerde erozyondan bahsetmek pek de doğru
olmaz. Problemin kaynağı insanlar olduğuna göre, çözüme de buradan başlamak
gerekir. Bu konuda yapılması en kolay, en ucuz ve en etkili tedbir doğal kaynakları
kullanan insanların eğitilmesi ve bilgi toplumu niteliği kazandırmak gereklidir.
Doğal kaynaklar içerisinde en kötü kullanıma sahip olanı şüphesiz Toprak’tır.
Toprağın asla yok olmayacağı ve sınırsızlığı gibi yanlış düşünceler neticesinde
başta erozyon olmak üzere pek çok sebepten dolayı topraklarımız kaybolmaktadır.
Verimli toprakları çeşitli şekillerde taşınarak kaybolmaktadır. Aslında kaybolan
sadece verimli topraklar değil aynı zamanda geleceğimizdir (Çanga, 1995).
Dünya üzerinde son 50 yılda; aşırı otlatma nedeniyle 679 milyar ha ve diğer
yanlış uygulamalarla yaklaşık 155 milyar ha alan insan eliyle bozulup erozyona
maruz kalmıştır. Bu miktar dünyadaki toplam ekilebilir arazinin yaklaşık %17’sini
meydana getirmektedir (Doğan, 1995).
Sürdürülebilirlik kavramı her tip üretim ya da girişimin mutlak surette en az
bir kaynak talep ettiği ve bu kaynağın kullanımının hem kendi, hem de diğer
kaynak kullanıcıları açısından meydana gelebilecek olumsuz etkilerinin en aza
indirgenmesi temeline dayanmaktadır (Pezik, 2011).
Sürdürülebilirlik, yakın geçmiş ve yakın geleceğimiz etrafında şekillenmeye
başlayan, daimi olma yeteneği olarak adlandırılabilir. Ekoloji bilimindeki anlamı ise
biyolojik sistemlerin çeşitliliğinin ve üretkenliğinin devamlılığının sağlanmasıdır
diye ifade edilmektedir.
Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılı tanımına

* Yrd. Doç. Dr.,Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lapseki MYO, cetinpalta@comu.edu.tr
** Zir.Yük.Müh. Konya Toprak Su ve Çöl. ile Müc. Araş. İst. Müd.,erdalgonulal@hotmail.com
*** Zir.Yük.Müh. Konya Toprak Su ve Çöl. ile Müc. Araş.İst.Müd.,alicarkaci@konyatapraksu.gov.tr
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göre: “İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini
tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir
kılma yeteneğine sahiptir.” Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ve refah
seviyesini yükseltme çabalarını, çevreyi ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam
kalitesini koruyarak gerçekleştirme yöntemidir (UÇEP, 2005)
Günümüzde erozyon sonucunda toprak kaybı ve yanlış tarımsal etkinlikler
sonucu toprağın yorulması ve bitki besin elementlerinin kaybedilmesi, tarım
arazilerinin amaç dışı kullanımı arazi yönetimini riske atan etmenlerdir. Toprağın
kısa dönemli kar beklentisiyle yorucu bir şekilde kullanılması yerine koruyucu
önlemler alınmasını gerektirmektedir. Sürdürülebilir tarımda topografya, iklim,
toprak ve su kaynakları, girdilere ulaşım gibi fiziksel unsurlar yanısıra, etkinlikte
bulunan kişilerin girişimci yetenekleri ve yönetimdeki etkinlikleri gibi kişisel
unsurlarda önemlidir. Bu kapsamda; Doğal kaynak kullanımının en yoğun olduğu
tarım sektöründe bu kaynakların korunarak gelecek nesillere güvenli bir şekilde
bırakılması sürdürülebilir tarımın temel amacıdır. Bu kapsamda; Günümüzde
erozyon sonucunda toprak kaybı ve yanlış tarımsal etkinlikler sonucu toprağın
yorulması ve bitki besin elementlerinin kaybedilmesi, tarım arazilerinin amaç dışı
kullanımı tarımı riske atan etmenlerdir.

yanal ve düşey yönde geçişli olup dağılımı kısa mesafelerde değişmektedir
(Göçmez ve İşçioğlu, 2004).

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmada, mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu
teknik bültenler, Toprak Su istatistik bültenleri, Türkiye Genel Amenajmanı
Planlaması, Konya ili Toprak Kaynağı Envanter Raporu kullanılmıştır.
Tüm dünyada tarımsal gelişme sonrası, 1950’li yıllardan başlayarak gübreler,
mekanizasyon ve doğal kaynakların aşırı tüketilme süreci başlamıştır. Nüfusun
kontrolsüz olarak artması ile bu bozulma en üst seviyelere çıkmıştır. Doğal
kaynakların kalitelerini kaybetmeye başlamasının en büyük etkeni Yanlış arazi
kullanımı olmuştur. Bunun sonucu doğal kaynakların taşıma kapasitelerinde
önemli düşüşler ortaya çıkmıştır. Tarımda yüksek teknolojinin kullanılması,
gübre ve kimyasal ilaç kullanımının artması, üretimi artırma politikaları, tarımsal
üretim miktarında önemli artışlar meydana getirmiştir. Bu gelişmeler üretim
miktarlarında olumlu etkileri yanı sıra arazi kullanımı üzerinde birçok olumsuz
etkiler ortaya çıkarmıştır. Araziler üzerindeki olumsuz etkiler: toprak yapısının
bozulması, erozyon, yer altı ve yüzey sularının kirlenmesi gibi yapısal problemleri,
tarımsal etkinliklerde bulunanların hayat standartlarının ve çalışma şartlarının
kötüleşmesi gibi sosyal sorunları ortaya çıkarmıştır.
Çölleşmeye doğru giden bu bozunmaların önüne geçmek için dünyada
1960’ların başlarında projeler başlatılmıştır. Bu projelerden sürdürülebilir arazi
yönetiminin en güzel örneklerinden biriside “Karapınar Rüzgar Erozyonu Önleme
Projesi”dir. Proje çoğunlukla çevre koşullarına adapte olmamış ancak hızlı
büyüyen yeşil örtü oluşturma, rüzgar perdeleri yapma ve tel ile çevirerek sosyal
paylaşımı yasaklama yöntemleri üzerine kurulmuştur.
Karapınar ilçesinin bulunduğu, Konya kapalı havzası Anadolu yarımadasının
iç kesiminde oldukça geniş, 44821 km2’lik bir alanı kapsamaktadır. Toprakları düz
veya hafif dalgalı topografyada eski göl ve deniz tortulları ile volkanik kayaçlar
üzerinde oluşmuştur. Meram ve çevresinde Kretase yaşlı ofiyolitik kayaçlar,
Paleozoyik yaşlı metamorfik birimler ile bunların üzerine açılı uyumsuzlukla
gelen Neojen yaşlı marn, kireçtaşı ve kiltaşları bulunmaktadır. Havzanın Karaman
il sınırları içindeki kesiminde ise volkanik kayaçlarla ilgili Karadağ gibi yükseltiler
ve Tersiyer çökeller bulunmaktadır. Konya ve Karaman illeri arasında Mesozoyik
yaşlı karbonatlar ve ofiyolitik kayaçlar yüzeylenmektedir. Kapalı havza kuzeyden
Boz dağlarla sınırlanır. Yükseltiler yaklaşık KB-GD yönünde olup yüksekliği fazla
olmayan tepeleri Paleozoyik yaşlı rekristalize kireçtaşları oluşturmaktadır. Konya
ve çevresi genç formasyonlarla kaplıdır. Bu genç örtünün kalınlığı yer yer 500 m’yi
bulmaktadır. Çakıllı, kumlu, siltli kırıntılardan oluşan tutturulmamış sedimanlar
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Çizelge 1. Konya İli Arazi Kullanım Durumu (GTHB Konya İl Müdürlüğü, 2013)

KULLANIM ŞEKLİ

ALAN (dekar)

%

%

- Tarla arazisi

11.692.425

61,5

28,7

- Nadas

6.768.596

35,5

16,6

- Sebze

196.606

1

0,5

- Meyve

287.577

1,5

0,7

-Bağ
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1- İŞLENEN ARAZİ

99.182

0,5

0,2

TOPLAM

19.044.386

100

46,7

2- ÇAYIR MER’A

7.614.607

100

18,7

3- ORMAN

5.401.890

100

13,2

4- ÜRÜN GETİRMEYEN ALAN

8.752.637

100

21,4

GENEL TOPLAM

40.813.520

100

Karapınar ilçesi iseKonya’ya bağlı 2675 km2 yüzölçümü ve 42.259 nüfusa sahip,
tarihi zenginlikleri olan, kuzeyi ve batısı Konya Ovasının devamı olup Doğu’dan
Karacadağ, Güney’den ise Andıklı, Küçük ve Büyük Tartan Tepe ile çevrilidir. İlçenin
uzun yıllar ortalama yağışı 275 mm., ortalama sıcaklığı 11oC, hakim rüzgar yönü
Kuzey-Kuzeydoğu, yıllık ortalama rüzgar hızı 3.5 m/sn.’dir. Erozyon yönünden
önemli rüzgarlar ise Güney-Güneybatı yönünden esmekte olup zaman zaman
110-120 km/h’e varan rüzgar hızına ulaşmaktadır. Arazilerinde alüviyal, kolüviyal,
sierozem ve regosellerden oluşan dört büyük toprak grubu tespit edilmiştir.
Rüzgar erozyonu görülen arazilerde toprak bünyesi genellikle üst toprakta hafif
(tınlı kum), profil derinliğinde ise ağır (kil) bir yapı gösterir. Toprak kireç ve potasca
zengin, organik madde ve fosfor açısından oldukça fakirdir.
43 000 dekar alan kara kumulu bulunan ilçede, kumulların rüzgarla taşınması
sonucu kumul tepeleri yükselmiş, toz bulutları oluşmuş, tarım arazileri verimliliğini
yitirme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Kum fırtınaları maddi zararlar vermeye
başlamış, makineler çalışamaz duruma gelmişti. Yöre halkı çocuklarını okula
gönderemez olmuş, toz ve kum fırtınalarından kaynaklanan solunum yolu
hastalıkları baş göstermiştir. Rüzgarla birlikte kalkan toz bulutları KonyaAdana karayolunda trafiği olumsuz etkilemekte ve bazen yolun kapanmasına
neden olmaktaydı. Yıllık yağış miktarının çok düşük olması yanında, yağışın yıl
içerisindeki dağılımının düzgün olmaması rüzgar erozyonunun tetikleyen diğer
bir etkendir.Karapınar 1960’lı yıllarda şiddetli rüzgar erozyonu nedeniyle göç
tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır.Bu olumsuz koşullar bölge halkını tümüyle
göç etmeye, Karapınar’ı ve yerleşim yerlerini terk etmeye zorluyordu. Ancak
dünya genelinde takdirle karşılanan başarılı bir mücadeleden sonra bölgede
erozyon tehdidi ciddi anlamda azaltılmıştır. Erozyon Önleme Projesi çok kısa
sürede başarıya ulaşarak kumul hareketlerinin durdurulması başarılmıştır. Kurak
iklime sahip olan Karapınar’da kumullar üzerinde doğal ardalanım gerçekleşmiş
(naturalsuccession), kumullarda toprak oluşumu gerçekleşmiş ve Karapınar
kumul hareketlerinin tehdidinden kurtulmuştur. Karapınar ilçesinin toplam tarım
arazisi 1 595 000 dekar olup bu arazinin 1 030 000 dekarlık bölümünde rüzgar
erozyonu tahribatı vardır.
2000’lı yıllara gelindiğinde yeterli bütçenin olmaması ve kurumlardaki
boşluklar sebebiyle koruma alanında sorunlar ortaya çıkmıştır. İklimdeki
olumsuzluklarında etkisiyle arazi bozunumu yeniden gündeme gelmiştir.
Bakanlıktaki yeniden yapılanmanın ardından 2007 yılından itibaren “Çoklu
Disiplin” mantığıyla birçok uygulama ve eğitim projeleri uygulamaya konmuştur.
Bakanlıklar, TUBİTAK, Üniversite, STK ve Özel Sektör destekli birçok proje başarıyla
211

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ
YÖNETİMİ: KARAPINAR
ÖRNEĞİ

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

yürütülmüştür. Bu projelerde amaç, yıllardır yanlış arazi kullanımları sonucu
aşırı tüketilen kurak bölge doğal kaynaklarının akılcıl yöntemlerle yerel halk
tarafından kullanılarak sürdürülebilir üretime geçmesidir. Projelere bölge halkı ve
yerel yönetimler tarafından sahip çıkılması başarının en önemli etkeni olmuştur.
MitsuiCo&Ltd, Japonya Çevre Fonu tarafından desteklenen TEMA, TKB Konya
Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Çukurova Üniversitesi
ortaklığıyla yürütülen 2007’de başlayan DESIRE ve 2009 yılında başlayan ve
başarıyla uygulanan CROP-MAL projeleri en güzel örneklerdendir. Projelerde tüm
yaklaşımlarda sürdürülebilir arazi yönetimi yaklaşımı kullanılmıştır (Düzgün ve
ark., 2005) (Şekil 2).

yapılarak bağ ve bahçeler tesis edilmiştir. Bu alanlarda Orta Anadolu şartlarına
uygun üzüm, elma, armut, kayısı, vişne, erik ağaçları mevcuttur.

Şekil 2. Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Yaklaşımı

Projeler çerçevesinde arazinin 40 yıldır süre gelen koruma öncesi ve sonrası
toprak ve bitki kalite değişimleri, taban su seviyesi değişimi ve kalitesi saptanarak
sayısal veriler üretilmiş, çiftçi ve öğrenci eğitimleri verilerek sürdürülebilir arazi
kullanımı kavramı tanıtılmış, ulusal ve uluslararası toplantılarla projenin çıktıları
dünya ve ulusal bilim platformlarında tartışılmıştır.
Bugün burası Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma İstasyonuna
bağlı bir araştırma birimidir. Burada erozyon kontrol çalışmalarının devamının
yanında araştırma ve üretime yönelik tarımsal faaliyetlerde yürütülmektedir.
Bunları şu şekilde sıralayabiliriz.
1. 15.000 da’lık saha bazalt kayaları ile kaplı olup mera durumundadır. Bu
sahaya her yıl imkanlar ölçüsünde fidan dikilmekle beraber ketir tepelerine
önceden dikilmiş olan ağaçların bakımları yapılmaktadır.
2. 40.000 da’lık saha kumul tepelerinin bulunduğu ve ağaçlandırma çalışmaları
ile tamamen suni bir orman görünümü kazandırılmış durumdadır. Buradaki
ağaçların hastalık ve zararlılarla mücadelesi budama ve yangından korunması gibi
işlemlerin yanında alana yeni fidan dikimleri her yıl yapılmaktadır. 2007 yılında
yayınlanan Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde ağaçlandırma kampanyası ile
sahaya 5 yıl içerisinde 1.000.000 adet yeni fidan dikimi hedeflenmiştir. Bugün
hedefe uygun olarak yaklaşık 700 000 adet iğde, akasya, gladiçya ve mahlep
vb. türlere ait fidan sahaya dikilmiş durumda olup bakımları devam etmektedir.
Bu ağaçlandırma çalışmalarında gönüllü sivil toplum kuruluşları ile işbirliği
yapılmaktadır.
3. 20.000 da’lık saha koruma altına alınmış mera alanıdır. Buralarda tabii
bitki örtüsü toprağı tamamen kapatmıştır. Mera dışarıdan hayvan tecavüzlerine
karşı 24 saat koruma altında tutulmaktadır. Arazinin hassasiyeti dikkate alınarak
merada otlatma işlemi yapılmamakta, yetişen bitkiler biçilip balya yapılarak
değerlendirilmektedir.
4. Yaklaşık 2.000 da’lık sahada önceden açılmış olan sondaj kuyuları ile sulama

5. 6.000 da’lık bir alanda sulu tarımda kısıntılı ve modern sulama sistemleri
kullanılarak tohumluk yonca, şeker pancarı, buğday, arpa, tritikale, mısır,
patates ve ayçiçeği gibi ürünler üretilmektedir. Yöre çiftçisine örnek olmak için
alternatif kurağa dayanıklı aspir vb. ürünler uygulamalı eğitim amaçlı üretimleri
yapılmaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR
ARAZİ YÖNETİMİ:
KARAPINAR ÖRNEĞİ

6. Ayrıca araştırma, geliştirme ve adaptasyona yönelik proje çalışmaları devam
etmektedir.
Sonuç olarak kurak iklime sahip bölgelerde arazi kullanımdaki en küçük
yanlışlığın önüne geçilmez sonuçlar doğurabileceği ve Karapınar’ın biyolojik
ve doğal kaynaklar açısından eşsiz özelliklere sahip olduğu saptanarak anılan
bölgenin doğal ve kültürel miras olarak değerlendirilmesi gerekliliği ortaya
konulmuştur. Ülkemizde ve bölgemizde, bugüne kadar yapılmış olan kontrol
çalışmalarının arazi degredasyonu ve çölleşme problemine karşı daha etkin ve
devamı olarak sürdürülebilir bir tarım sistemi için aşağıdaki çalışmalara öncelik
verilmeli ve süreklilik sağlanmalıdır.
1. Toprak yüzeyinin pürüzlü bırakılması veya Kontur toprak işleme yapılması,
2. Anız saplarının koruyucu bariyer görevi görmesi için yüksek hasat edilmesi,
Anız yakmanın önüne geçilmesi böylelikle organik madde birikimini artırılması,
3. Bölgenin İklim ve toprak koşullarına uygun bitki seçimi,
4. Toprağın uygun alet-makinelerle, doğru zamanda ve doğru derinlikte sürülmesi
5. Aşırı tarımsal ilaç ve kimyasal gübre kullanılmaması,
6. Tarım arazilerinde koruyucu kuşak çalışmalarına bir an önce geçilmesi, ÇATAK
(Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması) benzeri projelerin yaygınlaştırılması,
7. Disiplinlerarası gerçekleşecek ulusal ve uluslararası projelere ağırlık verilmesi,
8. Özellikle meralardaki tabi vejetasyonun korunması ve meralarda baskıyı
azaltacak yem bitkisi üretimi ve suni mera tesislerinin desteklenmesi,
9. Toprak kaybını azaltacak; eğime dik sürüm, azaltılmış toprak işleme, sırta
ekim vb. birçok toprak koruma yönteminin uygulanması yerinde olacaktır.
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ÖZET
Değişen iklim şartları önümüzdeki yıllarda daha belirgin olarak kendini
gösterecek, hem bizlerin hem de çevremizin dayanabilme gücünü ciddi anlamda
zorlayacaktır. Özellikle Ortalama sıcaklık ve yağış miktarında bugüne göre önemli
değişimler görülecektir. Türkiye geneli dikkate alındığında kuraklığa doğru
hafif eğilim görülürken, bu eğilimin İç Anadolu bölgesinde daha fazla olduğu
görülmektedir. Erozyon ciddi boyutlarda tarım arazilerini tehdit eder konuma
gelmiştir. Türkiye toplam alanının yüzde 89’unun hafif, orta, şiddetli ve çok şiddetli
olmak üzere erozyon ve bunun sonucunda çölleşme riskiyle karşı karşıyadır.
Erozyona toprağın eğimli olması, yanlış arazi kullanımı, doğal bitki örtüsünün yok
edilmesi, iklim değişikliği ile toprak ve yüzey özellikleri yol açmaktadır. Türkiye’nin
yüzde 36,84’ünde çok şiddetli, yüzde 23,6’sında şiddetli, yüzde 23,19’unda orta
şiddetli ve yüzde 5,48’inde hafif şiddetli erozyona maruz kaldığı bilinmektedir.
Özellikle son yıllarda iklimde meydana gelen değişimlerin yarattığı olumsuz
etkiler kendisini arazi degradasyonu, çoraklaşma ve erozyon nedeniyle tarım
arazilerinin elden çıkması gibi istenmeyen sonuçları beraberinde getirmektedir.
Kuraklık, rüzgar erozyonu ile oluşan kumul hareketinin ve su erozyonu ile
oluşan toprak yapısındaki bozulmalar üretim sürecinde bitki gelişimine olan
olumsuz etkileri de dikkate alınarak geleceğe yönelik öneriler üretilmesine
ihtiyaç doğmuştur. Bu konuda elimizde bulunan rakamlar arasında tutarsızlıklar
bulunması da bir eksikliktir. Konu ile ilgili çalışan kurumların elindeki rakamlar
birbirine uymamaktadır. Bu bile konunun ulusal bir merkezin gerekliliğini ortaya
koymaktadır. Bu nedenlerden dolayı kuraklık, erozyon ve çölleşmenin izleneceği,
konu ile ilgili kişilerin sağlıklı bir şekilde bilgilendirileceği, kuraklık, arazi yönetimi,
erozyon gibi konularda eğitimlerin verileceği, fiziki altyapı ve teknik donanım
ihtiyaçları günün koşullarına uygun ulusal bir merkezin oluşturulması gerekliliği
doğmaktadır.
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ORMANLAR: Öngörülen, olacağını var saydığımız iklimsel değişikliklere
duyarlıdır. Orman ve orman türlerindeki değişmelerde mal ve hizmet dengesini
bozarak Ekonomiye ve sosyal yarıya da menfi yönde etki yapacaktır. Öyle orman
türleri vardır ki Karbon-Oksijen dengesinin üzerinde oldukça fazla etkilidir.
Ekosistemlerdeki bu türleri koruyacak dengeleri de ekolojistler düşünmek
durumundadır.
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SU KAYNAKLARI; İklim değişikliği dünyanın kurak ve yarı kurak alanlarındaki
su sıkıntısını arttıracağı düşünülmektedir. Bugünkü şartlarda dünya nüfusunun
1.3 milyar insanı temiz su bulamamaktadır. 2 milyar insan ise yeterli ve sağlıklı
yaşam şartlarından yoksundur. Halen orta doğuda ve Afrika da bulunan 19 ülke
su sıkıntısı içindedir. Bu ülkeler su kıtlığı, ya da su stresi çeken ülkeler olarak
sınıflandırılmaktadır. İklim değişikliğinin olmadığını var saysak dahi bu sayılar 2025
yılında iki katına çıkacaktır. Temel neden ekonomideki büyüme ve nüfus artışıdır.
Dünyanın büyük bölümünde Tarımsal üretim alanlarında verimsiz sulama yoluyla
boşa su harcanmaktadır. Bu şekildeki verimsiz ve hatalı sulama tarım topraklarının
tuzlanmasına neden olarak çoraklaşmayla, topraklarda verimsizleşmektedir.
Akarsu debilerin-akımlarının yüksek enlemlerde ve Güneydoğu Asya da artacağı
öngörülmektedir. Buna mukabil Orta Asya da, Akdeniz bölgesi çevresinde,
Güney Afrika ve Avustralya da su akımlarının azalacağı da öngörülmektedir.
İklim değişikliği, kuraklığı beraberinde getiren doğal özellik olarak görüldüğü
bazı bölgelerde kuraklık olaylarının büyüklüğünü ve sıklığını şiddetlendirecektir.
Kuraklığın en fazla vuracağı, gelişmekte olan ülkelerin birçoğunun kurak ve yarı
kurak bölgelerde olmasından dolayı, bu ülkeler olarak öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kuraklık, Çölleşme, Erozyon, Arazi Yönetimi

GİRİŞ
Kuraklık arazi bozulması ve çölleşme birçok ülkede arazilerin üretkenliğini
dolayısı ile tarımsal üretimi tehdit ettiğinden bunlar ile mücadele her ülke için
öncelikli konular arasına girmiştir (UNCCD,2002). Arazilerin çölleşmesi ile birlikte;
tarım arazileri, insanı, kültür hayvanlarını, yaban hayatını biyolojik ve ekonomik
olarak yeteri kadar destekleyemeyecek duruma gelmektedir (Reynolds ve
Stafford,2002).
Küresel ısınma “sanayi devrimlerinden beri, özellikle fosil yakıtların yakılması,
ormansızlaşma, tarımsal etkinlikler ve sanayi süreçleri gibi çeşitli insan etkinlikleri
nedeniyle atmosfere salınan sera gazlarının birikimleri hızlı artışa bağlı olarak,
şehirleşmenin de katkısıyla doğal sera etkisinin kuvvetlenmesi sonucunda,
yeryüzünde ve atmosferin alt kısımlarında saplanan sıcaklık artışı” şeklinde
tanımlanabilir (Türkeş, 2008ab,2012a).
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KASIM

İklim değişikliğinin getireceği olumsuzlukları en aza indirmek için çözümler,
önlemler araştırılmaktadır. Tehlikeli ve riskleri en aza indirmek adına kuzey-güney
ve batı-doğu uzanımlı koridorlarda özel olarak ayrılmış ve düzenlenmiş parklara
ve rezerv alanlarına ihtiyaç vardır.

2013
KONYA

Dünyanın bazı bölgelerinde, iklim değişikliğine bağlı olarak doğacak diğer tüm
değişimler topluma gıda, lif, kereste, ilaç, rekreasyon ve turizm kaynağı sağlayan
ve madde ve besin döngüsü, atık kalitesini, akarsu akışını, toprak erozyonunu,
hava kalitesini ve iklimi kontrol ederek mal ve hizmet üretimine katkı sağlayan
EKO SİSTEMLERİ etkileyecektir.

* Zir.Yük.Müh., Konya Toprak Su ve Çöl. ile Müc. Araş. İst.Müd., alicarkaci@konyatapraksu.gov.tr
** Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lapseki MYO, cetinpalta@comu.edu.tr
*** Doç.Dr., Ahievran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, ukaradavut@ahievran.edu.tr

Şekil 1. 2012 Yılı Yıllık Kuraklık Değerlendirmesi.

Su kaynaklarımız üzerinde halen mevcut olan baskılar daha da artacak
ve bölgelere arasında göç olgusunun artmasına neden olabilecektir. Yer altı
sularımız azalan yağışlarla daha az beslenip artan taleple daha fazla kullanılacağı
için daha hızlı yok olacaktır. Su kaynaklarındaki azalma tarımı etkileyerek fazla
sulama isteyen (Örn: şeker pancarı, mısır, vb. gibi) ve çok geniş topraklara
ihtiyacı olan ürünlerin ekilmesini büyük ölçüde sınırlayacak. Oysa iklimin büyük
değişkenliklerinden ve artan sağanak yağışlardan dolayı su erozyonu toprağı
bugüne oranla daha fazla aşındıracak. Su geçirimsiz ve ağaçsızlaşmış, yani hiçbir
ağaç kökünün toprağı tutamayacağı alanlarda heyelan ve moloz akıntıları gibi
kütlesel toprak kaymalarına görülebilecektir. Özellikle Konya-Karapınar ve IğdırAralık gibi bölgelerde rüzgâr erozyonu kendisini daha derinden ve gittikçe
genişleyerek kendisini hissettirecektir.
Kuraklık indeksi Türkiye geneli dikkate alındığında kuraklığa doğru hafif
eğilim görülürken, İç Anadolu bölgesinde daha fazla kuraklığa doğru eğilim
görülmektedir. SPI Metoduna göre yapılan kuraklık değerlendirmesinde İç
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Anadolu Bölgesi’nin batı ve doğu kesimlerinde, Karadeniz Bölgesi’nin doğusunda,
Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey, iç ve doğusunda değişen şiddetlerde kuraklık
mevcuttur. En kurak merkezler, Tortum, Horasan, Trabzon, Erciş ve Ilgın olmuştur.

Erozyonun arazi yapısından, çeşitli insan faaliyetlerine kadar farklı nedenleri
vardır. Bunlar; topografyanın eğimli olması, yanlış arazi kullanımı, doğal bitki
örtüsünün yok edilmesi, iklimin etkisi, yüzey ve toprak özellikleri olarak sayılabilir.

Tablo 1. Çölleşme Sözleşmesi’nde temel alınan kuraklık indisine göre, kurak ve nemli arazilerin
sınıflandırılması ve çölleşme açısından değerlendirilmesi

Y:PE

Bölge

Değerlendirme

0 - 0.05

Çok kurak

Gerçek iklimsel çöller (Türkiye’de yok)

0.05-0.19

Kurak

Çölleşmeye açık (Türkiye’de
yok)

0.20-0.49

Yarı kurak

Çölleşmeye açık (Konya Ovası
ve Iğdır yöresi)

0.50-0.64

Kurak-yarı nemli

Çölleşmeye açık (Güneydoğu
ve iç bölgeler)

0.65-0.79

Yarı nemli

Çölleşmeye açık (Batıda
ve kurak-yarı nemlinin
çevresinde)

0.80-0.99

Yarı nemli

Çölleşmeye eğilimli olabilir

1.00-1.99

Nemli

Çölleşme yok (Esas olarak Karadeniz Bölgesinde)

2.00 <

Çok nemli

Çölleşme yok (Rize ve Hopa
yöresinde)

Kuraklığın ekonomik etkileri ekili arazilerin verimliliğinin azalması, dolayısıyla
üründe kayıp olarak ortaya çıkmaktadır. Bu arada böcek istilası, bitki hastalıkları,
ürün kalitesinde düşüklük, hayvancılıkta gerileme, ormanların azalması, kalitesinin
düşmesi, verimliliğin düşmesi, enerjide düşüş, orman yangınlarının artması, su ile
taşımacılıkta hızlı düşüş, balık alanların azalması ve üretimin düşmesi şeklinde
sıralanabilir. Ayrıca ulusal büyümede yavaşlama, finansal kaynak bulmada zorluk,
kredi riskinin artması, yeni ve ek su kaynaklarının pahalılaşması, üretimdeki
düşüşe bağlı işsizliğin artması ve vergi gelirinde kayıplar ortaya çıkacaktır. Bunun
devamında yiyecek kıtlığı, yoksullukta artış, kırsal alanlardaki yaşam seviyesinde
düşüş, iç göç ve dolayısıyla sosyal huzursuzluk meydana gelecektir.
Erozyon Etkisi
Araştırmalara göre, Türkiye’nin yüzde 89’u hafif, orta, şiddetli ya da çok
şiddetli olmak üzere erozyon ve bunun sonucu olan çölleşme riskiyle karşı karşıya
bulunmaktadır. Türkiye’deki erozyonun durumu Şekil 2’de gösterilmektedir.

Şekil 2. Türkiye toprak aşınım haritası
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Kuraklık ve Erozyon izleme merkezi Konya ili Karapınar ilçesi sınırları içerisinde
bulunan ve Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma İstasyonu
Müdürlüğünün bünyesinde faaliyet gösteren Çölleşme ve Erozyon Araştırma
Merkezinde kurulacaktır. Karapınar ilçesi 2675 km2’lik bir alan sahiptir. Yıllık
275 mm yağış almakta ve günlük ortalama sıcaklığı 11,5 C0dir. Yağışın yaklaşık
yarısı aralık ve mart ayları arasında düşmektedir. Bölgede görülen toplam toprak
kaybının %72’si Aralık ve Mayıs ayları arasında görülür.
Kuraklık ve Erozyonun etkilerinin bir merkezden sürekli izlenmesi ve buna
göre gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. “Çölleşme ve Erozyon Araştırma
Merkezi” olarak kurulması planlanan bu merkezin bünyesinde farklı disiplinlerden
araştırmacılar olacaktır. Bu amaçla “Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı”, “İklim
Değişikliği ve Havza ve Bitki Besleme ve Toprak” “ Tarımsal Mekanizasyon ve
Bilişim Teknolojileri” “Tarımsal Ekonomi” “Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi”
Bölümlerinde yapılan çalışmaların uygulamaya aktarılması konusunda “Eğitim ve
Yayım” birimleri daha aktif olacakladır.
Türkiye genelinde %0-2 eğime göre 8.5 milyon hektar sulanabilir alan vardır.
Bunun sadece 4.5 milyon hektarı sulanabilmektedir. Önümüzdeki 10 yılda yıllık
400 bin hektar alanın sulamaya açılması gerekmektedir. Türkiye’de önümüzdeki
dönemde hem yağış azalacak, hem de yağış rejiminde ciddi bozulmalar
görülecektir. Ancak modern sulama sistemlerinin yaygınlaşması ile eldeki mevcut
su kaynakları ile 25 milyon ha alan sulanabilecektir.
Yapılan tahminlere göre 2050 yılında ülkemizin büyük bölümünde ve özellikle
Orta Anadolu bölgesinde yıllık olarak 50-150 mm’lik bir yağış azalması görülecektir.
Zaten yıllık yağışın az ve dağılımının bozuk olduğu bölgemizde bu miktar
tarımsal ve ekonomik yapımızı derinden etkileyecektir. Yüksek basınç kuşağının
kuzeye kayması ile ülkemizde hâkim olabilecek tropikal iklime benzer bir iklim,
düzensiz, ani ve şiddetli yağışlar, seller, heyelan ve erozyonu artırabilecektir.
Daha kuru hava, daha sık, uzun süreli kuraklıklara neden olabilecektir. Artacak
olan sıcaklıklar ile birlikte, kar yağışları azalacak ve dolayısı ile ilkbahar aylarında
da ülkemizde kuraklıklar görülebilecektir. Kuraklığın, böylece yakın gelecekte
ülkemizdeki yağışlar ve dolayısı ile yüzey ve yeraltı suları üzerinde daha sık etkili
olması beklenmeli ve buna göre çözümler geliştirilmelidir.
Küresel ısınma ile birlikte alt tropiklerdeki yüksek basınç kuşağının kuzeye
doğru Türkiye üzerine kayması beklenmektedir. Böylece, Türkiye’nin büyük
bir kısmı oldukça kuru ve sıcak bir iklimin etkisine girecektir. Bu nedenle, su
kaynaklarının planlama ve yönetim çalışmalarında küresel iklim değişikliğinin
olası etkilerinin değerlendirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Geleneksel tarım
ürünleri yerine daha sıcak ve kuru iklim şartlarına uygun tarım ürünlerine geçiş de
bir zorunluluk halini alabilecektir. Ayrıca suyun fazla olduğu yerlerden, kuraklığın
hüküm sürdüğü bölgelere taşınması gerekecektir. Bunun için “Küresel İklim
Değişiminin Su Kaynaklarına Olası Etkileri” üzerine ülkemizde de gerekli bilimsel
çalışmaların yapılabilmesi için bilim insanlarımızın teşvik edilerek özendirilmesi
gerekmektedir. Bu kurulacak merkez yardımıyla planlı ve organize bir şekilde
başarı ile yürütülebilecektir. Kurulacak merkez tarafından geleceğe yönelik olarak
iklim ve erozyon tahminleri günümüz şartları ile kıyaslamalı olarak verilerek
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çiftçilerin mevcut kuraklık şartları hakkında fikir sahibi olabilmesi sağlanacaktır.
Normal iklim şartlarında iklimin değişken karakteri, yer yer ve zaman zaman
kuraklıklara neden olmakta ve bu da, Türkiye tarımını ve su kaynaklarını olumsuz
şekilde etkilemektedir. IPCC’ye göre 2030 yılında, bu yüzyılın başındaki CO2
miktarının iki katına çıkması ve Türkiye dâhil Güney Avrupa’yı içine alan bölgede
sıcaklıkların kışın 1 oC, yazın ise 1 ila 2 oC arasında yükselmesi beklenmektedir.
Sıcaklıkların artması, kurak bölgelerimizin çölleşmesine neden olabilecektir.
Kuraklığın artması ile şehir ve ülke sınırlarını aşan nehirlerin kullanımı dâhil
birçok uluslararası, ulusal ve yerel su kaynağının paylaşımını ve yönetimini daha
da zorlaşacaktır. 2050 yılına kadar ise ülkemizdeki ortalama sıcaklık artışının 1-2
derece civarında olacağı tahmin edilmektedir. Bu artış ülkemizdeki agroekolojik
yapının ciddi anlamda değişmesine neden olacaktır. Bu nedenle şimdiden
planlamanın yapılması gerekliliği doğmaktadır. Kurulacak olan merkezde arazi
yönetim planlaması yapılacaktır. Böylece tarım arazileri başta olmak üzere
arazi kullanımının belli bir disiplin içinde kullanılması ve sürekliliği sağlanmaya
çalışılacaktır. Suyun kısıtlı, yağışların bazı bölgeler dışında, miktar ve dağılımının
düzensiz olduğu, içme, kullanma ve tarımsal amaçlı sulama suyu kalitesinin gün
geçtikçe artan sanayi ve diğer çevre kirlilikleri neticesinde düştüğü düşünülürse,
ülkemizin kuraklığın şiddetini çok yakın bir zamanda bugünkünden çok daha
fazla hissedecektir.
Yavaş gelişmesi nedeniyle kuraklık, ülkemizde de değişik indeksler ile sürekli
olarak takip edilmelidir. Su toplama havzalarından hangisinde ne kadar kuralık
geliştiğini bilmek barajların işletilmesinde ve ekilecek bitki türünün seçiminde
kritik rol oynamaktadır. Dolayısı ile kuraklığın gelişimi, günlük/aylık olarak takip
edilerek, kurak ve nemli alanların ve bunların şiddetinin yerel dağılımı hakkında
doğru ve zamanında bilgi sahibi olunması için, ülkemizde bir kuraklık izleme
ve erken uyarı sistemi kurulması sağlanacaktır. Gelişmiş ülkelerdeki gibi artık
ülkemizde de, kurulacak kuraklık ve erozyon izleme merkezi tarafından elde
edilecek birincil veriler yardımıyla 2-aşamalı ve yerel olarak kuraklık uyarıları
(özellikle “Kuraklık öngörüsü ve Kuraklık uyarısı”) ile insanlarımızı bilgilendirme
yoluna gidilebilmesi için gerekli organizasyon ve hazırlıkları yapılacaktır.
Ayrıca, Ülkemizde bir taraftan tarımda su ihtiyacı hızlı bir şekilde artarken
diğer taraftan da kuraklığa doğru gidişat olması nedeniyle alınacak tedbirlerden
biri de yaşanabilecek su stresleri etkisi altında en iyi verim ve kalite özelliklerini
ortaya koyabilecek çeşitlerin geliştirilmesidir. Bunun için de ileri hat, çeşit adayı
ve çeşitlerin dış ortamdan steril tamamen kontrollü şartlarda denenmesi,
zaman ve bu şartlar altındaki gerçek performanslarının görülebilmesi açısından
merkez bünyesinde oluşturulacak bir birim ile kuraklık çalışmaları uygulamalı
olarak yapılacaktır. Merkezin çalışma şekli Şekil 4’te gösterilmektedir. Şekil
incelendiğinde kurulacak Merkezin yapısı ve işleyişi daha iyi anlaşılabilecektir.
İzleme ve eski bilgilerden elde edinilen veriler yardımıyla bazı öngörü ve
tahminler yapılabilecek, buna göre kuraklık ve erozyonun seviyesi ile bunların
halkın sosyo-ekonomik özelliklerine etkileri belirlenecektir. Bilim çevreleri ve halk
kulaktan duyma ya da yanıltıcı bilgilerden çok daha sağlıklı ve güvenilir verilerle
aydınlatılmış olacaktır.
Son yıllardaki yağış rejimlerindeki değişikliğin yanı sıra yağış miktarlarındaki
azalmalar bölgemiz su kaynaklarında önemli oranda azalmalara neden
olmuştur. Ayrıca artan nüfus ve sanayinin yanında sulu tarım yapılan alanların da
genişlemesi suya olan talebi önemli oranda yükseltmiştir. Türkiye haritalarında
yer alan bölgemizdeki birçok sulak alan ya yok olmuştur yada yok olmaya yüz
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tutmuştur. Örneğin Hotamış gölü tamamen kururken, Akşehir, Eber, Çavuşcu gibi
birçok göl ise kurumaya yüz tutmuştur. Yer üstü su kaynaklarındaki bu olumsuz
gelişme daha tehlikeli olarak altı su kaynaklarında cereyan etmektedir. DSİ
kaynaklarına göre Konya Kapalı Havzasında yer altı su rezervi aşırı kullanımdan
dolayı her yıl 600-700 milyon m3 azalmaktadır. Bu miktar KOP projesi ile Ovaya
aktarılacak toplam sulama suyundan daha fazla bir miktarı ifade etmektedir. Yakın
gelecekte beklenen tehlike özellikle kırsal kesimde içme suyu sıkıntısına bağlı
olarak meydana gelecek olan kırsaldan kentlere göçtür.
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Merkez bünyesinde kurulacak eğitim birimi ile bölgede üreticilik yağan çiftçiler
başta olmak üzere, ilköğretim, orta öğretim kurumlarındaki çocuklara ile kadınlara
yönelik eğitim çalışmaları yapılacaktır. Bu amaçla Karapınar’da oluşturulacak olan
eğitim çalışmaları ile kurak şartlara uygun toprak işleme ve ekim yöntemleri,
kısıtlı sulama uygulamaları, toprak koruyucu toprak işleme çalışmaları uygulamalı
olarak gösterilecektir. Böylece hem tarım alanında çalışanların bilgilenmeleri hem
de çocuk ve kadınların bu konuda eğitilmeleri ile ileri dönemler için sürdürülebilir
bir tarım sistemi oluşturulmasına katkıda bulunulacaktır. Bölgede bulunan
Üniversitesiteler başta olmak üzere bu konuda eğitim yapan diğer Üniversite
öğrencilerinin merkezde eğitim almaları konusunda çalışmalar yapılacaktır.
Ülkemizde genellikle kuraklıkla ilgili plan ve programlarda risk yönetimi ve
tahminlerden çok kriz yönetimi anlayışı hâkimdir. Yani bir kriz ortamında yapılması
gerekenler konuşulmakta ve tartışılmaktadır. Kriz olmadan önce neler yapılması
gerektiği, krizin geciktirilmesi ya da yaşanmaması konusunda neler yapılacağı ile
çalışılmamaktadır. Kurulacak bu merkez bu anlamda büyük bir hizmet verecektir.
Bu çalışma ile aşağıdaki gibi temel sorulara cevap bulunmuş olacaktır.
1. Türkiye’de iklim değişikliğinin etkileri, iklim değişikliğine duyarlılık ve
uyumla ilgili araştırma ve diğer çalışmalara ilişkin sorunlarımız, eksikliklerimiz
veya geliştirmemiz gerekenler nelerdir?
2. Türkiye’de iklim değişikliğinin etkileri, iklim değişikliğine duyarlılık ve
uyumla ilgili araştırma ve diğer çalışmalarla ilgili öncelikli konular (sektör, alan,
sistem vs.) nelerdir?
3. Türkiye’de iklim değişikliğinin etkileri, iklim değişikliğine duyarlılık ve
uyumla ilgili ulusal/yerel ölçekli araştırmalar için ihtiyaçlar nelerdir?
4. Türkiye’de iklim değişikliklerinin etkileri, iklim değişikliklerine duyarlılık
ve uyum çerçevesinde araştırma ve diğer çalışmaların istenilen nitelik ve nicelik
seviyesine yükseltilmesi için hangi stratejiler izlenmelidir?
5. Türkiye’nin iklim değişikliğine uyumu kapsamında mevcut mücadele
olanakları ve gelecekteki seçeneklerin değerlendirilmesi çerçevesinde hangi
çalışmayı önerebilirsiniz? (tarım, su kaynakları, insan sağlığı, ekosistemler, ekstrem
hava olayları, deniz seviyesi yükselmesi, vb. alanlarında)
6. Türkiye de arazi kullanımını belirleyen özel etkenler nelerdir?
7. Türkiye’de arazi kullanımına ilişkin temel sorunlar nelerdir?
8. Arazi kullanımı (karasal ekosistemler) ile iklim değişikliği arasında nasıl bir
ilişki vardır?
9. İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasında hangi arazi kullanım politikaları
etkili olabilir?
10. İklim değişikliğinin arazi kullanım politikalarında bir parametre olarak yer
alması nasıl sağlanabilir?
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Şekil 4. Ulusal Kuraklık Erozyon ve Çölleşme İzleme Merkezi Çalışma Şeması
Tarımsal
Sulama ve
Arazi Islahı
Bölümü

İklim Değişimi ve
Havza Bölümü

Bitki Besleme
ve Toprak
Bölümü

Mekanizasyon
ve Bilim
Teknolojileri
Bölümü

Tarım
Ekonomisi

Karar
Vericiler

Kuraklık, Erozyon ve Çölleşme İzleme Merkezi

Veri Toplama
ve
Değerlendirme
Birimi

Tahmin,
Öngörü ve
Modelleme
Birimi

Eğitim ve
Uygulama
Birimi
Dökümantasyon
Merkezi

Kuraklık Erozyon ve Çölleşme İzleme Sistemleri

Kuraklık Erozyon ve Çölleşme Yönetimi

Bilim Çevreleri ve Halka Bilgi
Aktarma

VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME AŞAMALARI:
Bu çalışmanın birinci aşamasında merkezin kurulacağı Konya Toprak Su ve
Çölleşme İle Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğünün Karapınar Çölleşme ve
Erozyon Araştırma Merkezi bünyesinde bir adet veri tabanı sunucusu kurulacaktır.
Sunucu ayarları, kullanıcı tanımları, kullanıcı hiyerarşi ayarları ve güvenlik ayarları
yapılacaktır. Veri toplama aşamasında ise Orta Anadolu genelinde bilgi formları
oluşturularak veri tabanı içinde verilerin nasıl modelleneceğine karar verilecektir.
İllerde yapılan her çalışma alt grupları için standardize edilmiş veri modelleri
oluşturulacaktır. Veri toplama ile kastedilen ise veri tabanında asıl önemli kavramı
yani bilgi parçalarının tanımlanmasıdır. Model oluşturmak için kolay kullanımlı,
dinamik, internet alt tabanına sahip bir yazılım geliştirerek veri tabanı sunucusu
üzerinde yapılması güç olan bu işlemin ileri seviyede veri tabanı sunucu bilgisine
sahip olmayan araştırmacılarında kurulacak sisteme direk katkıları sağlanacaktır.
Çalışmanın alt yapısı bu şekilde hazırlandıktan sonra reel verilerin veri tabanına
girmeleri sağlanacaktır.
Çalışmanın ikinci aşaması toplanan verilerin bilimsel olarak analizleridir. Bu
amaçla veri tabanına girilen veriler üzerinde veri madenciliği ve istatistiksel analiz
teknikleri kullanılacaktır. Veri madenciliği, çok büyük veri tabanlarındaki ya da veri
ambarlarındaki veriler arasında bulunan ilişkiler, desenler, değişiklikler, sapma ve
eğilimler, belirli yapılar gibi ilginç bilgilerin ortaya çıkarılması ve keşfi işlemidir.
Çok büyük veri tabanlarından, önceden bilinemeyen, geçerli ve kullanılabilir
bilginin çıkarılma işlemi olarak da ifade edilebilir. “Veri Tabanlarında Bilgi Keşfi”
(Knowledge Discovery in Databases) uygulamalarla birlikte faaliyet alanına yönelik
karar destek mekanizmaları için gerekli ön bilgileri temin etmek için kullanılır.
Geliştirilecek olan veri tabanı yazılımı içerisinde kuraklık ve erozyon konularında
uzmanlaşmış veri madenciliği yapan ve istatistiksel analiz modüllerini içeren bir
arabirim olacaktır. Geliştirilecek yazılım aynı zamanda dinamik, parametrik ve
geliştirilebilmeye açık olacaktır. Böylece araştırmacılarının kendi konularda daha
fazla uzmanlaşmaları sağlanarak araştırmaların içine çoklu disiplinler sokularak
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istatistik alanında araştırma yapan uzmanlar, matematik araştırmacıları, bilgisayar
mühendisleri, endüstri mühendisleri gibi veri ile çalışan diğer disiplinlerde
kendi konularındaki uzmanlıkları ile kuraklık ve erozyon çalışmalarına yardımcı
olabileceklerdir.
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Çalışmanın üçüncü aşamasında ise veri girişlerinin veri tabanına daha hızlı
bir biçimde girilmesini sağlayacak bir sistem tasarımı yapılacak bu sistemde
sahada çalışan araştırmacıların topladıkları verileri kablosuz iletişim protokolünü
destekleyen el terminallerinde geliştirilecek olan bir yazlıma girmeleri
sağlanacaktır. Böylece sahadan gelecek olan verilerin tek seferde, kâğıttan
aktarma işlemlerinde kaybedilen zaman ve yanlış veri girimlerinden kaynaklanan
hataları en aza indirgeyerek veri tabanına aktarmaları sağlanacaktır.
Bu çalışmada belirtilen aşamaların gerçekleştirilebilmesi için geliştirilecek
otomasyon için sunucu yazılımında Apache Server 5.0, web sayfalarına ilişkin
ara yüzlerde ASP, PHP dili, veri tabanı olarak MS SQL Server 2005 tercih edilmiştir.
Apache sunucu, işletim sistemi bağımsızlığı, hızlı ve güvenli işletim, açık kaynak
yazılımı gibi önemli özelliklere sahiptir ve dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır.
ASP, PHP dili, web sayfası hazırlamada kullanılan önemli dillerdir. Uygulama
geliştirme sürecinde sağladığı performans ve hız son derece önemlidir. Sunucu
bilgisayardaki yorumlama sürecinde son derece etkindir ve sunucuya daha
düşük iş yükü sağlamaktadır. MS SQL Server 2005 veritabanı, veri alma kapasitesi,
güvenlik tedbirlerinin yüksek olması, veri tabanına bağlantı ve cevaplama hızında
önemli avantajlar sunması dolayısıyla tercih edilecektir. Çalışmada yazılım
geliştirmek için C# ve Delphi 2007 programlama dilleri kullanılacaktır. MATLAB 7.0
gerekli olabilecek matematiksel modellemelerde, istatiksel analiz ve kümeleme
işlemlerinde programlama dillerine yardımcı olarak kullanılacaktır. Bu program,
matematik, istatistik, fizik, elektronik gibi birçok alanda kullanılmaktadır.
Bağımsız olarak çalışabilen birçok araç kutusundan (toolbox) oluşan MATLAB
programında, hem uygulamalar hızlı bir şekilde geliştirilebilmekte hem de ikiboyutlu ve üç-boyutlu grafikler üzerinde ileri seviyeli analizler yapılabilmektedir.
Gerçekleştirilecek çalışmada MATLAB programının önemli bir bileşeni olan
Web Server (MWS) araç kutusundan faydalanılacaktır. Web Server, MATLAB
programında işlenmek üzere internet üzerinden veri alabilen ve bu verileri
işledikten sonra elde edilen sonuçları ve grafikleri yine bir internet tarayıcısında
gösterebilen uygulamalar geliştirmeyi sağlamaktadır. Çalışmanın başlaması
konusunda onay alındığında çalışma için en uygun alan adı tescil ettirilecektir.
Başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere tarım sektöründe
çalışanlar hedef alınmış olup, geliştirilen bilgiler ve bilgi teknolojileri ülke
insanının hizmetine sunulacaktır. Özellikle iklim şartlarının değişmesi nedeniyle
aynı koşulları her zaman sağlama imkânımız olmayacaktır. Bu nedenle yapılacak
çalışmalar sonucu elde edilecek bilgi ve deneyimler ülkemizin geleceğine yön
verebilecektir. Ülkemizde yapılan kaynak alıntıları yabancı merkezlerden elde
edilen bilgilere dayanmaktadır. Kurulacak bu merkez ile elde edilen veriler kuraklık
ve erozyon konusunda birincil yerli kaynak olma özelliği taşıyacaktır. Kuraklığı
ve erozyonun bölgelere göre zaman içinde nasıl değişim gösterdiği, nelerin
yapılması gerektiği, alınacak tedbirler başta olmak üzere konu hakkında yapılan
çalışmalarında bir merkezden toplanması ve derlenmesi daha sağlıklı olacaktır.
Elde edilen bilgilerin sistematik ve hızlı bir şekilde toplanması, analiz edilmesi ve
yayınlanması yapılacak çalışmaların yönlendirilmesinde faydalı olacaktır. Böylece
kuraklık ve erozyon gibi faktörlerin etkisi sonucu meydana gelebilecek üretim
kayıplarını asgariye indirmek mümkün olabilecektir. Bu merkez ile ülkesel kuraklık
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politikaları ile bölgesel kuraklık politikalarının geliştirilmesi konusunda ciddi bir
kaynak oluşturulacaktır.

suyu koruyucu, toprak nemini muhafaza edici, tarla hazırlığı ve ekim işlemleri
konusunda üreticilerin eğitimden sonra da düzenli olarak kontrolleri yapılarak
yanlış tarımsal uygulamalardan kaçınmalarına yardımcı olunacaktır.

Haritalama:
Verilerin haritalanmasında ‘Sayısal Arazi Modeli’ kullanılacaktır. Topografya
verisi olarak SRTM sayısal yükseklik verisi kullanılacaktır. SRTM verisi NASA
tarafından üretilen 90 m çözünürlükte sayısal arazi modeli olup ücretsiz olarak
dağıtılmaktadır. Özgün veri CGIAR-CSI (http://srtm.csi.cgiar.org/) tarafından
işlenerek verideki bazı teknik problemler giderilmiş olup hem ArcInfo ASCII format
hem de GeoTiff formatta kendi portallarından kullanıma açılmıştır. SRTM’de dikey
yükseklik hatası 16 metreden az olarak bildirilmiştir.
Kuraklık İndeksi: Kuraklık indeksi yıllık toplam yağışın evapotransprasyona
bölünmesinden elde edilmektedir (UNEP, 1992). Kuraklık indeksi belli bir bölgedeki
iklimin kuraklık derecesini gösteren sayısal bir değerdir. Bu sayısal değerler
kullanılarak kuraklık dereceleri için bölge sınırları oluşturulmaktadır. Oluşan bu
bölgeler içerisinde yağış etkisiyle meydana gelen biyolojik çeşitlilik benzerlik
göstermektedir. Kuraklık indeksine göre oluşturulan bu sınırların Türkiye için daha
hassas olması için ara birimler UNEP (1993) tarafından oluşturulmuştur (Çetin ve
ark. 2006). Bu çalışmada UNEP (1993)’e göre kuraklık indeksi hesaplanacak ve
Bölgemiz için kullanılacaktır.
Erozyon ile taşınmanın ölçülmesi: Land Sat Uydusuna bağlı olarak elde edilen
görüntüler vejetasyonun kaplama oranı ve davranış şekilleri sınıflandırılacaktır. Bu
sınıflandırma da Normalleştirilmiş Farklı Vejetasyon İndeksi ((NFVİ), Normalized
Difference Vegetation Index (NDVI)) kullanılarak 5 farklı sınıfa ayrılmıştır.

BU MERKEZ İLE ULAŞILMAK İSTENEN HEDEFLER:
Kuraklık ve Erozyonun değişiminin izleneceği Ulusal Çölleşme ve Erozyon
İzleme Merkezi oluşturulacaktır. Bu merkezde kuraklık ve erozyonun bitki, toprak
ve çevreye olan etkileri belirlenecektir. Kuraklık ve erozyon ile ilgili bilimsel
toplantıların, eğitim çalışmalarının yapılabileceği çalışma alanları oluşturulacaktır.
Bu altyapı çalışması ile;
1. İklim değişimi ve erozyonun yayılımı yakından izlenecektir.
2. Merkez ile yabancı kaynaklardan ülkemiz adına alınan bilgiler yerine orijinal
veriler sağlanmış olacaktır.
3. Elde edilecek veriler yardımı ile ileride yaşanması muhtemel kuraklık için
daha somut hazırlıkların yapılması sağlanabilecektir.

9. Elde edilen verilerden sürekli envanterler çıkarılacak ve buna göre gerekli
olan tedbirlerin alınması konusunda bilgiler verilecektir.

ULUSAL ÇÖLLEŞME VE
EROZYON ARAŞTIRMA
MERKEZİ

10. Avrupa Kuraklık Merkezi, ABD ve Güney Afrika’daki kuraklık ve erozyon
merkezleri ile sürekli iletişim kurularak ortak çalışmaların yapılması sağlanacaktır.
Özellikle bu merkezlerin bilgi birikimlerinden faydalanılarak daha sağlıklı
çalışmalar ve değerlendirmeler yapılacaktır.
11. Türkiye açısından stratejik öneme sahip kuraklık, erozyon ve çölleşme
konusunda çalışmalarını yürütecek bilimsel ve teknik kapasitesi geliştirilmiş
(iyileştirilmiş) kurumsal araştırma alt yapısı ve teknik personelini yetiştirilecek ve
bu merkez ile süreklilik sağlanacaktır.
12. Proje süresince ve devamında elde edilen ve edilecek bilgi ve verilerin
kullanıcılar arasında paylaşımının sağlanacağı elektronik ağ (web) tabanlı bilgi
değişim sistemi oluşturulacaktır.
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4. Elde edilen veriler yardımı ile ülkemiz ihtiyaçlarına yönelik üretim planlaması
yapılabilecektir.
5. Özellikle üreticilerin çocukları ve eşlerine yönelik eğitim programları ile
bilinç düzeyinin artırılması sağlanacaktır.
6. Okullarda okuyan çocuklarımıza yönelik yapılacak sürekli eğitim
çalışmalarıyla iklim değişimi ve erozyonun gündemde kalması sağlanabilecektir.
7. Kuraklık ve erozyonla ilgili bilimsel teknik bilgi ve verilerin depolandığı veri
tabanı oluşturulacaktır. Bu veri tabanı aynı zamanda ülkenin tek ve en büyük
kuraklık ve erozyon veri tabanı olacaktır.
8. Üreticilerin uygulamalı olarak eğitilmeleri ile, oluşabilecek yanlış
anlaşılmalar ve uygulama hatalarının önüne geçilebilecektir. Özellikle, toprak ve
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ÖZET
Günümüzde devletleri uğraştıran en önemli problemlerden biri hızla artan
dünya nüfusunu besleyebilmektir. Dünya nüfusunun yıllık artış oranı % 1.7 dir. Bu
orandaki artışa göre 2025 yılında dünya nüfusunun 8.5 milyar kişi olacağı tahmin
edilmektedir. Dünya nüfusunda yıllık % 1.7 oranında artış olmasına rağmen,
dünyanın yüzölçümü değişmemektedir. Hatta değişik nedenlerden dolayı
ekilebilir tarım alanları gün geçtikçe azalmaktadır.
Diğer taraftan nüfusunun büyük çoğunluğu tarımla uğraşmasına rağmen
en düşük verime sahip olan ülkelerde 2 milyara yakın kişi yetersiz besleniyor ve
açlık çekiyor. Hatta açlıktan dolayı milyonlarca insan ölüyor. Bu trajedinin önüne
geçmek için her ülke kendisine yeter düzeyde temel tarımsal ürünü üretmek
ve insanının hizmetine sunmak zorundadır. Bunun için de tarımsal üretimde
verimliliği artırıcı tedbirleri ve artan verimliliğin muhafazasını ve devamlılığını
sağlayıcı önlemleri almak zorundadır. Bu önlemlerden birisi de yetiştirilen üründe
önemli verim ve kalite kaybına neden olan hastalıklara karşı etkin mücadele
yöntemlerinin alınmasıdır.
Bir hastalığa karşı etkin mücadelenin yapılabilmesi için her şeyden önce
hastalığın doğru tanısının yapılıp, bulunduğu bölgede durumunun ortaya
çıkarılarak ne gibi faktörlerin hastalığın çıkışını teşvik ettiği ne tür çiftçi
uygulamalarının hastalığın gelişimine uygun ortam hazırladığı ve üreticilerin
özellikle hastalığın ilaçlı mücadelesine karşı yapmış oldukları uygulama
biçimlerinin de iyi bilinmesi gerekmektedir. Bizde bu makalemizde Kop bölgesi
illerinde 7-8 yıl süreyle sürekli arazi incelemelerimiz sonucu tespit ettiğimiz önemli
hastalıkları, bunların bölgedeki durumlarını, hangi koşulların hastalığın çıkış ve
şiddetini artırdığını, ne tür yanlış çiftçi uygulamalarının hastalığın yoğunluğunu
artırdığını ve mücadelesi için nelerin yapılması gerektiğini konukçu bitki esas
alınarak ayrı ayrı vermeye çalıştık.
Anahtar Kelimeler: Kop bölgesi,bitki hastalıkları,mücadele
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KASIM

Günümüzde devletleri uğraştıran en önemli problemlerden biri hızla artan
dünya nüfusunu besleyebilmektir. Dünya nüfusunun yıllık artış oranı % 1.7, bu
orandaki artışa göre 2025 yılında dünya nüfusunun 8.5 milyar kişi olacağı tahmin
edilmektedir. Dünya nüfusunda yıllık % 1.7 oranında artış olmasına rağmen,
dünyanın yüzölçümü değişmemektedir. Hatta erozyon, yeni yerleşim yerlerinin
açılması, yeni fabrikaların kurulması, artan araç sayısına paralel olarak mevcut
yolların genişletilmesi, yeni yolların açılması gibi nedenlerle tarıma elverişli
alanlar giderek azalmaktadır. Diğer taraftan nüfusunun büyük çoğunluğu tarımla
uğraşmasına rağmen en düşük verime sahip olan ülkelerde 2 milyara yakın kişi
yetersiz besleniyor ve açlık çekiyor. Hatta açlıktan dolayı milyonlarca insan ölüyor
(Agrios,2005).
Bu trajedinin önüne geçmek için her ülke kendisine yeter düzeyde temel
tarımsal ürünü üretmek ve insanının hizmetine sunmak zorundadır. Bunun içinde
tarımsal üretimde verimliliği artırıcı tedbirleri ve artan verimliliğin muhafazasını
ve devamlılığını sağlayıcı önlemleri almak zorundadır. Bu önlemlerden biri de
hastalık, zararlı ve yabancı otların tarımsal ürünlerdeki olumsuz etkilerinden
korunmak için bitki koruma yöntemlerinin geliştirilmesidir. Eğer yetiştirdiğimiz
ürünleri hastalıklara karşı yeterli düzeyde koruyamazsak bu durumda;
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• Bitki hastalıkları bir bölgedeki bitki çeşitliliğini sınırlandırarak, o bitkiye dayalı
endüstrinin zarar görmesine neden olurlar.
• Bitki Hastalıkları bitkisel üretimin kalite ve miktarını düşürürler.
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Hasat öncesi toplam ürünün 1/3’nü yani, %33.7’sini, buna hasat sonrası
kayıplar da eklendiğinde kayıp oranı %48’i bulmaktadır. Üstelik bitki koruma
tedbirleri alınmasına rağmen, bunun da parasal değeri yaklaşık 450-550 milyar
dolardır.
• Bazı bitki hastalıkları bitkisel ürünleri insan ve hayvan sağlığı için riskli hale
sokabilir.
• Bunlara karşı yapılan mücadeleden dolayı parasal kayıplar ortaya çıkar.
• Hastalıklardan dolayı ürün azalışına bağlı olarak ürüne olan talebin
karşılanamaması sonucu ürün fiyatındaki beklenmedik artış tüketiciler açısından
parasal kayıplara neden olmaktadır.
Tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de hastalıklardan dolayı önemli
ürün kayıpları ortaya çıkmakta olup, bundan birinci derecede üreticiler ciddi
ekonomik zararlar görmektedirler. Ülkemizde kültür bitkilerinde görülen 300
hastalık etmenin den 35-50 sinin ekonomik düzeyde üretimde kayıplara neden
olduğundan bunlara karşı tarımsal savaşımda dikkatli olunması gerektiği
Alkan (1968) tarafından bildirilmiş olmasına rağmen bugün bu sayının daha da
yukarılara çıktığını söylemek mümkündür.
Hastalıkların çıkışı ve üründe meydana getirdikleri etkileri bir yörenin
iklimsel faktörleriyle çok yakından ilişkili olduğu için her hastalığın ülkenin her
yanında aynı yoğunlukta ve şiddette görülmesini söylemek mümkün değildir. Bu
bakımdan bitki koruma sorunları, yöresel özellik gösterirler. Bu özellik ve uzun
yıllar Konya ve yöresinde yapmış olduğumuz hastalık surveyleri dikkate alınarak
Kop bölgesinde bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkileyen önemli hastalıkların
konukçularına göre genel değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu bağlamda Kop
bölgesinde üretiminin fazla olduğu Buğday-Arpa, Şekerpancarı, Fasulye, Patates,
Ayçiçeği Mısır, hastalıkları üzerinde durulacaktır.
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1. Buğday-Arpa Hastalıkları
Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya ili beraber diğer Kop bölgesi
illerinde hububat alanlarında son yıllarda daha yaygın olarak görülmeye başlanan
bazı hastalıklardan dolayı yaklaşık %15- 20 oranında ürün kaybı meydana
gelirken, bu oranda ürün kaybına neden olan hastalıkların ürün kalitesine etkileri
ise daha yüksek değerlerde gerçekleşmektedir. İşte bundan dolayıdır ki ham
maddesi hububat olan sanayici istediği kalitede ürünü kendi havzasından temin
edemediği için, dış havzalardan veya ülkelerden hububat ithal etmek zorunda
kalmaktadırlar. Gerçi verim ve kaliteyi olumsuz etkileyen tek unsur hastalıklar
olmamakla birlikte özellikle son yıllarda yoğun olarak görülen Kök çürüklüğü, Sarı
pas, Septoria yaprak lekesi gibi üründe tahribatı yüksek olan hastalıklardan dolayı
hububatta verim ve kaliteyi olumsuz yönde etkileyen en önemli unsur olarak
hastalıklar başta gelmektedir.
Buğday ve Arpa da verim ve kalite kaybına neden olan pek çok hastalık
görülmesine rağmen, bunların hepsinin bir bölgede her zaman aynı yoğunlukta
görülmeleri de mümkün değildir. Bunlardan bazıları uzun yıllar aynı üretim
şeklinin (monokültür) devam ettirilmesine bağlı olarak toprakta zamanla birikerek
bitkilerde hastalık yapıcı yoğunluğa ulaşıp, çoğunluklada bitkilerin kök bölgesini
etkileyerek hububat üretiminde ciddi tehlike oluşturan kök hastalıklarıdır ki
bu grup hastalıklar toprakta belli bir yoğunluğa ulaştıktan sonra eğer gerekli
önlemler alınmazsa yıldan yıla daha da tehlikeli bir boyuta ulaşmaktadırlar.
Kop bölgesi Buğday-arpa alanlarında da yıldan yıla artış gösteren birinci grup
hastalık“Kök hastalıkları” dır. Diğer bazı hastalıklarda vardır ki bunlar da iklimsel
faktörlere bağlı olarak, özellikle ilkbahar yağışlarının bol ve uzun süreli devam
etmesi durumunda ani olarak ortaya çıkarak bitkilerin toprak üstü organlarını
çoğunlukla ve öncelikli olarak yaprakları hastalandırarak ciddi ürün kayıplarına
neden olan yaprak hastalıklarıdır ki özellikle son yıllarda Kop bölgesi buğday-arpa
alanlarında yoğunluklu olarak bu hastalıklar da görülmeye başlamıştır.
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1.1. Buğday-Arpa Kök Hastalıkları
Kök bir bitkinin en hayati organıdır. Kök bitkinin toprakta tutunması için
destek görevi görürken hem de topraktaki su ve besin maddelerinin topraktan
alınarak bitki üst organlarına iletilmesinde önemli bir fonksiyonu yerine getirir.
Bunun içinde bir bitkinin sağlıklı olması ancak kök sisteminin sağlıklı olmasıyla
mümkündür. İşte hububatta da öyle hastalıklar vardır ki bunlar toprakta bulunup
çoğunlukla bitkinin kök sistemini tahrip etmek suretiyle bitkinin topraktan su ve
besin maddesi alımını engelleyerek verim ve kalitede önemli kayıplara neden
olurlar. Bir hububat bitkisinin kök sistemi bir hastalık tarafından istila edildiği
zaman ortaya çıkan verim kaybı yaklaşık %50 ile %60 arasında olmaktadır.
Hububatta kök çürüklüğüne tarla toprağında bulunan birden fazla fungal
organizma (Mantar) neden olmaktadır. Bu fungusların bitkideki etkileri tohumun
toprağa atılmasıyla başlar, bitkinin başaklanma dönemine kadar devam eder.
Onun içinde bitkinin gelişme dönemlerine göre farklı tipte hastalık belirtileri
görülür. Uzun yıllar Kop bölgesi buğday ve arpa tarlalarında yaptığımız gözlemler
bize kök hastalıklarının daha çok yeterli münavebenin yapılmadığı ve özelliklede
hububat üzerine hububatın ekildiği, bir yıl sonra ekilecek ürün için kök çürüklüğü
hastalığının görüldüğü tarlalardan tohumluğun alınıp kullanıldığı, güvenilir
yerden sertifikalı tohumluğun alınıp, kullanılmadığı, bitki kök bölgesinin
havadar olacak şekilde iyi bir toprak hazırlığının yapılmadığı ve tarla tesviyesi
iyi olmayıp her hangi bir yağış veya sulama sonucu su göllenmesinin oluştuğu
tarlalarda ortaya çıktığını göstermiştir. Arazi gözlemlerimiz de tespit ettiğimiz
diğer bir husus da üreticilerin bir kısmının tarlasında kök çürüklüğü hastalığının
olduğundan haberdar olmamaları, bir kısmının da hastalığın tarlada ki varlığını
çok geç dönemde fark etmeleridir. Üreticinin tarlasında hastalığın varlığından
haberdar olamamasının nedeni yeterli sıklıkta tarlasını ziyaret edip, bitkilerin
durumunu yakından kontrol etmemesi veya tarla hastalıkla düşük düzeyde
bulaşık olup bunu üreticinin fark edememesidir. Hastalığın varlığını tarlasında geç
fark eden (Başak süt olum dönemi) üreticiler içinde bu dönemde hastalığı kontrol
altına alma bakımından yapılabilecek pek bir şey bulunmamaktadır. Bunun için
bu hastalıklarla etkili mücadele yapabilmek için üreticiler ekim yaptıkları veya
yapacakları tarlaların kök çürüklüğü hastalığı ile bulaşık olup olmadığından
önceden haberdar olmaları gerekir. Eğer ekim yapılacak tarlada önceden bir
hastalık bulaşıklılığı var sa münavebe, sertifikalı tohumluk kullanımı, hastalıklı bitki
artıklarının yok edilmesi vb. kültürel tedbirlere titizlikle uyularak tarlada hastalık
belirtilerinin çıkmasını beklemeden erken dönemde (kardeşlenme dönemi- sapa
kalkmadan önce) uygun fungisitlerle (mantar ilacı) üsten ilaçlamalar yapılmalıdır.
Arazi gözlemlerimizde özellikle arpa tarlalarında kök çürüklüğü hastalığı
ile azot yetersizliğine bağlı olarak ortaya çıkan sarılık(kloroz) durumunun
üreticiler tarafından karıştırıldığı ve bundan dolayı da gereksiz yere fungisit
uygulamalarının yapıldığı tespit edilmiştir. Kıştan çıkan arpa tarlalarında ilkbahar
da azotlu üst gübrelemesinde gecikme olduğunda veya zamanında uygulanıp
ta havaların soğuk gitmesinden dolayı bitki verilen azotlu gübreyi yeterli
düzeyde alamadığında bitkilerde genel bir gelişme geriliği ve sarılık durumu
göze çarpmaktadır. Bu durum yapılan gübrelemeyle beraber havalar ısındığında
kendiliğinden 10 gün içerisinde geçmektedir. Bu durumun kök çürüklüğünden
mi yoksa yetersiz azotlu beslenmeden mi kaynaklandığını çoğu durumda üretici
ayırt edememektedir. Bunun için bu tip tarlalar uzman gözüyle değerlendirilip
ona göre üreticiler sorunun çözümünde neler yapmaları konusunda doğru bir
şekilde yönlendirilmelidirler (Gezgin ve Boyraz,2010).
1.2. Buğday-arpa Yaprak Hastalıkları
Bitkilerde yapraklarında önemli fonksiyonları vardır. Özelliklede fotosentezdeki
rolleri çok fazladır. Bitkilerde kaliteli ve yeterli besinlerin yapılabilmesi ancak
yaprakların fotosentez fonksiyonlarını tam yerine getirebilmeleri ile mümkündür.
İşte yaprakların patolojik hastalıklar nedeniyle değişik şekillerde zarar görmeleri

neticesinde de bitkide yeterli fotosentez yapılamadığı için bitki yeterli ve kaliteli
besini sentezleyemez ve bunun sonucunda da üründe verim ve kalite kaybı
ortaya çıkar. Hububatta da bitkinin toprak üstü aksamını özelliklede yapraklarını
hastalandıran pek çok hastalık vardır. Biz bunların hepsinden bahsetmekten
ziyade Kop bölgesi buğday-arpa hububat alanlarında yaygın olarak görülenleri
genel hatlarıyla açıklamaya çalışacağız. Bu kapsamda da buğdayda Sarı pas
(Kınacık) ve Septoria, arpa da ise Rhyncosporium yaprak leke hastalıklarından
bahsedilecektir.
Bu hastalıkların ortak özellikleri rutubet isteklerinin yüksek olması ve hava
yoluyla (rüzgar, yağmur vb.) etrafa yayılıyor olmalarıdır. Bundan dolayı da bu
hastalıklara Kop bölgesi hububat alanlarında her yıl dikkati çekecek şekilde
rastlanılmaz. Ancak kış koşullarının ılıman ve ilkbaharın serin ve bol yağışlı geçtiği
yıllarda bu hastalıklar hububat alanlarında daha sık ve şiddetli olarak görülürler.
Üçü de fungal (mantar) kaynaklı olan bu hastalıkların bitkilerde oluşturduğu
belirtiler bir birlerinden oldukça farklıdır. Uzman kişiler bu hastalıkları
belirtilerinden kolaylıkla tanıyabilirler. Belirtilerin bitkilerde görülme zamanı
dikkate alındığında ilk önce Septoria belirtilerine rastlanır. Septoria belirtileri bitkiler
daha sapa kalkmadan fark edilebilirler. Eğer arpa tohumlarında Rhyncosporium
bulaşıklılığı yoksa belirtileri bitkiler sapa kalktıktan sonra, bulaşıklılık varsa bitkiler
sapa kalkmadan önce Septoria ile aynı zamanda da görülebilir. Sarı pas belirtileri
ise bitkiler sapa kalktıktan sonra başak oluşumuna yakın bir zamanda ortaya çıkar.
Her üç hastalığın ortaya çıkışı iklimsel faktörlerin rolü olmakla birlikte
üreticiler tarafından yapılan bazı yanlış uygulamalarda hastalığın aynı bölgede
tarladan tarlaya farklı seviyelerde çıkışında oldukça etkili olmaktadır. Bu yanlış
uygulamalardan biri ekimi erken yapıp,bitkide erken çıkışı sağlamak için yöre
çiftçisinin tabiriyle güzleme (kuruya ekilen tohumun çıkışını sağlamak için yapılan
sulama) yaparak bitkilerin kışa daha gelişkin olarak girmeleri sağlamaktır. Böyle
bir durumda 2010 yılında olduğu gibi kış koşulları da ılıman geçtiğinde bu tür
tarlalarda hem Septoria hem de sarı pas hastalığı daha fazla zarar yapmaktadır.
Diğer bir yanlış uygulama sık ekimin yapılması. Sık ekim yapılan tarlalarda bitki
yakın çevresinde daha fazla rutubet birikimi gerçekleşmekte ve oluşan nem sık
ekimden dolayı bitkiler arasında yeterli hava sirkülasyonu olmadığı için bitki
yakın çevresinde daha uzun süre kalmaktadır. Bu durumda bu tip hastalıklara
davetiye çıkarmaktadır ki yörede bu durumla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Dengesiz
gübrelemenin yapıldığı özellikle azotlu gübrelemenin fazla uygulandığı tarlalarda
söz konusu hastalıklara daha yoğun olarak rastlanmaktadır. Hem sarı pasa hem de
Septoria hastalığına karşı çeşitlerin duyarlılıkları da farklılık sergilemektedir. Çeşit
hassasiyeti dikkate alınmadan hassas çeşitlerin kullanıldığı tarlalarda özellikle
sarı pas hastalığından dolayı % 100’e yakın kayıplar yaşanabilmektedir. Örneğin
2010 yılında Gerek-79 çeşidinin ekili olduğu tarlalarda çok önemli verim ve kalite
kayıpları yaşanmıştır.
Konya arpa alanlarında en sık karşılaşılan yaprak hastalığı Rhyncosporium
yaprak leke hastalığıdır. Eğer arpa tohumlarının hastalık etmeni ile bir bulaşıklılığı
varsa ve bir yıl öncesinden tarlada hastalıklı bitki artıklarının kalıntıları mevcutsa
hastalık daha bitkilerin kardeşlenme döneminde kendisini gösterir. Bu dönemde
eğer iklim koşulları da uygunsa hastalık bitkilerde ciddi kuruma ve yanıklıklara
neden olabilir. Normal durumlarda hastalık bitkiler sapa kalktıktan en az 30-40
cm boya ulaştıktan sonra görülmeye başlar. Hastalık daha çok alt yapraklarda
yoğunlaşır. Özelliklede sık ekilmiş arpa tarlaların da bu durum daha net
olarak görülür. Hastalık alt yapraklarda meydana getirdiği tahribatı hem iklim
koşullarındaki değişim hem de arpanın erken olgunlaşma sürecine girmesinden
dolayı üst yapraklarda özelliklede bayrak yaprak ve onun altındaki yaprakta
yapamamaktadır. Bundan dolayı da verime etkisi çok fazla olmamaktadır. Ancak
iklimsel faktörlerdeki değişkenlik, fungal inokulum birikimindeki artış ve çeşit
hassasiyeti bu durumu tersine çevirebilir. Bunun için de hastalık mutlaka takip
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edilerek, duruma göre gerekli tedbirler alınmalıdır.
Kop bölgesi iklim koşullarında bu hastalıklar hemen her yıl gelişim imkanı
bulamazlar, bunun içinde bu hastalıklara karşı gerekli önlemlerin zamanında
alınıp, etkili mücadele yapabilmek için mutlaka iklimin gidişatı takip edilmelidir.
Eğer ilkbahar yağışları sürekli ve bol olursa ve sıcaklık 15-22 0C ‘de seyrederse
bu hastalıkların çıkışı beklenmelidir. İlkbahar yağışları bölge için hayati öneme
sahiptir. Bölgede ilkbahar yağışları ne kadar bol ve düzenli olursa hububat
rekoltesi de o derece yüksek olmaktadır. Böyle koşullarda rekolteyi bölgede
en önemli düzeyde etkileyen bu hastalıklara karşıda üretici hazırlıklı olmalıdır.
Önemli olan böyle koşullarda ürünü hastalığa kaptırmadan verimli bir hasadı
gerçekleştirmektir. Bunun için de üretici hastalığın gelişimini teşvik edici yanlış
uygulamalardan kaçınıp, iklimin gidişatını takip edip, konu uzmanlarından da
destek alarak gerektiğinde zamanında ilaçlamaları yapmaları oldukça önemlidir.
Bölgede arazi tespitlerimiz bu hastalıklara karşı bazı üreticiler herhangi
bir ilaçlama yapmadıkları, bazılarının ilaçlama yaptıkları fakat ilaçlamanın
zamanlamasını dikkate almadan rastgele bir zamanda ilaçlama yaptıkları yönünde
olmuştur. Üreticilerin özellikle sarı pas hastalığı ortaya çıktığında ilaçlamalardan
kaçınmalarının nedeni bitkiler bu hastalığın çıktığı dönemde sapa kalkarak başak
çıkarmaya başlamış olmaktadırlar ve bu durumda traktörle ilaçlama için tarlaya
girildiğinde bitkilerde kırılma olacak endişesidir. Üreticiler bu endişelerinde
haklı olmakla birlikte ilaçlama yapılmadığı zaman ortaya çıkacak olan verim
kaybı kırılmadan dolayı ortaya çıkacak verim kaybından çok daha fazla olacaktır.
Üreticiler bunu da hesaba katarak ya izli ekim yöntemini kullanarak ekimlerini
yapmaları gerekir ya da traktörlere ince tekerlek takıp kırılmayı minimum düzeyde
tutacak şekilde mutlaka ilaçlamalarını yapmaları gerekir. Bir kısım üreticinin de
eskiden kalma veya çevresinde konu uzmanı olmayan teknik elemanların “bu
hastalıklara karşı etkili ilaç yok” şeklindeki yanlış söylemlerine inanarak tarlalarını
ilaçlamadıkları görülmüştür. Bu tamamen yanlış bir söylemdir. Bugün için bu
hastalıklara karşı kullanılabilecek oldukça etkili ruhsatlı ilaçlar vardır.
Ancak ilaçlamalardan iyi sonuç alabilmek için aşağıda her hastalık için belirtilen
zamanlarda ilaçlamaların yapılması oldukça önemlidir.
Sarı Pas (Kınacık) hastalığının erken dönemde alt yapraklardaki belirtileri her
yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak (%90 orantılı nem ve
15-20 0C sıcaklık) hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru
ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının (başağın altındaki
yaprak) hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçlamasına
başlanmalıdır. Hastalığa karşı etkili pek çok mantar(fungisit) ilacı mevcuttur.
Bunlardan uzun süreli etkili olanlardan biriyle tek ilaçlama hastalıkla mücadele
için yeterli olabilir.
Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı ilaçlama
yapılmamalıdır. İlaçlama bitkinin yaprakları ve gövdesi ilaçlı su ile iyice ıslanacak
şekilde yapılmalıdır.
Septoria Sarı pastan daha erken dönemde ortaya çıktığı için Septoria’nın ilaçlı
mücadelesi daha önce yapılmalıdır. Eğer hastalığın varlığı tarlada fark edilir ve
hastalık gelişimi için koşullar uygunsa hububatta yabancı ot ilaçlaması ile beraber
Septoria yaprak lekesi hastalığına karşıda ilaçlama yapılabilir. Bunun dışında
Septoria ya karşı başka bir ilaçlama yapmaya gerek yoktur. Çünkü Septoria’dan
sonra Sarı pas(Kınacık) hastalığı yoğunluk kazanacağı için Sarı pasa karşı yapılacak
ilaçlama Septoria’ya da etkili olur. Ancak buğday çeşidi sarı pasa dayanıklı olup,
Septorya ya hassas olursa o zaman sadece Septorya için ikinci bir ilaçlama
gerekebilir.
Arpadaki Rhyncosporium yaprak lekesi hastalığının erken enfeksiyonları
için ilaçlama yapılabilir. Bunun içinde erken dönemde kardeşlenmenin sonu
sapa kalkmanın başlangıcında tarlalar kontrol edilmelidir. Eğer hastalık tarlada

mevcutsa yabancı ot ilaçlaması ile beraber hastalık içinde ilaçlama yapılmalıdır.
Bunun dışında çok ekstrem koşullar oluşmadıkça geç enfeksiyonlar için bu
hastalık için ilaçlama yapmaya gerek yoktur.
İlaçlamalar uygun alet ve ekipmanla homojen bir şekilde yapılmalıdır.
Kesinlikle yağmurlama sulama sistemiyle ilaçlama yapılmamalıdır. İlaçlamalarda
kullanılacak suyun pH’sı ne çok yükse ne de çok düşük(pH: 5.5-6.5) olmalıdır.
Suyun pH’sını düşürmek için 100 litre suya ya 30 gr limon tuzu, ya da 600-700
gr olacak şekilde MAP(mono amonyum fosfat ) gübresi katılabilir. pH düşürücü
katıldıktan sonra 15-20 dakika ilaçlı suyu karıştırarak beklemek gerekir. Sıcaklık 15
0C altında olduğu durumlarda da ilaçlama yapmaktan sakınılmalıdır. Bazı ilaçlar
ilaçlamadan sonra 3-4 saat içerisinde yağan yağmurlardan etkilenmezlerken
bazıları etkilenirler. Bu durum da dikkate alınarak ilaçlamalar gerektiğinde
tekrarlanmalıdır. Yabancı ot ilaçlaması ile beraber hastalık içinde ilaçlama
yapılacaksa ilaçlamalarda kullanılacak ilaçların karışabilirliklerinin bilinmesi
gerekir. Her şeyden önemlisi de hem kendi sağlığınız hem de çevre sağlığı için
gerekli hassasiyetleri göstererek ilaçlamaların yapılmasıdır.
Kop bölgesinde buğday-arpa üretim alanlarında yaptığımız surveylerde
bu hastalıklardan başka verim ve kaliteyi etkileyecek önemli bakteriyel ve viral
hastalıklarla karşılaşılmamıştır. Zaman zaman bazı arpa ve buğday tarlalarında
bitkilerin belli gelişim dönemlerinde yer yer gelişme geriliği ve hafif sararma
şeklinde arpa sarı cücelik virüsünü andırır belirtiler görülse de zamanla bu tip
belirtilerin de ortadan kalktığı görülerek verim açısından her hangi bir sorun
yaşanmamıştır. Yine bölgede zaman zaman fizyolojik nedenlere bağlı veya 2010
yılı iklim koşularında olduğu gibi ilkbaharın Mart ayında yaşanan don olayına
bağlı olarak soğuk zararlarıyla da karşılaşılmıştır. Arazi gözlemlerimizde fizyolojik
kaynaklı veya herbisit (yabancı ot ilacı) fitotoksitesine bağlı rahatsızlıkların
tanısında da yanılgıların yaşandığı ve bu yanılgılardan dolayı da üreticilerin yanlış
uygulamalara yönlendirildiği tespit edilmiştir. Bunun için bu gibi durumlarda
üreticiler konu uzmanına danışarak gerçek sebebin tespitini yaptırıp, ona göre
tedavi yolu belirlenmelidirler (Soylu ve ark,2010).
2. Şekerpancarı Hastalıkları
Kop bölgesi Şekerpancarı ekim alanlarında yaptığımız arazi incelemeleri
sonucu pek çok fizyolojik ve patolojik kökenli hastalıklarla karşılaşmış olmamıza
rağmen bunlardan üç patolojik kökenli hastalığın ön plana çıktığı görülmüştür.
Bunlar;
1.Fide çökerten hastalığı
2.Kök çürüklüğü hastalığı
3. Cercospora yaprak leke hastalığıdır.
Her üç hastalığa da neden olan organizmalar funguslardır (mantar).Bunlardan
ilk ikisi hemen her yıl pancar üretim alanlarında yıla ve üreticinin yapmış olduğu
hatalı uygulamalara bağlı az veya çok ortaya çıkar. Yalnız üçüncüsü olan Cercospora
yaprak leke hastalığının gelişimi için Kop bölgesi iklim koşullarının pek uygun
olmamasına rağmen bazı yılların özellikle 15 mayıs -30 haziran arasının sık aralıklı
yağışlı geçtiği ve sıcaklıkların 20 0C üzerinde seyrettiği 2010 yılının koşulları gibi
koşullar oluştuğunda bu hastalık kop bölgesinde de şekerpancarlarında ciddi
zararlar meydana getirmektedir.
1. Şekerpancarı Fide Çökerten Hastalığı
Kop bölgesi şekerpancarı ekim alanlarında yaptığımız arazi incelemelerinde
erken dönem, tohum çürümesi ve fide ölümleri şeklinde karşılaştığımız
çökerten hastalığının her yıl aynı yoğunlukta olmamakla birlikte bazı yıllar
tarlaların % 10-15’inde hastalığın varlığı tespit edilmiştir.Hastalıklı bitkilerden
yapılan izolasyonlarda çoğunluklu olarak Fusarium spp.,daha düşük düzeyde de
Rhizoconia solani funguslarına rastlanılmıştır.Kop bölgesi şartlarını taşıyan Kayseri
şekerpancarı ekim alanlarında da yaptığımız çalışmada da benzer sonuçlar elde
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edilmiş olup, izolatların yaklaşık %60’nı Fusarium spp.’i oluşturmuştur (Ulu ve
Boyraz,2012).
Bu fungal organizmalar toprak kaynaklı olup, eğer tarlada etmenle bir
bulaşıklılık varsa, ilkbaharında havalar biraz sıcak ve yağışlı geçerse ve hastalığın
çıkışını teşvik edici yanlış uygulamalar yapılmışsa o zaman bu hastalıklardan dolayı
tarlalarda tohum çürümesi veya fide ölümleri şeklinde ciddi kayıplar olmaktadır.
Bazı yıllar bazı tarlalarda ekimi tekrardan yenileyecek kadar şiddetli olmaktadırlar.
Bu etmenler bitkiyi erken fide döneminde enfekte ettiklerinde enfeksiyon bitki
ölümleriyle sonuçlanmakta, geç dönemde bitkileri enfekte ettiklerinde bitkilerde
gelişme geriliğine ve kök çürümelerine neden olurlar.
Çökerten hastalığının çıkışında yılın iklim koşulları önemli olmakla birlikte
çiftçilerin yapmış oldukları bazı yanlış uygulamalarda bu hastalıkların çıkışını
teşvik etmektedir.Bu hatalı uygulamalardan tespit ettiklerimizden bazıları;
toprak sıcaklığı istenen seviyeye gelmeden ekimin erken ve derin yapılması,
tarla tesviyesinin iyi yapılmamış olması, iyi bir tohum yatağının hazırlanmamış
olması, kaymak tabakası oluşumuna zemin hazırlayan uygulamalar ve kaymak
tabakasının kırılmamış olması gibi yanlış uygulamalar bu hastalıkların çıkışını
önemli derecede artırmaktadır.
Hastalık görüldükten sonra hastalığı tam olarak önlemek için yapılabilecek
çok fazla uygulama yoktur. Çünkü bu hastalıklara karşı daha çok ekimden
önce tohum ilaçlaması şeklinde koruyucu uygulamalar yapılmaktadır. Bununla
birlikte çökertenden birinci derecede sorumlu etmen bilinmek kaydıyla
hastalığın tarlada yayılmasını durdurmak için bazı spesifik ilaçlarla üsten bol
su ile ilaçlama tavsiyelerimizin iyi sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Ayrıca toprağı
havalandırmak şeklinde yapılacak ara çapası ve arkasından özellikle Fusarium
oxysporum enfeksiyonu varsa toprağın 3-5 cm’ lik kısmı ıslanacak şekilde hafif
şekilde yağmurlama sulama ile bitkilerde yan kökler oluşana kadar ara sıra
sulamanın yapılması da faydalı olmaktadır. Tohum ilaçlamalarından yeterli etkiyi
sağlayabilmek için her şeyden önce yukarıda sıralanan yanlış uygulamalardan
sakınmak gerekir. Ayrıca tohum ilaçlamaları usulüne uygun ve iyi kaliteli ilaçlarla
yapılmalıdır. İlaçlanmış tohumluk ekilene kadar iyi koşullarda muhafaza edilmeli,
aksi takdir de ilaçların etkisi kısa süre içerisinde düşmektedir.
2. Şekerpancarı Kök Çürüklüğü
Şekerpancarında kök çürüklüğünden sorumlu pek çok etmen olmakla birlikte,
Kop bölgesi şekerpancarı ekim alanlarında yapmış olduğumuz surveyler de daha
çok Rhizoctonia solani kaynaklı baş ve kuyruk çürüklüğü, Fusarium oxysporum
solgunluğuna ve Rhizopus spp. kaynaklı kök çürüklüklerine rastlanılmıştır.
Rhizoctonia solani ve Fusarium oxysporum uzun yıllardır şekerpancarı tarımının
yapıldığı, münavebeye yeterince uyulmayan,yeterince havadar olmayan
toprak yapısına sahip tarlalarda, Rhizopus ssp.ye ise ara çapası esnasında veya
başka nedenlerden dolayı köklerde yaralanmaların olduğu tarlalarda daha sık
rastlanılmıştır (Soylu ve ark.,2010;Soylu ve ark.,2012)
Gerek Rhizoctonia solani ve gerekse Fusarium oxysporum’un çıkışında tarladaki
inokulum yoğunluğu önemli olmaktadır. Bunların bir bitkide hastalığı başlatacak
inokulum miktarına ulaşmaları da tarlada yetiştirilecek bitkinin durumuna göre
değişiklik gösterir. Eğer bu etmenlerin konukçuları olan bitkiler sürekli olarak aynı
tarlaya aralıksız olarak ekilirlerse o zaman bunların tarladaki inokulumları hızlı
bir şekilde artar ve ondan sonrada sürekli olarak o tarlada hastalıkla karşılaşmak
mümkün olur. Eğer şekerpancarı ile beraber bu etmenlerin birinci derecede veya
konukçusu olmayan bitkilerle en az 4-5 yıllık münavebe sistemi uygulanırsa bu
etmenlerin toprakta birikimlerine de fırsat verilmemiş olur. Çünkü bu hastalıklarla
bölgede daha çok karşılaştığımız tarlaların şekerpancarında 4 yıllık münavebeye
uyulmayıp daha sık aralıklarla şekerpancarının veya şekerpancarı ekiminden önce
bu etmenler için birinci derecede konukçu olan bitkilerin ekildiği tarlalar olduğu

görülmüştür. Bunun için bu tip hastalıklar için münavebe çok önemlidir. Özellikle
pancardan önce başka yumrulu bitkilerin ve mısır’ın ön bitki olarak ekilmemesine
özen gösterilmelidir. Yumrulu bitkiler örneğin havuç ve patates bu tip toprak
kaynaklı etmenlerin konukçuları olmasalar da toprakta kalan yumru artıkları bunlar
için iyi bir barınma ortamı oluşturarak hem bunların toprakta kışlamalarına hem
de çoğalmalarına imkan sağlarlar. Kop bölgesi arazi incelemelerimiz esnasında
bazı üreticilerin mısır dan sonra şekerpancarı ektiklerinde kök çürüklüğü ile
daha çok karşılaştıklarını iddia etmelerine rağmen, yaptığımız incelemelerde bu
iddiayı doğrulayan bulgulara kesin olarak rastlayamadık. Çünkü üst üste beş yıl
mısır ekilip ondan sonra şekerpancarı ekilen tarlada hastalığa hiç rastlamazken,
beş yıldır mısır ekilmeyen tarlalarda hastalığa rastlanmıştır. Bu durumu sadece
şekerpancarın dan önce mısır bitkisinin ekilip ekilmemesine bağlamaktan ziyade
tarlanın hastalık etmeni ile bulaşık olup olmadığına ve bulaşıklılığın yoğunluğuna
bağlamak daha doğru olur düşüncesindeyim. Eğer tarlada hastalık bulaşıklılığı
varsa o zaman ihtiyadi olarak mısırı şekerpancarından önce ön bitki olarak
ekmemek gerekir.Çünkü son yıllarda şekerpancarında kök çürüklüğünden daha
çok sorumlu tutulan Rhizoctonia solani AG 2-2 IIIB ırkının aynı zamanda mısırda
birinci derecede konukçuları arasındadır. Bu hastalıklara yakalanan bitkiler de bitki
kök sistemi aynı zamanda iletim demetleri etkilendiği için tarladaki ilk belirtileri
hafif solgunluk şeklinde başlayıp,gün geçtikçe solgunluk ilerler ve bitki yaprakları
tümden toprak yüzeyine serilir. Daha sonra topraktaki saprofitik funguslarında
kolonizasyonu ile kökler tamamen çürür. Üreticiler çoğunlukla çürümüş kökleri
tarlada bırakmaktadırlar. Bu da yapılan yanlışlıklardan biridir. Kesinlikle çürüyen
kökler tarlada bırakılmalıdır. Hatta köklerin tam çürümesini beklemeden
solgunluk ileri düzeye çıktığında bu tip bitkiler sökülüp tarladan uzaklaştırılmalı.
Bu köklerin tarlada bırakılması tarla bulaşıklılığının artışına neden olarak daha
sonra ki yıllarda hastalığın daha şiddetli çıkmasına zemin hazırlar. Diğer yapılan
hatalardan birisi de üreticiler bitkiler de solgunluk belirtilerini fark ettiklerinde
bunun susuzluktan kaynaklandığını zannederek daha fazla su vermeleridir.
Aksine bu gibi hastalıkların varlığında , hastalık belirtileri görüldükten sonra
sulamayı mümkün olduğu kadar azaltmak gerekmektedir. Üreticiler tarlalarında
bu tip hastalıklarla karşılaştıklarında bunun ilaç kullanımı ile önlenebileceğini
zannederek sürekli olarak ilaç kullanımı yönünde temayülleri olmaktadır. Bu doğru
bir yaklaşım değildir. Çünkü günümüzde şekerpancarında ki bu tip hastalıklara
karşı pratik ve ekonomik bir kimyasal mücadele şekli yoktur. Ancak damla
sulama sistemiyle sulamanın yapıldığı tarlalarda hastalığın çok erken dönemde
varlığı ve hangi patojenin olduğu tespit edilirse o zaman daha spesifik ilaçlar
damla sulamayla verildiğinde hastalığın tarlada yayılması durdurulabilir. Yine de
ilaçlamanın ekonomik olup olmayacağı da önceden hesap edilip, ona göre bu
tip ilaçlamalara karar verilmelidir. Son yıllarda bazı ülkelerde özellikle Rhizoctonia
solani’ye karşı bazı fungisitlerle yapılan ilaçlamalardan olumlu sonuçlar alındığı
rapor edilmektedir. Yaptığımız bazı çalışmalarda da benzer sonuçlar alınmış olup,
üzerinde biraz daha çalışıp, geliştirilmesi gerekmektedir(Soylu ve ark.,2010;Soylu
ve ark.,2012).
Rhizopus spp.’ye bağlı çürümelere çoğunlukla geç dönemde ara çapasının
yapıldığı ve toprak altı zararlılarının zarar yaptığı tarlalarda rastlanılmıştır. Bu
fungus saprofitik nitelikte olup, bir yara parazitidir. Sağlıklı dokulardan enfeksiyonu
gerçekleştiremez, enfeksiyonun olması için mutlaka dokularda yara açılmış olması
gerekir. İşte çapalama veya böcek yeniği sonucu açılan yaralardan bu fungus
kolaylıkla köklere giriş yaparak köklerde çürümeyi başlatır. Bitki yakın çevresinde
hafifte rutubet varsa çok hızlı gelişerek pancar iç dokularına yayılarak sulu bir
çürüklük meydana getirir. Bunun için bitki kökleri belli iriliğe geldikten sonra ara
çapasından kaçınılmalı ve toprak altı zararlıları ile iyi mücadele yapılmalıdır.
3. Cercospora yaprak leke hastalığı(Cercospora beticola)
Cercospora yaprak leke hastalığı (Cercospora beticola) ülkemizin bazı
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bölgelerinde yetiştirilen şekerpancarının en önemli hastalıklarından biri olmasına
rağmen, Kop bölgesi şekerpancarı ekim alanları ve yöre çiftçisi bu bakımdan
daha şanslıdır. Çünkü hastalık İç Anadolu iklim koşullarında her yıl gelişim imkanı
bulamamaktadır. Bu demek değildir ki hastalık Kop bölgesi şekerpancarı ekim
alanlarında hiç görülmeyecektir. Böyle düşünenler 2010 yılında yanıldı ve o yıl
hastalığın ilk enfeksiyonları için 15 mayıs-30 haziran arası oluşan koşullar(yüksek
rutubet ve 20 C’nin üzerindeki sıcaklık) yörede hastalığın çıkışını tetiklemiştir.
İlk enfeksiyonlar gerçekleştikten sonra havada yeterli nisbi rutubet olmasa da
yağmurlama sulama ile hem hastalığın ilerlemesi için bitki yakın çevresinde
yeterli nem sağlanmıştır, hem de hastalık tarlada yayılma imkanı bulmuştur.
Onun için ilk enfeksiyonların gerçekleşmesi için yeterli şartlar oluştuktan sonra,
yörede çoğunluklu olarak yapılan yağmurlama sulama uygulamaları hastalığın
ilerlemesini sağlamaktadır. Hastalığın çıkışında iklim faktörleri önemli olduğu
kadar hassas çeşitlerin üretime dahil olması, fazla azotlu gübre kullanımı, makinalı
hasada bağlı olarak hastalıklı bitki artıklarının tamamen tarlada kalması, lokal
mikroklima şartlarının oluşması gibi durumlarda hastalığın çıkışını teşvik eden
unsurlardır. Örneğin aynı lokasyonda aynı şekerpancarı çeşidinin ekildiği iki
tarladan etrafı tamamen uzun boylu ağaçlarla sıkıca çevrili olan da hastalık çok
şiddetli olarak görülürken hemen yanındaki ve etrafı açık olan da yok denecek
kadar az görülebilmektedir.
Hastalık pancar yapraklarını tahrip etmek suretiyle hem verimde hem de
şeker oranında azalmaya neden olur. Hastalığın şiddetli olduğu ve mücadele
yapılmadığı zaman hassas şekerpancarlarında % 40’lara varan verim kayıpları
yaşanabilmektedir. Bunun için hastalığın her yıl sorun olduğu alanlarda dayanıklı
çeşitlerle beraber gerektiğinde ilaçlamalara yer verilmelidir. Kop bölgesi illeri
gibi hastalığın ara sıra çıktığı durumlarda yılın iklim koşularının gidişatına ve
ekilen şekerpancarı çeşidinin hastalığa karşı mukavemet durumuna bakarak
ilaçlamalara karar verilmelidir. Hastalıkla etkili ilaçlı mücadele için ilaçlama
zamanı ve ilacın uygulama biçimi çok önemlidir. Bunun için ilk önce hastalığın
gelişimi için koşulların oluşup oluşmadığı takip edilmelidir. Eğer koşullar oluştu
ise teknik teşkilatında desteğini alarak tarlada ilk hastalık belirtilerinin çıkıp
çıkmadığı sık sık kontrol edilmelidir. Eğer her 100 şekerpancarı bitkisinin 5’inin
yetişkin yapraklarında en az 1 adet Cercospora lekesi görüldüğünde ilaçlamalara
başlanmalıdır. İklimin gidişatına ve ilaçların etki süreleri de dikkate alınarak 1520 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilir. Kop bölgesi illerinde zamanında
ve usulüne uygun ilaçlama yapmak kaydıyla en fazla 2 ilaçlama ile hastalık
kontrol altına alınabilmektedir. Yörede bazı üreticilerin yaptığı gibi yağmurlama
sulama sistemi ile ilaçların uygulanmasın da hastalığa karşı etkili sonuç elde
edilememektir. Onun için kesinlikle yağmurlama sulama sistemiyle ilaç uygulaması
yapılmamalıdır.
Şekerpancarında yukarıda açıklanan hastalıklardan başka hastalıklarda
kop illeri şekerpancarı ekiliş alanlarında görülmektedir. Ancak bunlar üretici
şikayetlerine konu olacak kadar yoğunlukta ve etkililikte değillerdir. Bu demek
değildir ki bu hastalıklar ilerde de zarar yapmayacaktır. Koşullar değişir önemsiz
görülen hastalık önemli konuma geçebilir. Onun için üretici ve teknik teşkilat
bu tip hastalıkları da yakından izlemeli ve ona göre önlemini zamanın da
almalıdır. Külleme hastalığı hemen her yıl görülür. Ancak hastalık bölge pancar
ekiliş alanlarında genelde geç çıktığı için ilaçlı mücadeleyi gerektirecek boyuta
ulaşmamaktadır. Ayrıca yağmurlama sulamanın külleme hastalığının gelişimine
negatif yönde etkide bulunmasının da hastalığın baskı altına alınmasında
rolü vardır. Bununla beraber ilkbahar-yaz sıcaklarının erken bastırdığı, hassas
bir çeşidin ekildiği ve yağmurlama sulamanın dışındaki bir sulama ile bitkiler
sulandığı durumlarda da külleme hastalığı zarar yapabilir.
3. Fasulye Hastalıkları
Konya ve yöresinde fasulye ekim alanlarındaki fitopatolojik sorunları tespit

etmek amacıyla 2005-2006 yıllarında yürüttüğümüz bir çalışmada biotik kaynaklı
problemlerin en önemlisinin değişik fungal organizmaların neden oldukları kök
çürüklüğü hastalıkları olduğu tespit edilmiş olup, yörede hastalığa yakalanan
bitki oranının fide döneminde % 16.42,çiçek döneminde % 14.17,bakla olgunluk
döneminde % 15.37 olduğu belirlenmiştir. Kök çürüklüğü belirtisi gösteren
bitkilerden yapılan izolasyonlar sonucu 10 farklı fungusun varlığı saptanmış
olup, bunlardan Fusarium equiseti, F.oxysporum f.sp.phaseoli, Macrophomina
phaseolina, Rhizoctonia solani ve F.solani f.sp. phaseoli funguslarının en yaygın
oldukları bulunmuştur. Yine aynı çalışma kapsamında fasulye tarlalarında
bakteriyel hastalıklarında yaygın olduğu bulunmuş ve hastalığa yakalanan
bitki oranının % 11.59 seviyelerinde olduğu tespit edilmiştir. Yapılan laboratuar
testleri sonucu hastalıktan sorumlu bakteriyel etmenin Pseudomonas syringae pv.
phaseolicola olduğu belirlenmiştir ( Yeşil ve Boyraz 2010).
Daha sonraki yıllarda da yaptığımız gözlemlerde de Kop bölgesi fasulye
tarım alanlarında kök çürüklüğü ve bakteriyel yanıklık hastalıklarının yaygın
olduğu belirlenmiş olup ,hatta bazı yıllar bakteriyel yanıklık hastalıklarının
daha yoğun görüldüğü gözlenmiştir. Ayrıca yanıklık hastalığı etmeni olarak
Pseudomonas syringae pv. phaseolicola den başka Xanthomonas axonopodis pv.
phaseoli’nin de varlığı saptanmıştır. Fasulye her iki etmeninde ana konukçusu
olup, biri hale yanıklığı(Pseudomonas syringae pv. phaseolicola)olarak, biride
adi yanıklık (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli) olarak bilinmektedir. Bu
hastalıklara yörede hemen her yıl rastlanılmaktadır. Ancak bakteriyel hastalıklar
mayıs ve haziran aylarının daha fazla yağışlı geçtiği yıllarda daha yaygın olarak
görülmektedir. Ayrıca bu hastalıkların tarlada yayılmasında en önemli etken
yağmurlama sulamadır. Onun için yörede bu hastalıkların yayılmasını durdurmak
için fasulyede sulamanın damla sulama şeklinde yapılmasının bu hastalıklara karşı
mücadelede yapılması gerekenlerin başında gelmektedir. Arazi incelemelerimizde
yağmurlama sulamanın yapıldığı tarlalarla, damla sulamanın yapıldığı tarlalarda
hastalığın yoğunluğu bakımından bariz farklılıklar görülmüştür. Yalnız damla
sulamanın yapıldığı tarlalarda mayıs ve haziran aylarının bol yağışlı geçtiği
yıllarda hastalık görülür, hatta bu tarlalarda hastalık daha erken çıkar. Onun
için üreticiler nasıl olsa damla sulama ile sulama yapıyorum hastalık tarlam da
hiç çıkmaz gibi bir yanılgıya düşmemeleri gerekir. Çünkü ilk enfeksiyonların
çıkışı için mayıs ve haziran ayı yağışları önemlidir. Haziran ayından sonra yağış
olmasa da tarlada başlayan enfeksiyon yağmurlama sulama ile tarlanın her
tarafına yayılabilmektedir. Böyle yıllarda bitkilerde sıra arası kapanmadan
çiçeklenme öncesi ilk hastalık lekeleri görülmeye başladığında maneb veya
mancozeb karışımlı bakırlı preparatlarla koruyucu ilaçlamaların yapılması
hastalığın yayılmasını durdurması açısında faydalı olmaktadır. Bu hastalıklara
karşı yapılabileceklerin en iyilerinden biride temiz tohum kullanmaktır. Tohum
temizliği çok önemlidir, çünkü çok düşük düzeyde bile tohum bulaşıklılığı olsa
bunun tarlaya yansıması çok yüksek olmaktadır.Örneğin 10 000-16 000 tohum
içerisinde 1 adet tohumun bile Pseudomonas syringae pv. phaseolicola ile bulaşık
olması geri kalan tohumlardan gelişen bitkilerin tarlada hastalıkla bulaşmasına
yeterli olmaktadır(Erkan,1998). Onun için mümkün oldukça sertifikalı tohumluk
kullanılmalıdır.
Kök çürüklüğü hastalığı diğer kültür bitkilerinde olduğu gibi fasulye
yetiştiriciliği için sorun oluşturmaya devam etmektedir. Diğer kültür bitkilerinde
olduğu gibi fasulyede de kültürel yöntemlere dikkat edilmediği zaman hastalık
daha yıkıcı olmaktadır. Sulamada aşırıya kaçılması, tohum temizliğine dikkat
edilmemesi, tohum yatağının çok iyi hazırlanmaması, münavebeye yeterince
uyulmaması, hastalıklı tarlalardan ertesi yılın tohumluğunun temin edilmesi,
usulüne uygun olarak uygun ilaçlarla tohumluğun ilaçlanmaması gibi uygulamalar
hastalığın çıkışını tetikleyen yanlış uygulamalardır. Bu hastalıklarla etkili
mücadele yapmak için öncelikli olarak üreticilerin bu tür yanlış uygulamalardan
kaçınmaları gerekmektedir. Bir de yörede üreticiler fasulyede kök çürüklüğü
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hastalığına karşı üsten fungisit(mantar ilacı) uygulamaları yapmaktadırlar. Ancak
bu uygulamalarında hastalığı kontrol altına alma bakımından gözle görülür bir
etkileri tespit edilmemiştir. Bunu kendileri de gözlemlemelerine rağmen sadece
psikolojik olarak rahatlamak için bu tür yollara başvurduklarını kabul etmektedirler.
4.Patates Hastalıkları
Patates Kop bölgesi illerinde yetiştiriciliği yapılan önemli ürünlerden olup,
son yıllarda yoğunluklu olarak Niğde ve Nevşehir illerinde yaşanan Patates
siğili hastalığından dolayı buradaki üretimin bir kısmı Konya ve havalisine de
kaydığından dolayı son yıllarda Kop bölgesi illerin de de patates üretiminde
önemli artışlar olmuştur. Patateste verim ve kaliteyi etkileyen en önemli
unsurlardan biri hastalıklardır ki patatesin hem fizyolojik hem de mikrobik kökenli
pek çok hastalığı vardır. Tüm yumrulu bitkilerde olduğu gibi patateste de düzgün
şekilli ve belli büyüklükte homojen yumrular elde edebilmek için toprak yapısı çok
önemlidir. Toprak yapısının patates için uygun olmadığı durumlarda , yetiştirme
esnasında yapılan yanlış uygulamalar, hasad ve nakliye sırasında meydana gelen
zedelenmeler ve uygun olmayan depolama koşulları yumrularda çoğunluklu
olarak kalite kaybına neden olan pek çok fizyolojik kaynaklı sorunların ortaya
çıkmasına neden oımaktadır. Patateste fizyolojik kaynaklı hastalıkların yanında
yörenin iklim ve toprak özelliklerine bağlı olarak ta pek çok fungal, bakteriyel
ve viral hastalıklarda mevcuttur. Kop bölgesi illeri iklim özellikleri açısından bazı
fungal hastalıkların gelişimi için uygun olmamasına rağmen, toprak özellikleri
itibariyle pek çok fungal hastalığın gelişimine de uygun özellik sergiler. Patatesteki
hastalıkların büyük bir kısmı yumru ile taşınmaktadır. Onun için de patateste
önemli bazı fungal, bakteriyel ve viral hastalıkların bir bölgede ortaya çıkışında
en önemli unsur yumru bulaşıklılığıdır. Eğer yumru bulaşıklılığı söz konusu ise
hastalık daha bitkilerin toprak yüzeyine çıkışı ile başlamakta ve bitkilerin ilk çıkışı
ile beraber hastalıktan dolayı bitki ölümleri başlamakta ve aynı zamanda bu
bulaşık yumrulardan gelişen hastalıklı bitkilerden tarladaki sağlıklı bitkilere de
hastalık bulaşarak tarlada yayılmaktadır. Onun için patolojik kaynaklı hastalıklarla
mücadele etmek için her şeyden önce hastalıktan ari temiz sağlıklı yumrular
kullanılmalıdır. Kop bölgesi patates alanlarında yaptığımız gözlemlerde de daha
çok yumru bulaşıklılığına bağlı fitopatolojik sorunların ortaya çıktığı gözlenmiştir
(Zengin ve ark.,).
Arazi incelemelerimizde fizyolojik kaynaklı hastalık olarak şekilsiz yumru
oluşumu şeklin de de gözlenen sekonder yumru oluşumu, gövde sonu
kahverengileşmesi, yumru yeşillenmesi, siyah leke, özde boşluk gibi sorunlarla
karşılaşılmış olup, bunların ortaya çıkmasında ki en önemli nedenler; sulama
aralığının dengeli olmaması, bitki toprak üstü kısmının zamansız tahrip edilmesi,
iyi bir boğaz doldurmasının yapılmaması, mekanik olarak yumruların zedelenmesi
ve dengesiz beslenme gibi yanlış işlemlerdir.
Kop bölgesi patates alanlarında yapılan arazi gözlemlerinde patatesin
en önemli hastalığı olan patates mildiyösünün ilkbaharın bol yağışlı geçtiği,
tohumluk yumrularda hastalık bulaşıklılığının olduğu, yağmurlama sulamanın
yapıldığı ve hassas çeşitlerin ekildiği tarlalarda gelişim gösterdiği gözlenmiştir.
Yine zaman zaman Rhizoctonia solani enfeksiyonları ve diğer kök çürüklüğü
hastalıklarıyla karşılaşılmış olup, bunların yoğunlukları da yumru bulaşıklılığı
ile yakından ilişkili olduğu gözlenmiştir. Bazı tarlalarda bakteriyel kaynaklı olan
karabacak hastalığı ile karşılaşılmış olup, özellikle bulaşık yumruların kullanıldığı
tarlalarda ciddi çıkış problemlerinin yaşandığı gözlenmiştir. 2012 yılında
yaptığımız tarla gözlemlerimizde bazı tarlalarda bitkilerin yapraklarında hafif
mosaikleşme, küçük yaprak oluşumu, yapraklarda kıvrılmalar ve gevrekleşmeler
şeklinde daha çok virüs belirtisini andıran görüntülerle karşılaşılmıştır. Kop
bölgesi illeri patates ekim alanlarında gözlemlediğimiz bu hastalıkların her biri
için ayrı ayrı değişik yöntemleri kullanarak mücadele etmek mümkünse de her
şey den önce kullanılan tohum materyalin hastalıklardan ari olmasına özen

gösterilmelidir. Bunun için de tohumluk patates materyalleri ekilmeden önce
ciddi sağlık testlerinden geçirilmelidir. Bunun içinde devlet özel sektöre destek
vererek Tohumluk patates sağlık test laboratuarlarının kurulmasını sağlamalıdır.
5. Ayçiçeği Hastalıkları
Kop bölgesi ayçiçeği üretim alanlarında ayçiçeğinde çok yaygın görülen bir
hastalık bulunmamakla birlikte salma sulamanın yapıldığı ve üst üste sürekli
olarak ayçiçeğinin ekildiği tarlalarda beyaz çürüklük hastalığının varlığı tespit
edilmiştir (Soylu ve ark,2010;2011).
Ayçiçeğinde Beyaz çürüklüğe Sclerotia sclerotiorum adında bir fungus neden
olmaktadır. Fungus sadece ayçiçeğini değil, birçok tarla bitkisini, orman ürünlerini,
sebzeleri, süs bitkilerini ve çalı tipi bitkileri hastalandırır. Tarla bitkileri içerisinde
baklagiller, kolza, keten, şeker pancarı, patates, soya ve yonca başta gelenleridir.
Bununla birlikte hububat ve birçok taneli bitki bu mantar için iyi bir konukçu
değillerdir. Tarla bitkileri içerisinde bu hastalığa karşı en hassas olan bitkilerden
biride ayçiçeğidir. Hastalıkla bulaşık olan yerlerde iklim koşulları uygun giderse
ayçiçeği bitkisi bu hastalıktan çok zarar görür. Hastalık etmeni bitkiye fide
döneminden tanenin olgunlaşmasına kadar olan her devresinde bulaşabilir.
Etmen bitkinin kök, gövde ve tablasını hastalandırabilir.
Hastalığın bölgede yayılmasını engellemek için temiz tohum kullanımı, en az
2-3 yıllık münavebe, taban arazilerde aşırı sulama ve özellikle salma sulamadan
kaçınma ve damla sulamaya yer vermek, sık ekimden sakınma ve hastalıklı
bitkilerin tarladan uzaklaştırılıp yakılarak imha edilmesi gibi kültürel önlemlere
yer verilmelidir.
Ayçiçeğinde Canavar Otu (Orobanche spp.)
Tam parazit bir yabancı ot olan canavar otunun yeşil yaprakları yoktur,
dolayısıyla klorofil içermezler ve fotosentez yapamazlar. Bu nedenle yaşamı
konukçudan alacağı besin ve suya bağlıdır. Ayçiçeği, tütün, domates, patates
mercimek ve bakla gibi bitkiler canavar otunun en çok sevdiği bitkiler olup bu
bitkilerde önemli zararlara neden olur.
Çiçekli bitkiler içerisinde dünyadaki en küçük tohumlu bitki olan canavar
otu tohumlarının çimlenebilmesi için mutlaka tercih ettikleri konukçu bitkiden
uyarıcıların gelmesi gerekmektedir. Uyarıcıların gelmesiyle birlikte uygun sıcaklık
ve nemde oluştuğu zaman canavar otunun tohumları çimlenerek ayçiçeği
bitkisinin köküne doğru çim borucuğu denilen yapısını uzatır ve ayçiçeğine
bağlandığı noktada kalınlaşarak emeçlerini oluşturur ve böylece ayçiçeğinden
besin maddelerini almaya ve gelişmeye başlar.
Toprak altında geçirdiği 30-100 gün boyunca sürekli bünyesine besin
maddeleri depo eder ve daha sonra toprak yüzeyinde görülmeye başladıktan
sonra ise, çok kısa bir sürede büyüyerek çiçek ve meyvelerini oluşturur. Bir canavar
otu 5 000-100 000 arasında tohum üretir ve bu tohumlar canlılığını yitirmeden 10
yıl süre ile toprakta kalabilirler
Kop bölgesi ayçiçeği üretim alanlarında yaygın olmamakla birlikte domates
ve patates tarımının yapıldığı tarlalarda bu yabancı otun yoğunluğunda artışların
olduğu görülmektedir. Bunun içinde ayçiçeği tarımı yapan ve yeni yapmaya
başlayacak olan üreticilerin patates ve domates yerlerine ayçiçeği ekecekleri
zaman tarlanın bu yabancı otla bulaşık olup olmadığını dikkate almaları gerekir.
Eğer önceki yıllarda tarlada canavar otu bulaşıklılığı yoksa o zaman bu tür
tarlalarda ayçiçeği yetiştirebilirler, bulaşıklılık varsa bu tür tarlalarda en az 4-5 yıl
canavar otunun konukçusu olmayan (Buğday, ş. pancarı, mısır, yonca vb) bitkilerle
münavebe yaptıktan sonra ayçiçeği tarımına başlamaları gerekir. Bunun dışında;
Ayçiçeği ekiminden önce tarla derince sürülmeli. Böylelikle toprak yüzeyindeki
ot tohumları derine gömülmüş olur ve ayçiçeğine ulaşmaları zorlaşır. Dayanıklı
ayçiçeği çeşitlerinin kullanımına özen gösterilmeli. Tarlada görülen canavar otları
çiçeklenmeden önce elle yolunup, ayrı bir yerde yakılmalıdır. Gerektiğinde uygun
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bir herbisit (ot ilacı) ile ilaçlama yapılabilir.
6 .Mısır Hastalıkları
Kop bölgesi mısır üretim alanlarında 5-6 yıl süreyle yaptığımız arazi
gözlemlerimizde çok ciddi bir hastalıkla karşılaşılmamıştır. Ancak bazı tarlalarda
çok yoğun olmamakla birlikte mısır rastık (Ustilago maydis) hastalığına
rastlanılmıştır. Hastalığın görüldüğü tarlalarda üreticilere mısır üzerindeki yumruk
büyüklüğündeki galleri gösterip bunların ne olduğunu sorduğumuz zaman
bunun bitkinin bir parçası olduğunu düşünerek bu galleri bitki üzerinden kesip
uzaklaştırma işlemini yapmamaktadırlar. Böyle gallerin dış zarları parçalanmadan
kesilip tarladan uzaklaştırılmaması ileride bu hastalığın Karadeniz bölgesinde
olduğu gibi Kop bölgesi topraklarında da yoğunluk kazanmasına sebep olacaktır.
Çünkü bu tip hastalıklar toprakta belli bir inokulum yoğunluğuna ulaştıktan
sonra tarla da çıkış yapar. İşte o inokulumun birikmesi içinde belli bir zamana
ihtiyaç olmaktadır. Haliyle bu yörede hastalığın Karadeniz veya Marmara bölgesi
kadar yoğun görülmemesinin nedeni bölgede yoğun mısır tarımı evveliyatının
çok eskilere dayanmamasıdır. İlerde diğer bölgelerde üreticilerin bu hastalıktan
dolayı yaşadıkları sıkıntıları bölge mısır üreticilerinin yaşamaması için tarla
kontrollerini zamanında yaparak bitki üzerinde bulunan rastık gallerini dış zarları
parçalanmadan önce kesip tarladan uzaklaştırarak ya derince toprağa gömerek
ya da yakarak imha etmelidirler.
7. Sonuç
Kop bölgesi tarım alanlarında uzun yıllar yapmış olduğumuz arazi incelemeleri
sonucu yörede önemli üretim potansiyeli olan 6 bitkide önemli sayılabilecek
hastalıkların bölgedeki durumu ile bilgiler ve bu hastalıkların ortaya çıkışını teşvik
eden koşullar, yanlış uygulamalar ile hastalıklara karşı mücadelede nelere dikkat
edilmesi gerektiği konularında kısa açıklamalar yapılmıştır.
Bölgede tespiti yapılan hastalıklardan bazılarının bölge ekolojik koşullarının
uygunluğuna bağlı olarak yıldan yıla çıkış farklılığı gösterdiği, onun için de gelişimi
ekolojik koşullarla çok yakından alakalı olan hastalıkların zararından korunmak
için yılın ekolojik koşularının çok iyi takip edilerek zamanında gerekli önlemlerin
alınması oldukça önemlidir.
Bölgede tespitini yaptığımız bazı hastalıkların yapılan hatalı tarımsal işlemlere
bağlı olarak aynı lokasyonda tarlalardan tarlalara çıkış farklılığı gösterdiği, bu
da bize hastalıkların çıkışında yapılan hatalı tarımsal işlemlerin çok önemli
katkılarının olduğunu göstermiştir. Yörede yaptığımız arazi incelemelerinde yan
yana iki tarlada aynı buğday çeşidinin aynı zamanda ekildiği, fakat birinin sık
birinin normal normda ekildiği durumda sık ekilen tarlada Septoria hastalığının
ne kadar çok yoğun, normal normda ekilende hastalığın yok denecek kadar az
olduğuna, üst üste 5-6 yıl sürekli ayçiçeğinin ekildiği, salma sulamanın yapıldığı
ve sık ekimin yapıldığı bir tarladaki Sclerotinia beyaz çürüklük hastalığının % 30’
lar düzeyinde olduğuna, münavebeye uyan, damla sulamanın yapıldığı ve normal
normda ekilen hemen yanındaki tarlada ise hastalığın hiç görülmediğine şahit
olunmuştur. Bu da bize üreticiler tarafından yapılan bu tip yanlış uygulamaların
hastalıklara davetiye çıkardığını göstermektedir ki, hastalıklarla etkili mücadele
için her şeyden önce bu tip yanlış uygulamalardan üreticiler sakınmalıdırlar.
Bitki hastalıklarıyla mücadelede bitki yetiştirme tekniği usulüne göre yapılan
tüm doğru uygulamalar kültürel tedbirler olarak kabul edilir. Kültürel önlemlere
uymak kaydıyla bitki hastalıkları ile mücadelede gerektiğinde gereği kadar
ilaçlı mücadeleye de yer verilmelidir. İlaçlı savaşım iki tarafı keskin kılıç gibidir.
Eğer hastalığın tanısı doğru yapılıp, doğru zaman da uygun ilaçla usulüne
uygun ilaçlama yapılırsa ilaçlamalardan beklenen etki ve faydayı fazlasıyla elde
etmek mümkündür. Bunun tersi yapıldığında da her hangi bir etki ve fayda elde
edilemediği gibi üstelik yaşamış olduğumuz çevrenin de kirlenmesine neden
oluruz. Bitkisel üretim yapan üreticiler her hastalığın pratik ve ekonomik kimyasal

savaşımının olmadığını da mutlaka bilmelidirler. Bunu bilirlerse gereksiz yere ilaç
kullanımından kaçınmış olurlar ve bunun yerine o hastalığa karşı diğer mücadele
yöntemlerine öncelik vererek daha bilinçli bir mücadele yolunu seçmiş olurlar.
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Bu araştırma, 2008-2009 üretim sezonunda 25 adet genotipten (6 standart çeşit
ve 19 adet hat) oluşan Sulu Makarnalık Buğday Verim kademesindeki makarnalık
buğday materyallerinin Konya ekolojik şartlarında suni inokulasyonla sarı pas
(Pucciniastriiformisf.sp. tritici) ve doğal koşullarda kara pas (Pucciniagraminis f.
sp. tritici) hastalığına karşı tepkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür.

dayanıklılık çalışmalarını sürekli ve mecburi kılmaktadır. Bu çalışmalar hastalık
gelişimi için uygun olmayan yıllarda suni inokulasyon ve materyallerin ekstra
neme maruz bırakılmasıyla hem sera hem de tarla koşullarında yürütülmelidir.
Hububatta, hastalıklar nedeniyle meydana gelen ürün kayıplarının % 12–15
arasında değiştiği (Kınacı, 1982) rapor edilmesine rağmen pas hastalıklarını
yaptığı epidemeler bu oranları korkunç boyutlara taşıyabilmektedir.

ÖZET

Sarı ve kara pas hastalıkları ile ilgili değerlendirmeler ModifiyeCobbskalasına
göre yapılmıştır. Sarı pas hastalığına ilişkin sonuçlar değerlendirildiğinde, hatların
% 20’sinin (5 adet) immun düzeyde dayanıklılık gösterdiği, standart çeşitlerden
BDMM 05/01 S çeşit adayının 20 MR olarak orta düzeyde bir dayanıklılık
gösterdiği belirlenmiştir. Diğer standart çeşitler olan Meram-2002, Selçuklu-97,
Yelken, Kümbet ve Çeşit-1252’nin ise orta hassas/hassas sınıfında yer aldığı tespit
edilmiştir. Sarı pasa karşı 7 ve 8 numaralı hatlar 100 S değeri ile en hassas hatlar
olmuştur.Standart çeşitlerden ise Yelken 100 S değeri alarak en hassas materyal
olarak belirlenmiştir.
Kara pasa karşı yapılan gözlemlerde ise hatların % 20’sinin (5 adet) bağışık
düzeyde (I) hastalığa karşı dayanıklı olduğu tespit edilmiş olmasına rağmen,
hatların % 52’si (13 adet) çok hassas (S) sınıfında yer almıştır. Standart çeşitlerin
hiçbirinin dayanıklı (R) sınıfta olmadığı, yalnızca Yelken, Selçuklu-97 ve BDMM
05/01 S’in orta hassas (MS) düzeyde dayanıklılık gösterdiği belirlenmiştir.
Meram-2002, Çeşit-1252 ve Kümbet çeşitlerinin ise yapılan değerlendirmede kara
pasa karşı çok hassas (S) oldukları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Makarnalık Buğday, Sarı Pas, Kara Pas, Hat, Genotip, Tepki

1. GİRİŞ
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KASIM

Pas hastalıkları Türkiye’deki tüm buğday ekim alanlarında görülmekle beraber
genel olarak sarı pasın Orta ve Doğu Anadolu Bölgesinde, kahverengi ve kara
pasın ise Ege ve Marmara Bölgelerinin sahil kuşağında ve kara pasında Güneydoğu
Anadolu Bölgesi buğday ekilişlerinde yaygın olduğu bilinmektedir (Aktaş, 2001).
Bu hastalıklar ülkemizin makarnalık buğday ekim alanlarını kök ve kök boğazı
çürüklüğü hastalıklarıyla birlikte tehdit eden önemli etmenlerdir. Pas hastalıkları
ülkemizdeki tüm makarnalık ve ekmeklik buğday üretim alanlarının verimlerini
tehdit etmelerinin yanında süne ile birlikte önemli kalite problemlerinin de ortaya
çıkmasına neden olur. Ayrıca dönem dönem ırk değiştirmeleriyle dayanıklı olduğu
bilinen çeşitleri de hassas hale getirmektedirler. 1995 yılında Çukurova’da epidemi
yapmış olan sarı pas Seri 82 çeşidindeki dayanıklılığı yok etmiş ve bölgenin çok
büyük alanlarında ekilen bu çeşitte çok önemli verim kayıplarına sebeb olmuştur
(Braun ve Saari, 1992). İç Anadolu koşullarında iyi gelen bahar yağışlarıyla birlikte
Gerek 79 gibi kuruda çok yoğun ekimi yapılan hassas çeşitlerde büyük verim ve
kalite kayıplarını da beraberinde getirmiştir. Makarnalık buğday ekim alanlarında
ise halen Kızıltan’la beraber en çok ekilen çeşit olan Çeşit-1252’de hassasiyetten
kaynaklanan verim kayıplarına sıklıkla rastlanmaktadır. Zaman zaman yaşanan
epidemiler dayanıklı bilinen çeşitlerde bile bu dayanıklılığı yok etmesiyle
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Konya sulu şartlarında yürütülen bu araştırma ile Bahri Dağdaş Uluslararası
Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde oluşturulan hastalık bahçesinde her yıl
ekmeklik ve makarnalık buğday ıslah materyalleri sarı pas için suni inokulasyon ve
ekstra nemlendirme sistemleriyle kara pas ise yine ekstra nemlendirme ve doğal
bulaşma koşullarında dayanıklılık durumları ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu
çalışma ile sulu koşullar için geliştirilen verim kademesindeki makarnalık buğday
hat ve çeşitlerinin sarı pas ve kara pas hastalıklarına olan tepkilerini belirlemek
amaçlanmıştır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
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Çalışmanın materyalini sulu koşullar için geliştirilen ve Bahri Dağdaş
Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne ait makarnalık buğday verim
kademesindeki 19 hat ve 6 standart çeşit oluşturmuştur.
Hatlarda hastalık gelişimi sarı pasta suni inokulasyon koşulları altında, kara
pas hastalığına karşı ise doğal koşullar altında gerçekleşmiş ve meydana gelen
enfeksiyonlar gözlenerek gerekli değerlendirmeler yapılmıştır.
Hatların dayanıklılık testleri Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma
Enstitüsü’nün Konya Merkez arazilerinde kurulan hastalık bahçesinde yapılmıştır.
Ekimde her hat/çeşit 1 metrelik sıralara 5-7 cm derinliğe olacak şekilde tek
tekerrürlü olarak elle ekilmiştir. Her 5 sıradan sonra bir sıraya hastalığa karşı
hassasiyeti bilinen Little Club çeşidi hassas kontrol olarak ekilmiştir. Bunun
yanında hastalığın yayılmasını teşvik edebilmek amacıyla deneme çevresine
Little Club çeşidi mibzerle altı sıra olacak şekilde ekilmiştir.
İnokulum kaynağı olarak -196 °C’deki sıvı nitrojende muhafaza edilen sarı
pas üredosporları ile Aegilops sp. gibi yabani buğdaygillerden toplanan taze pas
üredosporları kullanılmıştır. İnokülasyonlar Nisan ayının başlamasıyla birlikte
güneş battıktan sonra, yağış sonrası ve bulutlu günlerde su, uçucu yağ (Soltrol
170), Tween 20, gliserin ve sarı pas üredosporlarının karışımı şeklinde bitkilere
inoküle edilmiştir. Ayrıca sulamalarda ve kurak dönemlerde hastalığın gelişimini
sağlamak için gereken nemli ortamı sağlayabilmek amacıyla hastalık bahçesine
kurulan mini spring sistemi kullanılmıştır.
Kara pas ve sarı pas hastalıkları ile ilgili değerlendirmelere hassas kontrol
olarak kullanılan Little Club çeşidinde hastalık skoru olarak 90-100S değerine
ulaşıldığında başlanmış ve nörseriler 2 defa hastalık yönünden değerlendirilmiştir.
Değerlendirmelerde Modifiye Edilmiş Cobb skalası kullanılmış ve pas şiddeti ile
enfeksiyon tipi kaydedilmiştir.

3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA
* Zir. Yük. Müh. Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, birolİercan@yahoo.com
** Zir. Müh. Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, ilkertopal27@hotmail.com
*** Zir. Yük. Müh. Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, fatihozde@hotmail.com
**** Zir. Yük. Müh. Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, muratnadi86@gmail.com

Araştırma neticesinde, Sulu Makarnalık Verim Denemesindeki hatların ve
çeşitlerin pedigrileri, % sarı pas hastalık şiddeti, reaksiyon tipleri ile kara pas
şiddeti ile reaksiyon tipleri Çizelge 1’de görülmektedir.
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Çizelge 1. Sulu Makarnalık Bölge Verim Kademesindeki Hatların Sarı ve Kara Pasa Karşı Gösterdikleri
Reaksiyonlar ve Pedigrileri

Çizelgede Sarı pas hastalığına ilişkin sonuçlar değerlendirildiğinde, hatların
% 20’sinin (5 adet) immun düzeyde dayanıklılık gösterdiği, standart çeşitlerden
BDMM 05/01 S çeşit adayının 20 MR olarak orta düzeyde bir dayanıklılık
gösterdiği belirlenmiştir. Diğer standart çeşitler olan Meram-2002, Selçuklu-97,
Yelken, Kümbet ve Çeşit-1252’nin ise orta hassas/hassas sınıfında yer aldığı tespit
edilmiştir. Sarı pasa karşı 7 ve 8 numaralı hatlar 100 S değeri ile en hassas hatlar
olmuştur.

ÇEŞİT MELEZ PEDİGRİ

Sarı Pas
Şiddeti
(%)*

Reaksiyon
Tipi**

Karı Pas
Şiddeti
(%)*

Reaksiyon
Tipi**

1

RASSARINKO/ SXL/GLENNSON

40

MS

0

I

2

KND/DCL//AK/BAÐ/3/61-130/41444//377-2

60

MR

80

S

3

KND/DCL//AK/BAÐ/3/61-130/41444//377-2

40

MS

80

S

4

KND/DCL//AK/BAÐ/3/61-130/41444//377-2

60

MS

40

S

5

MERAM 2002

60

MS

80

S

6

BERK/OVÝ//ÜVY162/61-130/3/ GENIL6

80

S

100

S

7

BERK/C25-6//RICCYA/KND/3/
KND//68111/WARD/5/UV126/61130//1224-1/3/414-44/4/DF21.72//61130/UVY/3/128-13

100

S

80

S

8

MENCEKI”S”/DWIRNAZ99-6//KUMBET

100

S

80

S

Standart çeşitlerden ise Yelken 100 S değeri alarak en hassas materyal olarak
belirlenmiştir.
Kara pasa karşı yapılan gözlemlerde ise hatların % 20’sinin (5 adet) bağışık
düzeyde (I) hastalığa karşı dayanıklı olduğu tespit edilmiş olmasına rağmen,
hatların % 52’si (13 adet) çok hassas (S) sınıfında yer almıştır. Standart çeşitlerin
hiçbirinin dayanıklı (R) sınıfta olmadığı, yalnızca Yelken, Selçuklu-97 ve BDMM
05/01 S’in orta hassas (MS) düzeyde dayanıklılık gösterdiği belirlenmiştir.
Meram-2002, Çeşit-1252 ve Kümbet çeşitlerinin ise yapılan değerlendirmede kara
pasa karşı çok hassas (S) oldukları tespit edilmiştir.

9

MENCEKI”S”/DWIRNAZ99-6//KUMBET

10

MR

10

MR

10

KÜMBET

80

S

80

S

11

MENCEKI”S”/DWIRNAZ99-6//KUMBET

0

I

80

S

12

AK 187-C/MVT12//ALTT

0

I

0

I

13

ZF/LDS/3/185-1/61-130LDS/4/A/5/
Ç-1252

0

I

0

I

14

KIRMIZI//ÜVY162/61-130/5/ ZF/
LDS/3/185-1//61-130/LDS/4/DF15-72

20

MS

0

I

15

YELKEN

100

S

20

MS

16

KIRMIZI//ÜVY162/61-130/5/ ZF/
LDS/3/185-1//61-130/LDS/4/DF15-72

20

MS

100

S

Braun, H. J.,andSaari, E. E., 1992. An assessment of thepotential of Pucciniastriiformisf.sp.
triticitocauseyieldloses in wheat on theAnatolianPlateau of Turkey. Vortr. Planzenzuchhtg. 24:121-123.

17

KIRMIZI//ÜVY162/61-130/5/ ZF/
LDS/3/185-1//61-130/LDS/4/DF15-72

0

I

60

S

Kınacı, E., 1982.Bitki Hastalıkları Nedeniyle Meydana Gelen Ürün Kayıpları. Sayfa 55–62, Hasat
Öncesi, Hasat ve Hasat Sonrası Ürün Kayıpları Seminer Bildirileri. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ziraat İşleri
Genel Müdürlüğü, Merkez İkmal Müdürlüğü Basımevi, Yenimahalle-Ankara.

18

ALTINDANE/BERK/7/BR180/4/LAKOTA/3/60-120/LDS//64-210/5/BERK/6/
PINGIONO”S”/8/DWIRNAZ99-11/9/
KUMBET

20

MR

40

S

Aktaş, H., 2001Önemli Hububat Hastalıkları ve Sürvey Yöntemleri. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı Yayını, Ankara.

19

ALTINDANE/BERK/7/BR180/4/LAKOTA/3/60-120/LDS//64-210/5/BERK/6/
PINGIONO”S”/8/MIRBASIR50/9/ALTT

60

MR

40

S

20

Ç-1252

60

MS

100

S

21

Ç1252/ ANK-04/95

60

MS

100

S

22

Ç1252/ ANK-04/95

20

MR

100

S

23

GÖKGÖL79/ ANK-98

0

I

0

I

24

BDMM 05/01 S

20

MR

40

MS

25

SELÇUKLU 97

40

MS

40

MS
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Araştırmadaki sonuçlar bütün olarak değerlendirildiğinde sarı pasa karşı
hat ve çeşitlerin % 36’sının (9 adet hat/çeşit) orta hassas olduğu tespit edilmiş
ve materyalin çoğunluğunu oluşturmuştur. 12, 13 ve 23 numaralı hatlar
her iki hastalığa karşı immun derecede dayanıklılıklarıyla dikkat çekmiş
olup bu materyallerin melez bahçelerinde genitör olarak kullanılabileceği
düşünülmektedir.

4. KAYNAKLAR

* Bayrak yaprağının pas püstülleri ile kaplı olan alanı **S (hassas), MS (orta hassas), MR (orta dayanıklı), R (dayanıklı), I (bağışık)
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ÖZET
Arpa, dünya üzerinde insan ve hayvan beslenmesinde, malt üretiminde ve
yenilenebilir enerji olarak önemli kullanım alanlarına sahip bir bitkidir. Arpada
ve diğer tahıllarda gen transfer metotlarıyla gerçekleşen genetik çalışmalar
ve diğer biyoteknolojik gelişmeler, etkili ve tekrar edilebilen bir rejenerasyon
sisteminin oluşturulmasına bağlıdır. Ancak, genotipe bağlılık, düşük rejenerasyon
frekansı, albinisim ve rejenerant bitkilerde fertilite oranının düşük olması etkili
bir rejenerasyon sisteminin oluşturulmasında hala önemli bir problem olarak
karşımıza çıkmaktadır. Etkili ve tekrarlanabilen bir rejenerasyon sisteminin
oluşturulabilmesi için farklı araştırıcılar tarafından çeşitli explant kaynakları tercih
edilmiştir. En yaygın kullanılan explant kaynağı olarak olgunlaşmamış embriyolar
tercih edilse de, olgun embriyoların kullanımı ile ilgili çalışmalarda dikkat çekicidir.
Bu makalede arpa olgun embriyo kültüründe yapılan çalışmalar incelenerek,
olgun embriyo kültürü için uygulanan yöntemler ve embriyo kültüründe
başarıyı etkileyen faktörler ele alınmış ve olgunlaşmamış embriyo kültürleri ile
mukayeseler yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Arpa, doku kültürü, olgun embriyo, kallus, bitki
rejenerasyonu
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Arpa, dünya üzerinde insan ve hayvan beslenmesinde, malt üretiminde ve
yenilenebilir enerji olarak önemli kullanım alanlarına sahip bir bitkidir (Schulze,
2007). Dünyada geniş kullanım ve yayılış alanına sahip olmasına rağmen, kuraklık,
tuzluluk ve besin maddesi yetersizliği gibi abiyotik, fungal enfeksiyon ve böcek
zararı gibi biyotik stres faktörlerine hassasiyet göstermesi nedeniyle olumsuz
çevre koşullarından etkilenmekte ve verimi oldukça düşmektedir (Um ve ark.,
2007; Bankima ve Gaile, 2009).
Klasik bitki ıslahı çalışmalarından yararlanılarak üstün verimli ve kaliteli birçok
çeşit geliştirilip, insanoğlunun hizmetine sunulmasına karşın, başta hastalık ve
zararlı olmak üzere bazı biyotik ve abiyotik çevresel baskılara karşı dayanıklılıkta
henüz istenilen sonuç tam olarak alınamamıştır. Klasik bitki ıslahı yöntemlerinden
beklenen başarı, üzerinde çalışılan popülasyondaki genetik çeşitlilik ile doğru
orantılıdır ve popülasyonda var olan çeşitliliğin daha da artırılması gerekmektedir.
Genetik tabanda meydana gelen daralmadan dolayı tür içi genetik çeşitliliğin
sınırlı kalması, klasik ıslah yöntemleriyle elde edilebilecek biyolojik verim artışını
da sınırlamaktadır. Bundan başka klasik bitki ıslahı ile istenilen özellikte yeni
bireyler elde edilmesi oldukça uzun zaman alan bir uğraş gerektirmektedir.
Günümüzde bitki ıslahçıları yüksek verimli, kaliteli ve stres faktörlerine
dayanıklı yeni çeşitler geliştirmek üzere klasik bitki ıslahı programlarını
tamamlayan, destekleyen ve hızlandıran biyoteknolojik yöntemlerden yararlanma
yoluna gitmektedirler. Biyoteknolojinin sınırları çok geniş olup değişik uygulama
alanlarını içine almaktadır. Bu uygulama alanlarından bir tanesi de doku kültürü
uygulamalarıdır.
Tahıl ıslah çalışmalarında yararlanılan doku kültürü uygulamalardan
biri de embriyo kültürü uygulamalarıdır. Embriyo kültürü yöntemleriyle,
etkili ve tekrarlanabilen kallus kültürleri ile bitki rejenerasyon sistemleri
oluşturulabilmektedir. Böylece kültüre alınan bitki hücrelerine ya da dokularına
bakteriler (Agrobacterium tumefaciens, A. rhizogenes,...vb.) aracılığıyla veya
partikül bombardımanı ile gen aktarımı yapılabilmekte, daha sonra gen aktarılmış
bitki kısımları uygun besin ortamında olgun bitki haline getirilerek, aktarılan geni
taşıyan transgenik bitkiler elde edilebilmektedir. Yine, doku kültürü sırasında
meydana gelen kalluslardan farklılaşan bitkiler arasında görülen somaklonal
* Arş. Gör., Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, mtanur@selcuk.edu.tr
** Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, myorg@selcuk.edu.tr
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varyasyondan ıslah programlarında yararlanılabilmektedir. Ayrıca, in vitro
ortamda kimyasal ve fiziksel mutagen uygulamaları ile hastalıklara, antibiyotiklere,
herbisitlere, tuza, düşük sıcaklığa ve kuraklığa toleranslı veya dayanıklı mutant
hücre seçimleri yapılabilmektedir (Karaca ve Bürün, 1999).
Tahıllarda, gen transfer metotlarıyla gerçekleşen genetik çalışmalar ve
diğer biyoteknolojik gelişmeler, etkili ve tekrar edilebilen bir bitki rejenerasyon
sisteminin oluşturulmasına bağlıdır. Ancak, genotipe bağlılık, düşük rejenerasyon
frekansı, albinisim ve rejenerant bitkilerde fertilite oranının düşük olması, bitki
rejenerasyon sistemlerinde hala önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır
(Sharma ve ark., 2005).
Önceki yıllarda yapılan embriyo kültürü çalışmalarının çoğunda rejenerasyon
açısından değerlendirildiğinde, monokotil türler gibi inatçı bitkilerde
olgunlaşmamış embriyoların en iyi explant kaynağı olduğu bildirilmiştir (Tiidema
ve Truve, 2004). Günümüzde ise bitki rejenerasyonu için kullanılan explantlar
yeniden değerlendirilmiş ve olgun embriyolar ile çalışmalar yapılmıştır (Sharma ve
ark., 2005; Ganeshan ve ark., 2006). Olgun embriyoların kullanımı, olgunlaşmamış
embriyoların kullanımına kıyasla dikkat çekici avantajlar sağlamaktadır. Böylece
donör bitkilerin, yoğun iş gücü zaman ve alan gerektiren kontrollü çevre
şartları altında serada yetiştirilmesine gerek kalmamaktadır. Özellikle kışlık
çeşitlerde vernalizasyon ihtiyacı ekstra zaman kaybına neden olmaktadır. Ayrıca
kuru tohumlara yıl boyunca istenilen miktarlarda ulaşılabilmekte ve çevre
şartlarının doku kültürüne etkisi ortadan kaldırılmaktadır (Dahleen, 1999). Tüm
bu nedenlerden dolayı olgun embriyolar, tahıl doku kültürü çalışmalarında
avantajlı explant kaynağı olarak görülmektedir. Ancak, olgun embriyoların
rejenerasyon frekanslarının düşük olması büyük bir engel oluşturmaktadır. Olgun
embriyolara uygulanan mekanik ve kimyasal in vitro teknikler (Sharma ve ark.,
2005), embriyoları endosperm destekli kültüre alma işlemleri (Bartok ve Sagi,
1990; He ve Jia, 2008) rejenerasyon etkinliğini geliştirmek için başarılı bir şekilde
kullanılmaktadır.
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2. EMBRİYO KÜLTÜRÜNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Genotip; Arpada, bitki rejenerasyon protokolleri, büyük oranda genotipe
bağlılık (Tanguchi ve ark., 1991; Akula ve ark., 1999; Ganeshan ve ark., 2003) ve
düşük rejenerasyon kapasitesi (Rengel, 1987; Bregitzer ve ark., 1998) nedeniyle
etkili ve geniş bir şekilde kullanılamamaktadır. Bu yüzden biyoteknolojik
uygulamalar, düşük agronomik değere sahip ancak doku kültürü kapasitesi
yüksek, model bitkiler olarak adlandırılan birkaç arpa çeşidinde sınırlı kalmaktadır.
Hem doku kültürü potansiyeli hem de agronomik özellikleri yüksek, seçkin arpa
genotiplerinde de kallus uyarımı ve bitki rejenerasyon protokollerinin araştırılması
ve kurulması gerekmektedir (Han ve ark., 2011).
Lührs ve Lörz (1987) ve Bregitzer (1992) yaptıkları çalışmalarda, arpada
genotipin kallus oluşumunu ve bitki rejenerasyonunu etkileyen en önemli faktör
olduğunu belirlemişlerdir.
Akula ve ark. (1999) yaptıkları çalışmada, dokuz arpa çeşidinde olgun
embriyodan bitki rejenerasyon protokolünü araştırmışlardır. Elde ettikleri
sonuçlara göre kallus oluşumu ve rejenerasyon kapasitesinin büyük oranda
genotipe bağlı olduğunu belirtmişlerdir.
Pek çok arpa çeşidinde, bitki rejenerasyon sistemindeki genotipik sınırlamalar
genetik transformasyon çalışmalarını engellemektedir. Ticari çeşitlerin
rejenerasyon protokollerinin optimizasyonu onların genetik transformasyon
çalışmalarına olan ilgiliyi de artırmaktadır. Bregitzer ve ark. (1998) yaptıkları
çalışmada, ticari açıdan önemli 3 farklı arpa çeşidinde olgunlaşmamış embriyoları
kültüre almışlardır. Farklı konsantranyonlarda 2.4-D ve bakır sülfat’ın, kallus
oluşumu ve bitki rejenerasyonuna etkilerini araştırmışlar ve sonuç olarak 3
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genotipte de farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışma genotipe bağlı rejenerasyon
protokollerinin geliştirilmesini ve kullanılmasını önermektedir. Böylece
ticari arpa çeşitlerinde genetik transformasyon çalışmalarının kolaylaşacağı
beklenilmektedir.
Han ve ark. (2011) yaptıkları çalışmada, model çeşit Golden promise ve
yüksek agronomik özelliklere sahip 11 arpa çeşidinin olgun embriyolarını
kültüre almışlardır. Genotipler arasında, belirlenen optimum ortamda, kallus
oluşum frekansı açısından %17.9 ila %78.4 arasında farklılıklar olmuştur. Oluşan
kalluslardan yeşil bitkilerin eldesi, biri Golden promise olmak toplam 3 çeşitte
gerçekleşmiştir. Bu genotipler arasında yeşil bitki oluşturma frekansı da %9.7 ila
%21.0 arasında değişiklik göstermektedir.
Bu araştırmalar göstermektedir ki; aynı kültür şartlarında farklı genotipler
arasında kallus oluşumu ve rejenerasyon frekansı açısından büyük farklılıklar
görülmektedir.
Kültür ortamının içeriği; Gramineae familyasına ait türlerde, embriyogenik
kallus teşviki ve bitki rejenerasyonunu etkileyen en önemli faktör genotip
olmakla birlikte, kullanılan besin ortamlarının içeriği ve büyüme düzenleyicileri
kombinasyonları da diğer önemli faktörlerdir (Castillo ve ark., 1998).
Bitki doku kültüründe, bitki büyüme düzenleyicileri önemli bir yere sahiptir.
Kültür ortamına ilave edilen bitki büyüme düzenleyicilerinden hücre bölünmesini
ve gelişimini uyarıcı etkiye sahip olan oksinler, somatik embriyo oluşumunu en
fazla etkileyen bileşiklerdir. Öte yandan oksinler embriyogenesisi teşvik etmek
amacıyla kullanılmalarına karşın, ortamda oksinin sürekli bulunması somatik
embriyoların gelişimini engellemektedir. Sitokininlerin ise besin ortamına ilave
edilmesi genellikle somatik embriyo oluşumunu engellemektedir (Anonymous,
2003).
Kültür ortamında bulunan bitki büyüme düzenleyicilerinin çeşidinin yanında
miktarı da morfogenesis ve büyüme için önemli bir etkiye sahiptir. Genellikle
oksinlerin yüksek, sitokinin ise düşük konsantrasyonu kallus oluşumunu ve hücre
çoğalmasını artırmaktadır.
Arpada kallus oluşumu ve devamlılığı için en yaygın olarak kullanılan bitki
büyüme düzenleyicisi 2.4-D olmasına rağmen pikloram, dikamba ve 2.4.5T gibi güçlü oksinler de alternatif olarak kullanılmaktadır. Kalluslardan bitki
rejenerasyonu için ise BAP ve TDZ gibi sitokininler kullanılmaktadır.
Vitanova ve ark. (1995), olgun arpa embriyolarında, B5 (Gamborg ve ark., 1968)
ortamında 2,4-D’nin farklı miktarlarının (0; 2; 4; 6, 8 ve 10 mg/l) kallus oluşumu ve
gelişimi üzerine etkilerini araştırmışlardır. 10 mg/l 2.4-D’nin hem kallus oluşumu
hem de bitki rejenerasyonu üzerine olumlu etki gösterdiğini bildirmişlerdir.
Serhantova ve ark. (2004), üç farklı oksin (dikamba, pikloram, 2.4-D) tipinin,
kallus teşviki ve sonrasında rejenerasyon kapasitesine etkisini araştırmışlardır.
Yüksek rejenerasyon yeteneği ile bilinen Golden promise çeşidi ve Çek
Cumhuriyetine ait 12 yazlık arpa çeşidinde çalışmışlardır. Genotip ve oksin tipi,
kallus oluşum oranını ve elde edilen yeşil rejenerant bitki sayısını büyük oranda
etkilemiştir. Çalışılan çeşitlerin çoğunda, 2.4-D içeren ortamlar dikamba ve
pikloram içeren ortamlarla kıyaslandığında, en yüksek ortalamada kallus teşviki
ve sonrasında yeşil rejenerant bitki elde edilmiştir. Genotipler arasında ise, en
yüksek yeşil rejenerant bitki sayısı (üç oksin tipinde), doku kültürü kapasitesi
yüksek model bitki Golden promise çeşidinde elde edilmiştir. Çek Cumhuriyetine
ait çeşitlerden ise üçünün rejenerasyon yeteneğinin yüksek olduğu belirlenmiş ve
genetik transformasyon çalışmaları için uygun bulunmuştur.
Sharma ve ark. 2005, yaptıkları çalışmada Avrupa orijinli arpa çeşitlerinin
olgun embriyolarını, MS (Murashige ve Shoog, 1962) tuz ve vitaminlerine ilaveten
1 g/l kazein hidrozilat, 0.5 mg/l proline, 0.2 mg/l myo-inositol, 1 mg/l thiamine
ve 1.25 mg/l CuSO4.5H2O içeren modifiye edilmiş besin ortamında kültüre

almışlardır. Kallus oluşumu için 2.4-D ve maltozun farklı konsantrasyonlarda
kombinasyonlarını denerken, sürgün oluşumu içinse aynı ortamda 2.4-D ile
düşük oranlarda BAP ve TDZ büyüme düzenleyicilerinin farklı kombinasyonlarını
denemişlerdir. Kallus oluşum oranlarına bakıldığında, 6 mg/l 2.4-D ile %6
(a/h) maltoz içeren ortam en iyi sonucu vermiştir. Sürgün oluşum oranlarına
bakıldığında ise, düşük orandaki BAP oldukça etkili bulunmuştur. Bu protokol,
bitki rejenerasyonunun (olgun embriyoların izolasyonundan, toprağa transfer
edilecek bitkilerin elde edilmesine kadar tüm aşamalar) 16-20 hafta içerisinde
tamamlanmasını sağlamıştır. Tüm çeşitlerde %25 ile %55 arasında embriyogenik
kalluslar elde edilmiş ve embriyogenik kallus başına elde edilen ortalama yeşil
bitki sayısı genotipe bağlı olarak %1.5 ile %7.5 arasındadır.
Ganeshan ve ark., (2006) tarafından, TDZ ve/veya BAP büyüme düzenleyicilerini
içeren modifiye edilmiş (MS tuzları+ B5 vitaminleri+%3 maltoz+1 g/l kazein
hidrozilat +0.7 g/l proline+5 µM bakır sülfat) besin ortamlarında, direk çoklu
sürgün üretimi için farklı arpa genotiplerinin olgun embriyoları kültüre alınmıştır.
Explant başına 5-6 sürgün ile, iki sıralı arpa genotipinde, 1 mg/l TDZ+1 mg/l
BAP içeren ortamda, altı sıralı arpa genotipinde 1 mg/l TDZ+2 mg/l BAP içeren
ortamda en iyi sonuç elde edilmiştir. Çalışılan tüm genotiplerde, sadece BAP
içeren ortamlar sadece TDZ içeren ortamlara oranla çok daha düşük oranlarda
sürgün gelişmiştir.
Bouamama ve ark. (2011) yaptıkları çalışmada, orijini Kerkena adası
olan bir Tunus arpasının rejenerasyon yeteneğini somatik embriyogenesis
ve organogenesis aracılığıyla araştırmışlardır. Çimlenmeyi azaltmak veya
engellemek amacıyla yaralanmış ya da uzunlamasına ikiye ayrılmış olgun
karyopsisleri, büyüme düzenleyicileri ile zenginleştirilmiş modifiye CP (Chee
ve Pool, 1987) besin ortamında kültüre almışlardır. En iyi embriyogenesis
sonucu, yaralanmış karyopsislerin 2 mg/l CPA+2.5 mg/l Kinetin içeren CP besin
ortamında kültüre alınmasıyla elde edilmiştir (%75.85). Embriyogenik kalluslar,
büyüme düzenleyicisiz MS besin ortamında somatik embriyoların farklılaşma
aşamalarının (globular, torpido, kalp) tamamını geçirmişlerdir. Köklenen bitkiler
başarılı bir şekilde toprağa transfer edilmiş olgunluk haline gelinceye kadar
serada yetiştirilmiş ve fertil tohumlar 3 ay içinde üretilmiştir. Organogenesis ise,
2 mg/l 2.4-D+2.5 mg/l Kin içeren CP besin ortamında başarıyla tamamlanmıştır.
Çalışılan arpa çeşidindeki bu etkili rejenerasyon sistemi transgenik bitkilerin elde
edilmesini ve germplazm korunmasına olanak sağlamaktadır.
Kallus oluşumu ve bitki rejenerasyonu için besin ortamlarında bulunan
mineral maddeler ve vitaminler diğer bir önemli öğedir. MS temel besin ortamı
embriyogenesis çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır (Özcan ve ark.,
2001). Bunun dışında B5, N6 ve CC ortamları da kullanılan diğer ortamlardır.
Dahleen, 1995, arpa olgunlaşmamış embriyolarında yaptığı çalışmada, kallus
teşvik ve rejenerasyon ortamlarına bakır sülfat ilave edilmesinin, embriyodan
bitki rejenerasyonunu önemli oranda artırdığını tespit etmiştir. ‘Hector’ ve ‘Excel’
çeşitlerinin embriyoları 0, 0.1 (MS level), 0.5, 1.0, 5.0, 10.0, 50.0 ve 100.0 µM bakır
sülfat içeren MS ortamlarında kültüre alınmıştır. ‘Hector’ çeşidinde 50.0 µM bakır
sülfat içeren ortamda diğer ortamlara kıyasla embriyo başına 17 rejenerant bitki
ile en iyi sonuç elde edilirken, MS seviyesinde bakır sülfat içeren (0.1 µM) ortamda
ise embriyo başına sadece 5 rejenerant bitki elde edilmiştir. ‘Excel’ çeşidinde ise, 5.0
µM bakır sülfat içeren ortamda embriyo başına 1.4 rejenerant bitki ile en iyi sonuç
elde edilirken, MS seviyesinde bakır sülfat içeren ortamda rejenerant bitki elde
edilememiştir. Sonuçlar göstermektedir ki, MS seviyesindeki bakır sülfat miktarı
arpa rejenerasyonu için uygun değildir ve yüksek bakır sülfat konsantrasyonu
bitki rejenerasyonunu artırmaktadır.
Zapata ve ark., 2004 yaptıkları çalışmada, olgun arpa embriyolarını, farklı
büyüme düzenleyicilerinin kombinasyonları ile besin element içerikleri birbirinden
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farklı 4 ortamda kültüre almışlardır. En fazla kallus oluşumu %75.5 ile 2 mg/l 2.4-D
içeren J25-8 (Jensen, 1977) ortamında elde edilirken, aynı konsantrasyonda 2.4-D
içeren MS ortamında bu değer %35’e düşmüştür. J25-8 ortamında elde edilen bu
kallusların %80-85’inde, yine aynı ortamda 1 mg/l IBA ve 0.1 mg/l Kin büyüme
düzenleyicisi kombinasyonunda rejenerant bitkiler elde edilmiştir.
Explant tipi; Tohumlardan elde edilen olgun embriyolar doğrudan doku
kültüründe kullanılabileceği gibi (Ozias-Akins ve Vasil 1983; Özgen ve ark., 1998;
Delporte ve ark., 2001) endosperm destekli olgun embriyolar (Özgen ve ark.,
1996; Özgen ve ark., 1998) ve ince olgun embriyo parçaları da (Delporte ve ark.,
2001; Zale ve ark., 2004) kallus oluşturma ve bitki rejenerasyonu için eksplant
olarak kullanılabilirler.
Dağlık arpa ( Hordeum vulgare L. var. nudum) çeşidinde, etkili bitki
rejenerasyonu için, endosperm destekli olgun embriyolardan, in vitro bir protokol
geliştirilmiştir. Embriyolar endospermli (ES) ya da endospermsiz (NES) olmak
üzere olgun tohumlardan çıkarılmış ve çeşitli konsantrasyonlarda 2.4-D (1-5 mg/l)
içeren MS besin ortamında kültüre alınmıştır. ES explantlarında kallus oluşumu
NES explantlarına oranla önemli bir şekilde düşüktür (P<0.05).Kallus oluşum
oranı, 3 mg/l 2.4-D içeren MS besin ortamında ve NES explantlarında en yüksektir
(% 97.6). Oluşan kalluslar 3 hafta boyunca 2.4-D (0.5 mg/l)içeren besin ortamında
kültüre alındığında embriyogenik kalluslar elde edilmiştir. Embriyogenik kalluslar,
sürgün rejenerasyonu için farklı konsantrasyonlarda BAP (1-5 mg/l) ve 500 mg/l
kazein hidrozilat içeren MS besin ortamına transfer edilmiştir. ES explantlarından
elde edilen kallusların rejenerasyon kapasitesi NES explantlarına oranla önemli bir
şekilde yüksektir (P<0.05). En iyi sonuç, 2 mg/l BAP içeren MS besin ortamında ES
explantlarından meydana gelen kalluslardan elde edilmiştir (%81.3) kök sistemleri
iyi gelişen rejenerant bitkiler saksılara aktarılmış ve olgunluğa ulaşıncaya kadar
iyi şartlarda yetiştirilmiştir. Sonunda ise fertil tohumlar elde edilmiştir. Bu metot
genetik manipülasyon çalışmaları için başlangıç olmaktadır (He ve Jia, 2008).
Gubisova ve ark. (2012) yaptıkları çalışmada, ekplant tipinin (tüm embriyo,
scutellum, embriyonik eksen, embriyonik eksenin metistematik/merkez
bölgesi) ve bitki büyüme düzenleyicilerinin (BAP ya da TDZ) olgun embriyo
rejenerasyonunda etkisini belirlemişlerdir. Explant tipi rejenerasyon etkinliğini
büyük ölçüde etkilemiştir. Tüm embriyoların ya da embriyonik eksenlerin explant
olarak kullanımı sonucu yüksek oranda rejenerant bitki elde edilirken, olgun
scutellumların explant olarak kullanımında rejenerant bitkiler elde edilememiştir.
Apikal ve basal kısımları çıkarılmış embriyonik eksenlerin kullanılması, rejenerasyon
etkinliğini azaltmıştır. 0.1 mg/l ya da 1 mg/l konstransyonlarda TDZ ve BAP içeren
rejenerasyon ortamlarında rejenerasyon etkinliği açısından istatistiksel bir farklılık
elde edilmemiştir. Sonunda, 9 slovak yazlık arpa çeşidi ve model çeşit olarak
Golden promise genotiplerinin olgun embriyolarının rejenerasyon yetenekleri
incelenmiş ve arpa genetik transformasyon çalışmalarında yaygın kullanılan
olgunlaşmamış embriyoların rejenerasyon yetenekleri ile kıyaslanmıştır. Genel
olarak, olgun embriyodan rejenerasyon çok zayıf olmasına rağmen, model çeşit
olan Golden promise ve iki Slovak arpa çeşidinde hem olgunlaşmış embriyodan
hem de olgunlaşmamış embriyodan yüksek oranda rejenerasyon elde edilmiştir.

temel besin ortamı olarak MS ortamının yanı sıra B5, N6 ve CC ortamlarının da
kullanılması önerilebilir. Ayrıca besin ortamlarında bulunan mineral maddeler
ve vitaminler de kallus oluşum frekansı ve rejenerasyon etkinliğinin artırılması
açısından oldukça önemlidir. Bu anlamda yapılan çalışmalar incelendiğinde
bakır sülfat, kazein hidrozilat, proline ve glutamin gibi mineral ve vitaminlerin
belli oranlarda kullanımının olumlu etkileri görülmüş ve embriyo kültürü
çalışmalarında kullanılması önerilmiştir.
Bitki doku kültüründe bitki büyüme düzenleyicileri önemli bir yere sahiptir.
Embriyo kültüründe kallus oluşumu için en fazla kullanılan bitki büyüme
düzenleyicileri oksinlerdir. Arpa embriyo kültüründe kallus oluşumu için 2,4D, dikamba, pikloram ve 2.4.5-T gibi oksinler kullanılmakta olup, bunlardan en
yaygın kullanılanı 2,4-D’dir. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda dikambanın
kallus oluşumunda ve bitki rejenerasyonunda 2,4-D’ ye göre daha etkili olduğu
tespit edilmiştir. Bu nedenle yapılacak çalışmalarda iyi bir bitki rejenerasyonu için
kallus oluşum aşamasında oksin tipi olarak dikambanın kullanılması önerilebilir.
Sitokininler arpa olgun embriyo kültüründe kallus oluşum ortamında fazla
kullanılmamakla birlikte BAP, TDZ ve kinetin gibi sitokininler bitki rejenerasyon
aşamasında düşük dozdaki oksinlerle birlikte veya tek kullanılmaktadır.
Önceki yıllarda yapılan arpa embriyo kültürü çalışmalarında explant kaynağı
olarak olgunlaşmamış embriyolar tercih edilirken son yıllarda kullanım ve temin
edilebilme kolaylığı açısından avantajlar sağlayan olgun embriyolar tercih
edilmektedir ancak olgun embriyoların rejenerasyon yeteneği olgunlaşmamış
embriyolara kıyasla düşük kalmaktadır. Bu amaçla olgun embriyoları endosperm
destekli ya da desteksiz kültüre alma işlemleri, olgun embriyolara mekanik ve
kimyasal tekniklerin uygulanması gibi çeşitli çalışmalar yapılmış ancak yeterli
olamamıştır.
Olgun embriyodan embriyo kültüründe, rejenerasyon kapasitesinin
iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.
Ayrıca ülkemize özgü yerel genotiplerin araştırılacağı çalışmalarda, embriyo
kültürüne yanıtı yüksek Golden Promise çeşidi model bitki olarak seçilmeli bu
çeşit ile kıyaslamalı olarak çalışılması uygun olacaktır.
Arpada, bitki rejenerasyon protokolleri, büyük oranda genotipe bağlılık
göstermektedir. Seçkin arpa genotiplerinde, genotipe bağlı tekrarlanabilen
rejenerasyon protokollerinin oluşturulması, biyoteknolojik çalışmaların
devamlılığı açısından mutlak gereklidir ve büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

3. SONUÇ ve ÖNERİLER
Arpada, genetik mühendisliği tekniklerinden yararlanılarak gen aktarımında
önemli bir adım olan kallus oluşumu ve bitki rejenerasyonu çalışmalarında başarı
büyük ölçüde genotipe bağlıdır ve hatta etki eden faktörler arasında en önemlisidir.
En önemli faktör genotip olmakla birlikte, kullanılan besin ortamlarının içeriği ve
büyüme düzenleyicileri kombinasyonları da diğer önemli faktörlerdir.
Embriyo kültüründe MS temel besin ortamı yaygın kullanılmaktadır. Ancak bazı
çalışmalarda tuz olarak MS tuzları, vitamin olarak ise B5 vitaminlerinin kullanıldığı
görülmektedir. Konu ile ilgili kaynaklardan elde edilen veriler dikkate alındığında,
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ÖZET
Sorgum-Sudan Otu Melezi uygun bir besin maddesi yapısına sahip
olduğundan hem yeşil ve silo yemi olarak hayvancılıkta geniş bir kullanım alanına
sahiptir. Silolama tekniği mısır bitkisinde ki yöntemlerle aynıdır. Silolamaya uygun
olan otu, genellikle silaj için çiçekleme başlangıcında(yaklaşık 1.5-2 m boyunda)
tane oluşumu beklenmeden biçilebilir, sap kısmında şeker miktarı yüksektir,
parçalanarak siloya doldurulur. Suyun yetersiz olduğu kurak bölgelerde ancak
sulanarak yetiştirilebilir. Bu nedenlerle, Orta Anadolu’da ve özellikle Konya’da
Sorgum x Sudan otu melezinin ancak sulu sahalarda tarımı yapılabilir. Orta
Anadolu şartlarında 2-3 defa biçilebilmekte ve bitki biçildikten sonra şartlar
uygunsa hızlı şekilde kardeşlenip yeni saplar oluşturabilmektedir. Mısır’a göre
farklı toprak şartlarına uyumu daha iyi olup, yıllık yeşil ot verimi daha fazladır(11-19
ton/da). Birinci ve ikinci ürün olarak ekilebilir.
Anahtar Kelimeler: Sorgum x sudan otu melezi, Birinci ve ikinci ürün, Yem
bitkileri

1.GİRİŞ
Sorgum x sudan otu melezinin ince saplı, uzun boylu, bol kardeşli ve bol
yapraklı olması, saplarının içerisinde fermente olabilir şeker oranının yüksekliği
sebebiyle yeşil yem ve silaj değerleri artmakta olup, parçalandıktan veya silaj
makineleriyle biçildikten sonra fermantasyonun da katkı maddelerine ihtiyaç
duyulmadan başarılı bir şekilde silo yemine dönüştürülebilmektedir. Sorgum
bitkileri kurak ve yarı kurak bölgelerde sulanarak yetiştirildiğinde iyi gelişen ancak
kurak dönemlerde su stresine de oldukça dayanıklı bitkilerdir. Sorgumlar kurak
dönemler sona erdiğinde, tekrar vejetatif büyümeye dönebilmektedir (Barnes
ve ark., 1995). Skerman ve Riveros(1990), sorgum türlerinin birbirleri arasında
kolayca melezlenebildiğini ve verimli döller verebildiğini, bu nedenle sorgum tür
ve çeşitleri arasında büyük bir genetik varyasyon görüldüğünü, Sorgum (Sorgum
bicolor Moench) ile sudan otu (Sorgum sudanense Stopf.) ‘nun melezlenmesi
sonucunda sorgum x sudan otu melezinin elde edildiğini, hayvancılığı gelişmiş
ülkelerde özellikle ABD’de sütçü sığır işletmelerinin en önde gelen yem
bitkilerinden biri olduğunu bildirmişlerdir. Sorgum türlerinde bitki boyunun
2-5 m arasında olduğu, sap kesitinin oval ve sap kalınlığının 1-5 cm arasında
değiştiği, sap çapının yukarıya doğru azaldığı kaydedilmiştir. Sorgum x sudan
otu melezlerinin diğer sorgum türlerine göre saplarının daha sulu ve şekerce
zengin olduğu belirtilmiştir. Bitkide sap, yaprak kını ve yaprak ayasının genellikle
mum tabakasıyla kaplı olduğunu, bu mum tabakasıyla bitkiden transprasyonla
kaybedilecek su miktarının minimuma indirildiği bildirilmiştir. (Gençkan 1983,
Kumuk ve Avcıoğlu 1986, Acar ve ark. 2001).

Ramazan ACAR*
Bayram SADE**

2. UYUMU
Sorgum türleri sıcak iklim buğdaygilleri olarak sınıflandırılmaktadır. Değişik
iklimlere uyabilme yeteneğinde olan çeşit zenginliğine sahiptir. Ekim zamanı
mısırla aynı olup, geçici kuraklığa mısırdan daha dayanıklı ve mısıra göre toprak
seçiciliği daha azdır. Aynı zamanda toprak tuzluluğuna orta derecede dayanıklı
olup, mısıra göre bu topraklarda daha az verim düşüklüğü gösterir(Manga ve
ark., 1994, Sağlamtimur ve ark., 1998). Orta derecede drenajlı, killi-tınlı topraklar
en uygun topraklardır. Optimum gelişmesi için ortalama hava sıcaklığının 2530oC olması gereklidir. Orta Anadolu ve özellikle Konya’da Sorgum x sudan otu
melezinin tarımı ancak sulu sahalarda yapılabilir(Acar ve ark., 2001).

* Doç.Dr.,S.Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl., Konya
** Prof.Dr., S.Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl., Konya
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Toprak hazırlığı: Tohum yatağının iyi hazırlanması önemlidir. Özellikle
genç fidenin yavaş büyüdüğü ilk 3-4 haftalık dönemde yabancı otlardan zarar
görmemesi önemlidir(Kumuk ve Avcıoğlu, 1986).

• Kurağa ve kötü toprak şartlarına mısırdan daha dayanıklıdır.
• Makineli tarıma elverişli olup, mevcut makine ve ekipmanlarından
yararlanılabilir.
• Hayvanlar için besleyici ve aynı zamanda ekonomik olan bir yem bitkisidir.

3. TARIMI

Ekim Zamanı: Orta Anadolu için en uygun ekim zamanı ana ürün için nisan
sonu veya 1-20 Mayıs tarihleri arasındadır. İkinci Ürün için ise temmuz ayını
geçirmeyecek bir zamanda yapılması yeterli verimin alınması açısından önemlidir
(Acar ve ark., 2001). Her iki ekim şekli içinde geç ekimler verimi düşürmektedir.
Ekim normu: Ekim genellikle mibzerle yapılır. Mibzer sıra aralığı 40-45 cm
ve dekara 2-3 kg tohum ekecek şekilde ayarlanır(Acar ve ark., 2001). Geleneksel
olarak kullanılan tahıl mibzerlerinde gözler kapatılarak bu aralık sağlanabilir. Ekim
derinliği 2-4 cm’dir. İkinci ürün ekiminde uygun ekim mibzeri varsa doğrudan
anıza ekilebilmektedir(Tuğay ve Acar, 2013).
Bakım: İhtiyaca göre bir veya iki defa çapa yapılabilir. Yabancı ot
mücadelesinde mısır için kullanılanlar bunun içinde geçerlidir. Dekara saf madde
olarak 7-8 kg fosfor ve 12-14 kg azot verilebilir. Fosforun tamamı ekimle birlikte,
azot ise yarısı ekimle diğer yarısı ise çapa ile birlikte verilir. Ana ürün ekiminde
iki biçim yapılacaksa birinci biçimden sonra dekara 2-4 kg saf azot hesabıyla
gübre uygulanır. Sulama önemli olup verimle ilişkilidir. İhtiyaca göre sulama
yapılmalıdır. Sulama sayısı sıcaklığa, toprak şartlarına, bitkinin gelişme durumuna
ve birinci veya ikinci ürün olup olmamasına göre değişir. Zararlılara karşı yapılacak
ilaçlamada biçim zamanına dikkat edilmelidir.Yıllara göre Orta Anadolu’da Cüce
Ağustos Böceği ve Yaprak Afidi görülebilmektedir (Kumuk ve Avcıoğlu, 1986, Acar
ve ark., 2001).
Hasat: Orta Anadolu’da ana ürün olarak ekilmiş ise iki(genellikle) veya üç biçim
alınabilmektedir. İkinci ürün olarak yetiştirilecekse bir biçim alınır. Biçim zamanı
erkenci çeşitlerde süt olum zamanı beklenebilir fakat geççi çeşitlerde bu durumu
tespit etmek zor olduğundan 1.5-2 m boya gelince biçim gerçekleştirilebilir. İkinci
ürün olarak yetiştirilecekse ilk donlara veya sonraki ekilecek ürüne göre hasat
zamanı belirlenir. Hasatta biçim yüksekliği ilk biçimde 8-10 cm yükseklikte olması
bitki gelişimi açısından önemli olup, ikinci biçimde veya ikinci ürün biçiminde
daha derinden biçilebilir. Yeşil ot verimi çeşide, bakım ve ekolojik yapıya, ana veya
ikinci ürün ekimine göre değişmekle birlikte Konya şartlarında ana üründen 1119 ton/da(iki biçimin toplamı) arasında yeşil ot verimi alınırken(Acar ve ark., 2002,
Akbudak ve ark. 2004), İkinci ürün ekiminden ise 6-8 ton/da(bir biçim) arasında
yeşil ot verimi alınmıştır(Güneş ve Acar, 2005, Karadaş, 2008). Hasatta sıra arası dar
olduğundan tek ağızlı silaj makinesi veya uygun ot biçme makineleri kullanılabilir.

4. SONUÇ
Kaliteli kaba yem açığının olduğu KOP bölgesinde, Sorgum x sudan otu
melezi sulanabilir sahalarda yüksek yeşil ot verimi ve kalitesi, alternatif kullanımı,
ekonomik yapısı, ekolojik uyum avantajları ve özelliklede ikinci ürün olarak
sulanan alanlarda yaz dönemi(3-3.5 ay) boş kalan tarlaların yem bitkisi üretimi
ile değerlendirilmesi açısından göz önünde bulundurulacak potansiyele sahiptir.
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Sorgum x sudan otu genellikle silaj yapımında kullanılmakta, kuru ot olarak
değerlendirmeye çok uygun değildir. Yine dünyada belirli bir boya gelince
otlatmak amacıyla kullanılan çeşitlerde mevcuttur. Uygun zamanda hasat edilirse
katkı maddesi katılmadan rahatlıkla mısır gibi silajı yapılabilmektedir. Hayvanlar
tarafından sevilerek tüketilmektedir. Bazı çeşitlerinde erken biçimde yeşil ot
olarak tüketilmesini sakıncalı yapan HCN olup buna dikkat edilmelidir, fakat bu
silaj yapımında önemsizdir(Acar ve ark., 2001).

3. TARIMSAL AVANTAJLARI
• Orta Anadolu’da ana ve ikinci ürün olarak sulanan yerlerde yetiştirilebilmektedir.
• Ana ürün olarak yetiştirilince iki veya daha fazla biçilebilmektedir. Bu
ihtiyacın görüldüğü zaman ot temini anlamına gelmektedir.
• Ana üründe mısırdan fazla, ikinci üründe ise ana ürün mısırla aynı yeşil ot
verimi elde edilebilmektedir.
• Alternatif tüketim şekilleri mevcuttur(silaj, yeşil ot, otlatma, kuru ot).
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Su ürünleri iyi kalitede protein, vitamin, mineral kaynağı olması yanında
kalsiyum ve fosfor bakımından da zengindir. Dünya Gıda ve Tarım Teşkilatı
(FAO)’na göre yetiştiricilik sektörü son on yıl içerisinde yılda ortalama yüzde 6,6
oranında büyüyerek, dünya çapında en çok gelişen gıda üretim sektörü olmuştur.
Bu oran bölgemizde henüz düşük görünmektedir, ancak devlet teşviklerinin de
yardımıyla yetiştiricilik yoluyla kültür balıkçılığı yapan tesis sayısı her geçen gün
artacaktır. KOP Bölgesi gölleri, yapay gölet ve barajları, akarsuları ile su ürünleri
sektöründe önemli bir potansiyele sahiptir. Sadece avcılığa değil, yetiştiriciliğe de
olanak sağlayan bölge, dünyada her geçen gün daha da önemli bir hale gelen
su ürünleri sektöründe kapasitesini arttırarak ilerlemektedir. Denizlerimizden ve
göllerimizden elde edilen su ürünlerinin kısıtlı olması ve azalması, bölgede hızla
artan nüfusun protein ihtiyacının karşılanmasında kültür balıkçılığının önemini
artırmıştır. Ayrıca tarıma elverişli olmayan araziler; bataklık alanlar ya da yüksek
tuzlu topraklar ile killi topraklarda su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılabilir. Atıl
iç su yüzeyleri de yine yetiştiricilik için kullanılabilecek ve bu vesile ile ekonomiye
kazandırılabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Balıkçılık, KOP Bölgesi

hedefine (şu andaki üretimin yaklaşık 1,5-2 katına) ulaşacağı tahmin edilmektedir
(Davenport et al., 2003). Bir insanın günlük ortalama protein ihtiyacı 65 gram olup,
tarımsal üretimle elde edilen gıdanın bu ihtiyacı karşılayamaması durumunda su
ürünleri yetiştiriciliği alternatif bir kaynak olarak kullanılacaktır.
Tüik’in, 2012 yılı su ürünleri üretimi ve avcılığı konusunda yaptığı araştırmalar
sonunda üretimde bir önceki yıla göre %8,34 azalarak 644.852 ton olarak
gerçekleştiğini ve üretimin %48,95’ini deniz balıkları, %12,51’ini diğer deniz
ürünleri, %5,6’sını iç su ürünleri ve %32,94’ünü yetiştiricilik oluşturduğunu
saptamışlardır. Su ürünleri avcılığı 2012 yılında %15,99 azalırken, yetiştiricilik
üretimi ise %12,51 arttığı gözlemlenmiştir.
Avcılıkla yapılan üretim 432.442 ton olurken, yetiştiricilik üretimi ise 212 410
ton olarak gerçekleşmiştir. Yetiştiricilik üretiminin %52,52’si iç sularda, %47,48’i
denizlerde gerçekleşmiştir. Yetiştirilen en önemli türler iç sularda %52,42 ile
alabalık, denizlerde %30,84 ile levrek, %14,47 ile çipura oldu. Deniz ürünleri
avcılığı bir önceki yıla göre %17,03 azaldı.

ÖZET

Tablo 3. Aksaray İli Jeotermal Kaynakları (MTA, 2012)

Üretim

İhracat

İthalat

İç
Tüketim

Balık
Unu‐ Yağı
Fabri‐
kalarında
İşlenen

Değerlendi‐
rilemeyen

Kişi
Başına
Tüketim

2002

627.847

26.860

22.532

466.289

156.000

1.230

6,697

2003

587.715

29.937

45.606

470.131

120.000

13.253

6,649

2004

644.492

32.804

57.694

555.859

105.000

8.523

7,812

2005

544.773

37.655

47.676

520.985

30.000

3.809

7,229

2006

661.991

41.973

53.563

597.738

60.000

15.843

8,191

2007

772.323

47.214

58.022

604.695

170.000

8.436

8,567

2008

646.310

54.526

63.222

555.275

95.742

3.989

7,812

2009

622.962

54.354

72.686

545.368

90.211

5.715

7,569

2010

653.080

55.109

80.726

505.059

168.073

5.565

6,918

2011

703.545

66.738

65.698

468.041

228.709

5.756

6,329

2012

644.852

74.006

65.384

532.346

94.200

9.682

7,100
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Yeryüzünün yaklaşık olarak yüzde 71’ini su alanları kaplamaktadır. Bu alanların
büyük bir bölümü çok sayıdaki değişik tür su canlılarının yaşamasına elverişli
özelliklere sahiptir. Bu canlılar, tek hücrelilerden memelilere kadar geniş bir
dağılım gösterir. İnsanlar, başta balıklar olmak üzere suda yaşayan kabuklu su
ürünleri ve çeşitli su bitkilerine kadar besin kaynağı olarak yararlanılmaktadır.
İnsanlar tarafından tüketilen hayvansal protein toplam miktarının %25’i su
ürünleri orijinlidir. Önümüzdeki yıllarda dünyada ihtiyaç duyulan proteinin
%40’ının su ürünleri canlılarından temin edileceği tahmin edilmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) gibi
örgütler, bitkisel protein ağırlıklı beslenen ülkeler için, su ürünleri üretimini bir
kurtuluş olarak görmektedir. Türkiye’de, gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olan
hayvansal protein kullanımı ise yeterli düzeyde değildir.
Su ürünleri yetiştiriciliği, FAO tarafından dünyada en hızlı büyüyen gıda
sektörü olarak belirlenmiştir. Yetiştiricilikle üretilen su ürünleri miktarı 1980’de
7,4 milyon tondan 1990’da 16,8 milyon tona ve 2002 yılında ise 40 milyon tona
ulaşmıştır. Su ürünleri yetiştiriciliği, dünya balıkçılık üretiminin yaklaşık %30’unu
karşılamakta ve yılda %10’dan fazla artarak büyümektedir.
Türkiye’de iç su ve denizlerde su ürünleri yetiştiriciliği hızla gelişen bir sektördür.
Türkiye’de İlk alabalık çiftliği 1970’lerde, deniz levreği ve çipura işletmesi ise 1985
yılında kurulmuştur. 2004 yılı değerlerine göre iç sularda 1301, denizlerde ise 358
adet olmak üzere toplam 1659 işletme bulunmaktadır. 2003 yılı verilerine göre
yetiştiricilikle su ürünleri üretimi iç sularda 40.217 ton, denizlerde ise 39.726 ton
olarak gerçekleşmiştir. Bu değerin milli ekonomiye katkısı yaklaşık 350 milyon
dolardır.
Türkiye üretim miktarı açısından AB ülkeleri arasında 7. sırada iken kişi başına
su ürünleri tüketimi açısından son sıralarda yer almaktadır. Dünya su ürünleri
tüketiminin ortalama kişi başına 15 kg, AB ülkelerinde ise 22 kg olduğu dikkate
alındığında Türkiye’de kişi başına su ürünleri tüketiminin en az 2-3 kat artırılması
gerekmektedir.
1998 yılında dünya su ürünleri tüketimi kişi başına 15,8 kg olarak
gerçekleşmiştir. Su ürünleri yetiştiricilik üretiminin 2025 yılında 62 milyon ton/yıl
* Dr., Uzman, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, gul.inan@kop.gov.tr
** Uzman, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, mevlut.pınarkara@kop.gov.tr
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Kaynak: TÜİK
Tablo 2. Yıllar İtibarıyla Toplam Su Ürünleri Üretimi (ton/yıl)

Yıllar

Avcılık

Yetiştiricilik

TOPLAM

Deniz

%

İçsu

%

Miktar

%

2002

522.744

83,3

43.938

7,0

61.165

9,7

627.847

2003

463.074

78,8

44.698

7,6

79.943

13,6

587.715

2004

504.897

78,3

45.585

7,1

94.010

14,6

644.492

2005

380.381

69,8

46.115

8,5

118.277

21,7

544.773

2006

488.966

73,9

44.082

6,7

128.943

19,5

662.103

2007

589.129

76,3

43.321

5,6

139.873

18,1

772.323

2008

453.113

70,1

41.011

6,3

152.186

23,5

646.310

2009

425.275

68,2

39.187

6,3

158.729

25,5

623.191

2010

445.680

68,2

40.259

6,2

167.141

25,6

653.080

2011

477.658

67,9

37.097

5,3

188.790

26,8

703.545

2012

396.322

61,5

36.120

5,6

212.410

32,9

644.852

Kaynak: TÜİK&BSGM
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Bu makalede öncelikle Dünya ve Türkiye balıkçılığına genel bakış yapılmıştır.
Ardından KOP Bölgesi balıkçılığına, su kaynakları potansiyeline, KOP bölgesinde
üretimi ve avcılığı yapılan su ürünlerinin mevcut durumuna, Beyşehir Gölünde
tespit edilen tür çeşitliliğine, balıkçılık kompozisyonuna ve halkın su ürünleri
yetiştiriciliğine bakışı ve insan kaynakları başlıkları altında incelenmiştir. Mevcut
durum ortaya koyulurken bu alanlardaki gelişmelere ve yaşanan sorunlara ilişkin
çözüm önerilerine de yer verilmiştir.

statüsüne sahiptir. 1988’de yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne
göre göl içme suyu rezervi statüsündedir ve Ramsar Sözleşmesi doğrultusunda
Beyşehir Gölü uluslararası öneme sahip bir sulak alandır (Hoşafcıoğlu, 2007).
Gölden içme suyu temini (Beyşehir ilçesi ve 7 kasaba), tarımsal sulama (Konya
Ovası, Şarkikaraağaç ve Kıreli pompaj sulaması) ve balıkçılık, saz kesimi, toprak ve
kum alımı olmak üzere faydalanılmaktadır (Babaoğlu ve diğ., 2007).
Beyşehir Gölünde yürütülen araştırmalar sonucunda, gölün su seviyesinin
azaldığı, gölden aşırı su çekildiği, göl çevresindeki köylerin evsel atıklarının
göle verildiği belirlenmiştir. Bunun yanı sıra sazlıkların yakılması ve aşırı avcılık
nedeniyle gölün hidrolojik ve ekolojik yapısında bozulmaların olduğu bildirilmiştir
(Kazancı ve ark., 2003, Altındağ ve Yiğit 2004, Mercan ve Kabdaşlı, 2008).
Beyşehir Gölü çevresinde, göl ile doğrudan teması olan 26 yerleşim biriminden
23’ünde temel geçim kaynağı balıkçılıktır (Dinç ve Öztürk, 2013). Boyları 6 ile
8 m arasında değişen teknelerin büyük bir çoğunluğu ahşap üzeri fiberglas
kaplamadır. Göldeki toplam balıkçı sayısı 1.159’dur. Bu balıkçıların 889’u Konya
bölgesinde, 270’i de Isparta bölgesinde avcılık yapmaktadır. Beyşehir Gölü’nde
en fazla balıkçı sayısı ve balıkçı teknesinin Konya bölgesinde Gölyaka, Isparta
bölgesinde ise Gedikli yerleşim birimlerinde bulunduğu saptanmıştır (Çubuk
ve diğ., 2006a). KOP Bölgesinde, Beyşehir Gölü balıkçılık açısından önem teşkil
etmektedir. Bu nedenle Gölde bulunan ekonomik ve istilacı tür kompozisyonu
UNİKOP birliği üniversiteleri ve KOP Bölge Kalkınma İdaresince değerlendirilip
araştırılmalı gelecekte neler yapılması gerektiği ortaya çıkarılmalıdır.

2. KOP BÖLGESİ SU KAYNAKLARI POTANSİYELİ
Türkiye’nin orta kısmında, oldukça stratejik bir konuma sahip olan KOP
(Konya Ovası Projesi) Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini içine alan 65
bin km2’lik bölgede çevresel sürdürülebilirliği ve insanı geliştirmeyi hedefleyen
kapsamlı bir kalkınma projesidir. KOP Bölgesi içme suyu temininde önemli bir
sıkıntı bulunmamaktadır, ancak tarımsal su kullanımının kontrollü yapılması
gerekmektedir. Bu bölgede su temini iklim şartlarına bağlı olarak büyük
dalgalanmalar göstermekle birlikte bölgenin yaklaşık 8 milyar m3 yıllık su
potansiyelinin önemli bir kısmı (%56) yeraltı kaynaklı olmak üzere bir kısmı Mavi
Tünel Projesi ile kısa süre sonra sağlanacak yıllık 4.35 milyar m3 su sürdürülebilir
kullanıma uygun durumda bulunacaktır. Fakat bölgede halen tarımsal sulamada
yıllık yaklaşık 6 milyar m3 suyun kullanıldığı bilinmekte, her yıl kullanılabilir
durumdaki sudan yaklaşık %50’den daha fazla su kullanılmaktadır. Özellikle
kış yağışlarının az olduğu yıllarda bariz olmak üzere yeraltı suyu seviyesi hızla
düşmektedir.
Tablo 3. KOP Bölgesi Su Kaynakları Potansiyeli.

KONYA

NİĞDE

AKSARAY

KARAMAN

167640

-

46878

3601

Baraj rezervuar
yüzeyleri (ha)

2830

156

4100

920

Seddelemeli
rezervuar
yüzeyleri (ha)

6797

-

-

-

Gölet rezervuar
yüzeyleri (ha)

774

75

68

10

Akarsu
yüzeyleri (ha)

71

23

36

103

Doğal göl
yüzeyleri (ha)

Tablo 4. KOP Bölgesi Yer altı ve Yerüstü Kullanılabilir Su Kaynağı Potansiyeli (hm3/yıl)

KONYA

NİĞDE

AKSARAY

KARAMAN

KOP Bölgesi

Yerüstü suyu

99

146

1.640

45

1.930

Yer altı suyu

258

244

1.539

394

2.435

Toplam

357

390

3.179

439

4.365

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü, göller bölgesinde,
Beyşehir İlçesinin kuzeyinde, Konya Ovası’nın güney batısında, Şarkikaraağaç
İlçesinin ise güneyinde ve Sultan ile Anamas dağları arasındaki tektonik çukurda
yer almaktadır. Beyşehir Gölü, yüzey alanı olarak da Türkiye’nin üçüncü en büyük
gölü olma özelliğine sahiptir ve KOP bölgesinde bulunan en büyük sulak alan
konumundadır (Hoşafcıoğlu, 2007; Babaoğlu ve diğ., 2007).
Gölün yaklaşık yüzey alanı 650 km2’dir (Geldiay ve Balık, 1996). Ortalama
derinliği ise 8,5 m olan gölün havza alanı, 2 il (Konya ile Isparta), 8 ilçe, 34 belediye,
22 köy ile 2 milli parkı barındırmaktadır (Babaoğlu ve diğ., 2007).
Gölalanı, 1991 yılında Birinci Derece Doğal Sit Alanı ilan edilmiştir ve suyu birinci
derece içme suyu kriterlerine uyduğundan İçme ve Kullanma Suyu Koruma Sahası
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3. KOP BÖLGESİNDE ÜRETİMİ VE AVCILIĞI YAPILAN SU
ÜRÜNLERİNİN MEVCUT DURUMU
KOP Bölgesinde en büyük avlak alana sahip olan Konya’da; Beyşehir, IlgınÇavuşçugöl, Seydişehir-Suğla gölü, Çumra-Apa barajı ve Halkapınarı-İvriz
barajıdır. Konya, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden edinilen verilere
göre; Beyşehir gölü 2012 yılı avcılık miktarı şöyledir, sazan 122.504 ton, sudak
83.708 ton, diğer türler (Çin Sazanı, Kadife, Akbalık, Kerevit) 82.600 ton’dur.
Seydişehir, Suğla gölü 2012 yılı avcılık miktarı; sazan 1.150 ton, sudak 24.100 ton,
diğer türler (Sudak, Çin Sazanı, Kadife, Akbalık (Tatlı su Kefali), Kerevit) 297,520 ton
olarak belirlenmiştir.
Konya ilinde 31 aktif çiftlik bulunmaktadır. Bunlardan biri Halkapınarı ilçesinde
bulunan İvriz Barajında bulunmaktadır. Diğerleri Seydişehir Suğla gölü ve Çumra
Apa barajında da bulunmaktadır.
TÜİK’in 2011 yılı Konya Su Ürünleri Avcılık İstatistiklerine bakıldığında 16,8
ton alabalık, 1,5 ton akbalık, 8,5 ton çapak, 9,8 ton gümüş, 387,3 ton kadife balığı
avcılığının yapıldığı tespit edilmiştir.
TÜİK’in 2011 Su Ürünleri Yetiştiricilik Üretimi İstatistiklerine bakıldığında
ise Konya’da; 750 ton alabalık üretildiği bildirilmiştir (Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı).
Karaman, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden edinilen verilere
göre; Karaman’da 14 adet alabalık işletmesi bulunmaktadır. Bu işletmelerden
2012 yılında 1,571 ton alabalık üretimi yapılmıştır. Karaman ilinde profesyonel
avcılık yapan balıkçıların bulunmadığı sadece sportif amaçla balıkçılık yapanların
mevcut olduğu saptanmıştır.
TÜİK Su Ürünleri Avcılık İstatistikleri, 2011 de bildirdiğine göre; Karaman 94,5
ton toplam avcılığın yapıldığını tespit edilmiştir.
TÜİK Su Ürünleri Yetiştiricilik Üretimi İstatistikleri, 2011 de bildirdiğine göre
Karaman; 1,217 ton alabalık üretiminin yapıldığı bildirilmiştir.
Niğde, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden edinilen verilere göre;
2012 yılında yetiştiricilik yapan 8 çiftlikten (5 tane Çamardı, 1 tane Özyurt, 2 tane
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Alihoca Köyü) elde edilen balık miktarı 177 ton alabalık olduğu ve 2 ton da sazan
yetiştiriciliğinin yapıldığı bildirilmiştir.
TÜİK Su Ürünleri Avcılık İstatistikleri, 2011 de bildirdiğine göre; Niğde 28
ton toplam avcılığın yapıldığı bildirilmiştir. Bunlar 5,5 ton gümüş, 2,3 ton kadife
balığının olduğu tespit edilmiştir.
TÜİK Su Ürünleri Yetiştiricilik Üretimi İstatistikleri, 2011 de bildirdiğine göre
Niğde 77 ton alabalık yetiştiriciliğinin yapıldığı tespit edilmiştir.
Aksaray ilinde yetiştiricilik yapılmamaktadır. Hirfanlı barajında yapılan ticari
avcılıktan 600 ton gümüş ve 4 ton sazan avcılığının yapıldığı bildirilmiştir (Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı).
TÜİK Su Ürünleri Avcılık İstatistikleri, 2011 de bildirdiğine göre; Aksaray’da
toplam 144,9 ton balık avlandığı bunun 48,7 ton gümüş balığı olduğu bildirilmiştir.

Kadife balığından sonra 1990’lı yılların sonlarında göle gümüşi havuz balığı
(Carassius gibelio) ve 2002 yılında da gümüş balığı (Atherina boyeri) aşılanmıştır.
Bu balık türlerinden üçü de ortama uyum sağlayarak hızla çoğalmışlardır. Ocak
2005-Aralık 2005 tarihleri arasında yapılan bir çalışmada Beyşehir Gölünden
yakalanan 251 dişi ve 231 erkek birey üzerinde yaş dağılımı dişilerde 0+-V yaş,
erkeklerde ise 0+-IV yaş arasında dağılım gösterdiği bulunmuştur. Popülasyonun
yaş kompozisyonu incelendiğinde her iki eşeyde de genç bireylerin oranının
oldukça yüksek olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak, Beyşehir Gölüne 1990’lı yılların
sonunda aşılanan gümişi havuz balığı, göldeki adaptasyonunu tamamlayarak,
gelişme göstermiş ve gölden ticari avcılığı yapılmaya başlanmıştır. Ancak, bu tür
ile aynı beslenme özelliğini gösteren türler arasında besin rekabeti oluşacağından
bu türün göldeki geleceği önümüzdeki yıllarda daha belirgin olarak netleşecektir.
Fakat daha önce yurdumuzda aşılanan diğer tüm göl ve baraj göllerinde zaman
içinde ortamın dominant balık haline geldiğinden, bu türün de zamanla Beyşehir
Gölü’nün dominant balık türleri arasında yer alacağı düşünülmektedir.
2000’li yılların ilk yarısında Yeğen ve ark., (2006) ve Çubuk ve ark., (2006)
tarafından yapılan çalışmalarda Beyşehir gölünde 6 familyaya ait 11 türün
(Cyprinus carpio, Sander lucioperca, Carassius gibelio, Tinca tinca, Chondrostoma
regium, Leuciscus lepidus, Aphanius anatoliae anatoliae, Atherina boyeri, Gambussia
affinis, Knipowitschia caucasica ve Pseudophoxinus anatolicus anatolicus’un ve
yaşadığı tespit edilmiştir. Bu türlerden sudak, kadife, gümüş ve gümüşi havuz
balıklarının göle sonradan aşılanan balıklar olduğu belirlenmiştir.

4. BEYŞEHİR GÖLÜNDE TESBİT EDİLEN TÜR ÇEŞİTLİLİĞİ
Beyşehir gölü balıkçılığı üzerine ilk çalışma 1950’li yılların ortalarında Numann,
(1958) tarafından yapılmıştır. Yapılan bu çalışmada gölde 6 balık türünün (Cyprinus
carpio, Chondrostoma regium, Alburnus akili, Acanthorutilus anatolicus, Leuciscus
lepidus ve Varicorhinus pestal) bulunduğu, bu türler içerisinde predatör bir türün
bulunmadığı ve en önemli balık türünün sazan olduğu belirlenmiştir.
Bu çalışmadan yaklaşık 22 yıl sonra gölde 7 tür ve 1 alt tür bulunduğu
bu türlerin Cyprinidae ve Cobitidiae familyalarına ait olduğu bildirilmiştir
(Erdemli, 1982). Beyşehir gölüne 1978 yılında predatör bir tür olan sudak
(Sander lucioperca) balığı aşılanmıştır. Sudak balığının aşılanmasından yaklaşık
5 yıl sonra (1983-1984) TOKB Isparta İl Müdürlüğü (1985), tarafından yapılan
çalışmada, Beyşehir Gölünde 9 balık türünün yaşadığı tespit edilmiştir. Bu balık
türleri (Cyprinus carpio, Sander lucioperca, Leuciscus lepidus,Capoeta pestai,
Chondrostoma regium, Gobio gobio, Alburnus akili, Acanthorutilus anatolicus ve
Cobitis bilseli)’dir. Sonradan aşılanan sudak balığı dışında bu dönemdeki balık
faunası’nın 1950’li yılların ortalarında tespit edilen balık türleri ile benzer olduğu
anlaşılmıştır. Ancak gölde sudak balığı popülasyonunun hızla artması ve 1980’li
yılların sonlarında baskın tür haline gelmesi ile bazı balık türlerinin nesli tükenmiş,
bazılarının da populasyonu oldukça düşmüştür. Beyşehir Gölü balıkçılığı üzerine
Balık ve ark., (1997) yılında yaptığı çalışmada gölde sudak balığı dışında ekonomik
balık türlerinden sadece sazan, tatlısu kefali ve karaburun balıklarının nesillerini
devam ettirebildikleri, siraz (Capoeta pestai) ve Beyşehir gölünde endemik tür
olarak bulunan gövce (Alburnus akili)’nin ise neslinin tükendiği bildirilmiştir. Son
yıllarda yapılan araştırmalarda gövce’nin göl içinde görülmediği ancak türün
kendine daha rahat yaşam ortamı bulduğu dere yataklarında yaşamlarını devam
ettirdikleri tespit edilmiştir.
Sudak balığından sonra Beyşehir gölüne aşılanan ikinci balık türü de Kadife
(Tinca tinca) balığıdır. Bu türün, 1990’lı yılların başlarında balıkçılar tarafından
Beyşehir gölüne aşılandığı bilinmektedir (Balık ve ark., 1997). Bu balık türü çok kısa
sürede hızla çoğalarak gölün dominant türü olmuştur. Bölgesel olarak ticari değere
sahip olan kadife balığının eti kılçıklı olmasına rağmen, lezzetlidir. Yurdumuzda
önemli bir pazarı olmamasına rağmen pek çok Avrupa ülkesinde rağbet görmekte
ve alabalıktan pahalı olması nedeniyle, çiftliklerde de yetiştiriciliği yapılmaktadır.
2001 yılı üretimi 778 ton (Anonim, 2003), olan kadife balığı Göller bölgesinde ve
çoğu Beyşehir civarındaki işleme tesislerinde filetoları çıkarılıp satılmaktadır. Hem
ihraç ürünü olarak ekonomik öneme sahip olması hem de sevilerek tüketilmesi
nedeniyle, kadife balığının et verimi üzerine Beyşehir de bir araştırma yapılmış,
çalışma sonucunda ham protein oranı eşey gruplarına göre değerlendirilmiş
ve Ağustos-Aralık 2002 döneminde değerlendirilen erkek kadife balıklarının
proteince dişilere göre daha düşük olduğu istatistiki farkla bulunmuştur (Zencir
ve Korkmaz, 2004).
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Bunlara ilave olarak Türk kereviti adı ile yabancı literatürde anılan Astacus
leptodactylus Eschscholtz (1823) türü, Beyşehir’de de bulunmaktadır ancak
yetiştiriciliği yapılmamaktadır (Sarıhan ve Erdemli, 1982; Çevik ve Tekelioğlu,
1997). Kerevitler tatlı su alanlarında organik materyalin işlenmesinde önemli rolleri
vardır ve ekosistemde enerji dengeleri üzerinde etkilidirler. Kerevitlerin ortamdaki
döküntü bitkisel materyali tüketim düzeyinin incelendiği bir çalışmada, 30 günlük
bir süre sonunda, kerevitlerin bulunduğu kanaletlerde, kerevitlerin bulunmadığı
kanaletlere oranla, kuru ağırlık yönünden bu materyallerin 8 kat daha fazla kayba
uğradığı saptanmıştır (Zhang ve ark., 2004). Kerevit, 1970-1985 yılları arasında
Türkiye’nin ticari açıdan en önemli iç su ürünü iken, 1860’lı yıllarda Amerika’dan
önce İtalya’ya oradan da diğer Avrupa ülkelerine ve Rusya’ya sıçrayarak kerevit
vebası hastalığının, ülkemizde ilk kez 1984 yılında Çivril gölündeki kerevitlerde
gözlenmesi ve hastalığın hızla diğer su kaynaklarındaki kerevitlere bulaşması
sonucunda, popülasyonlarda yüksek ölümler meydana gelmiş, bu nedenle
de 1986’nın sonlarına doğru popülasyonlarda büyük düşüş olmuştur. Devlet
İstatistik Verilerine göre 1984 yılında 7936 ton olan kerevit üretimimiz, 2003
yılında 2,183 ton olarak kayıtlara geçmiştir. 2000’li yıllarda bilinçsiz avlanma ve
kerevit vebası yüzünden bitme noktasına gelmiştir. İşlenen kerevitin tamamı yurt
dışına satılmaktadır ve kg fiyatı yaklaşık 20 TL’dir. Kerevitte en büyük pazar İsveç
ve diğer Avrupa ülkeleridir. Kerevit talebe göre haşlanmış dondurulmuş ya da
haşlanıp soslayıp konserve şeklinde pazarlanmaktadır.
257

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

KOP BÖLGESİNDE
BALIKÇILIĞIN ÖNEMİ

5. BEYŞEHİR GÖLÜNDE BALIKÇILIK KOMPOZİSYONU
Avcılık ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, Beyşehir Belediyesi İç Su Araçları
Ruhsatlandırma Birimi’ne resmi olarak kayıt yaptıran 571 adet tekne olduğu tespit
edilmiştir. Bunların 13 tanesinin özel gezinti teknesi olduğu, 558 tanesinin ise
balıkçı teknesi olarak kullanıldığı bilinmektedir. Ayrıca Beyşehir Gölü’nde 3 adet
de yat bulunmaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı SUBİS (Su Ürünleri Bilgi
Sistemi) Konya İli avlak sahasına kayıtlı olarak ise bu sayı 563 ruhsatlı tekne ve
539 ruhsatlı avcı olarak bildirilmiştir. Özel teknelerin boyları 5 m’den az olmakla
birlikte 2 adet özel teknenin boyunun 8 m’ye yakın olduğu, balıkçı teknelerinin
ise boylarının 7,4 ile 8,0 m arasında değiştiği belirlenmiştir. Balıkçı teknelerinde
kullanılan motorlar 10-13 beygir gücüne sahip Lombardine tipi motordur
(Beyşehir Gölü Değerlendirme Raporu, 2013).

6. KOP BÖLGESİ SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN GELECEĞE
DÖNÜK PLANLARI
Sürdürülebilir su ürünleri üretimin unsurlarından birisi de ürün çeşitliliği
oluşturabilmektir. Yoğun üretimi yapılan türlerin pazarda doygunluk oluşturması
durumunda çözüm alternatif ürünlerle piyasaya girmektir. Son yıllarda bir görüş
olarak karşımıza çıkan ancak daha sonra belli yaptırımlar gerektirecek yetiştiricilikte
refah olgusu da sürdürülebilirliğin unsurları arasında yerini almaktadır. Halk,
su ürünleri yetiştiriciliği olgusunu tam olarak kabullenmedikçe ve su ürünleri
tüketimi konusunda yeterince bilinçlenmedikçe diğer “sürdürülebilirlik” temaları
hiçbir anlam taşımamaktadır. Ne yazık ki su ürünleri üretimi zaman zaman
negatif medya baskısına maruz kalmaktadır. Burada hedefin yanlış olduğu açıktır.
Balık yetiştiriciliğinde yaşanan hızlı artış, sektörde ilk olarak çalışmaya başlayan
Ziraat Mühendislerinin ve devamında Balıkçılık Teknolojisi ile Su Ürünleri
Mühendislerinin gösterdiği çabaların göstergesidir.
Su ürünleri sektöründe yetiştiriciliği yapılan alabalık ve sazan türleriyle
sınırlı kalmayıp bu balık türleri dışında ekonomik öneme sahip alternatif balık
türlerinin üretim tekniklerini oluşturup KOP bölgesindeki su ürünleri üreticilerine
sunmak ve ürün çeşitliliğini arttırmak amacındayız. Yapılacak Etüt çalışmalar ile
yeni ürünlerin araştırması yapılacak ve araştırmalar sonunda bulunacak olan
yeni ürünler ile sürdürülebilir bir piyasa hareketliliği sağlanarak; KOP Bölgesinin
sürdürülebilir kalkınmasına ve diğer tarım sektörlerine örnek olacak bir çalışmayı
başlatmış olacağız. Böylece, alternatif balık türlerinin üretimi için gerekli teknik
bilgilerin ortaya konulması, üretim tekniklerinin belirlenmesi ve elde edilen
bilgilerin resmi kurumlar ve özel sektörle paylaşılmasını amaçlamaktayız.

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

Davenport, J., Black, K., Burnell, G., Cross, T., Culloty, S., Ekaratne, S.,Furness, B., Mulcahy, M. and
Thetmeyer, H. 2003. Aquaculture:The Ecological Issues. Blackwell Publ., USA, 89 p.
Dinç, A., Öztürk, R. 2013. Beyşehir Gölü Milli Parkı’nın Ekoloji veTurizm Bakımından Araştırılması.
Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 6 (1): 118-123.

KOP BÖLGESİNDE
BALIKÇILIĞIN ÖNEMİ

Erdemli, A.Ü., 1982. Beyşehir Gölü Balıkları. Selçuk Üniv. Fen Fak. Dergisi, 2:131-142.
Hoşafcıoğlu, S., 2007. Beyşehir Gölü Havzası’nda Noktasal ve Noktasal Olmayan Kirletici
Kaynakların Değerlendirilmesi. Çevre Müh. A.B.D. Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2007.
Geldiay, R., Balık, S. 1996. Türkiye Tatlısu Balıkları. E.Ü. Fen Fak. Kitaplar Serisi No: 97. İzmir, 519s.
Kazancı, N., Oğuzkurt, D., Dügel, M., (2003). Beyşehir Gölü’nün Limnolojisi, çevre kalitesi, biyolojik
çeşitliliği ve korunması.Türkiye İç Suları Araştırmaları Dizisi, Ankara.
Mercan, D.E., Kabdaşlı, S. (2008). 1998 Su yılı için Beyşehir GölününHidrodinamik Modellemesi.
İstanbul Teknik Üniversitesi/d-Mühendislik Serisi 7:75-82.
Sarıhan, E., Erdemli, Ü., 1982. Beyşehir, Eğirdir, Akşehir, Eber Gölleri ile Apa Baraj Gölünde Tatlı
Su İstakozu Astacus leptodactylus Eschscholtz (1823) populasyonlarının Bazı Biyolojik ve Morfolojik
Özellikleri Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. TÜBİTAK Veteriner Hayvancılık Araştırma Gurubu.
Proje No: VHAG-490.
T.C. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve T.C. Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şube
Müdürlüğü, Değerlendirme Raporu, 2013.
Yeğen, V., Balık, S., Bostan, H., Uysal, R., Bilçen, E., 2006. Göller Bölgesindeki Bazı Göl ve Baraj
Göllerinin Balık Faunalarının Son Durumu. I. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu 7-9
Şubat, 129-140.
Zencir, Ö., Korkmaz, A.Ş., 2004. Beyşehir Gölü Kadife Balıklarının (Tinca tinca L., 1758) Et verimi ve
Vücut Kompozisyonu. Tarım Bilimleri Dergisi, 2004. 10(4):474-480.
Zhang, Y.,Rihardson, J.S., Negihi, J.N., 2004. Detritus processing, ecosystem engineering and
benthic diversity:a test of predator-omnivore interference. Ecology Journal of Animal, 73:756-766.
www.tuik.gov.tr

KAYNAKLAR
Altındağ, A., Yiğit, S., 2004. Beyşehir Gölü Zooplankton Faunası ve Mevsimsel Değişimi. G.Ü. Gazi
Eğitim Fakültesi Dergisi 24(3):217-225.
Anonim, (2003). Devlet Su İşleri (DSİ) Tarafından Sulak Alanlarda Yürütülen Projeler. Su Dünyası,
Ankara.
Babaoğlu, M. 2007. Beyşehir Gölü’nün Sorunları ve Alınması Gereken Önlemler, Konya İl Genel
Meclisi Beyşehir Gölü Araştırma Komisyonu.
Balık, İ., 1997. Beyşehir Gölü Su Ürünleri Geliştirme Projesi, Balık Populasyonlarının Araştırılması
ve Sudak Populasyonunun Göl Balıkçılığı Üzerine Etkileri, Sonuç raporu Tarım ve Köyişleri Bak. Eğirdir
Su Ürünleri Araştırma Ensti.Müd., 93 s.
Çevik, C., Tekelioğlu, N., 1997. Seyhan Baraj Gölünde Yaşayan Tatlı su İstakozu Astacus leptodactylus
Eschscholtz (1823)’nun Bazı Biyo-Ekolojik, Morfometrik Özellikleri ile Hastalık Durumunun Saptanması.
IX. Su Ürünleri Sempozyumu, Eğirdir/Isparta, 1:270-279.
Çubuk, H., Çınar, Ş., Uysal, R., Çetinkaya, S., Özkök, R., Tümgelir, L.,Yağcı, M., Erol, K., Ceylan, M.
2006a. Beyşehir ve Eğirdir Göllerindeki Ekonomik Balık Stoklarının Tespiti veSürdürülebilirliklerinin
Araştırılması Projesi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü.
Çubuk, H., Balık, İ., Yağcı, M., Çınar, Ş., 2006b. Beyşehir Gölü’ne Sonradan Aşılanan Yeni Balık Türlerinin
Göl Ekosistemi Üzerine Etkileri, I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu, 11- 13Mayıs 2006.

258

259

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

KOP BÖLGESİ TARIM
TOPRAKLARININ
PROBLEMLERİ VE
ÇÖZÜM YOLLARI

Mehmet ZENGİN*
Sait GEZGİN**

ÖZET
KOP Bölgesini oluşturan ve ülkemizin üçüncü büyük yağış havzası olan Konya
Kapalı Havzası (5.426.980 ha) Türkiye yüzölçümünün %7’sini teşkil etmekte ve
Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illerini kapsamaktadır. Söz konusu havzanın
güney batısında yer alan Konya İli’nin yüzölçümü göller hariç 3.825.700 ha’dır.
Tarım arazisi varlığı 2.659.890 ha olup bunun her yıl ortalama 1.653.000 hektarı
ekilmekte, 1.008.306 hektarı ise nadasa bırakılmaktadır. Karaman İli’nin toplam
yüzölçümü 885.100 ha olup bunun 346.848 ha’ı tarım arazisidir. Niğde İli’nin arazi
varlığı 779.522 hektar olup bunun %35.12’si tarıma elverişlidir. Diğer taraftan
Aksaray İli’nin arazi varlığı 420.430 ha olup bunun %54.4’ü tarım arazisidir.
Havza toprakları genellikle yüksek pH’lı (pH: 7.5-8.5), fazla kireçli (> %15), düşük
organik maddeli (< %2) ve ağır bünyeli (killi, killi-tınlı) olup kötü fiziksel özellikler
ve bilinçsiz toprak işleme nedeniyle kaymak tabakası oluşumu yaygındır. Ova
haricindeki dağlık-tepelik araziler çoğunlukla eğimli, taşlı, sığ, parçalı ve kıraçtır.
Havzanın 120.435 ha’ında drenaj, 266.624 ha’ında tuzluluk ve sodiklik, 915.584
ha’ında taşlılık ve 2.804.633 ha’ında da su ve rüzgar erozyonu mevcuttur. Havzada
toprak etüd ve ıslah çalışmaları 1978-1985 yılları arasında yoğun bir şekilde
yapılmış olup 1985 yılından bu yana bilhassa taşlılık ve erozyonla ilgili etüd
çalışmaları yapılmamıştır.
KOP Bölgesinin en büyük ili olan Konya’da yıllık kimyasal gübre (N + P2O5
+ K2O) kullanımı 154.322,83 ton olup işlenen arazi dekarına 9.6 kg gübre
düşmektedir. Bu miktar Dünya ortalamasından düşük, Türkiye ortalamasından
ise yüksektir. Bir alışkanlık gereği, tam teşekküllü toprak veya bitki analizlerine
dayanmayan tek taraflı azot ve fosforlu gübre kullanımı yaygın olup yeterli organik
gübre ve toprak ıslah maddesi üretimine rağmen bunlardan tam manasıyla
yararlanılmamaktadır. Yanlış bir davranış olarak topraklardaki yüksek kireç
içeriğine rağmen kireçli amonyum nitrat gübresi, sonbaharda ise tahıl ekiminde
18-46-0 formülasyonu yerine 20-20-0 formülasyonlu gübre kullanılmaktadır.
Damla sulamalı tarımda sezon boyunca fertigasyonla verilecek gübrelerin tamamı
önceden tabana verilmektedir. Mikro besin elementleri yapraktan tek seferde
uygulanmaktadır. Yaygın olmasa da N-P-K’lı gübreler toprağa ilaveten yapraktan
da verilmektedir. Kireçli arazilerde mikro besin elementi alımını artırdığı halde
uygulama zorluğu nedeniyle pH düşürücü olarak toz kükürt kullanımına gerekli
önem verilmemektedir. Diğer taraftan iyi bir durum olarak katı ve sıvı hümik
asitler giderek daha çok kullanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: KOP, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, tarım, toprak,
gübre.
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KOP Bölgesini oluşturan Konya Kapalı Havzası (5.426.980 ha) Fırat ve Dicle
Havzaları’ndan sonra üçüncü büyük havza olup Türkiye yüzölçümünün %7’sini
teşkil etmektedir. Havzanın hemen hemen orta güneyinde 1.5 milyon ha’lık
Konya Ovası bulunmaktadır. Deniz seviyesinden en yüksek yer olarak güneyde
Hadim (1.550 m) ve en düşük yer de kuzeyde Tuz Gölü civarı (940 m)’dır.
Türkiye’nin ‘Tahıl Ambarı’ olarak bilinen havza toprakları genellikle düz veya hafif
dalgalı topografyaya sahip olup eski göl ve deniz tortulları ile volkanik kayalar
üzerinde oluşmuştur. Havzada kil, kireç, marn ve killi-kumlu neojen formasyonları
ile volkanik tüfler yaygındır. 3.507.220 ha’lık tarım arazisinde yetiştirilen belli başlı
bitkiler buğday, arpa, nohut, fasulye, şeker pancarı, mısır, ayçiçeği, patates, soğan,
üzüm, elma, kavun ve karpuzdur (Anonymous, 1978).
Konya İli’nin tarım arazisi varlığı 2.659.890 ha olup bunun her yıl ortalama
* Doç.Dr., Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bil. ve Bitki Besl. Böl., mzengin@selcuk.edu.tr
** Prof.Dr., Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bil. ve Bitki Besl. Böl., sgezgin@selcuk.edu.tr
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1.653.000 hektarı ekilmekte, 1.008.306 hektarı ise nadasa bırakılmaktadır (Zengin
ve Gezgin, 2011). Alüvyondan oluşan Konya Ovası, Konya Kapalı Havzası’nın
hemen hemen ortasında yer alır. Ovayı güneyden çevreleyen Toros Dağlarının
ovaya inen vadilerinde kaba materyalli, iyi drenajlı allüviyaller bulunur. Alüvyonlar
havzanın iç kesimlerinde göl toprağı (laküstrin) şeklindedir. Bu materyal üzerinde
oluşmuş zayıf topraklar (regosoller) bulunmaktadır (Anonymous, 1978; Zengin,
2010). Havzanın güneyinde bulunan Karaman İli’nin toplam yüzölçümü 885.100
ha olup bunun 346.848 ha’ı tarım arazisidir (Anonymous, 2013a). Havzanın kuzey
doğusunda yer alan Niğde İli’nin 779.522 ha’lık arazisinin 273.768 ha’ı tarıma
elverişlidir (Anonymous, 2013b). Öbür yandan havzanın doğusunda bulunan
Aksaray İli’nin arazi varlığı 420.430 ha olup bunun 228.714 ha’ı tarım arazisidir
(Anonymous, 2013c). Söz konusu illerde toprak analiz laboratuarları, gübreler ve
gübreleme ile ilgili problemler mevcuttur.
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Havzada Göller Bölgesi ile güneydeki Toroslar yarı nemli, geri kalan yerler ise
yarı kurak kategoride yer almaktadır. Havzanın büyük bir kısmında yağışlar az
olduğundan kireç yıkanamayıp üst katlarda birikmiştir. Düşük yağış sebebiyle
Karapınar’ın batı kısmında sierozemler, havzanın ortasında ise kahverengi ve
kırmızı-kahverengi topraklar oluşmuştur. Ayrıca yağış azlığı, fazla buharlaşma
ve hızlı rüzgarlar Karapınar’da kaba bünyeli toprakları yani kumulları meydana
getirmiştir. Havzanın güney ve batı kısımlarında fazla yağış sebebiyle kireç ve
killer alt katmanlarda birikmiştir. Fazla yağış toprak rengini koyulaştırdığından
bu kesimlerde kestane renkli toprakları oluşturmuştur. Sonuçta podzolik ve
kırmızı Akdeniz toprakları meydana gelmiştir. Havzanın meyilli, dağlık-tepelik
bölgelerinde yağış suları toprak profiline nüfuz edemediğinden ana maddeyi
fazlaca ayrıştıramamış ve sığ toprakların oluşmasına yol açmıştır. Buna karşılık
düzgün yerlerde yumuşak ana madde üzerinde derin topraklar oluşmuştur.
Havzada kahverengi, kırmızı-kahverengi ve kestane renkli topraklar gibi üzerinden
uzun zaman geçerek iyi bir gövde arz eden topraklar çoğunluktadır (Anonymous,
1978).
Bu makalede Konya Kapalı Havzası topraklarının sorunları ile gübreleme
sorunları irdelenerek gerekli çözüm önerileri sunulmuştur.

2. KOP BÖLGESİ TARIM TOPRAKLARININ SORUNLARI
KOP Bölgesi toprakları genellikle yüksek pH’lı (pH: 7.5-8.5), fazla kireçli (> %15),
düşük organik maddeli (< %2) ve ağır bünyeli (killi, killi-tınlı)’dir (Tablo 1). Havza
topraklarının %88’inde organik madde düzeyi orta ve altındadır (< %3), yani az ve
çok az düzeylerdedir (Zengin ve Gezgin, 2011). Uygun olmayan fiziksel özellikler
ve bilinçsiz toprak işleme nedeniyle kaymak tabakası oluşumu yaygındır. Ovalar
hariç dağlık-tepelik araziler çoğunlukla eğimli, taşlı, sığ, parçalı ve kıraçtır.
KOP Bölgesi’nde su kaynakları sınırlı, buna karşılık toprak kaynakları oldukça
geniştir. 3.507.220 ha’lık tarım arazisinde buğday, arpa, nohut, fasulye, şeker
pancarı, mısır, yonca, ayçiçeği, patates, soğan, üzüm, elma, kavun ve karpuz
yetiştirilmektedir. Konya İli’nde 2.59 milyon ha’lık tarla bitkileri alanının %52’sinde
tahıllar yetiştirilmekte ve bu alanın %87’si kuru tarım, kalan %13’ü de sulu tarım
olarak değerlendirilmektedir (Çiftçi ve Kutlar Yaylalı, 2007). Sulama suyu azlığı
önemli bir sorundur.
2.1. Yüksek pH ve Kireç
Bölge toprakları kuraklık ve ana materyalin kireç taşlarından oluşması
nedeniyle yüksek kireçli olduklarından pH’ları da yüksektir. İdeal bir bitki gelişimi
için toprak pH’sı 6.5-7.0 arasında olması gerekirken maalesef pH 7.5-8.5 arasında
değişmektedir. Bu yüzden kültür bitkilerinde sıklıkla demir, çinko, mangan ve bor
noksanlığı ile karşılaşılmaktadır (Zengin ve ark., 2007). Bu durumda ürün verimi
ve kalitesi önemli ölçülerde azalmaktadır. pH düşürücü ve kirecin kötü etkisini
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azaltıcı olarak ekim öncesi sürümlerde tabana toz kükürt uygulanmalı, sulu
koşullarda ise buna ilaveten sulama ile hümik asit verilmelidir. Böylece mikro kök
bölgesinde organik madde de artırılmış olur. Kükürt kullanımında uygulanacak
miktarın toprak tuzlulaşmasına neden olmamasına dikkat edilmelidir.

Toprakta fiziksel, kimyasal ve biyolojik verimlilik unsuru olarak organik madde
hep başta gelmektedir. Topraklardaki ağır bünyelilik (killi ve killi-tın tekstür)
değiştirilemeyeceğine göre bu tip topraklarda iyi gelişebilen bitkiler yetiştirilmeli
ve organik madde yönetimine önem verilmelidir. Humusun kaynağı olan anız
organik materyali tahıl hasadından sonra yakılmamalı, anızın bertarafı için
hasadın hemen ardından saman ya da balya makinesi ile anızlar alındıktan sonra
dekara 3-4 kg üre gübresi verilip gölge tavında toprak işlenerek kalan saplar
toprağa karıştırılmalıdır. Şehir kanalizasyonlarından elde edilen atık çamurlar ağır
metal içermiyorsa uygun dozlarda bir organik madde ve besin elementi kaynağı
olarak değerlendirilmelidir.

2.2. Organik Madde Noksanlığı
Yine kurak ve yarı kurak tüm diğer bölgelerimiz gibi KOP Bölgesi topraklarında
da organik madde (humus) kapsamı çok düşük olup toprakların yaklaşık
%88’inde organik madde düzeyi çok az, az ve orta seviyelerdedir. Bunun sebebi
uygun zamanda yeterli çiftlik gübrelerinin kullanılmaması, yeşil gübrelemenin
yapılmaması, katı ve sıvı formlu hümik asitler ile diğer toprak ıslah maddelerinin
kullanılmaması, münavebeye önem verilmemesi, anız yakma ve kuraklıktır.
Düşük organik madde nedeniyle bozuk fiziksel yapının düzeltilmesi için
sonbahar sürümünde yanmış ahır gübresi veya kompost kullanılmalı, yıllık
yağış toplamı 450 mm’den yüksek olan yerlerde hiç olmazsa 3-4 yılda bir yeşil
gübreleme yapılmalıdır. Bunun için sonbaharda Macar fiği veya yonca ekilip
ilkbaharda çiçeklenince sürülerek toprağa karıştırılmalı, arkasından da ana ürün
yetiştirilmelidir. Yine organik madde artırıcı bir diğer husus olarak ekim öncesi
sürümlerde tabana katı hümik asit veya damla ya da yağmurlama sulamalarla sıvı
hümik asit uygulanmalıdır.
Şekil 1. Nisan 2013-Haziran 2013 Örneklemeler Sonucunda Türlerin Av Kompozisyonu

Parametre

İdeal toprakta

pH

6.5-7 (Hafif asidik-nötr) 7.5-8.5 (Alkalin)

EC (Tuzluluk; µS/cm)

< 400 (Tuzsuz)

Kireç (%)

< 5 (Az kireçli)

400-1200 (Hafif –orta
tuzlu)
> 15 (Fazla kireçli)

Organik madde (%)

> 2 (Orta ve üstü)

< 2 (Az ve çok az)

Tekstür (Bünye)
Azot (NO3+NH4)
(mg/kg)
Fosfor
(mg/kg)

Tınlı
> 50

Killi, killi-tınlı
Düşük

8-25

Az, orta, yüksek

Potasyum (mg/kg)

110-290

Orta, yüksek

Kalsiyum (mg/kg)

1150-3500

Çok yüksek

Magnezyum (mg/kg)

160-480

Orta, yüksek

Kükürt
Demir

(mg/kg)
(mg/kg)

> 10
> 4.5

Yeterli
Düşük

Çinko

(mg/kg)

0.7-2.4

Düşük

Mangan (mg/kg)

14-50

Düşük

Bor

1-2.4

Orta, yeterli

> 0.2
> 0.05
> 0.05

Yeterli
Yeterli
Yeterli

(mg/kg)

Bakır
(mg/kg)
Molibden (mg/kg)
Klor
(mg/kg)
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Çareler
Kükürt, hümik asit,
ahır gübresi
Drenaj, dayanıklı bitkiler, organik madde
Toz kükürt, hümik asit,
dayanıklı bitkiler
Organik gübre,
kompost, yeşil gübre,
hümik asit, anız
korunmalı
Değiştirilemez
Yeterli ve dengeli
gübreleme
Yeterli ve dengeli
gübreleme
Yeterli ve dengeli
gübreleme
Dengeli K, Mg, Fe, Zn
gübre.
Yeterli ve dengeli
gübreleme
Yeterli ve dengeli
gübreleme
Yeterli ve dengeli
gübreleme
Yeterli ve dengeli
gübreleme
Yeterli ve dengeli
gübreleme
-
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2.3. Bazı Besin Elementlerinin Noksanlığı
Yüksek pH ve kireç ile düşük organik maddeli tarım topraklarında yapının
bozuk olması yanında özellikle makro besin elementlerinden azot, mikro
besin elementlerinden de demir, çinko, mangan ve bor noksanlıklarına sık
rastlanmaktadır. Karaman’da elma bahçelerinde yapılan bir araştırmaya göre,
toprak örneklerinin %53.5’inde yarayışlı demir, %75’inde çinko, %11.8’inde
mangan ve %4.2’sinde ise B noksanlığı saptanmıştır. Ayrıca yaprak örneklerinin
%4.2’sinde toplam demir, %91.7’sinde çinko, %2.1’inde mangan, %10.4’ünde bor
eksikliği tespit edilmiştir (Zengin ve ark., 2007). Azot toprakta çok hareketli olması,
bitkilerce fazla sömürülmesi, münavebede baklagil bitkilerine yer verilmemesi ve
organik madde azlığı nedeniyle düşük çıkarken, sayılan diğer besin elementleri
topraklarımızda toplam miktar bakımından yeterli veya yüksek miktarlarda iken
uygun olmayan fiziksel ve kimyasal toprak şartları nedeniyle bitkiye elverişli
miktarlar bakımından düşük düzeylerde bulunmaktadır. Bu yüzden üretim dönemi
başında usulüne uygun olarak alınan ve tam techizatlı laboratuarlarda analiz
ettirilen toprak örneklerinin sonuçlarına göre uygun gübreleme yapılmalıdır.
Mikro besin elementleri genellikle damla sulama ile toprağa veya pülverizatör
ile serin saatlerde yayıcı-yapıştırıcılı olarak iki hafta ara ile en az 2-3 kez yaprağa
püskürtülerek uygulanmalıdır.
2.4. Yetersiz Drenaj
Havza topraklarının 623.446 ha’ında drenaj problemi vardır (Çiftçi ve Kutlar
Yaylalı, 2007). Konya İli arazilerinin 120.435 ha’ında drenaj sorunu mevcuttur. Bu
araziler Karatay ve Çumra ilçelerinde göze çarpmaktadır (Biryan, 2011).
2.5. Tuzluluk ve Sodiklik
Havza topraklarının 509.380 ha’ında tuzluluk ve sodiklik (alkalilik) problemi
mevcuttur (Çiftçi ve Kutlar Yaylalı, 2007). Konya İli arazilerinin 266.624 ha’ında
tuzluluk ve sodiklik sorunu bulunmaktadır. Tuzlu alanlar daha ziyade Çumra
İlçesi’nde iken tuzlu ve sodik (çorak) araziler Karatay İlçesi’nde yer almaktadır.
Konya İli’nde yürütülen etütlerle tespit edilen problemli arazilerin dağılımı ile
ilgili bilgilere göre, bilhassa drenaj, tuzlu ve sodik alan etütleri 1968 ile 2003
yılları arasından yoğun olarak yapılmış olup, taşlı ve erozyonlu alan etütleri 1985
yılından bu yana gerçekleştirilmemiştir (Tablo 2; Biryan, 2011). Tuzluluk ve sodiklik
problemi genellikle yetersiz drenaj nedeniyle yüksek taban suyu, kurak iklim,
yüksek sıcaklık, kalitesiz sularla salma sulama yapılması ve düşük yağış ile bilinçsiz
gübrelemeden kaynaklanmaktadır. Bunun için tarla içi veya ova genelinde etkin
drenaj kanallarının oluşturulması, sulamada kaliteli su kullanımı ile ihtiyaçtan %15
fazla su kullanımı ve toprak analiz sonuçlarına göre dengeli ve yeterli organikinorganik gübrelemeler yapılmalıdır. Tuzlu topraklar doygunluk çözeltisinde EC’si
4 mS/cm’den yüksek olan topraklar olup böyle topraklarda başarılı bir kültür
bitkisi yetiştiriciliği yapılamaz. Daha düşük tuzluluk düzeylerinde ise tuzluluğa
dayanıklı arpa, şeker pancarı, mısır, ayçiçeği gibi bitkiler yetiştirilmelidir.
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Tablo 2. Konya Ovası’nda Yapılan Arazi Etütlerine Göre Problemli Alanların Dağılımı

baraj, maden ocakları gibi alanlara tahsis edilmesine tarım alanlarının amaç
dışı kullanımı denilmektedir. Değerli tarım topraklarının maden ocağı olarak
kullanılması, demir ve karayolunun verimli topraklardan geçirilmesi, sahillerdeki
meyve bahçelerinin kesilerek turistik inşaat alanı olarak kullanılması gibi amaç
dışı toprak kullanımı ülkemizde yaygın bir problem olup KOP Bölgesi’nde
bununla ilgili istatistiksel bir çalışma bulunmamaktadır. 5403 sayılı Toprak Koruma
ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. maddesinde ‘Mutlak tarım arazileri, özel ürün
arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında
kullanılamaz’ denilmektedir. Stratejik önemi bulunan tesisler için Toprak Koruma
Kurulu’nun izni aranmaktadır. KOP Bölgesi’nde kentsel gelişim maalesef tarım
arazilerine doğrudur. Konutlar 6. veya 7. sınıf arazilere kurulabilir, ancak tarım bu
sınıf topraklar üzerinde yapılamaz.

Drenaj problemli
alan (ha)

Tuzlu ve sodik
alan (ha)

Taşlı alan (ha)

Erozyonlu alan
(ha)

1968

454.367

324.998

-

2.858.030

1978

623.446

509.382

915.584

3.178.659

1983

-

-

-

2.804.633

1985

120.435

266.624

-

-

2003

120.594

266.435

-

-

2.5. Kaymak Tabakası
Toprak; katı, sıvı ve hava fazından meydana gelen doğal ve canlı bir varlık olup
katı fazı oluşturan kil, silt (mil) ve kum taneciklerini bir arada tutan organik madde
noksanlığı, tavsız sürüm gibi nedenlerle arazilerimizde kaymak tabakası oluşumu
yaygındır. Toprak yapısını bozan, kötü fiziksel özellikleri doğuran bilinçsiz toprak
işlemeden ve hububat tarımında anız yakmadan kaçınılmalıdır. Özellikle milli
topraklarda ıslanma-kurumalar da kabuk tabakası oluşumunu artıracağından
ilkbahar yağışlarından sonra kabuk kırıcı işlemler uygulanmalı, sık tohum ekilmeli
ve bitkiler çimlenip çıkıncaya kadar sık sık azar sulama yapılmalıdır. Sorun yine
topraktaki organik madde noksanlığına dayandığından organik maddeyi artırıcı
uygulamalara yönelmelidir.
2.6. Toprak Derinliği, Taşlılık
Bölgenin eğimli arazilerinde toprak sığ olup A horizonu 25 cm’den daha
incedir ve B horizonu yoktur. Konya İli arazilerinin 915.584 ha’ında taşlılık
problemi mevcuttur. Taşlı araziler Bozkır, Yunak ve Tuzlukçu ilçelerinde daha
çok göze çarpmaktadır (Biryan, 2011). Taşlılık eğimli yerlerde ve ana kayanın
yüzeye yakın olduğu sığ arazilerde (litosol topraklar) yaygın olup mekanize tarımı
engellediğinden rantabl bir tarımı kısıtlamaktadır. Bu yüzden sığ topraklarda
sığ köklü bitki tarımı yapılmalı ve taşlar ise taş toplama makinesi ile sonbaharda
toplatılmalıdır.
2.7. Toprak Profilindeki Kist veya Geçirimsiz Tabaka
Hububat tarımının yaygın olarak yapıldığı yarı kurak iklim bölgelerinde her
yıl aynı derinlikten toprak işleme ile suni olarak geçirimsiz pulluk taban taşı
oluşabilir. Onun için her yıl toprak işleme farklı derinliklerde yapılmalı ve mısır gibi
derin köklü bitki ekimi veya bağ-bahçe yapımı öncesinde dip kazan çekilmelidir.
Bu katman rahat bir bitki gelişimi için yeterli kök oluşumuna izin vermez ve taban
suyunu tutarak havasızlık yaratır. Jeolojik devirler içerisinde zamanla oluşan
kireçli kümüloz materyal (kist), tarımı engelleyecek kadar yüzeye yakın ve ince
bir katman ise mutlaka dip kazan ile parçalanarak veya ocakvari ekim/dikimde
delinerek tarım yapılmalıdır.
2.8. Erozyon
KOP Bölgesi’nin 2.804.633 ha’ında su ve rüzgar erozyonu mevcuttur. Rüzgar
erozyonunun azaltılmasında rüzgar hızının kesilmesi (Akalan, 1966) ve toprak
yüzeyinin örtülü tutulması (Zengin, 2010) önemli bir yer tutmaktadır. Rüzgar
erozyonu başta Karapınar olmak üzere Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde hakim
iken, su erozyonu başta Yunak, Cihanbeyli, Kadınhanı, Kulu ve Sarayönü olmak
üzere tüm ilçelerde görülmektedir (Biryan, 2011). Erozyon kuraklık ve toprakta
fakir organik madde nedeniyle baş göstermektedir. Toprağı örtülü tutmak, rüzgar
yönüne dik olarak şeritsel buğday ekimi yapmak, tarla sınırlarını ağaçlandırmak,
meraları kontrollü otlandırmak rüzgar erozyonu için çare olabilir.
2.9. Amaç Dışı Arazi Kullanımı
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2.10. Kuraklık
KOP Bölgesi’nde tahıl mono kültürü yaygın olup alternatif bitki türleri
tarımının gelişmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için öncelikle havzada sulu
tarım alanlarının artırılmasına ihtiyaç olduğundan su kaynaklarının çoğaltılması
gerekmektedir. Konya İli’nde işlenen tarım arazilerinin %61.97’si sulanabilir
niteliktedir. Ancak sulanabilir arazilerin henüz %20.70’i sulamaya açılmıştır. Konya
İli’nde sulanabilir arazilerin yaklaşık 1.300.000 ha’ı sulamayı beklemektedir (Sade
ve ark., 2007).
Türkiye’de toplam 5.000.000 ha nadas alanı (%20.8) mevcut olup bunun
1.188.000 hektarı (%45.9) Konya İli’nde bulunmaktadır. Bu rakam tüm Türkiye’deki
nadas alanlarının %23.8’inin Konya İli’nde bulunduğu anlamına gelmektedir.
Konya’nın kuru tarım sisteminin uygulandığı en önemli merkezlerden birisi
olduğu, nadaslı tarımın vazgeçilmezliğini bu rakamlar açıkça göstermektedir
(Sade, 2008).
Toprakta organik maddenin yetersiz olması nadas etkinliğini düşürmektedir.
Toprağın su tutma kapasitesinin artırılması, diğer fiziksel, kimyasal ve biyolojik
verimlilik özellikleri için %3-5’ler düzeyinde olması gereken organik madde
çoğunlukla %1’ler düzeyindedir. Konya İli’nin de içinde yer aldığı Güney İç
Anadolu Bölgesi topraklarının %87.5’inde organik madde yetersizdir. Bu sorunun
çözülüp nadas etkinliğinin artırılması için organik madde düzeyi artırılmalıdır.
Ayrıca ‘baklagil + buğdaygil’ karışımları sonbaharı yağışlı olan nadas yıllarında
kışlık olarak ekilmeli ve mayıs sonunda yeşil gübre olarak toprağa karıştırılmalıdır.
Kurak alanlarda yeşil gübrelemenin risk olacağı ve nem yetersizliği sorunu
oluşturacağı ifade edilse bile toprak organik maddesinin %1’lerin altına indiği
bir ortamda zaten etkili bir nadas söz konusu olamayacağına göre birinci öncelik
toprak organik maddesini artıracak uygulamalardır (Sade, 2008).
Düşük organik madde, zamansız ve uygun olmayan ekipmanla aşırı toprak
işlemeler gibi nedenlerle toprak yapısı önemli ölçüde bozulmuştur. Bu yapı
yağışlardan sonra kısa bir sürede toprağın kaymak tabakası bağlamasına neden
olmakta, bu da yağış sularının toprağa girişini engellediği gibi oluşan kapillar
borucuklar vasıtasıyla topraktaki suyun hızla atmosfere geçerek su kaybına
neden olmaktadır. Bu sorunların çözümü için toprağın organik maddesini artırıcı
uygulamalar yanında azaltılmış toprak işlemelerine yönelmeli, ilk toprak işleme
ekipmanı olarak çizel gibi toprağı yırtarak işleyen aletler kullanılmalıdır (Sade,
2008).
Özellikle kuru tarım alanlarında tohum ve gübrenin aynı yere bırakılmasının
doğurduğu sorunlar önemli kayıplara neden olmaktadır. Bu uygulama sonucu
atılan tohumların önemli bir kısmı zayi olmakta ve verim kayıpları ortaya
çıkmaktadır. Bu sorunun çözümü büyük önem taşıdığından tohum ve gübreyi
farklı derinliğe ayrı bantlara verecek sistemler geliştirilmelidir (Sade, 2008).

Tarım arazilerinin yol, hava alanı, sanayi tesisleri, yerleşim alanı, mezarlık,
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3.1. Toprak Analizleri

3. KOP BÖLGESİ TARIMINDA GÜBRELER VE GÜBRELEME
Toprak verimliliğinin artırılması, ürün verimi ve kalitesinin yükseltilmesi
için toprağa eksik olan besin elementlerinin yeterli ve dengeli bir şekilde
uygulanmasına gübreleme, uygulanan katı veya sıvı, organik veya inorganik
materyallere de gübre adı verilmektedir. Yapılan araştırmalar, kimyasal gübrelerin
bitkisel ürünlerin veriminde yüzde 50 oranında artış sağladığını ortaya koymuştur
(Yurtsever ve Ülgen, 1991). Kimyasal gübrelerin kullanımı, verim artışındaki
etkinliği ve tarımın ülkemiz ekonomisindeki ağırlığı dikkate alınarak kimyasal
gübreler 1974 yılından bu yana desteklenmiş ve özendirilmiştir (Çelik, 2000).
Tablo 3, 4 ve 5’te dünyada, ülkemizde ve Konya’da üretilip tüketilen gübre
miktarları verilmiştir. İlgili Tablolardan da görülebileceği gibi, ülkemizde üretilen
gübre, tüketileni karşılayamamakta ve Dünya, Asya ve Avrupa ortalamasının altında
gübre kullanmaktayız. İhtiyaç duyduğumuz gübreyi kendi hammaddelerimizle
karşılayamadığımızdan petrolde olduğu gibi, gübrede de yurtdışına bağımlı
durumdayız. Her ne kadar ülkemizde dekar başına gübre tüketim miktarı dünya
ortalamasının altında ise de bazı bölgelerimizde bu rakamın dünya ortalamasının
üzerinde olduğu bilinmektedir. Gübre tüketiminin en fazla olduğu tarımsal bölge
Akdeniz Bölgesi olup, toplam tüketimin ortalama %21’ini oluşturmaktadır. Bunu
sırasıyla; Orta Kuzey, Marmara ve Ege bölgeleri izlemektedir. En az tüketimin
olduğu bölge ise %1.3 ile Kuzey Doğu Anadolu’dur (Çelik, 2000). Türkiye’de 2009
yılında beş yıl öncesine göre toplam gübre ve azotlu gübre kullanımı artarken,
fosforlu ve potasyumlu gübre kullanımı azalmıştır (Tablo 6).
Tablo 3. Dünya ve Türkiye’de Kimyasal Gübre (N + P2O5 + K2O) Üretim ve Tüketimleri*

Yer

Üretim (ton)

Tüketim (ton)

Dünya (2002 yılı)
Türkiye (2005 yılı)

145.780.000
1.205.900

137.731.000
2.068.000

Üretimin tüketimi
karşılama oranı (%)
105.8
58.3

*: Kacar ve Katkat (2007)

Tablo 4. Konya İli’nde Yıllara Göre Kimyasal Gübre (N + P2O5 + K2O) Tüketimleri*

Etken madde

2007 yılı gübre
tüketimi (ton)
84.360,19
44.034,00
6.734,51
135.128,70

N
P2O5
K2O
Genel toplam

2008 yılı gübre
tüketimi (ton)
77.169,94
29.959,38
5.203,435
112.332,76

2009 yılı gübre
tüketimi (ton)
93.118,93
54.925,35
4.791,675
152.835,96

2010 yılı gübre
tüketimi (ton)
98.307,75
51.450,05
4.565,031
154.322,83

*: Anonymous (2011)

Tablo 5. Dünya ve Türkiye’de 2002 Yılında İşlenen Arazi Başına Kimyasal Gübre (N + P2O5 + K2O) Tüketimleri*

Yer

Tüketim (kg/da)

Dünya
Asya
Afrika
Avrupa
Türkiye
Konya (2010 yılı)**

10.1
16.1
2.2
19.0
8.1
9.6

KOP Bölgesi’nde gübre kullanımı genellikle toprak tahlillerine göre
yapılmamakta, bu da toprak verimliliğinde azalma ve su, toprak ve ürünlerde
kirlenmeye neden olmaktadır. Bu nedenle gübrelemenin mutlaka toprak tahlillerine
dayalı yapılması gerekmektedir. Fakat yapılan tahlillerin standartlaştırılması ve
mutlaka iyi yorumlanması için Üniversite ve Araştırma kuruluşlarıyla işbirliği içinde
hareket edilmelidir. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Gübre Bitki Besleme
Araştırma Laboratuarı’nda yapılan toprak analiz sonuçlarına göre, örneklerin
yaklaşık %50’sinde elverişli fosfor kapsamı yeterli düzeyin üstünde çıktığı ve
uzmanların önermediği halde çiftçiler taban gübrelemesinde yine fosforlu gübre
uygulamaktadırlar. Konya ilçeleri arasında Kadınhanı, Sarayönü ve Kulu’da daha
optimum miktarda gübre kullanıldığı halde, Altınekin, Karapınar ve Çumra’da
daha yüksek miktarlarda taban ve üst gübrelemeleri yapılmaktadır. Çiftçi eğitim
çalışmaları ve toprak analiz laboratuarlarının artmasıyla henüz yeterli olmasa da
toprağını analiz ettiren çiftçi sayısı giderek artmaktadır. Ancak analiz, yorum ve
gübre tavsiyelerindeki yanlışlıklar henüz tam manasıyla giderilememiştir.
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KOP Bölgesi’nde gübreleme amaçlı toprak örnekleme ve analiz sonuçlarına
dayalı gübreleme programları henüz istenilen seviyede değilken tarımsal
teşviklerin toprak analizlerine bağlanması ve çeşitli yollarla bilgilendirmeye hız
verilmesi sayesinde son yıllarda analiz sonuçlarına dayalı bilinçli gübrelemede yol
alınmaya başlanmıştır. Yöre çiftçileri son yıllarda tabana toz kükürt ve katı hümik
asit gibi toprak ıslah maddelerinin kullanımını, kimyasal gübrelerin dengeli
kullanımını, fertigasyon (gübreli sulama) ve yapraktan gübrelemeyi öğrenmeye
başlamış ve benimsemişlerdir.
3.2. Ekim/Dikimde Yapılan Gübreleme Hataları
KOP Bölgesi’nde bitkisel üretimde gübre kullanımı eskisi kadar olmasa da
halen bilinçsiz yapılmaktadır. Yanlış bir uygulama olarak topraklardaki yüksek
kireç içeriğine rağmen kireçli amonyum nitrat gübresi kullanılmakta, sonbaharda
tahıl ekiminde 18-46-0 formülasyonu yerine 20-20-0 formülasyonlu gübre
yeğlenmektedir. Gezgin (2003)’in bildirdiği gibi, Orta Anadolu’da buğday ve diğer
tahıllara taban gübrelemesinde en fazla 3 kg/da saf azot verilmelidir. Çünkü ekim
esnasında verilen fazla azot tuz etkisi ve amonyak zehirlemesi nedeniyle tohumun
çimlenmesini azaltmaktadır. Bu nedenle taban gübrelemesinde verilecek saf
fosfor miktarı 3 kg/da’ın üzerinde ise diamonyum fosfat (DAP, %18N, %46 P2O5),
3 kg/da’ın altında ise 20-20-0 gibi eşit düzeyde azot-fosfor içeren gübrelerin
kullanılması önerilebilir.
3.3. Gelişim Döneminde Yapılan Gübreleme Hataları

*: Kacar ve Katkat (2007), **: Anonymous (2011)

Tablo 6. Ülkemizde 2005-2009 Döneminde Kimyasal Gübre Kullanımı*

Yıllar

2005

2006

2007

2008

2009

Kullanılan
gübre (Ton)

10.260.076

10.455.212

9.709.854

7.506.783

10.278.732

Azotlu

6.533.584

6.696.774

6.454.490

5.394.306

6.730.852

Fosforlu

3.538.860

3.560.688

3.036.612

1.933.529

3.416.978

Potasyumlu

187.632

197.750

218.752

178.948

130.901

Sulu koşullarda buğdaya azotlu üst gübrelemenin partiler halinde yapılmayıp
tek seferde ve fazlaca yapılması dengeli beslenmeyi azaltırken gübre masraflarını
artırmaktadır. Bilinçsiz olarak fazla fosforlu taban gübresi kullanımı ile yurtdışına
gereksiz gübre dövizi harcanmakta, fazla fosfor bitkilerin demir ve çinko
alımını engellemekte ve toprakta çok tehlikeli bir ağır metal olan kadmiyum
birikebilmektedir. Analiz sonuçlarına dayalı gübreleme programı yılın gelişine göre
mevsim içinde de değiştirilebilir. Örneğin sulu koşullarda buğday yetiştiriciliğinde
mart başında gübre dağıtım makinesi ile üre, nisan başında ise kireçsiz amonyum
nitrat uygulamasına ilaveten bir miktar azot daha yağmurlama sulama ile
verilmelidir. Çiftçiler ikinci azot üst gübrelemesini tamamen yağmurlama sulama
ile yapmakta, 2011 yılında olduğu gibi ilkbahar yağışlı geçerse yağmurlama
sulama yapılamayacağı için azot yetersiz kalmakta, dolayısıyla besin seyrelmesi
karşısında verim yüksek olsa bile protein oranı %13’ün altında kalmaktadır. Havza
topraklarında mikro besin elementi noksanlığı yaygın olduğundan tahıl tarımında
mutlaka ya ekim öncesinde toprağa, ya tohuma veya ot ilaçlamasında suya çinko

*: Anonymous (2010)
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ilave edilmelidir. Buğday demir etkin bir bitki olduğu için demirli gübreleme
yapılmamalıdır.
Kireçli topraklarda yüksek değişebilir kalsiyum nedeniyle potasyum ve
magnezyum alınımındaki yetersizliğin giderilmesi için meyve bahçelerinde,
şeker pancarı, patates ve domates gibi bitkilerde potasyum ve magnezyumlu
gübreleme yapılmalıdır.
Ülkemizde fasulye ekim alanlarının %10’u Konya İli’nde bulunmaktadır.
Fasulye mangan obur bir bitki olduğu için fasulye yetiştiriciliğinde toprak analiz
sonuçlarına göre mangan gerekli ise mutlaka manganlı gübreleme yapılmalıdır.
Yapılan araştırmalara (Özbahçe ve ark., 2008) göre, fasulye tarımında çiçeklenme
öncesi ve sonrasında %0.3’lük mangan şelat çözeltisinin yapraklara püskürtülmesi
ile verim ve kalite yüksek oranda arttığı için net gelir 156 Dolar/da artmıştır.
3.4. Gübre Fiyatları
Tarımda kullanılan gübrelerin hammaddeleri yurtdışı kaynaklı olduğundan
gübre fiyatları yüksek olup bitkisel üretim masrafları içerisinde gübre masrafları
%10-20’lik bir oran tutmaktadır. 2008 yılında gübre fiyatlarının aşırı artması ile
taban gübrelerinin kullanılamaması veya gereğinden az kullanılması ile verim ve
kalite düşmüş, dolayısıyla milli gelirimiz azalmıştır. Yine 2011 yılı ilkbaharında mısır
taban gübresinin (13-24-12-4S-1Zn) pahalı veya yetersiz hammadde nedeniyle
piyasada bulunamamasıyla mısır taban gübrelemesinde sorunlar yaşanmıştır.
Toprağa verilen gübrelerin etkinliğine pek çok faktör etki etmektedir. Toprak,
bitki, iklim ve tarım tekniklerinden kaynaklanan gübreden yararlanma oranı
uygun koşullarda bile yüzde 50-60’lara ancak ulaşabilmektedir. Yani gübrelerin
yarıya yakını ya toprakta tutulmakta, ya yıkanarak sulara karışmakta, ya da gaz
hakinde atmosfere uçmaktadır. Eğer bitkilerin gübreden yararlanma oranı
artırılabilirse toprakta kalan ve çevre üzerinde olumsuzluklara neden olabilen
gübre miktarında tasarruf yapılabilir. Gübrelerin daha iri granüller halinde
üretilerek toprağa verilmesi bir avantaj olup bu tarz gübreler de artık Türkiye’de
pazara sunulmaya başlamıştır (Koca, 2008).
Doğru ve etkin gübrelemeyi sağlayacak bir diğer husus da son günlerde
uygulama alanı giderek artan fertigasyon yöntemidir. Gübrenin sulama suyu ile
birlikte gerektiği miktarda, gerekli olan noktaya ve gerektiği zaman verilmesine
imkan veren bu yöntemin seracılık dışında da yaygınlaştırılması teşvik edilmelidir.
Nitekim Altınekin İlçesi’nde 2009 ve 2010 yıllarında yürütülen İTU (İyi Tarım
Uygulamaları) projeleri sonucunda toprak analiz sonuçlarına göre damla sulamalı
gübrelemelerle genel olarak ürünlerde %20-30’luk bir verim artışı elde edilirken,
gübrede %17, sulama suyunda %30-35, enerjide %46 ve işçilik giderlerinde ise
%85’lik bir azalma meydana gelmiştir (Soylu ve ark., 2010).

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
KOP Bölgesi topraklarının önünde duran dört önemli engel yüksek pH, yüksek
kireç, düşük organik madde ve ağır bünyeliliktir. Bunların önüne geçmek için
toprak ve gerekirse yaprak analiz sonuçlarına göre yeterli ve dengeli organik ve
inorganik gübreleme yapılmalıdır. Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ve
kaliteli ürün elde edilebilmesi için sertifikalı tohum kullanımı, toprak yapısı ile bitki
ihtiyacına göre gübre kullanımı ve damla sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması
sağlanmalıdır. Toprakların verimliliğini artırıcı önlemler alınmalı, yeşil gübreleme
yaygınlaştırılmalı ve anız yakılmasının önüne geçilmelidir. Kirecin kötü etkisini
azaltıcı ve demir, çinko, mangan ve bor gibi mikro besin elementlerinin bitkilerce
alınımının artırılması için tabana toz kükürt kullanımı yaygınlaştırılmalı ve bu
materyalin tarlaya kolay atılmasını sağlayacak ekipmanlar geliştirilmelidir.
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optimum olarak kullanılması sağlanmalıdır. Konya İli’nde 430 adet kimyasal
ve organik gübre bayisi bulunmaktadır. Konya İl Özel İdaresi Stratejik Plan
Çalışması’nda belirtildiği gibi, çiftçilerimize sağlıklı ve güvenilir gübre temini için
bir program dahilinde yılda ortalama 200 adet gübre numunesi alınarak referans
kuruluşlarda analizleri yaptırılmalıdır. İlimizde araziler parçalı olduğundan rantabl
gübre kullanımı mümkün olamamaktadır. Halbuki gelişmiş ülkelerde araziler çok
büyük parseller halinde olduğundan gübre firmaları tarafından toprak analiz
sonuçlarına göre o parselde yetiştirilecek bitkilere özel paçal gübre hazırlanarak
araziye gönderilmektedir.
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Yörede yapılacak gübreleme amaçlı araştırma konuları, öncelikle yöresel
sorunları çözecek şekilde ele alınmalı, planlanmalı ve elde edilen sonuçlar
üreticilere etkin bir şekilde duyurulmalıdır. İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği’nin
6-e maddesinde “Toprak ve yaprak analizleri yapmak/yaptırmak gübrelemeyi
analiz sonuçlarına göre uygulamak ve analiz sonuçlarını kayıt altında tutmak”
konusu vurgulanmaktadır. Bilinçli ve çevreci bir tarımın gereği olarak bu
yönetmeliğe, özellikle bu yönetmeliğin 6-e maddesine uyulmalıdır.
Arazilerin, bilhassa ova haricindeki parsellerin parçalı olması sebebiyle rantabl
bir tarım için toplulaştırma çalışmaları yaygınlaştırılmalı ve Miras ve Toprak
Koruma kanunları arazilerin bölünmesi ve büyüklüğü bakımından yeniden
düzenlenmelidir.
Ahır gübresi, yeşil gübre, kompostlar gibi organik gübre ve materyallerin
tarımda yaygın olarak kullanımını artıracak önlemler hemen alınmalıdır. Katı
kimyasal gübreler gibi yüksek besin element içerikli sıvı kimyasal gübrelerin de
üretimi ve tüketimi sağlanmalıdır. Mikrobiyal gübreleme ile ilgili araştırmalara
ve bu gübrelerin bitkisel üretimde kullanımına önem verilmelidir. Bu bağlamda
fasulye yetiştiriciliğinde Rhizobium bakterisi, diğer bazı bitkilere de Mikoriza
mantarı aşılanmasına özen gösterilmelidir.
Havzada problemli araziler olarak en çok erozyonlu ve taşlı araziler
bulunmaktadır. Her iki tip problemin üstesinden gelmek için de çiftçi-devlet el ele
vererek tarım arazilerinde su ve rüzgar erozyonu önlemleri alınmalı ve makineli
tarımda taş sorunundan kurtulmak için de taşlar toplanmalıdır.
Tarım topraklarımızın korunması için arazilerimize Arazi Kullanım Kabiliyeti
(AKK) Sınıflarının gerektirdiği ölçüde yük verilmeli, bunun için de 5403 sayılı Toprak
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’na uyulmalı ve çiftçi eğitim seminerlerine
önem verilmelidir. Altınekin, Sarayönü ve Eskil ilçelerinde 2009-2011 yıllarında
Kaymakamlıklar ve Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyelerince
yürütülen Özel Çevre Koruma Alanları (ÖÇKA) Kurulu destekli ödüllü çiftçi eğitim
projelerinin bilinçli ve modern tarım konularında çiftçilerdeki tesirleri çok olumlu
olmuştur.
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ÖZET
Tarım alanlarımızın büyük bir kısmında üretimi yapılan buğday, insan
beslenmesinde önemli yeri olan ekmeğin ana hammaddesidir. Son yıllarda,
insan metabolizmasına en uygun gıdaların, bitkisel kökenli olduğu inancının
artmasıyla, tam buğday unu ve bunu çağrıştıran kepekli ekmeklerin pazar payları
tüm dünyada hızla yükselmiştir. Tam buğday unu;prebiyotik, anti-diyabetik, antikolesterol, anti-oksidan, anti-kanserojen ve bağışıklık arttırıcı etkileresahip olup,
rafine beyaz unlara göre üstün besinsel özellikleri ile ön plana çıkmakta, ülkemizde
de özellikle tam buğday ekmeği tüketim talepleri yıldan yıla artış göstermektedir.
Yapılan son düzenlemelerle, bu tür ürünlerin üretilmesine yönelik yasal
zorunluluklar getirilmekte ve özellikle de Türk insanın vazgeçilmezi olan ekmeğin,
tam buğday unlarından üretilmesi için teşvikler ve destekler arttırılmaktadır. Bu
derlemede, tam buğday unu ve ürünlerinin besinsel özellikleri tartışılmış, ülkesel
çapta yapılan tam buğday ekmeği yaygınlaştırma etkinliklerinin KOP bölgesine
etkisi ve bölge insanın bu tür ürünlere eğilimleri gibi konular irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tam buğday unu, tam buğday ekmeği, KOP bölgesi,
yaygınlaştırma etkinlikleri

1. TAM BUĞDAY UNU VE EKMEĞİNİN ÖNEMİ
Sofralarımızın baş tacı olan ekmek, basit üretim teknolojisi, diğer gıda
maddelerine göre daha ucuz ve kolay sağlanabilir olması, ayrıca besleyici
ve doyurucu özelliğinin yüksek olması nedeniyle halkımızın temel besin
kaynağıdır (Akgümüş, 2010).Günlük beslenme ihtiyacının büyük bir kısmı tahıl
ve ürünlerinden, özellikle de ekmekten karşılayanhalkımızın,kişi başına ortalama
iki ekmek tükettiği bilinmektedir (Tanık, 2006; Elgün ve ark., 2007). Bu sebeple
ülkemizde ekmekçilik, önemli bir katma değer ve istihdam hacmine sahip bir
sektör haline gelmiştir (Elgün ve Ertugay, 1995; Demir ve Kartal, 2012). Son
yıllarda da tüketicilerin bilinçlenmesi ile başta buğday ve yulaf kepeği olmak
üzere diğer tahılların kepekleri ve tam tane unlarının da kullanıldığı değişik tip
ve nitelikteki ekmeklere olan ilgi artış göstermiştir (Gül ve Dizlek, 2008).Ancak
gelişen teknolojik alt yapıya ve çeşitlenmeye rağmen,genel tüketim itibariyle
beyaz ekmek hala tüketimde ilk sırada yer almaktadır(Mankan, 2008).
Rafine un değirmenciliği, maksimum oranda endosperm ayrışımını sağlayarak,
minimum oranda kepek ve ruşeym gibi yan ürünlerin una karışmasının engellemek
suretiyle beyaz un elde etmeyi amaçlamaktadır. Çünkü bu yan ürünler, özellikle de
ruşeym, una karıştıkça, gerek enzim aktivitesi, gerekse yüksek yağ içeriği ile,son
ürünün depolama ve pişme kalitesinin bozulmasına neden olur. Dolayısıyla,
günümüz değirmencilik teknolojilerinde, bu kepekli fraksiyonlar,rafine beyaz
un üretimi esnasındaayrıştırılır(Elgün ve Ertugay, 1995). Fakat ayrıştırılan bu
fraksiyonlar buğday ununa göre, daha fazla protein,yağ,mineral madde, vitamin
ve esansiyel bileşikler içermektedir (Srivastava ve ark., 2007; Sudha ve ark., 2007).
Örneğin; buğday aleuron ve ruşeym tabakaları, endosperme göre 2.5 kat daha
fazla esansiyel aminoasit içermektedir (Elgün ve Ertugay, 1995). Bu nedenle,
buğdayın una öğütülmesi sırasında ayrışan kepekli fraksiyonlar ile besinsel
bileşenlerin çoğu da, üründen uzaklaştırılmış olmaktadır. Nişasta yoğunluklu
bir son ürün elde edilmektedir.En yüksek besin öğesi kayıpları ise, vitaminlerde
meydana gelmektedir. Öğütme sonunda unda kalan Vitamin B6 miktarı, öğütme
öncesinde buğdayda yer alan miktarın % 13’ü kadardır. Vitamin E’de ise, bu oran %
7’ye düşmektedir. Öğütme sonrası lifin ancak % 22’si unda kalabilmektedir (Collar,
2008; Yavaş, 2012).Kısaca, buğdayın una işlenmesinde, teknolojik ihtiyaçlar ile
besinsel fonksiyonlar karşı karşıya gelmektedir.
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Günümüz Türkiye’sinde yaşayan bireylerin başta beslenme alışkanlıklarındaki
değişimleri olmak üzere, stres ve fiziksel aktivite azlığı gibi faktörlerin de etkisiyle,
kalp, bağırsak, diyabet, obezite, yüksek kolesterol ve tansiyon gibi hastalıkların
görülme oranı oldukça yükselmiştir. Özellikle de kanser hastası bireylerin sayısı,
gün geçtikçe artmaktadır. Yapılan birçok araştırmada, bireylerin gündelik işleri
ve aktiviteleri kadar, beslenme alışkanlıkları ve beslenme düzenlerinin de, bu
tür hastalıklar üzerinde etken olduğu görülmüştür. Özellikle de,çalışan kesim
ve öğrencilerin fastfood ve atıştırmalık gıdalara yönelimlerin artmasına bağlı
olarak, yetersiz ve dengesiz beslenme kültürü toplumda etkin hale gelmiştir.
Bu beslenme alışkanlıklarının insan sağlığına etkisinin günden güne daha çok
hissedilmesi sonucunda, gelişen sağlık sorunlarının önlenebilmesi için rafine
gıdalara karşı bir tutumoluşmaya başlamıştır. Bu rafine gıdaların başında da, un
ve ekmek gelmektedir.

Bu dikkat çeken araştırmanın öncülüğünde, Türkiye’deki ekmek israfının
önlenmesine yönelik tedbirlerin ivedilikle alınması amacıyla, 02 Nisan 2013
tarihli ve 28606 sayılı Resmi Gazete’deBaşbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır.
Genelgede bakanlıklar, valilikler, belediyeler, üniversiteler ile diğer kamu kurum
ve kuruluşlarının; alacakları tedbirler ve yapacakları faaliyetlerle kampanyayı
destekleyecekleri, tüm yurtta etkin bir biçimde yürütülecek olan çalışmalarla israfın
önlenmesi hususunda toplumsal bir bilinç ve farkındalık oluşturulmasına azami
ölçüde katkı sağlayacakları belirtilmiştir. Ayrıca genelgede, tam buğday ekmeğini
yaygınlaştırma amacını da içine alacak şekilde kampanyaların yürütülmesine
dikkat çekilmiş, bu çerçevede Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Diyanet
İşleri Başkanlığı, belediyeler ve il özel idarelerine özel görevler verilmiştir (Anonim,
2013d). Bu genelge kapsamında ekmek israfının tüm boyutlarıyla ele alındığı
ve tam buğday ekmeğinin insan sağlığına olan faydalarının bilimsel olarak
değerlendirildiği ilk toplantı (Ekmek İsrafının Önlenmesi ve Tam Buğday Ekmeği
Paneli-19 Mart 2013),KOP bölgesi illerindenKonya’da yapılmıştır. Konya’nın bu
panel için en uygun başlangıç yeri olmasının sebebi; şehrin ülkede tahıl ambarı
olarak bilinmesi, bu alanda geniş sanayi kolları ve yüksek üretim potansiyeline
sahip olmasıdır. Bu bilimsel etkinlikte de; tam buğday unu ve ekmeğinin besinsel
üstünlükleri vurgulanmış, normal rafine unlardan yapılan ekmeklerin yerine,
tam buğday unu içeren ekmeklerin tüketiminin tercih edilmesinin gerektiği
bir kez daha ortaya konmuştur (Anonim, 2013e). Ülkesel çapta ekmek israfının
önlenmesi ve tam buğday ekmeğini yaygınlaştırılması çalışmalarına KOP
İllerinden de destek gelmiştir. Özellikle de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına
bağlı il müdürlüklerince ekmek üretim yerlerinde, yeni buğday unu tebliği
ve ekmek ve ekmek çeşitleri tebliğlerine geçişler kontrol edilmiştir. Fakat her
nekadar bu tür faaliyetler ve denetimler yapılsa da, üretimlerde tüketici bireylerin
talepleridikkate alındığı için, günümüz Türkiye’sinde tam buğday ekmeği
üretiminin, beyaz ekmek üretimini yakalaması zor görülmektedir. Özelliklede
bireysel alışkanlıkların önüne geçilememiş olmasıoldukça etkendir. Demir ve
Kartal (2012)’ın, Konya ili merkez ilçelerinde (Selçuklu, Meram ve Karatay ilçeleri)
ikamet eden ve beyaz ekmek dışında diğer ekmek çeşitlerini tükettiğin belirten
bireyler üzerinde yapmış oldukları çalışmalarında, bu durum, bir kez daha gözler
önüne serilmiştir. Bu çalışmada, tüketicilerin büyük çoğunluğu (% 75)alışkanlıkları
ve hane halkının talepleri doğrultusunda diğer ekmek çeşitlerini (kepekli, tam
buğday, çavdar, mısır, yulaf, karışık tahıllı) satın alırken, yanındamutlaka beyaz
ekmeği de aldıkları tespit edilmiştir. Bu durum büyük bir sorun teşkil etmektedir.
Çünkü ekmek israfının en büyük sebeplerinden birisi de, gereğinden fazla ekmek
satın alınmasıdır. Bu nedenle, tam buğday ekmeği teşviklerine yönlendirmeler
yapılırken, buhususların da üzerinde durulması gerekmektedir.

Tam buğday ekmeğinin hammaddesi olantam buğday unu, buğday tanesinin
kepek ve ruşeym kısımlarıyla birlikte bütün olarak öğütülmesi ile elde edilir.
Tam tane tahıllarından elde edilen unlar, tanenin bütününde doğal olarak yer
alan tüm besin öğelerini içermektedir (Elgün ve Demir, 2008; Yavaş, 2012).Tam
buğday unu; besinsel lifler, mineral maddeler, vitaminler, doğal antioksidan
bileşikler, esansiyel yağ asitler ve aminoasitler bakımından oldukça zengindir. Bu
içeriğiyle, prebiyotik, anti-diyabetik, anti-kolesterol, anti-oksidan, anti-kanserojen
özelliktedir ve kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, kolon kanseri, diyabet ve obezite
riskini azaltıcıetkiye sahiptir. Bu nedenletam tahıl içerikli ürünlere, baştaA.B.D.
ve Avrupa ülkeleri olmak üzere, birçok ülkede tüketici taleplerininarttığı
görülmektedir(Elgün ve Demir, 2008; Demir, 2010). Bu talep artışı ülkemizde de
dikkatçekmiş, özellikle de yapılan bölgesel ve bilimsel etkinliklerde tam buğday
unu ve ürünlerinin üzerinde durulmaya başlanmıştır.

2. KOP BÖLGESİVE TAM BUĞDAY ÜRÜNLERİN YAYGINLAŞTIRILMASI
Günümüzde gıda ürünlerinin çeşitlendirilmesi, gerek farklı damak tatlarına
uygun değişik lezzetler oluşturmak, gerek insan sağlığı için önemli fonksiyonel
gıda ürünleri üretmek ve gerekse raf ömrü üzerinde olumlu etkiler yaparak israfı
önlemek açısından büyük önem kazanmıştır. Gıda ürünleri içerisinde de unlu
mamuller, özellikle ekmek büyük önem arz etmektedir (Çelik, 2008). Dolayısıyla
ülkemizinsanların günlük besin ihtiyaçlarınıkarşılamada önemli bir yeri olan
ekmeğin ve ana hammaddesi unların kalitatif ve kantitatif özellikleri, son ürün
kalitesini de etkilemektedir. Bu bağlamda; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’da
Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğindeki “Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği” (Tebliğ
No: 2013/10) ile “Buğday Unu Tebliği” (Tebliğ No: 2013/09) üzerinde bir takım
değişiklere gitmiş, bu son değişiklikler ile de, ekmekteki tuz oranınıazaltıcı,
buğday unlarının ise kül oranını arttırıcı bir takım tedbirler almıştır. (Anonim,
2013a; Anonim, 2013b). Yapılan bu değişikliklerle Tam Buğday Ekmeği’ ne geçiş
konusunda önemli bir adımlar atılmıştır (Anonim, 2013c).
Ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)Genel Müdürlüğü öncülüğünde
gerçekleştirilen ve hali hazırda da belirli programlar ve etkinlikler ile çalışmalarına
devam edilen “Ekmeğini israf etme” kampanyası ile gerek ekmek israfının
boyutları, gerekse tam buğday ekmeğinin daha çok tercih edilmesi gerektiği
kamuoyuyla paylaşılmıştır. TMO’nun ülke genelinde; ekmek israfının boyutlarını
ortaya koymak amacıyla yapmış olduğu çalışma kapsamında, birçok sektör ile
görüşülerek bilgi toplanmış, sonuç olarak da,Türkiye’de günde 25.295 ton (101
milyon adet), yılda 9.2 milyon ton (37 milyar adet) ekmek üretildiğitespit edilmiştir.
Buna mukabilgünde 95 milyon adet ekmek tüketildiği, 6 milyon adet ekmeğin ise
israf edildiği, yıllık bazda da 1,546 milyar TL değerinde 2,1 milyar adet ekmek israf
edildiği ortaya konmuştur (TMO, 2013).
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3. SONUÇ
Beslenme kültürümüzün önemli bir parçası olan tahıl ürünlerin içerisinde,
birinci sırada ekmekbulunmaktadır. Son yıllarda yanlış beslenme alışkanlıklarına
bağlı olarak, sağlık problemlerindeki artışlarda ekmeğin de rolü vardır. Özellikle
de, rafine beyaz unlardan üretilen beyaz (normal) ekmeklerin, besin öğünlerinde
daha çok tercih edilmesi, bu rahatsızlıkların giderek artmasınasebep olmuştur.
Tüm Dünya’da olduğu gibi, ülkemizde de, bu durumun geç de olsa farkına
varılmış, gerekli tedbirler alınmaya ve günden güne tam taneli ürünlere teşvikler
arttırılmaya başlanmıştır. Bu ürün teşviklerinin başında da tam buğday ekmeğinin
tüketimi gelmektedir. Yapılan bilimsel toplantılar ve etkinliklerde, beyaz ekmeğe
göre daha üstün besinsel fonksiyonelliği bulunan tam buğday ekmeğinin, tüketici
bireyler tarafından öncelikle tercih edilmesi, beyaz un ve ekmeğinin ikincil sırada
tercih edilen ekmek çeşidi olması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlara göre,
buğday üretiminde önemli yer tutanKOP bölgesinde, tam buğday ürünlerini
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teşvik edici faaliyetlerin daha fazla düzenlenmesi, tam buğday ve ürünlerine
taleplerin arttırılmasına yönelik yeni çalışmaların yapılması ve hatta tam buğday
ununun sadece tam buğday ekmeği üretimiyle sınırlı kalmadan, bisküvi, makarna,
bulgur ve kahvaltılık tahıl ürünlerinde de kullanımını içeren sanayii geliştirme
projeleringerçekleştirilmesi gerekmektedir.
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ÖZET
Ekonomik önemi açısından tahıllardan sonra ikinci sırada yer alan baklagiller,
yüksek protein içeriği (~%30) ve diğer bitkisel proteinlere göre daha dengeli
aminoasit kompozisyonu ile dikkat çekmektedir. Beslenmedeki öneminin yanı sıra
toprağın biyolojik ve fiziksel yapısının iyileştirilmesine sağladığı katkı da dikkate
alındığında baklagil ekim alanlarının artırılmasının gerekliliği öne çıkmaktadır.
Fasulye, nohut, mercimek ve soya ticari değeri en yüksek baklagillerdir.
Baklagillerden kuru fasulye hemen hemen her bölgede yetiştirilmekle birlikte
en fazla Konya, Karaman, Niğde, Erzincan, Nevşehir, Kahramanmaraş, Aksaray,
Balıkesir’de yetiştirilmektedir. Baklagiller tanenin öğütülerek un haline getirilmesi
ile hammadde olarak, yerfıstığı ve soya fasulyesi gibi yüksek yağ içeren türlerinde
yağının ekstrakte edilmesi ile, diyet lifi, lesitin, iso-flavonlar ve protein konsantresi
üretiminde, salam sosis gibi yağ oranı yüksek emülsiye ürünlerde, hazır çorbalarda,
şekerlemelerde, bebek mamalarının üretiminde, haşlanarak ya da çimlendirilerek
salatalarda, farklı yöntemlerle kavrulup çeşnilendirilerek çerez olarak, fıstık
ezmesi, soya peyniri (tofu), soya sütü olarak, alerji yapmayan süt ürünlerinde, özel
diyet ürünlerinde katkı maddesi olarak gıda endüstrisinde kullanılabilmektedir.
Baklagiller kullanıldığı ürünün proteince zenginleştirilmesinde, hamura güçlü bir
yapı kazandırılmasında, kek gibi ürünlerde yumurta ve süt tozu ikame maddesi
olarak, et sektöründe etin pişirme sırasında saldığı suyun absorbe edilmesinde,
yağ oranı yüksek gıdaların kalorisinin düşürülmesinde kullanılmaktadır.
Bu çalışmada baklagil ve baklagil ürünlerinin gıda endüstrisinde kullanım
alanları irdelenmiştir. Ülkemizin kalkınması için önemli bölgesel projelerden
biri olan KOP projesinin hayata geçirilmesi ile baklagil üretiminde meydana
gelecek olan artış, baklagile dayalı yeni ürünlerin geliştirilmesi çalışmalarını da
hızlandıracaktır.
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Nilgün ERTAŞ*

Baklagiller Leguminaseae familyasından yenilebilir olgunlaşmış bitkilerinin
tohumlarıdır. Bakla terimi, botanikte tohum kabuğu anlamına gelmesine rağmen,
genellikle meyve ya da tohum için kullanılmaktadır (Isely, 1982). Islah edilmiş
baklaların tamamı Papilionoideae’nin üyesidir. Mercimek, bezelye ve nohutun
içinde bulunduğuVicieae takımı, yerfıstığını içine alan Hedysareae takımı, soya,
börülce, ve fasulyeyi içine alan Phaseolaeae takımı olmak üzere aile içinde üç
takıma ayrılırlar.
Olgunlaşmış baklagil taneleri; protein, nişasta, selüloz ve minerallerce zengin
kaynaklardır. Baklagiller tahılların iki-üç katı fazla (% 18 - 31,6 oranında) protein
içermesinden ötürü, insan beslenmesinde özel bir yeri vardır.Kuru baklagiller
ve baklagil ürünleri bitkilerdeki gıda proteininin en zengin kaynaklarındandır
(Sathe ve ark., 1984; Şehirali 1988).
Baklagiller batı ülkelerinde çok az miktarda tüketilmelerine rağmen Afrika,
Asya, Latin Amerika ve Yakın Doğuda birçok insan tarafından tahıllar ve kabuklu
yemişler ile birlikte kalori ve proteinin başlıca kaynağı olarak tüketilmektedir.
Geleneksel Çin mutfağında soya fasulyesi ve ürünleri özel bir yere sahiptir. Bunun
yanı sıra baklagil taneleri Hindistan’da Orta ve Güney Amerika’da olduğu kadar
beslenmenin vazgeçilmez bir parçasıdır (Aykroyd ve ark., 1982).

* Yrd. Doç. Dr.,Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, nertas@konya.edu.tr
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2. BAKLAGİLLERİN GIDA ÜRETİMİNDE KULLANIM ALANLARI
Baklagil tanelerinin ununun yeni gıda ürünlerinin formülasyonlarında;
geleneksel gıdalardaki hayvansal proteinin yerine kullanımı bir çok araştırmada
dikkati çeken bir noktadır (Idouraine ve ark., 1991; Eke ve Akobundu, 1993; Gujska
ve ark., 1994; Aluko ve Yada, 1995). Duyusal kalite ve besin değerine ilaveten baklagil
tohumlarının unu ve proteininin gıda formülasyonlarındaki kabul edilebilirliği,
gıda sistemlerindeki fonksiyonel özelliklerden kaynaklanmaktadır (Naczk ve
ark., 1986). Sonuç olarak baklagil unu ve proteininin fonksiyonel özelliklerinin
değerlendirilmesi bunların gıda katkı maddesi olarak kullanılmasında önem arz
etmektedir. Baklagil unu ve proteinin fonksiyonelliği; onların pH ve iyonik direnç
gibi çevre şartlarından sorumlu olmalarındandır (Myers, 1988).
Baklagil un ve proteinlerinin özellikle soya proteininin formülasyonlara
eklenmesi; genel olarak görünüş, tekstür, viskozite, emülsifiye etme ve köpük
oluşturma gibi birleştirici özellikleri ve besinsel özellikleri iyileştirmektedir.Gıda
endüstrisinde baklagil proteinleri özellikle soya protein izolatları ve konsantratları;
mantı etleri ve sosislerde yağ ve suyu tutması için emülsüfiyer bağlayıcı ajan ve
stabilizatör olarak kullanılmaktadır (Pomeranz, 1991).
Baklagillerde bulunan diyet lifi sağlıklı bir katkı maddesi olarak fonksiyonel
gıda ingrediyentidir (Lo, 1989). Baklagillerdeki diyet lifleri çözünebilirlik, su ve yağ
tutma kapasitesi, iyon değiştirme kapasitesi gibi bir çok önemli fizikokimyasal
özelliklere sahiptir (Gordon, 1989). Lo, (1989) veLo ve ark.,(1991) soya fasulyesi ve
bezelyelerdeki diyet lifinin fizikokimyasal özellikleri ve fizyolojik özellikleri üzerine
çalışmalar yapmışlardır. Soya fasulyesi ve bezelye diyet lifi fırın ürünleri, makarna,
şekerleme, çorba, sosis ve içecek üretiminde ingrediyent olarak kullanılmaktadır
(Duxbury, 1993). Genellikle bu diyet liflerinin su kaldırma kapasitesi ve kabarma
özellikleri başlıca fizikokimyasal özellikleri arasındadır(Lebuza, 1989; Duxbury,
1993).
Noivikul ve ark., (1978) baklagil unlarının kimyasal içeriğinin buğday ununa
kıyasla; daha az nişasta, nişasta zedelenmesi ve pentozan miktarına sahip
olduğunu, fakat daha fazla protein, yağ, kül ve life sahip olduğunu, ayrıca toplam
şeker miktarının da bütün baklagil unlarında buğday unundan daha fazla
miktarda olduğunu belirtmiştir.
Fasulye, nohut, mercimek ve soya ticari değeri en yüksek baklagiller arasında
olup, aşağıda bu baklagillere ilaveten bezelye, lüpen, yer fıstığı gibi baklagillerin
de kullanım alanları hakkında bilgi verilmiştir.
Çölyak hastalarının diyetleri için, gluten ve gluten benzeri proteinleri içeren
tahıllar (buğday, çavdar, arpa ve yulaf ) tüketilmesinde sakıncalı bulunan grupta
yer alırken (Lai, 2001), mısır ve pirinç gibi tahıllar, karabuğday, amarant ve
quinoa gibi tahıl benzerleriile, soya, nohut, mercimek ve lüpen gibi baklagiller
güvenilir hammaddeler arasında yer almaktadır. Diğer baklagil unları gibi fasulye
unu da gluten içermemekte, glutensiz ürün formülasyonlarında katkı olarak
kullanılabilmektedir. Hazır baklagil unları geleneksel erişte, unlu mamüller, un
içeren çeşitli çerezlerde ve hazır yiyeceklerde katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.
Fasulyeçeşitli gıda ürünlerin besinsel özelliklerini iyileştirmek amacı ile
fonksiyonel bir katkı maddesi olarak öğütülerek unu kullanılmaktadır. Birçok
teknolojik proses baklagilleri gıda katkısı olarak kullanılma imkanlarını arttırmıştır.
Hazır fasulye unları üç basit işlem sisteminden oluşmaktadır (Copley, 1974).
İlk aşamada bütün fasulyeler suya bastırılıp, pişirilmekte ve davul kurutucuda
kurutulmakta ikinci aşamada ise bütün fasulyeler değirmende ince bir toz haline
getirilmekte, üçüncü aşamada ise baklagil ununun acı tat vermesine neden olan
enzimler deaktive edilmektedir. Uygulanan işlemler besinsel içeriği arttırırken
anti besinsel içeriği azaltmakta, fonksiyonel özellikleri değiştirerek katkı maddesi
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olarak kullanımını çeşitlendirmektedir (Siddig ve ark., 2009). Anton ve ark., (2007)
fasulye ununu buğday ununa % 15, 25 ve 35 oranında ikame etmişler, pizzanın
besinsel ve fiziksel özellikleri üzerine etkisini incelemişlerdir. Besinsel açıdan
bütün fasulye unlu pizzaların özellikleri incelenmiştir. % 35 fasulye unu ikameli
pizzaların toplam fenol içeriği, antioksidan aktivite içeriğinin diğer katkılama
oranlarına göre daha yüksek olduğu, % 25 fasulye unu ilavesinin kabul edilebilir
tekstür ve yüksek besinsel içerikte olduğu belirtilmiştir.
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Nohutyemekyapımındakullanıldığıgibi, ekmek mayası ve şalgam suyu
yapımında da kullanılmaktadır. Nohut unu ekmek, bisküvi gibi ürünlerde,
gıda karışımlarında ve birçok yemekte katkı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca,
GüneyveDoğu bölgelerimizdekavrulup öğütülerek kahve benzeri bir ürün olarak
da tüketilmektedir.Mısır’ da çiğ yeşil halde ve daha ileriki aşamada ‘Malana’ adıyla
veya olgunlaştıktan sonra kavrularak aperatif bir ürün olarak tüketilmektedir.
OrtaDoğu,Orta Asya ve Afrika ülkelerinden nohuttan çeşitli fermente ürünler
üretildiği bilinmektedir. Özellikle Hindistan’da, nohuttanyapılan dhokla,dosaveidli
olarak bilinen yiyecekler yaygın olarak tüketilmektedir Çerezlik bir ürün olan
leblebi, nohutların sınıflandırılması, tavlanması, ısıtılması, kavrulması ve elenmesi
gibi işlem aşamalarından geçirilerek elde edilmekte, Ülkemizde başlıca Çorum,
Denizli (Serinhisar) ve Tavşanlı yörelerinde üretilmektedir(Sıkılı,2003, Arab ve ark.,
2010, Anon, 2013a).
Ertaş (2010) tarafından yapılan çalışmada, fasulye, nohut ve soya fasulyesinden
farklı ıslatma uygulamaları ve farklı ıslatma süreleri uygulanmış ve bulgur üretimi
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen baklagil bulgurlarının fiziksel, kimyasal ve besinsel
özellikleri araştırılmış, uygulanan bulgur prosesleri ile fitik asit miktarının düştüğü,
anti besinsel faktörlerden tripsin inhibitörünün ise tamamen elimine edildiği
belirtilmiştir.
Mercimek Ülkemizde kurutulduktan sonra çorba, mercimekli köfte ve
başlıca yemeklerde kullanılmaktadır. Mercimek unu ise hazır çorbalarda ve katkı
maddesi olarak gıda sistemlerinde kullanılmaktadır. Hindistan’da mercimek
kaynatılarak ya da kızartılarak çorba benzeri bir yemek şeklinde tüketilmektedir.
Mercimekte lif içerdiğinin yüksek olması sebebiyle, şeker hastalarına, mide ve
bağırsak rahatsızlığı olan hastalara önerilmektedir. Ayrıca içerdiği demir ve folik
asit ile kansızlığı önlemekte, tansiyon ve kolesterol üzerinde de olumlu etkilerde
bulunmaktadır (Williams ve ark., 1993; Coşkuner ve Karababa, 1998).
Soya fasulyesinden doğal olarak yararlanıldığı gibi soya filizi, soya sütü, soya
eti, soya yağı, soya unu ve tofu olarak da tüketimi vardır. Bunların dışında tempeh,
miso, soya kepeği ve soya sosu dünya mutfaklarında kullanılan diğer soya ürünleri
arasındadır (Haskınacı, 2004). En önemli soya ürünlerinden biri olan soya sütü
Uzakdoğu’da özellikle Çin’de yıllardır bilinen, soya fasulyesinden su ekstraksiyonu
yolu ile elde edilen ve besleyici nitelikleri üstün olan bir gıda maddesidir (Ötleş,
1998; Gürsoy ve ark., 1999).
Ülkemizde değeri yeni anlaşılmaya başlayan ve sağlık açısından daha fazla
tercih edilen soya yağı, istatistiklere göre dünyada en çok üretilen ve tüketilen
bitkisel yağ konumundadır. Soya üretiminin büyük bir kısmı yağ üretiminde
kullanılmakta olup, soya yağı yüksek oranlarda oleik asit, linoleik asit ve linolenik
asit gibi çoklu doymamış yağ asitlerini içermektedir (Liu, 2004; Nilüfer ve
Boyacıoğlu, 2007).
“Soya sütü” içme sütü olarak kullanılmasının yanında fermente ve fermente
olmayan çeşitli süt mamullerinin üretiminde de kullanılabilmektedir. Bu
ürünlerin başında da soya yoğurdu gelmektedir. Geleneksel yöntemle üretilen
yoğurtlarda yapı, kıvam ve aroma kusurları görülmektedir. Soya sütünde asit
oluşumunu kısıtlayan faktör, soya fasulyesindeki sakkaroz, rafinoz ve stakiyoz
gibi oligosakkaritler ile araban ve arabinogalaktan gibi hemiselulozlardan
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oluşmasından kaynaklanmaktadır (Kınık, 1992; Gürsoy ve ark., 1999).
“Tofu” Çin ve Tayvan’da soya fasulyesinden elde edilen bir fermantasyon
ürünüdür. Tofu soya fasulyesinin yıkanması, ıslatılması ve bir gece oda sıcaklığında
tutulması, daha sonra karıştırılıp ezilen ürünün sıkılması ve suda erimeyen
proteinlerin ayrılması ile elde edilen soya sütü, kalsiyum veya sodyum sülfat ile
çöktürülmekte, sıkılarak kek halinde bir ürün elde edilmekte, elde edilen kek
küçük dilimler haline getirilmektedir. Uzakdoğu’da elde edilen bu kek dilimlerine
“tofu” adı verilmektedir (Artık, 1985).
Soya fasulyesi ürünlerinden olan soya lesitini ilaç sanayi, fırıncılık sektörü,
beslenme sanayi, köpük giderici ajan, maya, insektisit (böcek zehiri) ve yapay
inek sütü üretimi ve kozmetik sanayi gibi birçok alanda kullanılmakta olup, ticari
lesitin, soya unu ve yağı üretimi esnasında yan ürün olarak elde edilmektedir
(Artık, 1985).
Fırıncılık ürünlerinde nem tutma, ekmek içini beyazlatma, ekmek kabuğunu
koyulaştırma, raf ömrünü uzatma, pişirme süresini kısaltma ve yağ absorpsiyonunu
azaltma gibi etkileri sağlamak için “soya unu” kullanılmaktadır. Enzimce aktif soya
unu hiçbir ısıl işlem görmeden öğütülmüş halidir ve ekmeğin beyazlamasını
sağlayan lipoksijenaz enzimi ve soya yağının hamurda gevrekleştirici etki yapması
nedeniyle ekmek katkı maddeleri içerisinde kullanılabilen bir soya unu tipidir.
Yağsız beyaz soya ununda yağ % 1 seviyesine indirilerek hafif bir ısıtma işlemi
yapılmaktadır. Soyaunu ve türevlerinin makarna üretiminde kullanımları giderek
yaygınlaşmaktadır. Soyanın makarnanın protein içeriği yükselttiği, renk ve
görünüş özelliklerinde belirgin bir iyileşme sağladığı Koyuncu (2003) tarafından
bildirilmiştir.
Endonezya’da soya fasulyesinden üretilen bir fermantasyon ürünü olan
“tempeh” oldukça sağlıklı ve lezzetli bir besindir. Kimi yerlerde etin alternatifi
olarak da kullanılmaktadır. Dondurulmuş gıda olarak aylarca saklanabilen
tempehin, tütsülenmiş ve fındıksı bir tadı vardır. Çiğnemeyi gerektiren yapısından
dolayı ızgara yapılmış hali sandviçlerde veya çorba ve salatalarda kullanılmaktadır
(Artık, 1985; Öner, 2006).
Fermente bir soya ürünü olan Miso, Uzakdoğu’daki insanlar tarafından fazla
miktarda üretilmekte ve tüketilmektedir. Miso soya fasulyesi, pirinç veya arpa,
tuz ve mikroorganizma kültürü (Aspergillusoryzae) kullanılarak elde edilmektedir
(Ayhan ve ark. 1991).
Soya proteinleri dünyada ve Ülkemizde hem ürün kalitesini iyileştirme amaçlı
olarak sosis, salam, köfte, hamburger, sucuk gibi et ürünlerinin hazırlanması
sırasında, hem de ürün maliyetlerini azaltıcı yönde et ikamesi olarak kullanılmakta
ve et proteinleri ile fonksiyonel açıdan aynı özellikleri göstermektedir. Hayvansal
kaynaklı ete oranla kolesterol ve yağ içermeyen yapısı sayesinde daha sağlıklı ve
biyoyararlılığı yüksek ürünler olarak kabul edilmektedirler (Öner, 2006).
Bayram ve ark.(2002), yaptıkları bir çalışmada soya fasulyesinden bulgur
üretimi ve proses işlemlerinden ıslatma işleminin etkilerini araştırmışlar, tane
suyunun sıcaklık ve sürenin etkisi ile artmakta olduğunu, bu artışla birlikte suda
çözünen madde miktarında da artış gözlendiğini, buna göre, ıslatma işleminde
tane, nem artışına uğrarken, madde kaybına (pigment, vitamin, vs.) maruz
kaldığını bildirmişlerdir.
Bayram (2003)’de yaptığı bir başka çalışmasında soya fasulyesi ve çavdardan
bulgur üretilmiş ve ıslatma, pişirme, kurutma faktörlerinin bulgur üzerine etkileri
incelenmiştir. Buna göre; basınçlı pişirme metodunun, atmosferik pişirme ve
mikrodalga pişirme işlemlerine göre, kısa proses süresi, daha iyi enerji ekonomisi,
kurutma öncesi düşük su seviyesi (%40), daha iyi sistem kontrolü ve yüksek ürün
kalitesinden dolayı en iyi pişirme işlemi olduğu belirtilmiştir.
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Bayram ve ark. (2004), soya fasulyesinden yaptıkları bulgurlarda renk
intensiteleriincelenmiş ve ıslatma suyunun bulgurlarda (L*) parlaklığı ve (b*)
sarılığı, kırmızılığın (a*) aksine arttırdığı belirtilmiştir.
Nilüfer ve Boyacıoğlu (2008) soya proteini ve diğer soya esaslı fonksiyonel
bileşenlerin (diyet lifi, fenolik maddeler, izoflavon, antioksidan özellik)
miktarlarının ekmek formülasyonlarında arttırılmasının yalnızca soya unu ilavesi
ile kabul edilebilir ekmek kalitesinde olmayacağını, bu sebeple ekmek kalite
özelliklerini de iyileştirici etkiye sahip ve aynı fonksiyonel bileşenleri içeren soya
sütü tozunun da ilave edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.
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Özbey ve ark. (2007) yaptıkları bir çalışmada; inek sütü ve soya sütü belirli oranda
karıştırılarak probiyotik yoğurt üretilmiştir. Araştırma sonucunda probiyotik
yoğurtların proteoliz düzeylerinin standart yoğurt starterleri kullanılarak üretilen
yoğurtlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Yoğurt örnekleri duyusal
özellikleri açısından değerlendirildiğinde ise soya sütlü probiyotik yoğurtların
toplam puanlarının inek sütünden üretilen probiyotik yoğurt örneklerinin
puanlarına yakın olduğu tespit edilmiştir.
Bezelye; hasat edildikten sonra kuru ve yaş olmasına bağlı olarak farklı
ürünlere işlenebilmektedir. Taze bezelyeler konserve sanayinde değerlendirilme
potansiyeline sahip olmakla birlikte, kurutulmuş bezelyelerden bezelye unu elde
edilmektedir. Bezelye unu yüksek oranda protein (%30’u), diyet lifi, dirençli nişasta
ve demir içermekte ve özellikle çölyak hastalarının beslenmesinde, kahvaltılık
ürünlerde kullanılmaktadır (Periago ve ark., 1994, Periago ve ark., 1996a, 1996b).
Ekstrüzyon teknolojisi ile elde edilen bezelye ununda protein ve lisin miktarı hem
buğday hem de yulaf unundan daha fazla olduğu, gluten içermediği, ekstrüzyon
teknolojisi ile işlendiği için pişirmeden sonra gelişmiş bir tekstür ve aroma
sergilediği tespit edilmiştir.Bu sebeple bezelye unuglutensiz ürünlerin yapımında
alternatif ürün kullanılabilmektedir(Gallagher ve ark., 2004).
Lüpen(LupinusalbusL.) Türkiye’de acı bakla, delice bakla, gavur baklası, kurt
baklası, mısır baklası, yahudi baklası, termiye gibi değişik isimlerle bilinmekte
olup, zengin protein, lif, vitamin ve mineral madde içeriği ile önemli bir
baklagildir(Yorgancılar, 1996).Lüpen unu yüksek protein içeriğinin yanı sıra,
yüksek su ve yağ tutma kapasitesi ve iyi bir emülsifiye edici ajan olması nedeni
ile hububat ürünleri için önemli bir katkı maddesidir (Leterme ve Fenart, 1997).
Ayrıca gluten içermemesi ve yüksek besinsel değere sahip olması ile glutensiz
ürünler için alternatif bir hammadde haline gelmiştir. Lüpen, dünyada soyaya
alternatif olarak ekmek, bisküvi, kek, makarna, şekerleme, soya sosu gibi
ürünlerde, antioksidan içeriği yüksek kaliteli bitkisel yağüretiminde, glutensiz
un, emilsüfiyer madde, süte alternatif ürünler ve çerez olarak kullanılmaktadır
(Mülayim ve Acar, 2008).
Yerfıstığı, insan gıdası olarak tüketilmesinin yanı sıra sanayinin çeşitli
alanlarında büyük miktarlarda kullanılmaktadır. Yerfıstığı yağı yemeklik olarak katı
ve sıvı halde kullanıldığı gibi, balık konserveciliğinde, bisküvi, pasta, şekerleme
ve sabun yapımında da kullanılmaktadır. Yerfıstığından yağ çıkarıldıktan sonra
geriye kalan küspe ise yem sanayinde çok değerli bir yan üründür (Anon. 2013b).

3.SONUÇ
İnsanoğlu tarafından yetiştirilen ve gıda maddesi olarak kullanılan ilk bitkiler
kuru baklagillerdir. Baklagiller yüksek protein içeriği, kalın bağırsak florasını olumlu
yönde etkileyen çözünür diyet lifi içeriği, kalsiyum, demir, çinko, magnezyum gibi
mineraller ile tiamin, riboflavin, niasin, folik asit ve E vitamini bakımından zengin
olması dolayısı ile tüm dünyada üretilen ve tüketilen temel besin maddeleridir.
Baklagil üretimi uzun yıllar desteklerle teşvik edilmesine rağmen, destekleme
politikasındaki değişimlerle birlikteüretimde azalmalargözlenmiş, bu da dış
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ticarette kayıplara neden olmuştur. KOP projesinin hayata geçirilmesi ile
birlikte baklagil üretiminin artırılması ve gıda endüstrisindeki kullanım
alanlarının genişletilmesi, dış ticaretin artırılması sağlanacaktır.
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ÖZET
Konya, süt üretimi ve süt sanayi işletmeleri bakımından oldukça gelişmiş bir
ilimizdir. Konya, Tarım Bakanlığı verilerine göre Türkiye’nin en çok süt üreten
ikinci ili, kayıt dışı üretim dikkate alındığında ise ülkemizin birinci ili düzeyinde
değerlendirilebilmektedir. Süt işleyen tesisler bakımından incelendiğinde ise
Türkiye’nin ikinci ili konumundadır. Konya ili süt sanayi işletmeleri bakımından
sayısal olarak oldukça gelişmiş olmakla birlikte kapasite kullanım oranları,
verimlilik ve karlılık anlamında oldukça düşük düzeydedir. Konya ilinde 110’a yakın
mandıra ve süt fabrikası bulunmaktadır. Bu tesislerin yaklaşık % 55’i il merkezinde,
% 35’i Ereğli ilçesinde yoğunlaşmıştır. Süt sektöründe var olan ciddi orandaki
kayıt dışılık ve güvenilir olmayan istatistikler nedeniyle gerçek üretiminin tam
yansıtılamaması AB’ye uyum sürecinde Türkiye’yi özelliklede Konya’yı etkileyerek
gerçek üretiminin çok altında bir süt kotası alma riski ile karşı karşıya bırakabilir.
Sektör sorunlarını önleyebilmek için öncelikle üretimin kayıt altına alınmasını,
istatistiklerin de güvenilir ve yeterli olmasını sağlayacak çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Konya, Süt Üretimi, Süt Sanayisi
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Hayvancılık sektörü dünyada ekonomik, toplumsal ve siyasi açıdan önemi
giderek artan bir sektördür. Başta et, süt ve yumurta gibi gıda maddeleri olmak
üzere insanların önemli ihtiyaçlarını karşılayan hayvancılık, tarımın önemli
alt sektörlerinden biridir. Öyle ki, AB ülkeleri de dahil pek çok ülkede toplam
tarımsal gelir içerisinde hayvancılık sektörünün payı genellikle % 30-50 arasında
değişmektedir.
Büyük oranda sığırdan elde edilen et ve süt, pek çok ürüne işlenerek, hem
beslenme alanına hem de tüm boyutlarıyla ekonomiye derinlik kazandırır.
İçme sütü, tereyağı, yoğurt, sucuk, pastırma vb ürünler ile bunların çeşitliliği ve
tüketime kadar geçirdikleri evreler düşünülürse süt ve etin ekonomi için önemi
daha kolay anlaşılabilir.
Gıda sanayi içinde % 15 üretim değerine sahip süt ve süt ürünleri sanayi, gerek
sütün çok sayıda besin öğelerini bileşiminde bulundurması ve insan yaşamının
her evresinde tüketilmesi gereken temel bir besin maddesi olması gerekse ülke
ekonomisine sağladığı katma değer acısından son derece önemli bir alt sektördür.
Hayvancılığımızın gelişmesi, yüksek verimli kültür hayvanlarının kullanımı ve
yem maliyetini düşüren silaj yemleri ile beslemeye bağlıdır. Türkiye hayvancılığının
en önemli sorunu kaliteli kaba yeşil yem teminindeki eksikliktir. Özellikle kış
mevsiminde bu eksiklik et ve süt veriminde düşüşlere neden olmaktadır. Bunu
önlemenin tek yolu diğer mevsimlerde bol bulunan yeşil yem bitkilerinin silaj
yapılarak kış mevsiminde hayvanlara yedirilmesidir.
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KASIM

Süt piyasasında istikrarsızlık sadece üretici açısından sorun teşkil etmez.
Sanayici ve tüketici başta olmak üzere sektörle ilgili diğer birimler de
istikrarsızlıktan zarar görür. Üretimi planlanabilen ve temel besin maddesi niteliği
olan bir ürün için fiyat istikrarsızlığı bir an önce sorun olmaktan çıkarılmalıdır.
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Konya ili, süt üretimi ve süt sanayi işletmeleri bakımından oldukça gelişmiş
durumdadır. Konya, Tarım Bakanlığı verilerine göre Türkiye’nin en çok süt üreten
ikinci ili, belki de kayıtlı olmayan üretim de dikkate alındığında ülkemizin
birinci ili düzeyinde değerlendirilebilmektedir. Süt işleyen tesisler bakımından
incelendiğinde de Türkiye’nin ikinci ili konumundadır. Konya ili süt sanayi
işletmeleri bakımından sayısal olarak oldukça gelişmiş olmakla birlikte kapasite

kullanım oranları, verimlilik ve karlılık anlamında oldukça düşük düzeyde olduğu
değerlendirilmelidir. İlde 110’a yakın mandıra ve süt fabrikası bulunmaktadır. Bu
tesislerin yaklaşık % 55’i il merkezinde, % 35’i Ereğli ilçesinde yoğunlaşmıştır.
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Bölgede işlenmemiş sütün yağ ve protein düzeyleri mevcut Türkiye ortalamaları
kadardır. Süt toplayıcıları, paslanmaz çelik tankları olan kamyonlarla köylerden ve
işletmelerden süt toplamaktadır. Toplama işlemi bahar ve yaz aylarında günde iki
kez, kışın ise bir kez yapılmaktadır.
Bölgede işlenmemiş sütün kalitesi daha önceleri Marmara ve Ege bölgelerine
göre düşük iken ilgili müdürlüklerin ve büyük işletmelerin çabaları ile ve
gelecekte alacakları önlemlerin artması ile birlikte daha kaliteli işlenmemiş süt
elde edilebilecektir.

2. KONYA İLİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
- Süt sektöründe var olan ciddi orandaki kayıt dışılık ve güvenilir olmayan
istatistikler nedeniyle gerçek üretiminin tam yansıtılamaması AB’ye uyum
sürecinde Türkiye’yi özelliklede Konya’yı etkileyerek gerçek üretiminin çok altında
bir süt kotası alma riski ile karşı karşıya bırakabilir. Bu sorunları önleyebilmek için
öncelikle üretimin kayıt altına alınmasını, istatistiklerin de güvenilir ve yeterli
olmasını sağlayacak çalışmalara ihtiyaç vardır.
- Konya’da ne yazık ki çiftçiler, ekonomik nedenlerden dolayı tek başına süt
hayvancılığı yapamamaktadır. Tarla-bahçe ziraatının yanında özellikle aile içi
ihtiyaçlara yönelik birkaç adet de süt ineği beslenmektedir. Bu tür işletmelerin
toplam tarımsal işletmeler içindeki oranı ise yaklaşık % 5 civarındadır. Ekonomik
büyüklükteki süt hayvancılığı işletmeleri sayısal olarak çok azdır.
- Süt sanayi, iç piyasadaki nüfus ve tüketim artışını karşılayacak miktarda
ve kalitede ham madde sağlayamamaktadır. Ham maddenin artırılmasına
yönelik önlemler alınmamıştır. Hijyenik olmayan koşullarda ve denetlenemeyen
süt üretimi, süt sanayinin gelişmesini engelleyen en önemli faktörlerdir.
Ülkemizdeki süt üretiminin mevsimsel ve bölgesel dağılımındaki dengesizlik
devam etmektedir. Diğer yandan Konya’daki süt hayvanlarının verimi düşüktür.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde süt ineklerinin yıllık süt verimi ortalama 4800
litre iken, Konya’da ortalama üretim miktarı 1700 litre civarındadır. Geçmiş plan
dönemlerinde öngörülen önlemler alınamadığı için, süt miktarında yeterli artış
gerçekleşememiş ve kalitesinde olumlu gelişme sağlanamamıştır. İlaveten
çiğ sütün toplanması, soğutulması ve sanayi kuruluşlarına akışını sağlayacak
örgütlerin kurulmayışı, çiğ sütün yağ oranı, protein oranı ve mikrobiyolojik
kalitesine göre bir ödeme sisteminin olmayışı gibi nedenler de çiğ süt kalitesinin
düzeltilmesini geciktirmektedir.
- Konya’da üreticilerin çok az bir bölümü birlik ve kooperatif çatısı altında
örgütlenmişlerdir. Çoğu üretici böyle bir örgüt içinde bile yer almamakta, aksine
yöresinde faaliyet gösteren süt toplayıcılarına bağımlı kalmaktadır.
- Konya’da sütün büyük bir kısmını da sokak sütü teşkil etmektedir. Konya’da
sokak sütçülüğü oldukça yaygındır. Sokak sütçülüğü neredeyse bir sektör
haline gelmiştir. İstatistiklere göre üretilen çiğ sütün yaklaşık % 40’ının kaynakta
tüketildiği, % 60’ının ise pazara indiği belirtilmektedir. Pazara inen sütün de % 45’i
mandıralara, % 15’i modern işletmelere gitmektedir. Geriye kalan % 40’lık bölüm
ise sokak sütü olarak satılmaktadır. Oysa gelişmiş ülkelerde üretilen çiğ sütün %
90’ından fazlası modern fabrikalara satılmaktadır.

*Yrd. Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, dsert@konya.edu.tr
**Gıda Mühendisi, Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi, mcivelek@enkasut.com.tr
***Arş. Gör., Bayburt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, eminmercan20@hotmail.com
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- Süt sanayinde kapasite kullanımı da yetersizdir. Kapasite kullanımının
sınırlı olmasının nedeni, sadece işletmelerin büyük kapasiteli olarak
projelendirilmesinden kaynaklanmamaktadır. Süt sanayinin büyük bir bölümünü
(yaklaşık % 80’i) mandıra, yoğurt üreten imalathane ve küçük işletmeler
teşkil etmektedir. Kapasite kullanımının yetersiz olma nedenleri; pazarlama
sorunlarının üretiminin düşmesine yol açması, AR-GE (Araştırma-Geliştirme)
çalışmalarına yeterince kaynak ayrılmaması, kaynak kullanımı yetersizliği, kaliteli
ham madde temin edilememesi, ham madde temini ve pazarlamadaki mevsimsel
dalgalanmalar ve çiğ süt fiyatlarının düşüklüğüne bağlı olarak, üreticinin süt
hayvancılığından vazgeçmesi olarak düşünülebilir.
- Devlet çok düzenli olmasa da zaman zaman süt üreticilerini teşvik, kredi vb.
şekillerde desteklemektedir. Fakat devletin, verdiği maddi destekleri yeteri kadar
takip etmemesi, bu tür desteklerin bazen gerçek hak sahiplerine verilmemesi
ve üreticilerin de aldıkları bu parasal yardımları doğrudan süt hayvancılığında
kullanmamaları gibi birtakım olumsuz durumlarla karşılaşılmaktadır.
- Konya’da yoğurt, ayran, tereyağı, peynir çeşitleri gibi süt ürünleri genel
olarak açıkta ve geleneksel yöntemler ile üretilmektedir. Gerekli denetim ve
kontrollerden uzak bir şekilde üretilen bu ürünlerin hijyenik kalitesi de yetersizdir.
Standartlara uygun olmayan, hijyenik kalitesi düşük olan bu tür süt ürünleri ne
yazık ki, kolaylıkla pazarlanabilmektedir.
- Sektörün en önemli sorunlarından biri de temel bir gıda olan sütteki KDV
oranının halen % 8 olmasıdır. Gelişmiş ülkelerde süt tüketiminin arttırılması
bir sağlık sorunu olarak algılanmasına rağmen, ülkemizde “sağlıklı nesiller
yetiştirilmesi” ve sütün stratejik önemine uygun politikalar geliştirilememiştir. Bu
durum, halk sağlığını, süt sektörünü ve hayvancılık sektörünü olumsuz etkilemeye
devam etmektedir.
- İthal edilen ürünlerde çok ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Günümüzde
Türkiye’ye nereden ve nasıl geldiği belli olmayan başta süttozu, tereyağı olmak
üzere birçok süt ürünü ve üretimde kullanılan çeşitli katkı maddeleri ithal
edilmektedir. Çikolata, bisküvi ve şekerleme fabrikalarının teşvik alarak yurt
dışından ithal ettikleri süttozlarının piyasada satılması, böylece iç piyasaya
verilen süttozlarının yoğurt gibi ürünlerde kullanılması süt üreticisini ve
imalatçıyı zor durumda bırakmaktadır. Ülkeye giren bu ürünlerin Türkiye’deki
kodeks ve yönetmeliklere, AB, WHO, FAO gibi kuruluşların yasalarına uygun olup
olmadığı gümrüklerde sadece bu amaç için gıda kontrol ihtisas laboratuarları
kurulmadığından tam olarak kontrol edilemeden ülkeye girmekte, hatta
pazarlanmış bile olmaktadır.
- Konya’da küçük ölçekli işletmelerin oranının toplam içerisindeki payının
yüksek olması; süt veriminde düşüklüğe, hijyenik ve kaliteli hayvansal ürün
üretiminde yetersizliğe, işletmelerde sermaye birikiminin sağlanamamasına,
piyasaya arz edilen hayvansal ürün miktarlarında dalgalanmaya, ıslah ve hayvan
hastalıkları ile mücadele çalışmalarında başarısızlığa, etkin bir pazarlama ve
örgütlenme sisteminin oluşturulmamasına neden olmaktadır.
- Konya’da süt üretiminin mevsimlere ve bölgelere göre çok büyük farklılıklar
göstermesi yılın her günü çalışmakta olan süt işletmelerini oldukça büyük
sıkıntılara sokmakta, yeterli kapasite ile çalışmasını engellemektedir.
- Süt sektörü ile ilgili envanter ve istatistiki veriler yetersizdir. Mevcut olanlar
ise durumu tam olarak yansıtmamaktadır. Konya’da faaliyet gösteren süt
işletmeleri hakkında yeterli bilgi mevcut değildir. Üretim ve tüketim miktarlarının
bir kısmı kayıt dışıdır. Üreticiden alınan süt miktarı, üreticinin eline gecen süt
bedeli, işlenen sütün ürünlere dağılımı, kapasite kullanımı, karlılık ve verimlilik
durumları, ürünlerin fabrika çıkış ve satış fiyatları, ayrıca, kalite standartları tam
olarak bilinmemektedir.
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3. ALINACAK ÖNLEMLER
- Hayvanların kayıt altına alınması,
- Veteriner hizmetleri altyapısının iyileştirilmesi,
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- Salgın hastalıkların kontrolü,
- Hayvansal ürünlerde kalite (karkas sınıflandırılması, sütte yağ, protein kuru
madde oranları) ve hijyenin (kimyasal kalıntı, bakteri yükü, somatik hücre vb.)
sağlanması,
- Pazar fiyatının istikrarı ve işletme ölçeklerinin iyileştirilmesi gibi konularda
önemle üzerinde durulmalıdır. Buna karşılık geleneksel yapıda üretim
faaliyetlerinde bulunan aile işletmelerinin bu süreçte giderek azalması
beklenmelidir.
- AB’ye uyum sürecinde özellikle küçük aile işletmelerinin kapatılması
sebebiyle yaşanacak işsizlik, köyden kente göç problemi daha büyük bir sosyal
olumsuzluğa yol açabilecektir. Bu durumun önüne gedebilmek için tam üyeliğe
geçiş sürecinde kırsal sanayiyi geliştirme ve kırsal kalkınma amaçlı çalışmalara
ağırlık verilerek kırsal alanda istihdam yaratılmalıdır.
- Sektörün daha ciddi ve güvenilir bir şekilde kayıt altına alınması ve ürün
kalitesinin denetlenmesi, haksız rekabeti büyük ölçüde önleyecektir.
- Konya’da hayvan hareketlerinin daha etkin kontrolü, uluslararası ticarete
engel teşkil edecek hastalıkların eradikasyonu, kalite ve hijyen standartlarının AB
normlarına uygun hale getirilmesi sağlanabilirse Türkiye şu anda hiç kullanamadığı
dış satım potansiyelini kullanma şansı elde edecektir.
- “Çiftçi” ve “köylü” tanımlarının ayrılması, mevcut desteklerden hayvansal
üretimi pazar için yapan üreticilerin yararlanması sağlanacaktır. AB yapısal
fonlarının ve kalkınma ajanslarının sektörün rekabet gücünü artırıcı yönde
yapacağı desteklerin işletme ölçeklerinin büyümesine önemli katkı yapacağı
düşünülmektedir. Sektörde istikrar sağlanırsa yatırımcı cesaretlenecek ve sektöre
yatırım artacaktır.
- Türkiye’de süt politika ve uygulamalarına dair düzenlemelerin oluşturulması
ve uygulanmasını sağlayacak bir konsey olmalı ve bu konsey vasıtasıyla çiğ süt
kalitesinin arttırılması, kaliteye göre çiğ süt fiyatının belirlenmesi, süt ve süt ürünleri
tüketiminin arttırılması, ithalat ve ihracatın planlanması, üretimin gelişeceği bir
istikrar ortamının sağlanması gibi önemli hedefler gerçekleştirilmelidir.
- Sektörde istikrar ortamı sağlanmalıdır. Süt hayvancılığı ve süt sektörüne
yönelik politika ve stratejiler milli politikalar olarak belirlenip ilan edilmelidir.
- Süt üretimi artırılmalıdır. Hayvan varlığımızdaki son 20 yıldaki sayısal azalma
ileriki yıllarda ham madde açısından sıkıntıya gireceğimizi göstermektedir.
Türkiye’deki hammadde (çiğ süt) açığını uzun dönemde kapatabilmek için, süt
üreticisine uzun vadeli ve düşük faizli kredi verilerek, yüksek verimli damızlık
almaları, işletmeleri için gerekli olan kaba yemi üretmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca,
çiftliklerinde mekanizasyona geçmelerine yardımcı olunarak işletmelerini yeterli
ekonomik büyüklüğe getirmeleri ve daha fazla gelir elde etmeleri sağlanmalıdır.
- Ülkemizde kişi başına yıllık içme sütü tüketimi 6 litresi sanayiden geçen
süt olmak üzere 25 litre civarındadır. Süt tüketimini arttırmak, gelişmiş ülkeler
seviyesine çıkarmak amacıyla geniş çaplı bir eğitim, tanıtım ve reklam kampanyası
başlatılmalıdır.
- Uzun dönemde mutlaka sokak sütü problemi halledilmelidir. Kısa dönemde
etkin denetleme ile sokak sütü kayıt altına alınmalıdır. Kayıt dışı olmanın sokak
sütü satışına sağladığı avantajlar yok edilmelidir. Sokak sütçüleri sanayiye giden
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ham madde sütü ve sanayiden çıkan içme sütünü ve süt ürünlerini pazarlayabilen
bir konuma getirilmelidir.
- Sütün temel gıda maddesi olduğu gerçeği kabul edilmelidir. İnsan sağlığında
vazgeçilmez olarak bildiğimiz sütte % 8 olan KDV, diğer temel maddelerde olduğu
gibi mutlaka % 1’e düşürülmelidir.
- Yeterli kredi sağlanmalıdır. Ham maddenin sürekli temini ve sektörün
gelişmesi için krediler çeşitlendirilmeli, süt hayvancılığı stratejik önemine uygun
olarak yeterince kredilendirilmelidir.
- Verimlilik ve rekabet gücü arttırılmalıdır.
- Sütün üretim maliyeti düşürülmelidir.
- Modern işletmeler desteklenmelidir. Ülkemizde süt mamulleri üretim
birimleri genelde çok küçük kapasiteli ve ilkel teknolojiye sahip kuruluşlardır.
Getirilecek uygun tevsik tedbirleri ile optimum işletme ölçeğine sahip ileri
teknolojiyi uygulayan yatırımlar teşvik edilmelidir. Hayvansal ürünlere dayalı
gıda sanayi yöre farkı gözetmeksizin desteklenmeli ve fon kaynaklı kredilerden
faydalandırılmalıdır. Bu sektörün geliştirilmesi için KOSGEB ile teknik konularda
işbirliği çalışmaları arttırılmalıdır. Büyük işletmelerin belirli ürünlerde ihtisaslaşması
özendirilmelidir.
- Mevzuat geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Süt ve süt ürünlerindeki kaliteyi
yükseltmek için, tüm üretim yerlerinin sağlık şartlarına tam olarak uymalarını
sağlamak gerekmektedir.
- Denetim sağlanmalıdır. İthal süt ürünlerinin, denetimleri yeterli ve etkili
şekilde yapılmalıdır.
- Ham madde kalitesi ve miktarı arttırılmalıdır. Çiğ süt kalitesini arttırmak ve
yeterli ham maddeyi sağlamak için süt çiftliklerinin Avrupa’daki ve süt sektörü
ilerlemiş ülkelerdeki gibi yeterli büyüklükte ve teknolojide olmasını sağlamak
gereklidir. Çiğ sütteki mikrobiyal kaliteyi arttırmanın en önemli yolu hijyenik
şartların ve soğuk zincirlerin kırılmamasıdır.
- Teknik eleman sorumluluğu getirilmelidir. Çiğ süt toplama ve süt
ürünleri pazarlanması organizasyonundaki denetim ve kalite kontrolü ile süt
fabrikalarındaki üretim, denetim ve kalite kontrolü ile süt fabrikalarındaki üretim
sorumluluklarının Gıda Mühendisi olmaları sağlanmalıdır.
- Pazarlama ve finans imkanları geliştirilmelidir. Süt fabrikaları, üreticiden
aldığı sütün bedelini belli bir zaman içinde ödemek zorundadır. Ancak sattığı
mamullerin bedelini ise aynı zamanda alamamaktadır. Bunun en büyük nedeni
ise son yıllarda hipermarketlerin süt ve süt mamullerindeki satışların büyük bir
kısmını gerçekleştirmeleri ve ödemelerini çok uzun bir dönemde yapmalarıdır.

ÖZET
KOP Bölgesi (Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray) yaklaşık 3 milyon hektar tarım
arazisi varlığı ile Türkiye tarım arazisi varlığının %12,4’üne karşılık gelen çok büyük
bir tarım havzasını kapsamaktadır. Tarla bitkilerinden şeker pancarı, buğday, arpa,
mısır, patates, ayçiçeği, yonca, fiğ, nohut, kuru fasulye, sebze türlerinden havuç,
domates meyve türlerinden elma, kiraz, vişne ve çilek üretimi KOP bölgesinin söz
sahibi olduğu belli başlı ürünlerdir.
Bitkisel üretimin ana unsuru olan tohumluk üretiminde de KOP bölgesi çoğu
tarla bitkisinde birinci sırada yer almaktadır ve şu anda ülkemizin tohumluk üretim
merkezi haline gelmiştir. Büyük bir tarımsal potansiyele sahip olan ülkemizde
tohum yetiştiriciliği için uygun iklim, toprak ve diğer üretim faktörleri uygun
olmasına rağmen Türkiye ne yazık ki Dünyada ön sıralarda yer alamamaktadır.
Fakat son yıllarda tohumculuk alanında da ülkemiz önemli mesafeler almaya
başlamış ve ihracatımız 100 milyon doların üzerine çıkmıştır. Ülkemizde
tohumculuk konusunda en uygun iklim, toprak ve alt yapı imkanına sahip olan
bölgelerin başında KOP bölgesi gelmektedir. KOP bölgesinde faaliyet gösteren 70
dolayında tohum firması yanında çok sayıda uluslararası tohum firması bölgede
üretim yapmaktadır. KOP Bölgesinde patates, arpa, aspir, hibrit ayçiçeği, bakla,
bamya, bezelye, biber, börülce, buğday, çavdar, çayır düğmesi, domates, fasulye,
fiğ, hıyar, ıspanak, kabak, karpuz, kavun, korunga, kereviz, kılçıksız brom, marul,
mercimek, hibrit mısır, otlak ayrığı, nohut, patlıcan, pırasa, şekerpancarı, tritikale,
turp, tere, sorgum, yem bezelyesi, yonca ve yulaf gibi 30’un üzerinde tarla ve
sebze türünün tohumculuğu yapılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, KOP bölgesinin tohumculuk açısından tarımsal
kaynaklarını ve üretim potansiyelini ortaya koymak ve buna dayalı olarak
bölgenin tohumculuk kapsamında bitkisel üretim için gelişme hedef ve
stratejilerini belirleyerek, tohumculuk alanında kaynakların etkin ve daha verimli
kullanılmasına katkı sağlamaktır

Süleyman SOYLU*
Bayram SADE**

Anahtar Kelimeler: KOP, bitkisel üretim, tohum, tohumculuk

1. GİRİŞ
KOP Bölgesi (Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illeri ) sahip olduğu yaklaşık
3 milyon hektarlık geniş tarım alanları, farklı agro ekolojik bölgeler, sulama
imkanları, coğrafi konumu ile ülkemizin en önemli tarım bölgesi olarak kabul
edilmektedir. KOP bölgesi başta buğday, arpa, şeker pancarı, kuru fasulye, patates,
ayçiçeği, haşhaş, kimyon, aspir gibi tarla bitkileri olmak üzere bir çok tarla bitkisi
yanında, çok sayıda sebze ve meyve türlerinin üretiminde söz sahibi olan bir tarım
bölgesidir. KOP bölgesi başta Konya ili olmak üzere sadece bitkisel üretimde değil
aynı zamanda bitkisel üretimin ana unsuru olan tohum üretiminde Türkiye’de ilk
sırada yer almaktadır. Günümüzde bitki yetiştirmede uygulanan tekniklerin ve
kullanılan materyalin pek çoğu, aslında tohumda var olan genetik ve fizyolojik
potansiyelin tam olarak ortaya çıkmasına imkan sağlamak içindir. Gübreleme,
çapalama, sulama, ilaçlama vb. gibi bitki yetiştirme uygulamalarından hiç birisi,
üretimi artırmada tohum tarafından belirlenen genetik limitin ötesinde bir
katkıda bulunamaz. Bir bitkinin ortaya koyduğu verim veya ürün kalitesi o bitkiyi
yetiştirmede kullanılan tohumun taşıdığı potansiyel ile yakından ilgilidir (Soylu,
2013)
Islah edilmiş kaliteli tohumlukların tarımda kullanılması hem tarımsal
işletmeler hem de bölgesel ve ülkesel ekonomiler açısından kayda değer faydalar
temin etmektedir. Bunlardan bazıları verim ve kalite artışları gibi bitkisel üretimde
gerçekleşen kazanımlar, bazıları ise, tarımın ve ekonominin diğer sektörlerinde
* Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,Tarla Bitkileri Bölümü, ssoylu@selcuk.edu.tr
** Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, sbayram@selcuk.edu.tr
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faktör verimliliği, istihdam ve topyekun üretimi artırmaya yönelik olumlu ancak
dolaylı etkilerdir. Tarımsal işletme seviyesinde ele alındığında zaman, ıslah
edilmiş tohumluklar verimliliği artırmada, üretim riskini azaltma ve netice olarak
çiftçi gelirini artırma imkanı sağlamaktadır. Buna ilave olarak, üstün nitelikli ve
kaliteli tohumluklar, bitkisel ürünleri doğrudan kullanan tüketiciler ve hammadde
olarak işleyen sanayiciler için ucuz ve kaliteli ürünlerin kolayca tedariki anlamına
gelmektedir (Sade ve Soylu 2012).

1870-1880 yılları arasında bazı yabancı demiryolu şirketleri demir yolu hattı
boyunca tahıl ve pamuk tohumluğu dağıtmıştır. 1913 yılında şeker pancarı
tohumları getirilerek üretime başlanmış, 1925 yılında Tohum Islah ve Üretme
İstasyonları kurulmuş, yurt dışından “anaç kademe” pancar tohumluğu ithal
edilmiştir. 1950 Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ-TİGEM) ler kurulmuştur. 1950 li
yıllarda tohum kalite ve sistem kurulması çalışmaları başlamış, 1953 yılında Tahıl
Kontrol ve Sertifikasyon merkezi kurulmuş, 1959 Şeker Şirketi ile KWS ortaklık
kurulmuş, 1960 Bölge Çeşit Deneme Müdürlüğü, 1961 İlk özel tohumculuk
şirketi (Beta) kurulmuştur. 1978 İkinci özel tohumculuk şirketi (MAY) kurulmuştur.
1963 yılında 308 sayılı “Tohumluk Tescil,Kontrol ve Sertifikasyon Kanunu” nun
yürürlüğe girmiş, 1963 Türkiye ISTA’ya 1968 yılında OECD tohum sertifikasyon
sistemine üye olmuştur. Türkiye’de 1983 -1984 tohum fiyatları ve ithalatı serbest
bırakılmıştır. Bu yıldan sonra ülkemizde tohum’da serbest piyasa koşulları ve
özel sektör ağırlıklı tohum üretimi ve ticareti gelişmeye başlamıştır. Türkiye 19891997 bazı bitki türlerinde AB ile eşdeğerlilik ve 1998 ISF üyeliği gerçekleştirmiştir.
Türkiye 2001 yılında TTSMM lab. ISTA tarafından 124 bitki türünde Uluslar arası
akreditasyonu gerçekleştirmiştir. 2004’te 5042 Sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerinin Islahçı
Hakları Kanunu, 2006’da 5553 “Tohumculuk Kanunu yürürlüğe girmiştir. Türkiye
2007 Sebze Tohumları OECD sistemine dahil edilmiş, 18 Kasım 2007 UPOV’a
üye olmuş, 2008 yılında Alt Birlikler ve Türkiye Tohumcular Birliğinin Kurulmuş
, 2010’da 5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu, 2010 yılında 5996 Sayılı Vet.Hiz.Bit.
Sağ.Gıda ve Yem Kanunu kabul edilip yürürlüğe girmiştir (Yılmaz 2011). Yukarıda
kısa tarihçesi verilen ülkemizdeki tohum tarihçesi incelendiğinde son 10-15 yılda
ülkemizin tohumculuk alanında gerek kanuni gerekse diğer alanlarda çok büyük
gelişmeler kaydetmiştir (Soylu 2013).

Bir bölgenin tohumluk üretimine uygunluğu onun iklim yapısı ile de çok
yakından ilgilidir. Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi doğrudan etkileyen
faktörlerden bir tanesi tohumluktur. Dünyada ve ülkemizde ekim alanları giderek
daralmaktadır. Günümüzde ekim alanlarını artırarak üretimi çoğaltmak mümkün
gözükmemektedir. Bunun sonucunda üretimi artırmanın tek yolu, gelişmiş
ülkelerde olduğu gibi tüm girdilerin en iyi şekilde kombine edilerek çiftçiye
sunulmasıdır. Şüphesiz bu kombinasyondaki en önemli unsur, kaliteli tohumluk
kullanımıdır. KOP bölgesinin tohumluk üretimi için uygun olmasının en önemli
nedenleri şunlardır;
*Ekolojinin özellikle yabancı tozlaşan bitkiler için uygun olması,
*Özellikle yabancı tozlaşan bitkiler için izole ve temiz alan potansiyeli,
*Kamu ve özel sektör ıslah Ar-Ge birikimi,
*Coğrafi konumu,
*Geniş ve sulanabilir arazilerin çok olması,
* İklim yapısının çoğu bitki türü için uygun olması (Yıldız 2011)
Gerek dünya gündemini gerekse ülkemiz gündemini oldukça meşgul eden
iklim değişikliği, günümüzün en önemli çevre ve ekonomik problemleri arasında
en ön sıralarda yerini almaya devam etmektedir. Bu durum Bölgenin tohumculuk
konusundaki kapasitesini ve performansını da yakından etkilemektedir Bu
çalışmanın amacı, KOP bölgesinin tohumculuk açısından tarımsal kaynaklarını ve
üretim potansiyelini ortaya koymak ve buna dayalı olarak bölgenin tohumculuk
kapsamında bitkisel üretim için gelişme hedef ve stratejilerini belirleyerek, iklim
değişiklilerine karşılık tohumculuk alanında kaynakların etkin ve daha verimli
kullanılmasına katkı sağlamaktır. Tohumluk üretimi dünyada ve ülkemizde
büyük oranda açık alanlarda yapılması nedeniyle tohumluk üretimin temel
değişkeni iklim olmaktadır. Her bitki türünün iklim istekleri farklı olduğu gibi
görülen iklim değişikliklerine tepkileri de farklı olmaktadır. Dolayısıyla, bölgedeki
tohumculuk faaliyetleri diğer faktörler yanında doğrudan iklim ile de yakından
ilişkili olmaktadır. KOP Bölgesinde tohumluk üretimlerinde artık değişen iklim
koşullarına göre tohumluk üretimini sürekli hale getirmek, tohumluk firmalarının
ve tohumluk üreticinin bu iklim değişiminden en az etkilenmesini sağlamak çok
önemli hale gelmiştir (Soylu ve Sade 2012).
KOP bölgesinde yer alan dört il içerisinde Konya ili Tohumculukta en önde gelen
önemli bir tohum üssüdür. Konya ilinde yer alan 60’ın üzerindeki tohum firması
KOP bölgesinin lokomotifi konumundadır. Niğde, Karaman ve Aksaray illeri ise
payları düşük olmakla birlikte Konya ilini takip etmektedir. Bu makalede Mevcut
istatistiki verilerden yararlanılarak KOP illerinin tohumculuk açısından mevcut
durumunun tespiti, potansiyelleri ve yapılması gereken hususlar, bölgenin iklim
yapısına uygun bitki türleri ve çeşitleri belirlenerek KOP bölgesinin tohumculuk
alanında bir merkez olması için yapılması gerekenler üzerinde durulmuştur.

2. TÜRKİYE’ DE TOHUMCULUĞUN TARİHİ, DURUMU VE TİCARETİ
Türkiye’de tohumculuğun tarihi 1925 yılı öncesinde 1860 ABD den pamuk
tohumluğu, ithal edilmesi ve Ege ve Çukurova’da dağıtılması ile başlamıştır.
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Türkiye’nin 2002 yılındaki tohumluk ithalatı değeri 55,3 milyon dolar iken 2012
yılında %257 artarak 197,6 milyon dolara ulaşmıştır. İhracatı ise 2002 yılında 17,3
milyon dolar iken 2012 yılında %597 artarak 120,8 milyon dolara yükselmiştir.
Bu durum ihracatın ithalata göre daha fazla bir artış trendinde olduğunu
göstermektedir. Ülkemizin tohumluk ihracatının ithalatı karşılama oranı 2002
yılında %31,3 iken bu oran 2012 yılında %61,1’e yükselmiştir (Anonim 2012).
Ülkemizde halen 600’ün üzerinde lisanslı tohum üretim firmasının bulunduğu
sektörde özel sektörün toplam tohum üretimi içindeki payı ise yüzde 55’leri buldu.
Halen Türkiye’de 6000’in üzerinde tescilli çeşit bulunmaktadır. Bunların 4000’den
fazlası ise özel sektöre ait bulunmaktadır.
2012 yılı tohumluk ihracat değerinin en önemli kalemini %49 ile ayçiçeği
tohumu oluştururken, bunu %24 ile hibrit mısır, %10 ile sebze bitkileri, %7 ile
pamuk, %6 ile buğday izlemekte ve kalan %4’ünü ise diğer çeşitler oluşturmaktadır.
Gıda Tarım ve Hayvancılık verilerine göre Türkiye’nin 2002 yılında tohumluk
ithalatı 55,3 milyon dolar iken 2012 yılında 198 milyon dolara ulaşmıştır. 2012
yılı tohumluk ithalat değerinin en önemli kalemini %65 ile sebze tohumu
oluştururken, bunu %9 ile hibrit mısır, %7 ile patates, %4 ile yem bitkileri, %4
ile çim ve çayır otu izlemekte ve kalan %11’ini ise diğer çeşitler oluşturmaktadır
(Anonim 2012)
Son yıllarda ülkemizde üretilen mısır, ayçiçeği ve pamuk sertifikalı tohumlukları
yüksek kaliteye sahip olması nedeniyle dış pazarda her yıl artan oranda rağbet
görmekte, bunun yanında domates, biber, salatalık, kavun, karpuz olarak sebze
tohumluğu ihracatı da artmaktadır.
Türkiye 20 yıl öncesine kadar gıda alanındaki üretiminin neredeyse tamamını
ithal tohumla yaparken, yerlileşme oranı geçtiğimiz yıl bazı bitki türlerinde yüzde
95’lere ulaşmıştır. 2023 ihracat stratejisi kapsamında 15 milyar dolarlık ihracat ile
ilk 5’e girmeyi hedefleyen tarım sektörü, yatırıma tohumdan başlamıştır. 10 yıl
öncesine kadar İsrail ve Hollanda’dan gelen hibrit tohumlar üretimin ana çıtasını
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oluştururken, bu alandaki yerlileşme çalışmaları bazı ürünlerde yüzde 95’lere
ulaştı. 10 yıl öncesinde yüzde 5-10 arasında değişen yerli çeşit kullanma oranı,
geçtiğimiz yıl itibari ile ekmeklik buğdayda yüzde 95, makarnalık buğdayda
yüzde 98, arpada yüzde 99, pamukta ise yüzde 43, sebzede ise yüzde 50’nin
üzerine çıkmıştır (Soylu 2013).

büyük çoğunluğu açık alanlarda yapılması nedeniyle iklim ve tarımsal arazi varlığı
o bölgenin tohumluk üretim ve potansiyelini de belirleyen temel faktörlerden
biri olmaktadır.

Tablo1. 2013 Yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Çiftçilere Verilen
Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği

Buğday

7,5 TL/da

Arpa, tritikale, yulaf, çavdar

6 TL/da

Çeltik, yerfıstığı, yonca

8 TL/da

Nohut, kurufasulye, mercimek

10 TL/da

Susam, kanola, aspir

4 TL/da

Patates

40 TL/da

Korunga, fiğ

5 TL/da

Soya

20 TL/da

KOP Bölgesi dahilinde 5 adet akarsu havzası mevcut olup, Konya Kapalı
Havzasının tamamı, diğer havzaların ise bir kısmı bölge sınırları içerisinde
kalmaktadır.

Tablo 2. Dünyada ve Türkiye’de İç Ticarete Konu Olan Toplam Tohumluk Değeri

Dünya

Türkiye

Türkiyenin Payı (%)

45 milyar dolar

750 milyon dolar

1.7

Tablo 3. Türkiye’nin tohumluk ithalat ve ihracat değeri (1000 dolar)

2002

2005

2007

2009

2011

KOP illeri sahip olduğu tarım arazisi varlığı ile önemli bir arazi potansiyeline
sahiptir. KOP Bölgesi 2012 istatistiklerine göre toplam 2.850.594 ha tarım arazisine
sahiptir. KOP Bölgesindeki tarıma elverişli arazinin % 65.90 gibi en büyük kısmı
Konya ilinde yer alırken, diğer üç il ise % 10-13 arasında değişen oranlarda
birbirine yakın pay almaktadır ( Tablo 4) KOP bölgesinde mevcut işlenebilir tarım
arazilerinin % 94.52 gibi büyük bölümü tarla bitkilerine tahsis edilmektedir.
Diğer taraftan ekilebilir alanların % 3.77 ’sını meyve ve bağ alanları, % 1.69’unu
ise sebze alanları oluşturmaktadır (Tablo 6). KOP bölgesinde özellikle kuru tarım
yapılan alanlarda nadas uygulamasının yaygın olması nedeni ile ekilebilir arazinin
% 32.26’sı nadasa bırakılmaktadır.

KOP BÖLGESİNİN
TOHUMCULUKTAKİ
YERİ VE ÖNEMİ

2012

İthalat

55.292

89.597

130.581

158.366

178.121

197.649

İhracat

17.320

26.981

49.886

70.766

108.948

120.796

Fark

37.972

62.616

80.695

87.600

69.173

76.853

İhracatın
ithalatı
karş. oranı
(%)

31

30

38

45

61

61

Türkiye’ de en fazla buğday, arpa, şeker pancarı, patates, pamuk, hibrit
ayçiçeği, hibrit mısır, soya ve hibrit sebzeler gibi bitki türlerinin tohumculuğu
yapılmaktadır. Bu ürünler ayrıca ihracat, ithalat ve iç pazarda potansiyel bir yere
sahiptirler.
Ülkemizin bu konuda sahip olduğu potansiyel pek çok dünya ülkelerinden
özellikle Avrupa ülkelerinden çok daha fazladır. Ancak çeşitli sebeplerle bu
potansiyel yeterince değerlendirilememektedir.
Sertifikalı tohumluk kullanım oranı pek çok tarla bitkisinde oldukça düşük
olup, bu durum başlangıçta %20-30 civarında verim kaybına yol açmakta ve daha
önce değinilmediği gibi tarım için kullanılan kaynak ve girdilerde verimsizliğe
yol açmaktadır (Sade ve Soylu 2012). Ülkemizde Tarım Bakanlığı tarafından
çiftçilerimize 2005 yılından beri sertifikalı tohum kullanım desteği verilmektedir.
2013 yılında verilen destek miktarları Tablo 1’de gösterilmiştir.
Ülkemizin tohumculuk için avantajlı ekolojik şartların, pek çok bitki türünün
gen merkezi olması avantajını kullanarak programlı bir tohumluk üretim atağını
gerçekleştirerek öncelikle ülke içinde sertifikalı tohumluk kullanım oranını %100’
lere çıkarmak ve daha sonrada tohumluk ticaretinden yüksek pay almanın
yollarını bulmak zorundayız.

3. KOP BÖLGESİNİN BİTKİSEL ÜRETİM VE TARIM ALANI
YÖNÜNDEN MEVCUT DURUMU

KOP Bölgesinde karasal iklim özellikleri hakimdir. Yazlar sıcak ve kurak; kışlar
soğuk ve yağışlıdır. Yağışlar genellikle kış aylarında kar, ilkbahar aylarında yağmur
şeklindedir.
KOP bölgesinin uzun yıllar yağış ortalaması 329,8 mm dir.. Türkiye’nin yıllık
yağış ortalaması ise 643,0 mm dir. KOP Kapalı Havzası Türkiye Ortalamasından
yaklaşık %51 daha az yağış almaktadır.
KOP Bölgesinde yer alan illerden Aksaray ili yüzölçümü 7.997 km² olup, KOP
Bölgesi illeri arasında alan büyüklüğü olarak 3.sırada yer almaktadır. Aksaray
ilinin 799.700 ha alanının, 655.933 ha (%82.0)’sı düzlük, 71.144 ha (%8.9)’u
dağlık, 72.623 ha (%9.1)’lik kısmı ise sulak alandan oluşmaktadır. Karaman ilinin
yüzölçümü 8.924 km² olup, KOP Bölgesi illeri arasında alan büyüklüğü olarak
2.sırada yer almaktadır. Karaman ilinin 892.400 ha alanının, 230.358 ha (%25.8)’i
düzlük, 658.039 ha (%73.7)’si dağlık, 4.003 ha (%0.4)’lük kısmı ise sulak alandan
oluşmaktadır. Konya İlinin yüzölçümü 41.001 km² olup, KOP Bölgesi illeri arasında
alan büyüklüğü olarak 1.sırada yer almaktadır. Konya İlinin 4.100.099 ha alanının,
2.601.248 ha (%63,4)’ü düzlük, 1.313.912 ha (%32,0)’lık kısmı dağlık, 184.939 ha
(%4.5)’i sulak alandan oluşmaktadır. Niğde ilinin yüzölçümü 7.400 km² olup, KOP
Bölgesi illeri arasında alan büyüklüğü olarak 4.sırada yer almaktadır. Niğde İlinin
394.326 ha (%53.3)’sı düzlük, 345.485 ha (%46.7)’si dağlık, 189 ha (%0)’lık kısmı ise
sulak alandan oluşmaktadır.
Tablo 4. KOP Bölgesinde yeralan illerin tarıma elverişli alan miktarı

Bölge

Tarıma Elverişli Alan (ha)

İllerin KOP Bölgsindeki Payı (%)

Aksaray

377.076

13.04

Karaman

317.721

10.99

Konya

1.904.438

65.90

Niğde

290.263

10.04

KOP

2.889.500

100

Türkiye

23.794.963
Tablo 5. KOP Bölgesi Kullanılabilir Su Kaynakları Potansiyeli ve Sulanan Arazi Miktarı

Konya

Karaman

Niğde

Aksaray

KOP
Bölgesi

Türkiye

KOP/TR
(%)

Kullanılabilir

2.848

390

439

Sulanan

532.564

76.091

108.156

357

4.034

112.000

3,6

118.281

835.092

5.420.000

15,4

KOP illerinde gerek tohumluk üretimi gerekse normal tarımsal üretimin
290
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KOP Bölgesinde bitkisel üretimi ve çeşitliliğini artırmak için alternatif bitki
türlerinin tarımının gelişmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sorunların çözümüne
yönelik olarak gerek tarla bitkileri gerekse bahçe bitkileri alanında son yıllarda
“alternatif ürün projeleri” uygulanmaya konulmuştur. KOP Bölgesinde ürün
çeşitliliğini ve tohumluk üretiminin daha da genişlemesinin önündeki en büyük
engel su sorunudur. KOP’un bitirilmesi durumunda ise yaklaşık 250.000 hektar
alan daha sulamaya açılacaktır. Bu alanlara ekonomik getirisi yüksek olan tarla
bitkilerinin üretimi ve tohumculuğu ile bölgeye uygun sebze ve meyve türleri
gibi bitki türlerinin ekimi yapılarak ürün çeşitliliği artırılabilir ve tahıl mono kültür
tarımının oluşturduğu olumsuzluklar giderilerek ve KOP Bölgesinde yapılan
tohumculuk ve bitkisel üretim miktarı önemli ölçüde artırılabilir (Soylu 2011).
KOP Bölgesinde toplamda halen 835.000 ha alanda sulu tarım yapılmaktadır.
KOP Bölgesindeki illere göre sulu tarım alanları Tablo 5’de verilmiştir (Babaoğlu
ve Ayan 2012)

bölümde ise meyve ve sebze bitkileri üretimi yapılmaktadır. Bu yüzden KOP
Bölgesinde tohumluk üretimi ve iklim yapısını incelerken tarla bitkileri türleri
açısından değerlendirmek gerekmektedir.

Tablo 6. Türkiye Geneli, KOP Bölgesi Tarım Alanlarının Kullanım Şekilleri (Anonim 2013a)

KOP Bölgesi tohumluk üretimi açısından son derece uygun bir iklime
sahiptir. Bölgede tarla ve bahçe bitkileri grubundan 30’dan fazla bitki türünün
tohumculuğu yapılmaktadır. Bu bitki türleri arpa, aspir, hibrit ayçiçeği, bakla,
bamya, bezelye, biber, börülce, buğday, çavdar, çayır düğmesi, domates, fasulye,
fiğ, hıyar, ıspanak, kabak, karpuz, kavun, korunga, kereviz, kılçıksız brom, marul,
mercimek, hibrit mısır, otlak ayrığı, nohut, patlıcan, pırasa, şekerpancarı, tritikale,
turp, tere, sorgum, yem bezelyesi, yonca ve yulafdır. Görüldüğü üzere çok geniş
bir yelpaze ürün grubunun tohumculuğu için uygun olduğunu göstermektedir.
Orta–düşük yağışlı bir ekolojiye sahip olan KOP Bölgesi pek çok bitki türünün
tohumculuğu için özellikle uygun ekolojiler olarak kabul edilmektedir. Fakat bu
durum ülkemizin her bölgesi için aynı değildir. Örneğin Güneydoğu Anadolu
bölgesinde yüksek sıcaklık ve düşük nispi nem bazı bitki türlerinin tohumculuğu
için kısıtlayıcı olabilir (Sade ve Soylu 2012).

Ürün Grubu

KOP BÖLGESİ
Ekim Alanı (ha)

TÜRKİYE

Oran (%)

Ekim Alanı (ha)

Oran (%)

Ekilen Tarla Alanı

1.799.093

62.26

15.464.452

66.99

Nadas Alanı

932.359

32.26

4.286.136

18.01

Sebze Alanı

48.909

1.69

826.596

5.34

Meyve Bağ ve Bah. Bit.
Alanı

109.056

3.77

3.212.988

13.50

Toplam Alan

2.889.500

100,00

23.794.963

100,00

Tohumluk üretimi KOP Bölgesinin büyük çoğunluğunda sulu koşullarda
yapılmaktadır. Bu yüzden Bölgenin potansiyel ilçelerini belirlerken sulama
imkânlarını da göz önünde bulundurmak gerekmektedir.
Tablo 7. Tarla Bitkileri Üretiminde (ton) KOP Bölgesinde 2012 Yılı Üretiminde Öne Çıkan Bitkiler (Anonim 2013a)

Bitki Türü

Konya

Karaman

Niğde

Aksaray

Türkiye

KOP/TR

Arpa

706.837

127.662

68.109

228.358

7.100.000

15.92

Buğday

1.570.660

182.544

180.821

257.879

20.100.000

10.90

Çavdar

21.333

10.549

43.154

17.635

370..000

25.04

Tritikale

2.693

685

1.424

440

105.000

4.99

Mısır (Tane)

312.059

112.624

383

9.506

4.600.000

9.44

Fasülye (Kuru)

56.582

38.888

10.816

4.744

200.000

55.51

Nohut

28.376

29.176

4.576

9.679

518.000

13.86

Patates

460.154

24.822

801.468

209.306

4.795.122

31.19

Aspir

1.794

749

-

285

19.945

14.17

Ayçiçeği Çerezlik)

4.178

1.975

49

4.869

170.000

6.51

Ayçiçeği (Yağlık)

210.792

18.360

7

30.535

1.200.000

21.64

Haşhaş (Tohum)

842

-

-

-

3844

21.90

Şekerpancarı

4.148.028

472.444

115.090

1.030.170

15.000.000

38.43

Mısır (Silajlık)

1.125.751

156.619

130.537

171.785

14.956.457

10.59

Yonca (Yeşil Ot)

1.080.923

151.531

152.985

208.735

11.536.328

13.81

Fiğ (Yeşil ot)

150.015

39.074

17.203

15.581

4.245.417

5.22

4. KOP BÖLGESİNİN TOHUMLUK ÜRETİMİ AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
KOP Bölgesinde işlenebilir tarım alanlarının yaklaşık % 94.52 gibi büyük bir
bölümünü tarla bitkileri ekilişleri ve nadas alanları oluşturmaktadır. Geri kalan
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KOP Bölgesi sahip olduğu geniş tarım alanları, farklı agro ekolojik alt bölgeler,
sulama imkanları, coğrafi konumu ile ülkemizin tarım merkezi olarak kabul
edilmektedir. KOP Bölgesi başta buğday, arpa, şeker pancarı, kuru fasulye, patates,
ayçiçeği, haşhaş, kimyon, aspir gibi tarla bitkileri olmak üzere bir çok tarla bitkisi
yanında, çok sayıda sebze ve meyve türlerinin üretiminin gerçekleştirildiği tarım
bölgesidir. KOP Bölgesinde tohumculuk faaliyetlerini kısıtlayan en önemli faktör
sudur. Bölgede tohumluk üretim deseninde yer alan bitkilerin su ihtiyacı; yağış
+ sulama ile karşılanmaktadır. Uzun yıllar dünya yıllık yağış ortalaması 1000mm,
Türkiye’de 643mm, KOP Bölge ortalaması ise : 329,8 mm dir. KOP Bölgesinde
sulanan alan miktarı 835.092 hektardır. Bu alan KOP Bölgesindeki tarım alanlarının
% 29’unu oluşturmaktadır.

KOP BÖLGESİNİN
TOHUMCULUKTAKİ
YERİ VE ÖNEMİ

KOP Bölgesinde yetersiz yağış problemi, sulamayla çözüldüğü takdirde tarla
bitkilerinde pek çok bitki türünün tohumculuğunun başarılı olarak yapılabileceği
alanlardır.
Bu bölgelerin kıraç alanlarında ise kurağa ve bazılarında kışa dayanıklı
olan bitki türlerinin örneğin; serin iklim tahılları (buğday, arpa, yulaf, çavdar ve
tritikale), bazı yağ bitkileri (ayçiçeği, haşhaş, aspir, kolza) ve endüstri bitkileri
(kimyon, çemen, çörekotu…) ile yemeklik dane baklagiller (nohut, mercimek) ve
baklagil yem bitkileri (fiğ türleri, yembezelyesi…) tohumculuğu yapılabilir.
Tohumculuk yapılan KOP Bölgesi topraklarında kireç yüksek ve organik
madde yetersizdir. Bu da bazı beslenme problemlerini beraberinde getirmektedir.
Bu problemler toprağa organik madde (çiftlik gübresi ve yeşil gübreleme)
uygulaması ile kalıcı olarak, eksik olan makro ve mikro besin elementlerinin
gübreleme ile verilmesi ile kısmen çözümlenebilir. KOP Bölgesinde ayçiçeği gibi
fazla izolasyon mesafesi isteyen (2000-3000 m) bitkiler için yeterli izolasyonu
sağlamak daha kolaydır.
Konya ili sahip olduğu özellikler ile tohum üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer
almaktadır. Bölgede son yıllarda tohumculuk alanında faaliyet gösteren firma
ve kurumların artması bölgeyi tohumculuk merkezi haline getirmiş ve buğday,
arpa, patates, hibrit ayçiçeği, hibrit mısır, yem bitkileri, yemeklik tane baklagiller,
aspir gibi tarla bitkileri ile bazı sebze türleri tohumluğu ve meyve fidanı üretimi
bölgede çok yayılmıştır.
Konya Ülkemizde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yetki almış toplam
650 dolayındaki firmanın 70 civarındakini başta Konya firmaları olmak üzere KOP
bölgesindeki firmalar oluşturmaktadır. Bunun yanında kuruluş bölgesi başka
illerde gözüken çok sayıda firmada bölgede sözleşmeli modelle tohumluk üretimi
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yapmaktadır. KOP Bölgesinde fidan, fide, süs bitkileri ve doku kültürü konularında
faaliyet gösteren firma sayının toplamının 10 olduğu dikkate alındığında KOP
Bölgesinin rekabet gücünün en yüksek olduğu alan tarla bitkileri tohumculuğu
olduğu görülmektedir. Bununla birlikte bölge ekolojisine uygun bazı sebze
türlerinin tohumculuğu da bölgede uygun şekilde yapılmaktadır.

KOP Bölgesinde Konya sahip olduğu altyapı ve potansiyel ile tohumculukta
en başta yer almaktadır. Konya ili tohumculukta sahip olduğu önemli yeri
2011 Konya’ ve 2012 yılında tohumculuk fuarı düzenleyerek taçlandırmıştır.
Yüz dolayında yerli ve yabancı tohumculuk firması ve kamu sektörü bu fuarlara
katılmış ve Konya’nın tohumculuk sektörünün merkezi olduğu bu organizasyonla
tescillenmiştir. Konya ilinde önceleri sadece Altınova, Konuklar ve Gözlü Tarım
İşletme Müdürlüklerinde hububat tohumluğu üretimi yapılırken, özel sektörün
tohumculuğa girmesi ile son 10 yıl içerisinde tohumculuğun en fazla yapıldığı il
olarak, Konya tohumculukta önemli bir üretim merkezi haline gelmiştir. Buğday,
arpa, patates, hibrit ayçiçeği, hibrit mısır, haşhaş, yem bitkileri, yemeklik tane
baklagiller, aspir, bazı sebze türleri ,meyve fidanı , lale soğanı gibi bitki türlerinin
tohumluk üretiminde Konya ilk sıralarda yer almaktadır. Niğde, Karaman ve
Aksaray illleride Konya ilinin hızını yakalamak için çaba göstermektedir. Konya
ili 2010 yılında Türkiye tohumluk üretiminde buğdayın % 20.10’u, arpanın %
32.80’i, patatesin % 43.60’ı, hibrit ayçiçeğinin % 75,00’i, hibrit mısırın % 3.5’i
yem bitkilerinin % 26.30, haşhaşın % 13’’ünü gerçekleştirmektedir (Yıldız 2011).
Tesisleri ve merkezleri Konya dışında olan bir çok firma da üretimlerini Konya
ilinde yapıp, sertifikalandırma ve paketleme işlemlerini Konya dışında yaptıkları
için Konya’nın gerçek payında da bazen yanılmalar olabilmektedir.

Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi doğrudan etkileyen faktörlerden
bir tanesi tohumluktur. Dünyada ve ülkemizde ekim alanları giderek
daralmaktadır. Günümüzde ekim alanlarını artırarak üretimi çoğaltmak mümkün
gözükmemektedir. Bunun sonucunda üretimi artırmanın tek yolu, gelişmiş
ülkelerde olduğu gibi tüm girdilerin en iyi şekilde kombine edilerek çiftçiye
sunulmasıdır. Şüphesiz bu kombinasyondaki en önemli unsur, kaliteli tohumluk
kullanımıdır.
Tablo 7. KOP Bölgesinde 2012 Yılında Yurtiçi Dağıtım için (ihracat dahil değil) Üretimi Yapılan Bazı bitki Türlerine ait
Tohumluk Miktarları (Anonim 2013b)

Bitki Türü

Üretim (ton)

Bitki Türü

Üretim (ton)

Bitki Türü

Üretim (ton)

Arpa

15.682

Çavdar

66

Mercimek

2.55

Ayçiçeği

6.873

Biber

1.4

Mısır

580

Aspir

306

Fasülye

123

Nohut

155

Bakla

4

Fiğ

280

Patates

58.162

Bamya

0.46

Ispanak

0.86

patlıcan

0.15

Buğday

59.983

Karpuz

0.095

Tritikale

277

Domates

0.57

Kavun

0.26

Yonca

786

Hıyar

0.25

lahana

0.1

Korunga

0.85

Bezelye

90

Marul

0.09

Tablo 4. Türkiye’de Sertifikalı Tohumluk Üretimlerinin İhtiyaçları Karşılama Oranı (Anonim, 2013c)

TÜRLER

2002 YILI
Üretim
(ton)
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İhtiyaç (ton)

2012 YILI
Karşılama
oranı (%)

Üretim
(ton)

İhtiyaç (ton)

Karşılama
oranı (%)

Buğday

80.107

540.000

14,8

327.924

501.976

65,3

Arpa

4.376

200.667

2,2

43.162

183.251

23,5

Hibrit Mısır

15.896

11.840

134,3

32.796

12.452

263,3

Çeltik

1.293

6.675

19,4

8.627

11.972

72

Hibrit
Ayçiçeği

4.575

2.336

195,8

14.732

2.418

609,2

Soya

595

947

62,8

2.248

2.844

79

Kanola

20

328

6,1

12
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4,1

Yerfıstığı

1

1.267

0,1

147

1.869

7,8

Ş. Pancarı

1.421

1.298

109,5

1.166

1.126

103,5

Pamuk

11.585

8.400

137,9

23.074

9.770

236,1

Nohut

198

15.198

1,3

1.239

13.875

8.9

Kuru
FasülyeFasulye

29

3.164

0,9

-

3.106

-

Mercimek

14

6.313

0,2

894

7.826

11,4

Yonca

269

2.846

9,5

670

3.371

19,8

Korunga

411

4.024

10,2

2

5.236

0,03

Fiğ

1.246

8.452

14,7

876

10.250

8,5

Patates

21.375

217.228

9,8

185.485

260.438

71,2
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KOP Bölgesinde TİGEM’e bağlı Konya ili sınırları içerisinde Konuklar, Gözlüş
ve Altınova Tarım İşletmeleri, Niğde il sınırları içerisinde Koçaş Tarım İşletmesi
Müdürlükleri bulunmaktadır. Bunlar bölgedeki üreticilerini tohumluk ihtiyacını
karşılamakta ve uyguladıkları modern tarım tekniklerini KOP Bölgesi genelinde
yayılmasına katkıda bulunmaktadırlar. KOP Bölgesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığından yetkili 60’ Konya, 4’ü Niğde ve Aksarayda olmak üzere 70 dolayında
tohum üretici firma alanda, tohumluk üretimi yapmaktadır. Bunun dışında
KOP Bölgesi dışında merkezi bulunan çok sayıda özel tohumculuk şirketlerinin
bölgede yoğun olarak sözleşmeli ve tohumluk üretiminde bulunmalarının nedeni
yukarıda sıralanan ekolojik avantajların yanı sıra, yabancı döllenen ayçiçeği, mısır,
yonca, şeker pancarı gibi bitkilerde izole alan bulma kolaylığının da büyük payı
bulunmaktadır. Yeni tohumculuk kanununda “izole tohumluk üretim alanlarının”
belirlenmesinin hükme bağlanması ile birlikte, KOP Bölgesinin geniş üretim
alanlarına sahip beldeleri ayçiçeği, mısır, yonca gibi izole alan isteyen yabancı
döllenen bir çok bitkinin tohumluk üretim merkezi haline gelecektir. KOP
Bölgesinde ayrıca bir üretici örgütleri olan Tarım Kredi Kooperatifleri Konya ve
Pankobirlik de sözleşmeli tohumluk üretimi yapmaktadır.
2012 yılında Bakanlığın yaptığı Sertifikasyon hizmetlerinde yetki devri
yönetmenliği çerçevesinde KOP bölgesinde Konya’da Konya Ticaret Borsası , Beta
Ziraat ve Tasaco Tarım A.Ş. firmaları sertifikasyon hizmeti vermeye başlamışlardır.
Bu sayede hasat sonrası tohumlukların kısa sürede hazırlanıp, sertifikalandırma
işlemlerinin tamamlanıp, kısa sürede çiftçiye ulaşması sağlanmaktadır. Bu
durum Konya ilinin yalnız tohumluk üretiminde değil, tohumluğun işlenmesi
ve sertifikasyon hizmetleri konusunda da bir merkez olma yolunda ilerlediğini
göstermektedir.
KOP Bölgesinde başta hibrit ayçiçeği, buğday, arpa, patates ve yonca olmak
üzere pek çok tarla ve sebze türlerinin tohumculuğu yapılmaktadır. KOP Bölgesinde
faaliyet gösteren 70 dolayında tohum firması Türkiye tohumculuğunun en az %
15’ni KOP bölgesinde yaptığını söyleyebiliriz. Bir çok firmanın da üretimi KOP
Bölgesinde yapıp sertifikasyon ve paketleme işlemlerini KOP Bölgesi dışında
tesislerinin bulunduğu illerde yaptığı ve bir kısım tohumunda ihraç edildiği göz
önüne alındığında KOP Bölgesinin genel tohumculuktaki payının % 20’lerin
üzerinde olduğunu rahatlıkla belirtebiliriz.
Bölgede tarımsal potansiyelden en üst seviyede faydalanmak, sadece bitkisel
üretimden değil, üreticilerin ve tarımla ilgili işletmelerin bitkisel üretimin ana
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unsuru olan tohumluk ve tohumluk üretimi konusunda bölgenin imkan ve
potansiyellerini en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamayı ve modern üretim
tekniklerini benimsemelerini ilgili teşvik ve destekleme araçlarıyla desteklemeyi
gerektirmektedir. Konya Ovaları Projesi kapsamında yatırımlar hız kazanmıştır;
Ayrıca proje kapsamında detaylı bir eylem planı ile bölgede yapılması gereken
detay çalışmalara yönelik bir eylem planı hazırlanmıştır. Bu yatırımlar bölgedeki
tohumculuk faaliyetleri için alt yapıyı güçlendirecektir. Türkiye ve Dünyada
Konya ilinin tohumculuk alanında rekabet gücüne doğrudan katkıda bulunacak
şekilde; bölgenin iklim yapısının imkan verdiği ve ticari değeri yüksek bitki
türlerinin tohumluk üretiminin artırılması amacıyla maliyet etkin bir biçimde
sulama yatırımları ve tarım işletmelerinde gözlenen arazi parçalılığı sorununun
hafifletilmesine yönelik olarak toplulaştırma yatırımlarının yaygınlaştırılması çok
önemlidir. Konya Bölgesinde faaliyet gösteren ve imkanları kısıtlı işletmelerin
kaynak ihtiyacının giderilmesine yönelik olarak uygun finansman araçlarının
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması bölgedeki tohumculuk faaliyetlerinin artırılması
ve geliştirilmesi için öncelikli hedefler olmalıdır. Bölgenin iklim ve toprak yapısına
uygun bitki türlerinin ve biyoçeşitliliğin korunması, bölgede yaygın üretimi
yapılan 25-30 dolayında bitki türlerinin tohumculuk alanında markalaşması
(Ayçiçeği, buğday, arpa, patates vb.) büyük önem arzetmektedir.
KOP Bölgesinde 932.359 ha dolayında nadas alanı mevcuttur. Bu alanları
özellikle tohumculuk alanında üretime kazandırdığımız zaman ülke tarımına çok
büyük katkı yapacaktır. KOP Bölgesindeki 330 mm dolayındaki ortalama yağış
zorunlu olarak nadas-tahıl münavebesini doğurmaktadır. Bizim tohumculuk
alanında da bu alanlarda ne tür üretim teknikleri yapılabileceği konularında
kapsamlı projeler ve araştırmalar yapılmalıdır. Son yıllarda iklim değişikliği
ile yıllık yağış değişmemesine rağmen düşen yağışın dağılımında önemli
değişiklikler görülmekte bu durumda bu alanlarda bitkisel üretimde çeşitli riskler
oluşturmaktadır. Bu alanları üretime kazandırmanın en kolay yolu bu alanların
sulama imkanına kavuşturulmasıdır. KOP ile gelecek suyun bir kısmı bu alanlara
geldiğinde veya bu bölgelerdeki mevcut su kaynaklarının doğru kullanımı ile
daha fazla alanda sulama yapmak ve dolayısı ile üretim yapmak mümkün olacaktır.
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ÖZET
Sulama mekanizasyonu, sulamada makine ve enerji kullanılması anlamına
gelmektedir. Sulama mekanizasyonu düzeyini belirlemek için birçok gösterge
kullanılmaktadır. Bu çalışmada KOP bölgesi ve illerinde daha önce yapılmış birçok
çalışma incelenerek, bölgenin sulama mekanizasyon düzeyi göstergelerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır.
Sulama mekanizasyon düzeyi göstergelerinden bazıları:
Konya ili ve derin kuyu sulama pompaj tesisleri için, sulanan alan başına düşen
motor gücü 0,938 kW/ha, debi 0,875 L/s/ha, pompaj tesisi başına düşen motor
gücü 39,50 kW/Pompa, debi 36,83 L/s/Pompa, sulanan alan 42,10 ha/Pompa ve
çiftçi sayısı 9,66 Çiftçi/Pompa olarak belirlenmiştir.
KOP bölgesi sulamalarında, su kaynağı, pompa, motor ve sulama yöntemine
göre sulama suyu özgül enerji tüketimi 0,175 kWh/m3’den başlayıp 1,76 kWh/m3’e
kadar 10 kata varan farklılık bulunmaktadır. Bu veriler göstermektedir ki bölgede
yapılan sulu tarımda, sulama girdi enerji maliyeti, toplam girdi maliyetleri içinde
çok yüksek düzeyde (%30-60 üzeri) olabilmektedir.
Sulamada kullanılan pompaların pompa verimleri %40–60 arasında
değişmektedir. Ciddi firmalar bu değeri %70–80 düzeyine çıkarmışlardır.
Elektrik motorlarının verimi %80–90 arasında değişmektedir. Uygun olmayan
motor seçimlerinde motor verimleri %60’lara kadar düşebilmektedir. Sulama
pompalarının performans deneylerinde elde edilen ve en yüksek verimdeki özgül
enerji tüketimleri dalgıç ve AC ile tahrik edilen pompalarda sırasıyla 4–6 Wh/m4,
PTO ile tahrik edilen pompalarda ise 40–60 Wh/m4 düzeyindedir.

Sedat ÇALIŞIR*

Sulamada optimum su ve enerji kullanımı için, var olan su kaynağı, toprak,
bitki, sulama yöntemi, enerji ve yönetişim sorunlarının ilgili paydaşlarca doğru
veri ve bilimsel yaklaşımlara göre en kısa sürede çözümlenmesi gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Sulama, sulama pompaları, derin kuyu sulama pompaj
tesisleri, sulama mekanizasyonu, sulama suyu özgül enerji tüketimi, sulama
yöntemleri.

1. GİRİŞ
Tarımsal üretim, artan nüfusun besinsel ihtiyaçlarını karşılamak için
vazgeçilmezlik derecesinde önem taşımaktadır. Ancak tarımsal üretimin; doğaya
bağımlı, canlı materyal ile uğraş, zamanlılık ve sürdürülebilirlilik gibi özel kanunları
bulunmaktadır. Ayrıca birim alandan maksimum verim ve net kazanç elde etmek
gibi de amaçları söz konusudur.
Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edebilmek için kaliteli
tohumluk, mekanizasyon, ilaçlama, gübreleme, sulama, eğitim gibi birçok
teknolojik uygulamalara gerek vardır. Her teknolojik uygulama girdi maliyetlerini
önemli düzeyde yükseltmektedir. Bu teknolojik uygulamalardan biri de hiç
şüphesiz sulamadır. Sulama özellikle bazı ürün, toprak ve iklim koşullarına
bağlı olarak birim alandan elde edilen ürün miktarının artırılmasında 3-10 kat
etkili olduğu bilinmektedir. Çünkü bitkiler, CO2 ve H2O kullanarak hidrokarbon
bileşikleri (CH2O) ve oksijen (O2) üreten fabrikalardır (CO2 + H2O → CH2O + O2). Bu
yüzden su kullanmadan bitkisel üretimden bahsetmek mümkün değildir. Bitkiler
genel olarak 1 kg organik madde üretimi için 2 kg CO2 kullanarak 1,5 kg O2 serbest
bırakmaktadır. Bu bağlamda örneğin şekerpancarı, 12-15 t/ha ana ürün ve 3-5 t/
ha da yan ürün olmak üzere toplam ortalama 18 t/ha biyokütle üretirken, 36 t/ha
CO2 kullanmakta ve çevreye 27 t/ha O2 serbest bırakmaktadır.
* Prof. Dr. S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Konya scalisir@selcuk.edu.tr
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Sulama, bitkilerin yetişme döneminde yağışlarla karşılanamayan kısmının,
yapay yöntemlerle, toprak ve bitkinin su ile buluşmasını sağlayan teknolojik
bir uygulamadır. Hayat kaynağı olan suyun, dünyaya nereden geldiği ve
nasıl oluştuğu henüz bilimsel olarak belirlenememiş olsa da tarihsel bulgular
sulamanın 12 bin yıldan bu yana uygulandığını göstermektedir. Ülkemizde
yıllık su tüketiminin yaklaşık %75’inin tarımda kullanılıyor olması, zaman zaman
görülen yağış azlıkları ve kuraklık belirtileri, yer altı su seviyesindeki düşüşler,
küresel gelişmeler, söylemler ve eğilimler dikkatleri tarımsal sulamaya ve su
tasarrufu konusuna çekmiştir. Bu nedenle tarımda su kullanımına etki eden
faktörlerden olan toprak, bitki, su kaynağı, sulama metotları, enerji, maliyet, su
yönetim ve denetim konuları üzerinde doğru ve bilimsel ölçütlere göre iyi bir
planlama yapılması zorunluluk haline gelmiştir.

Dünyadaki su potansiyelinin toplam 1,4 milyar km3 olduğu, bu miktarın
sadece %2,5-3’lük kısmını tatlı suların oluşturduğu ve tatlı suların da %90’ının
kutuplar ile yer altında olduğu tahmin edilmektedir.

Türkiye’nin, üye olduğu Dünya Su Konseyi ilkeleri, AB üyelik yolunda taahhüt
edilen “Su Çerçeve Direktifi hükümleri ve mecburiyetleri gibi diğer birçok ulusal
ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde, su ve kullanımı ile ilgili son zamanlarda
bazı gelişmelere sahne olmaya başladığı görülmektedir. 2011 yılında Bilim ve
Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları uyarınca, hem “Su Yönetim Koordinasyon
Kurulunun” yapılandırılmış olması hem de çıkarılması düşünülen su kanunu
için strateji ve eylem planlarını belirme çalışmalarına başlaması ve ardından 10.
BYKP (2014-2018) politika ve hedeflerine bazı hükümleri yerleştirerek öncelikli
dönüşüm programları geliştirildiği görülmektedir.
10. Planın toprak ve su kaynakları konusunda öngördüğü strateji, politika
ve hedeflerinin birçok yönü ile eleştirilebilir olmasına karşılık konunun öncelikli
olarak programa alınmasının önemsenmesi gereklidir. Konu uygulama
noktasında yönetim, kaynakların sürdürülebilirliği, su ve enerji etkinliğinin
iyileştirilmesi yönünde pratik gelişmelere yön verilmesi bakımından büyük
önem arz etmektedir. Sorun sadece salma sulama sistemlerinin, basınçlı sulama
sistemlerine tahvil edilmesi (her yıl %10) veya yer altı suyunun plan döneminde
%5 oranında azaltılmasının çok ötesinde yönetişim, su-malzeme ve enerji etkinliği
konuları ile doğrudan ilgilidir.
Bu nedenle, çalışmada Türkiye, KOP İdaresi İlleri ve Konya özelinde, sulama
mekanizasyonu olarak bilinen sulamada makine ve enerji kullanım düzeyini
yansıtan bazı göstergeler, daha önce yapılmış bilimsel çalışmalar ve erişilebilen
veriler ölçeğinde analiz edilmiştir.

2. KOP BÖLGESİNDE SU KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE
SULANAN ALAN
KOP bölgesi Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinden oluşmaktadır.
Çizelge 1’de KOP bölgesinin tarım alanları ve arazi kullanımının Türkiye içindeki
payı gösterilmiştir (KOP BKİ, 2013). Çizelge 1 incelendiğinde, KOP bölgesi Türkiye
toplam tarım alanlarının %12,14’lük kısmını oluşturduğu görülmektedir. KOP
bölgesi toplam tarım alanlarının %65,91’lik kısmının da Konya ilinin oluşturduğu
söylenebilir.
Çizelge 1. KOP Bölgesi Tarım Alanları ve Arazi Kullanımı (da) (KOP BKİ, 2013).

Aksaray
Karaman
Konya
Niğde
KOP
Türkiye
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Tahıllar ve
Nadas
Diğer Bitkis- Alanı
el Ürünler
Ekilen Alan

Sebze
Bahçeleri
Alanı

2.401.069
2.162.265
11.692.425
1.735.173
17.990.932
154.644.523

98.335
137.105
195.798
57.861
489.099
8.271.142

1.220.636
524.503
6.768.596
809.860
9.323.595
42.861.366

Meyveler.
İçecek ve
Baharat
Bitkilerinin Alanı
50.725
353.338
386.759
299.742
1.090.564
32.129.886

Süs Bitkile- Toplam Alan
ri Alanı

808
808
47.895

3.770.765
3.177.214
19.044.386.30
2.902.636
28.895.001
237.954.812

Türkiye’de 14 milyar m3’ü yer altı suyu olmak üzere toplam 112 milyar m3 yıllık
tüketilebilir su potansiyeli olduğu, 2008 yılı itibariyle bu su potansiyelinin yaklaşık
%40’ının ancak kullanılabildiği görülmektedir. Tüketimin su kaynaklarına göre
dağılımı yerüstü, yer altı, arıtma ve damıtma olmak üzere milyar m3 olarak sırasıyla
32, 12, 1 ve 0,0005 değerlerinde gerçekleşmiştir. Buna göre yıllık tüketilebilir yer
altı su kaynaklarının %86’ısının kullanıldığı söylenebilir. Türkiye’de tüketilen suyun
sektörlere göre dağılımı genel olarak %75 tarımsal sulama, %15 içme ve kullanma
ve %10 endüstriyel amaçlı olarak kullanılmaktadır (DSİ, 2008-2013).
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KOP bölgesi su kaynakları ve tüketilebilir su potansiyeli Çizelge2 ve Çizelge
3’de verilmiştir.
Çizelge 2. Bölgenin Su Kaynakları Potansiyeli (KOP BKİ, 2013).

Aksaray

Karaman

Konya

Niğde

KOP

Yerüstü suyu (hm3 /yıl)

432

1.814

3.685

764

6.695

Yeraltı suyu (hm3 /yıl )

258

244

1.539

394

2.435

Toplam (hm3/yıl)

690

2.058

5.224

1.158

9.130

Çizelge 3. Bölgenin Kullanılabilir Su Kaynağı Potansiyeli (KOP BKİ, 2013).

Yerüstü suyu (hm3 /yıl)

Aksaray

Karaman

Konya

Niğde

KOP

99

146

1.640

45

1.930

Yeraltı suyu (hm3 /yıl )

258

244

1.539

394

2.435

Toplam (hm3/yıl)

357

390

3.179

439

4.365

Çizelge 2 ve Çizelge 3’teki veriler incelendiğinde, KOP toplamında kullanabilir
su kaynağı potansiyelinin toplam 4.365 hm3 /yıl olduğu görülmektedir. Bu
kullanılabilir su potansiyeline Mavi tünelin yaklaşık 400 hm3/yıl civarında YUS
kaynaklarına sağlayacağı katkısı da dahil edilmiştir. Yer altı su potansiyeli ile
kullanılabilir yer altı suyu potansiyelinin değişmediği, bir başka ifadeyle bu veri
bildiriminden potansiyelin tamamının kullanılabileceği anlaşılmaktadır. Bununla
beraber, çizelge 2’de verilen yer altı suyu potansiyelinin sağlıklı olmadığı, tam
potansiyelin bilinmediği, bölgede fiili olarak toplam 4,5 milyar m3 su çekildiği
tahmin ve iddiaları söz konusudur.
KOP Bölgesi mevcut sulanan alanlar ve sulama sorumluları Çizelge 4’de
verilmiştir. 2012 yılı itibariyle KOP Bölgesinde toplam mevcut sulanan alan miktarı
923.569 ha olarak gerçekleşmiştir (KOP BKİ, 2013).
Çizelge 4. KOP Bölgesinde Mevcut Sulanan Alan (ha) (KOP BKİ, 2013).

Sulamanın Sorumlusu

Konya

Karaman

Aksaray

Niğde

KOP

İşletmede Olan DSİ Projeleri (YÜS)

188.807

22.838

24.761

8.316

244.722

İl Özel İdaresi Sulamaları (YÜS)

22.940

6.112

9.675

27.102

65.829

Halk Sulamaları (YÜS)

56.877

4.640

23.008

9.983

94.508

Kooperatif sulamaları (YAS)

147.803

33.790

11.019

20.230

212.842

Şahıs Sulamaları (YAS) *

192.872

17.908

45.796

49.092

305.668

Toplam

609.299

85.288

114.259

114.723

923.569

* Kuyu başına düşen alan miktarı 4 ha olarak kabul edilmiştir.

KOP Bölgesi’nde sulama sorumluları dağılımı incelendiğinde; toplam sulanan
alanların %33,1’ini şahıs YAS sulamaları yoluyla yapıldığı görülmektedir. Sulama
alanlarının %56,1’ininde yer altı suyu (YAS) kaynaklarıyla gerçekleştirildiğini
söyleyebiliriz. Ayrıca 2023 hedefleri doğrultusunda bölgede toplam sulamaya
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açılmış alanın 1.100.000 ha olarak öngörüldüğü belirtilmektedir (DSİ). 2012 yılı
itibariyle Türkiye’de toplam sulanan alanın 5 420 000 ha olduğu düşünülürse KOP
bölgesi sulanan alanların %17’lik kısmını oluşturmaktadır.

Çizelge 6. KOP bölgesi sulama metotları kullanımı (TUİK, 2008).

2008 yılı TUİK verileri incelendiğinde, bölgedeki tarım işletmelerinin %50’sinin
sulu tarım yaptığı, sulu tarım yapan işletmelerin %57’sinin kuyu suyu kullandığı
ve bölgede sulanan alanların da %77’sinin kuyu suyu ile sulandığı görülmektedir
(Çizelge 5).
Çizelge 5. KOP bölgesi kuyu suyu kullanımı (TUİK, 2008).

Sulama
yapan
işletme
sayısı
Konya

46 676

Sulanan
toplam
alan
(da)
2 924 138

Sulama sistemi
Salma sulama
A
32 247

B
1 576 205

Yağmurlama sulama

Damla sulama

A

B

A

B

14 150

1 344 720

278

3 215

Niğde

18 899

484 648

14 518

244 882

4 360

238 845

Aksaray

6 989

300 080

5 974

255 057

1 015

45 023

20
-
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919
-

Toplam
işletme
sayısı

Sulama
yapan
işletme

Sulanan
alan
(da

Kuyu suyu kullanım
miktarı

Kuyu suyu kullanım
oranı

Karaman

9 872

351 360

7 876

173 616

1 973

177 398

23

345

KOP

82 436

4 060 226

60 615

2 249 760

21 498

1 805 986

321

4 479

A

B

A

B

Türkiye

1 295 676

35 057 488

1 147 161

28 653 562

110 895

5 824 142

37 620

579 782

Konya

98 567

46 676

2 924 138

29 189

2 270 799

0,63

0,78

Niğde

24 220

18 899

484 648

10 203

376 602

0,54

0,78

Aksaray

23 414

6 989

300 080

4 517

218 325

0,65

0,73

Karaman

17 118

9 872

351 360

3 316

257 593

0,34

0,73

KOP

163 319

82 436

4 060 226

47 225

3 123 319

0,57

0,77

Türkiye

3 022 127

1 295 676

35 057 488

393 454

13 167 094

0,30

0,38

A:İşletme sayısı (adet); B: Sulanan alan (da)

Günümüzde uygulamada yaygın olarak kullanılan yüzey, yağmurlama ve
damlama sulama sistemlerinin yapısal özellikleri ve çalışma esasları sektör
paydaşları tarafından bilinmektedir. Burada üzerinde çalışmaların yürütüldüğü,
hareketli yağmurlama sulama makinelerine alternatif olarak geliştirilen (Saurell,
2000), düşük düzeyli enerjiye gereksinim duyabileceği yaklaşımı ile yapılan
mobil (hareketli) damlama sulama sisteminin karakteristik görünüşü Şekil 1’de
verilmiştir.

3. SULAMA METOTLARI
Yaygın kullanılan sulama metotları salma, yağmurlama ve damlama olmak
üzere üç kısımda incelenmektedir. Sulama metotlarının seçimini, toprak özelliği,
taban suyu, taşlılık, suyun kalitesi ve miktarı, bitki kök derinliği ve yüksekliği, bitki
sıra arası ve sıra üzeri durumu, bitki gelişme evresi, rüzgar hızı, sıcaklık ve bağıl
nem, topografya, arazi şekli ve büyüklüğü, sulama metodu kurulum maliyeti, iş
gücü durumu, çiftçinin sosyal, ekonomik ve kültürel durumu gibi birçok unsur
belirlemektedir.
Yağmurlama ve damlama sulama metotları, basınçlı sulama sistemi olup
-tarlaya göre yüksek konumda olan bazı su kaynakları hariç- mutlak surette
pompaj tesisine ihtiyaç duymaktadır. Salma sulama metodu, yer çekimi enerjisini
(cazibe) kullanmaktadır. Bu metotları birbirinden ayıran önemli faktörlerin
başlıca, yatırım maliyeti, iş gücü gereksinimini, sulama verimi (etkinliği) ve ihtiyaç
duyulan enerji düzeyidir. Sulama etkinliği, klasik salma sulamada %45-65 arasında
iken karık sulamada bu değer %55 -75 arasında değişmektedir. Yağmurlama
sulamada, sabit sistemlerde %70-85, doğrusal ve hareketli sulama sitemlerinde
%75-85 ve LEPA (düşük enerjili hassas sulama uygulaması) sisteminde %80-90
düzeyine çıkmaktadır. Damlama (mikro) sulamanın birçok tipinde sulama verimi
%85-90 düzeyinde gerçekleşirken alttan damlatıcı sulama sistemlerinde %95’in
üzerine çıkabilmektedir.
Sulama etkinliği, bitki kök bölgesine verilen suyun kaynaktan alınan suya
oranı olduğundan, salma sulama metodunda, kaynaktan gereğinden fazla su
alındığı anlamı taşımaktadır. Bu bakımdan en elverişli yöntemin damlama (mikro)
sulama metodu olduğu söylenebilir. Ancak bu metotla sulanabilecek bitki cinsi ve
ekiliş alanları sınırlı düzeyde bulunmaktadır.
TUİK, 2008 verilerine göre Türkiye’de 3,5 milyon ha sulanan alanın %81,7’sinde
salma sulama, %16,6’sında yağmurlama sulama ve %1,7’sinde damlama
sulama metodu kullanmaktadır (Çizelge 6). KOP bölgesinde basınçlı sulama
(yağmurlama+damlama) yapan işletme sayısının toplam sulama yapan işletmelere
oranı %25,7 olup bu oran Türkiye geneli için %11,5 olarak hesaplanmıştır.
Benzer şekilde basınçlı sulama (yağmurlama+damlama) ile sulanan alanların
toplam sulanan alana oranı KOP bölgesi için % 44,6 iken Türkiye’de %18,3 olarak
gerçekleşmiştir.
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Şekil 1. Mobil damlama sulama yöntemi (Hezarjaribil and Sourell, 2013)

4. SULAMA MEKANİZASYONU GÖSTERGELERİ
Su kaynağının kullanım yerinden daha yüksek rakımda olduğu durumlar
hariç tüm sulama yöntemlerinde pompaj sistemleri kullanılmaktadır. Pompaj
sulama sistemlerinin temel görevi sulama suyunu kaynaktan alarak kullanım
yerine istenilen miktar ve zamanda en az enerji tüketimi ile iletmektir. Tipik bir
pompaj tesisinde pompa, motor, iletim ve kontrol elemanları gibi temel enerji
dönüştüren (ve yutan) organlar yer almaktadır. Bu bağlamda pompaj tesisleri
sadece enerji tüketen değil enerji dönüşümünü en yüksek verimle sağlamaları
için tasarlanmaktadır.
Ülkemizde imal edilen veya kullanılan sulama pompalarının verimleri, pompa
tipi ve büyüklüğüne bağlı olarak %40-60 arasında değişmektedir. Ciddi firmalar,
pompa verimlerini %70-80 düzeylerine yükseltmişlerdir.
Telden suya enerji aktarımı anlamına gelen sistem verimi (motor+pompa+iletim
ve dağıtım hattı) değerleri %40-60 düzeylerinde kalabilmektedir. Erişilebilir
değerlere göre, pompa verimi %75, pompaya direkt bağlı bir elektrik motoru
verimi de %88 olarak kabul edildiğinde elde edilebilecek en yüksek pompaj tesisi
sistem verimi %66 düzeyinde gerçekleşebilecektir. Yüklenmeye, seçime ve çalışma
koşullarına bağlı olarak motor verimi, tasarım, imalat, malzeme, seçim ve işletme
koşullarına bağlı olarak da sistem verimi çok düşük değerlerde olabilmektedir.
Güç kaynağı olarak termik motor veya traktör kuyruk mili (PTO) kullanıldığı
durumlarda ise aynı pompa için sistem verimi ortalama %20’ler seviyesinde
gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle sulama mekanizasyonu ekipmanlarının
etkinlik düzeyi enerji tüketimine ve çiftçi net kazancına etkisi en büyük olan
faktörlerdendir.
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Konya bölgesindeki bazı yerli yapım yağ ile soğutmalı düşey milli derin kuyu
sulama pompaj tesislerinde yapılan bir çalışmada başarı derecesi araştırılmıştır.
İncelenen tesislerde, başarı derecesinin %53...100, güç kaybının %18,1 olduğu ve
montaj derinliğinin olması gereken değerlerden %1...58 oranında daha derine
yerleştirildiği saptanmıştır (Çalışır ve Konak, 1998).
Konya Çumra yöresindeki sulama pompaj tesislerinin ortalama yıllık kullanımı
1275,8 h/yıl, yıllık özgül kullanımı 29 h/ha ve kurulu pompaj motor özgül gücü
1.06 kW/ha olduğu ve yıllık çalışma sürelerinin de %50’sinin Temmuz ve Ağustos
aylarında gerçekleştiği saptanmıştır (Çalışır ve ark., 2002).
Konya Çumra bölgesinde arazi ve çiftçi koşullarında yürütülen çalışmada,
incelenen motopomp markaları ve oranları sırasıyla Lombardini (%38), Pancar
motor (%43), Süperstar (%12) ve diğerleri (%7) dir. Yağmurlama sulama
sistemlerinde kullanılan bu termo-motopompların, %28’i 11.5 BG; %50’si 13 BG
ve %22’si de 17 BG gücünde olduğu belirlenmiştir (Çalışır ve ark. 2005a)
Konya Merkez, Çumra ve Karapınar yöresinde arazi ve çiftçi koşullarında
yürütülen ve yağmurlama sulama yapan derin kuyu pompaj tesislerinde kullanılan
traktörler MF 240, Steyr 5033, Türk Fiat 5546, Ford 6610 ve U530 markalardan
oluşmaktadır. Elektrik enerjisi ile çalışan bazı tesislerde kullanılan VHS(içi boş
milli) tipi elektrik motorlarıdır. Pompalar yağ ve su ile soğutmalı, 4”, 5”, 6” ve 8”
anma çaplı düşey milli derin kuyu pompalarıdır (Çalışır ve ark. 2005c)
Konya bölgesini karakterize edebilecek şekilde, tesislerin sayısı ve motor gücü
dağılımı dikkate alınarak yapılan daha kapsamlı bir çalışmada, toplam 110 adet
dalgıç sulama pompaj tesisi arazi koşullarında test edilmiş ve bunların %63’ü
30 kW ve 37 kW motor gücünde olduğu belirlenmiştir. Kuyuların teçhiz borusu
çapına göre dağılımı da sırasıyla %5.5’i 41/2”, %19.1’i 51/2”, %72.7’si 65/8 “ ve
%2.7’si ise 85/8” ölçülerindedir (Çalışır, 2007).
Dalgıç sulama pompaj tesisi başına düşen ortalama göstergeler şu şekilde
ölçülmüştür (Çalışır, 2007).
Debi
Kolon borusu uzunluğu
Kolon borusu ve ek donanımlarının ağırlığı
Pompa montaj/dalma derinliği
Statik seviye
Çıkış basıncı
Toplam dinamik yükseklik
Sistem etkinliği
Başarı derecesi

41,1 L/s
41,1 m,
1283,8 kg
12,1 m
25,5 m
1,4 bar
56,1 m
%52
%78

Ocak 2013 itibariyle Konya ilinin 28 ilçesinde bulunan toplam 294 sulama
kooperatifi bulunmaktadır. Bu sulama kooperatiflerinin %85,7’si faal olup faal
sulama kooperatiflerin %92,2’si (252 adet sulama kooperatif ) sadece yer altı
suyu (YAS) ile sulama yapan kooperatif konumundadır. Sulama kooperatiflerinin
hizmet şekli YAS, elektro pompaj, gölet ve cazibe olarak sınıflandırılmış ve
kayıtlanmıştır. Faal sulama kooperatiflerin 99 adeti sadece yağmurlama, 13 adeti
sadece damlama, 55 adeti ise sadece salma sulama yöntemlerini kullanırken diğer
kooperatiflerde salma+yağmurlama, yağmurlama+damlama, salma+damlama
veya damlama+yağmurlama+ salma sulama yöntemlerini birlikte uygulamaktadır.
Bu bağlamda Konya YAS kooperatifleri bünyesinde yer alan derin kuyu pompası
sayısına bakıldığında KOP bölgesi illeri çiftçi kayıt sistemi (ÇSK) kayıtlarında
yer alan toplam derin kuyu pompa sayısının %20’sine karşılık gelmektedir. Bu
bakımdan bu verilere dayanarak yapılacak değerlendirmelerin oldukça sağlıklı
olabileceği söylenebilir. Ancak burada şahıs kuyuları kullanım süresi ve hizmet
şekli sulama kooperatiflerinden farklı karakteristikleri gösterebileceği hususu da
gözden uzak tutulmamalıdır.
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Konya ili sulama kooperatiflerine ait göstergeler aşağıdaki gibi özetlenebilir.
Toplam faal kooperatif sayısı:
Toplam kuyu sayısı:
Toplam pompa sayısı:
Toplam kurulu güç:
Toplam çekilebilir debi:
Toplam sulanan alan:
Salma sulama ile sulanan alan:
Yağmurlama sulama ile sulanan alan:
Damlama sulama ile sulanan alan:
Tesislerden yararlanan toplam işletme (çiftçi) sayısı:

271 adet
3224 adet
3 217 adet
127 076 kW
118 474 L/s
141 547 ha
65 536 ha
70 622 ha
5 389 ha
31 089 adet
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Sulama kooperatifleri sahasında toplam sulanan alanın %49,9’u yağmurlama,
%46,3’ü salma ve %3,8’i de damlama sulama yöntemleri ile sulanmaktadır.
İlçe için sulama kooperatif sayıları incelendiğinde en fazla kooperatifin sırasıyla
Çumra, Karapınar, Karatay ve Ereğli’de, en az kooperatif sayıları sırasıyla Derbent,
Derebucak, Bozkır, Hadim, Hüyük ve Kulu ilçelerinde olduğu belirlenmiştir.
Bu verileri esas alarak Konya geneli ve bazı ilçelerdeki sulama mekanizasyonu
göstergeleri değerlendirilmiştir (Çizelge 7).
Çizelge 7. Konya ili YAS Sulama Kooperatiflerine ait Bazı Sulama Mekanizasyon Göstergeleri (Konya İl
Özel İdaresi, 2013).

Gösterge

Çumra

Karapınar

Karatay

Ereğli

Altınekin

Cihanbeyli

KONYA

kW/Pompa

39,68

41,14

72,87

51,80

40,69

35,8

39,50

L/s/Pompa

42,88

40,81

36,88

33,62

37,82

42,34

36,83

kW/ha

0,891

1,078

0,934

1,225

0,971

0,754

0,938

ha/Pompa

45,56

38,18

45,89

42,29

41,92

47,50

42,10

L/s/ha

1,040

1,069

0,804

0,795

0,902

0,892

0,875

Çiftçi/Pompa

6,49

5,95

3,61

10,16

4,10

4,72

9,66

Alan/Çiftçi

6,87

6,42

12,72

4,16

10,22

10,07

4,36

Çizelge 7 incelendiğinde, sulama mekanizasyonu göstergeleri bakımından
ilçeler arasında bazı farklılıklar olmakla birlikte Konya ili genelinin KOP bölgesi YAS
sulama kooperatiflerini temsil edebileceği söylenebilir. Konya ili genelinde derin
kuyu sulama pompaj tesislerinde pompa başına 39,5 (kW/Pompa) motor gücü,
36,83 (L/s/Pompa) debi, 42,10 (ha/Pompa) sulanan alan ve 9,66 (Çiftçi/Pompa)
çiftçi düşmektedir. Ayrıca sulanan alan birimi başına 0,938( kW/ha) pompa motor
gücü ve 0,875 (L/s/ha) debi (sulama modülü) düşmektedir.
Sulama ekipmanlarının sadece sayısı ve tipinin kayıtlanması enerji planlaması
ve sulama ekipmanlarının imalat projeksiyonu bakımından hiçbir anlam ifade
etmese de KOP illeri sulama ekipmanlarının 2012 itibariyle park durumu Çizelge
8’de verilmiştir.
Çizelge 8. KOP Sulama Ekipmanları Park Durumu (Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray Tarım İl
Müdürlükleri, 2012 ÇKS kayıtları),

Derin kuyu
pompası

Santrifüj
pompa

Termomotopomp

Elektromotopomp

Yağmurlama
sulama tesisi

Damla
sulama
tesisi

Konya

16 128

5 857

8 848

14 093

34 766

9776

Niğde

4 019

1 957

1 464

8 548

10 197

765

Aksaray

1 853

1 199

826

4 540

3 453

325

Karaman

1 991

1 996

2 343

1 400

12 699

5268

KOP

23 991

11 009

13 481

28 581

61 115

16 134
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Çizelge 4’deki toplam YAS sulama alanını Çizelge 8’de verilen derin kuyu
pompası sayısına oranlandığında Konya, Niğde, Aksaray, Karaman ve KOP için ha/
Pompa göstergeleri sırasıyla 21,1; 17,25; 30,7; 26,0 ve 21,6 olarak hesaplanabilir.
Oysa Çizelge 7’de Konya ili sulama kooperatifleri bünyesinde bulunan derin kuyu
pompası başına 42,1 ha alan düşmektedir. Bu iki değer arasında yaklaşık iki kat
fark bulunmaktadır. Bunun nedeni ÇSK kayıtlarında beyan edilen derin kuyu
suyu ile sulanan alan ve kullanılan derin kuyu pompası sayılarındaki tutarsızlığa
bağlanabilir. Ayrıca, DSİ tarafından 2008 yılında yapılan envanter çalışmasından
elde edilen verilere göre de Konya ilindeki kuyuların 18.240 tanesi ruhsatlı, 41.071
tanesi de ruhsatsız olmak üzere toplam 59.311 adet kuyu olduğu bildirilmektedir
(DSİ, 2009). Bu sonuç bize şahıs derin kuyu pompaj tesislerinin oldukça fazla
olduğu ve bu tesislerin çok küçük alan sulaması için kullanıldığını göstermektedir.
Oysa sulama pompaj tesisleri ekonomik olması bakımından yılda en az 2000 saat
çalışmak ve pompaj debisi ile sulama modülüne bağlı olarak 400-600 da alan
sulaması için tasarlanıp işletmeye alınması gerekmektedir.

5. SULAMA MEKANİZASYONUNDA MALZEME KULLANIM
GÖSTERGELERİ
2012 ÇKS verilerine göre KOP bölgesinde toplam 23 991 adet derin kuyu
pompası kayıtlansa da DSİ 2008 yılı envanterlerine göre 94 bin derin kuyu
pompasının var olduğu ifade edilmektedir. Buna göre KOP bölgesinde kullanılan
derin kuyu pompaj tesisleri için 120 bin ton (1283,8 kg/Pompa) malzemenin
kullanıldığı söylenebilir (Çalışır, 2007).
Bunun dışında sondaj kuyusunun kullanıma hazırlanabilmesi için metre başına
harcanan 1767.4 ± 31.7 MJ m-1 (491 kWh/m) toplam enerjinin 94 bin adet kuyu,
ortalama 100 m derinliği ve yaklaşık 0,30 TL/kWh elektrik enerjisi birim fiyatı için
toplam 4,6 milyar kWh veya 1,38 milyar TL değerine karşılık geldiği hesaplanabilir
(Çalışır ve ark., 2001).
Bölgede yağmurlama ve damlama sulama tesislerinde kullanılan plastik
orijinli malzemelerin miktarları da doğru veriler elde edildiğinde benzer şekilde
hesaplanabilir. Bu bağlamda (ana boru ve ek parçalar hariç) yağmurlama sulama
sistemleri için 215 kg/da boru (110 mm çaplı PE) ve 10 adet/da yağmurlama
başlığı kullanılmaktadır. Doğrusal ve dairesel hareketli yağmurlama sulama
sistemlerinde de ortalama 40-50 kg/m muhtelif malzeme kullanılmaktadır.
Uzmay, (1984)’e göre Türkiye koşullarında genel olarak 1 ha alanın sulanması
için 140 kg/ha sulama araç ve donanımının kullanıldığı ve sulama araç ve
donanımlarının enerji maliyetinin de 86,7 MJ/kg olduğu kabul edilmektedir.
Ancak bu verilerin günümüz koşullarında güncellenmesi ve sulama pompaj tesisi
ve sulama metotlarına göre detaylandırılması gerekmektedir.
Damlama sulama sistemlerinde kullanılacak boru ve ek parça malzemelerin
başta bitki cinsi olmak üzere çok sayıda faktöre bağlı olduğundan malzeme
göstergeleri burada ifade edilmemiştir.
Sulama sistemlerini değerlendirilmesinde, birim alanda kullanılan sulama araç
ve donanımlarının ömür boyu maliyeti yönünden analiz edilmesi daha doğru
olacaktır. Genel olarak pompaj tesislerinde (Sulama sistemi iletim ve dağıtım
donanımları hariç) ömür boyu maliyet ortalama %80-85 enerji maliyeti, %10-15
bakım maliyeti ve %5-10 satın alma maliyeti şeklinde dağılım göstermektedir.

6. SULAMA MEKANİZASYONUNDA ENERJİ KULLANIMI
GÖSTERGELERİ
Günümüz dışsal tarımında ana güç kaynağı traktör (dizel yakıt enerjisi) olsa da
içsel tarım ve tarımsal sulama işlemlerinde genel olarak elektrik enerjisi (elektrik
motorları) kullanılmaktadır. Bazı mecburiyetler sonucunda termik (yakıt) enerji ile
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çalışan sabit ya da hareketli dizel enerji kaynakları kullanılmaktadır.
Türkiye’de tarım sektörünün GSMH içindeki payı yıllar içinde giderek azalmış
ve 2009 yılı itibariyle %8,2 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de tüketilen toplam
enerjinin oranı son 20 yıl içinde %3-5 aralığında değişmiştir. 1990-2000 yılları
arasında tarımda kullanılan özgül elektrik enerjisi ortalama 3,25 GJ/ha iken dizel
yakıt özgül enerjisi ortalama 7,32 GJ/ha değerlerinde hesaplanmıştır. Elektrik
enerjisinin tarımda kullanım oranı her geçen yıl artmaktadır. 2001 yılı verilerine
göre Türkiye toplam enerji tüketimi 3 389,9 PJ olup bunun %3,84’lük kısmı (130,4
PJ ) tarımda kullanılmıştır. Aynı yıl verilerine göre sulanan alan 4 781 000 ha olup
sulama işleminde tüketilen yakıt enerjisi 49,66 PJ değeri ile tarımda tüketilen
enerjinin %38’lik kısmının da sulamada kullanıldığı görülmektedir (Öztürk ve
Barut, 2013). Sulamada kullanılan enerjinin o yılki sulama alanına oranlandığında
sulamada alansal özgül enerji tüketimi 10 519 MJ/ha veya
2 922 kWh/ha
bulunmaktadır. Uzmay (1984), sulama işleminde 160 kg/ha dizel yakıtı tüketildiği
bildirimine göre de sulama işletimde 1 820 kWh/ha veya 6 560 MJ/ha özgül yakıt
tüketim değeri hesaplanmaktadır. Günümüzde hem bitki deseni ve sulama
metotları hem de su kaynakları ve pompaj tesislerindeki gelişme ve değişmeler,
aralarında 1,6 kat fark bulunan bu değerlerin enerji planlaması bakımından
ortalama bir gösterge olarak kullanılamayacağını göstermektedir. 2000-2006
yıları arasında Konya ilinde tüketilen toplam elektrik enerjisinin ortalama %18’lik
kısmının tarımsal sulama abonelerine ait olduğu ifade edilmiştir (Başaran, 2008).
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Sulama suyu temininde hacimsel özgül enerji tüketimi, 1 m3 sulama
suyunu sağlamak için gerekli toplam enerjiyi ifade etmektedir. Basınçlı sulama
metotlarının en büyük olumsuzluğu enerji boyutunda olmaktadır. Bu durum
bitkisel üretimde girdi enerji bilançosunu ve çiftçi net kazancını olumsuz yönde
etkilemektedir. Özgül enerji tüketimi, pompa debisi ve sistem verimi arttıkça
azalmakta, motor gücü ve toplam dinamik yükseklik arttıkça da yükselmektedir.
Özgül enerji tüketimi bakımından, en uygun basınçlı sulama sistemi, damlama
sulama metodudur. Ancak bu sulama metodu ile sulanabilecek bitki cinsi sınırlıdır.
Bunun için sabit ya da hareketli düşük basınçlı yağmurlama sulama metotlarının
yaygınlaştırılması önerilmektedir.
KOP bölgesinde yapılan çalışmalar göstermiştir ki sulamada özgül enerji
tüketimi, su kaynağı, pompa ve motor tipi, sulama yöntemi gibi faktörlere önemli
düzeyde bağlıdır. Yapılan çalışmaların sonuç özeti çizelge 9’da verilmiştir.
Çizelge 9 incelendiğinde hacimsel ve alansal özgül enerji tüketimi en düşük
pompasız (kanal, kanalet vs) ve salma sulamada 0,175 kWh/m3 ve 875 kWh/ha
elde edilmektedir. Hacimsel ve alansal özgül enerji tüketiminin en yüksek olduğu
sulama uygulaması da traktör kuyruk miliyle (PTO) tahrik edilen milli tip derin
kuyu pompası ve yağmurlama sulamada 1,76 kWh/m3 ve 8 800 kWh/ha olduğu
görülmektedir.
S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü tarafından 1992 yılından bu yana
sulama pompa ve tesislerinin testleri yapılmaktadır. Sulamada yaygın kullanılan
dalgıç tip derin kuyu pompalarının en yüksek sistem verimi noktasındaki özgül
güç isteği 4-6 Wh/m4 arasında değişmekte olup ortalama 5 Wh/m4 düzeyinde
bulunmaktadır. Başka bir deyişle saatte 100 t veya m3 sulama suyunu 50 m toplam
dinamik yüksekliğe iletmek için 25 kW gücünde motor gereklidir.
Elektrik motorlu pompaj tesisleri ile termik motorlu (dizel) pompaj tesisleri,
enerji eşdeğeri, motor etkinlikleri ve birim enerji satın alma bedelleri bakımından
karşılaştırıldıklarında, elektrik motorlu pompaj tesislerinin lehine en az 4 kat
maliyet farkı bulunmaktadır. Bu yüzden sulama pompaj tesislerinde elektrik
enerjisinin kullanılması daha çok tercih edilen bir uygulama olmaktadır. Çünkü
enerji eşdeğeri bakımından 1 l dizel yakıtı, 1 kWh elektrik enerjisinin yaklaşık
12 katıdır. Ancak dizel motorunun verimi, elektrik motoru verimine göre 1/3 ve
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birim dizel yakıtının satın alma bedeli birim elektrik enerjisi satsın alma bedeline
göre 20 kat daha fazladır. Özellikle satın alama bedeli noktasında, başlangıçta
elektrik enerjisine karşı 12 kat avantajlı olan dizel yakıtı 4 kat dezavantajlı duruma
düşmektedir. Oysa ABD’nde dizel yakıtı elektrik enerjisinden sadece 2 kat
fazladır ve bu ülkede sulama sistemlerinde dizel yakıtlı motor kullanmak elektrik
motorlarına karşı 2 kat avantajlıdır. Bu bağlamda söylenebilecek tek bir cümle
varsa o da Türkiye’de tarımda kullanılan enerji bedelinin çok yüksek olduğudur.

Basında yer aldığı kadarıyla, GAP İdaresinin, bölgedeki elektrik kaçağını
azaltmak için 2013’ten itibaren güneş enerjisiyle çalışan su pompaları kullanımını
yaygınlaştırmayı planladığı belirtilmektedir. Güneş ve rüzgar enerjilerinin
kullanımında, işletme giderleri sıfır olmasına karşın düşük yoğunluklu enerji
olmaları ve kurulum maliyetlerinin çok yüksek olması en büyük olumsuzluktur.
Şebeke destekli, akülü güneş enerjisi sistemleri (PV-Photovoltaic), genelde ithal
edilmekte ve kW başına satın alma fiyatı 10.000 TL civarındadır. GAP bölgesi
sulama pompaj tesislerinin motor güçlerinin 150 kW olduğu kabul edildiğinde,
bu büyüklükteki bir tesis için sadece kurulum maliyeti 1.500.000 TL olmaktadır.
Bu miktar her ne kadar 15 yıllık bir ömür için olsa da finansmanı önemli bir sorun
olabilecektir. Bunun dışında, bölgenin ortalama güneş enerjisi gücü 1000 W/m2
ve PV üreteçlerinin verimi %20 olduğu bilindiğine göre PV elektriksel güç çıktısı en
iyimser yaklaşımla 200 W/m2 olabilmektedir. Bunun anlamı, 150 kW’lik bir dalgıç
pompanın çalıştırılabilmesi için yaklaşık 750 m2’lik bir PV panel alanına ihtiyaç
olacak demektir. Günümüzde PV panellerinin satın alma ve kurulum maliyetinin
2500 TL/kWh ve daha düşük olursa elektrik enerjili pompaj tesisi ile ancak başa
baş noktası elde edilebilecektir. Bununla birlikte, imkanların elverdiği ölçüde ve
her fırsatta doğal enerji kaynaklı enerji kullanımı desteklenmelidir.

Çizelge 9. Pompaj Sulama Tesislerinin Enerji Tüketim Değerleri

* 2011 yılı verilerine göre KOP bölgesi bitki deseni ve su tüketimi ağırlıklı ortalaması 5000 m3/ha değeri kullanılarak hesaplanmıştır

Salma sulama metodunun yaygın kullanılmasının tek nedeni düşük enerji
maliyetidir. Buna örnek olarak, buğday üretiminde sulama için tüketilen girdi
enerji bedeli salma sulamada, getirinin sadece %4,1’ini oluştururken yağmurlama
sulamada bu oran % 40,5 düzeyinde gerçekleşmiştir. Benzer şekilde şeker pancarı
üretiminde de sulama için tüketilen girdi enerji bedeli salma sulamada, getirinin
sadece %3,7’sini oluştururken yağmurlama sulamada bu oran % 36,1’lik kısmını
oluşturmuştur (Çizelge 10 ). Çizelge 10’dan çıkarılacak birinci sonuç salma sulama
yönteminin çiftçi açısından son derece cazip olduğu ikinci sonuç ise getiri daha
yüksek olan ürünlerin tercih edilmesi gerektiğidir. Bundan dolayı da salma sulama
yönteminin önüne “vahşi” sıfatı eklemek ve kamuoyu baskısı yapmak çiftçi
açısından ne caydırıcı ne de bilimsel olmaktadır.
Çizelge 10. Buğday ve Şekerpancarında pompaj tipinin net kazanca etkisi (Çalışır ve ark., 2012).

Kuyu toplam dinamik yüksekliği ve motor gücü sırasıyla ortalama 55 m ve
37 kW olan KOP bölgesinde durum böyle iken kuyu toplam dinamik yüksekliği
ve motor gücü sırasıyla ortalama 200 m ve 150 kW olan Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde (GAP) çok daha olumsuzdur. GAP bölgesinde buğday üretiminde
yer altı suyu ile yapılan yağmurlama sulamada, sulama girdi enerji maliyeti, ürün
getirisinin %100’ünü aşacaktır. Bu yüksek sulama girdi enerjisi yüzünden, üretici
ya su tüketimi çok fazla olsa da kazanç/masraf oranı yüksek bitkileri yetiştirmeyi
ya da enerji bedelini ödememe yolunu tercih edebilecektir.
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Rüzgar enerjisinde hem yoğun olmayan bir enerji türü hem de doğa faktörü
olan rüzgar hızına etki edilememesi en büyük kısıttır. Rüzgar türbininin süpürme
alanı ve rüzgar hızı ne kadar büyük olursa, hava akımındaki enerji de o kadar
büyük olmaktadır. Bununla beraber, 1 m3 su, aynı hızdaki 1 m3 havaya göre 800
kat daha fazla enerji miktarına sahiptir. Diğer taraftan 1 g benzin veya 1,5 g taş
kömürü de 8 km/h hızda esen 1000 m3 havanın enerjisi kadar enerjiye sahiptir.
KOP bölgesinde 10 m yükseklikte ölçülen uzun yıllar ortalaması olarak yıllık rüzgar
hızı 2 m/s ve rüzgar özgül gücü 201,14 W/m2 olarak bildirilmektedir. Bölge için
rüzgar enerjisi potansiyeli de tarım için değerlendirilmelidir.
İki farklı iş genişliğindeki doğrusal hareketli sulama makinelerinde enerji
tüketimi üzerinde yapılan bir araştırma da çizelge 11‘deki sonuçlar elde edilmiştir
(Amir ve ark., 1986 ). Buna göre enerji tüketiminin %55-65’lik kısmı tarla içi su
iletim ve dağıtımı sırasında, %35-45’lik kısmı su kaynağından tarlaya teslim
aşamasında gerçekleşmiştir. Makinenin tarla içindeki hareketinde %2, giriş
borusunun sürüklenme enerjisi de %0,1-0,2 düzeyinde bulunmaktadır. Düşük
basınçlı yağmurlama sistemlerde; 72 m iş genişliğine sahip makinenin, 360 m iş
genişliğine sahip makineye göre %30 daha az enerji tükettiği saptanmıştır.
Çizelge 11. İki Farklı Uzunluktaki Doğrusal Hareketli Makinede Enerji Tüketimi Dağılımı (Amir ve ark., 1986 ).

Enerji tüketim cinsi

Kısa makine (72 m)

Uzun makine (360 m)

Enerji Tüketimi (kWh/
ha-sezon)

Enerji Tüketim
Oranı (%)

Enerji tüketimi
(kWh/ha-sezon)

Enerji Tüketim
Oranı (%)

Kaynağından tarlaya
teslim

453

46,27

453

33,63

Tarla içi dağıtım

123

12,56

483

35,86

Makine hareketi

21

2,15

23

1,71

Sürtünme kaybı

380

38,82

387

28,73

Hortum sürüklenmesi

2

0,20

1

0,07

Toplam enerji tüketimi

979

100

1387

100

7. SULAMA MEKANİZASYONUNDA HEDEFLER
Enerji, su ve sulama konularının, 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2014-2018)
öncelikli dönüşüm programına alınması önemli bir gelişmedir. Plan döneminde,
basınçlı sulama ile sulanan alan oranının % 20’den % 25’e; % 62 olan DSİ
sulama oranının % 68’e ve %42 olan sulama etkinliğinin %50’ye çıkarılması
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hedeflenmektedir. Ayrıca toplam modern sulama sistemi sayısının plan
döneminde her yıl % 10 oranında artırılması ve yeraltı suyu kullanımının 20142018 dönemi boyunca %5 düşürülmesi hedeflenmektedir.

Çizelge 12. Motor Gücünün Fonksiyonu Olarak Sulama Pompaj Tesisi Sistem Verimi (%) Sınıf ve Sınır Değerleri
(NPC), (Çalışır ve ark., 2004).

Tarım ve sulamada temel sorunun su kıtlığı ya da yetersizliği değil girdi enerji
maliyetlerinin yüksek olması, sulamada kullanılan makine, sistem ve enerjinin
etkinsizliği olduğu unutulmamalıdır. Sadece sudan tasarruf etmek amacıyla
etkinlik iyileştirilmesi gözetilmeden, mevcut ve yeni kurulacak basınçlı sulama
sistemlerine dönüşüm yapmak beklenen faydayı sağlamayabilir.

8. SONUÇ ve ÖNERİLER
Sulama mekanizasyonunda sorun özellikle KOP dolayısıyla YAS ölçeğinde
sadece su sıkıntısı konusu öncelenmiştir. Sulama ile ilgili strateji ve politikaların
şekillendirilmesinde küresel gelişmeler, eğilimlerin ve ezber söylemlerin etkisi
çok açık bir şekilde görülmektedir.
Su kaynakları potansiyeli ve tüketilebilir kısmının saptanmasında doğru,
güvenilir, güncel ve bilimsel yöntemlere ihtiyaç olduğu görülmektedir.
Su kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanılması bakımından “YÖNETİŞİM”
sorunu henüz giderilememiştir.
Su kullanımı, sulama alanı, sulama araç ve ekipmanlarının kayıtlanmasında,
imalat/ithalat/ihracat projeksiyonu ve enerji planlaması bakımından amaca
uygunluk gözetilememiştir.
Doğru belirlenmiş tüketilebilir su kaynaklarına göre tarımsal üretimin
planlanmadığı; sulamada su kaynağı, toprak, bitki, sulama sistemi, enerji ve
yönetişim bileşenlerinin birlikte değerlendirilmediği görülmektedir.
Sulanacak alanların toprak organik madde miktarı %2’nin üzerinde
olması, su tutma kapasitesini ve sulamanın etkinliğini yükselteceği hususu
değerlendirilmedir.
Sulama pompaj tesisi bileşenlerinde yıllık kullanım sürelerinin yükseltilmesi,
her bir sulama pompaj tesisinin hizmet vermesi gereken maksimum alanın teknik
koşullara göre belirlenmesi ve uygulanması sağlanmalıdır.
10. BYKP plan dönemi (2014-2018) öncelikli dönüşüm programı ile hedeflenen,
yeni veya mevcut sulama sistemlerinin her yıl %10’luk bir kısmını sadece basınçlı
sulama sistemlerine dönüştürmek ya da YAS kullanımı plan döneminde %5
düzeyinde azaltmak, rehabilite ve modernize etmek için yeterli bir yaklaşım
olarak değerlendirilemeyeceği söylenebilir.
Öngörülen basınçlı sulama dönüşüm programında, su kullanımındaki etkinlik
kadar makine, sistem ve enerji kullanımındaki etkinlik de mutlak surette dikkate
alınması gereklidir. Mevcut sulama sistemlerinde (makine, sistem ve enerji
kullanımında) ortalama %22’ler düzeyinde sistem verimi iyileştirme potansiyeli
bulunmaktadır. Bu düzeyde bir iyileştirme gerçekleştirildiğinde, sulama pompaj
tesislerimizin kurulu motor gücü, yıllık kullanım süresi ve enerji bedeli dikkate
alındığında elde edilebilecek ulusal gelire katkı azımsanamayacak kadar büyük
olacaktır. Bu bağlamda hem yeni kurulacak hem de mevcut sulama pompaj tesisi
ve bileşenlerin iyileştirilmesinde sistem verimi esas alınmalıdır. Bu uygulama KOP
gibi derin kuyu sulama pompaj tesislerinin çok yoğun olduğu ABD’nin Nebraska
eyaletinde de görülmektedir Bu amaçla NPC (Nebraska Performans Kriterleri)
kriterleri geliştirilmiştir. Bu kriterlere göre sulama pompaj tesisleri motor gücünün
fonksiyonu olarak sınıflandırılmıştır (Çizelge 12).

Motor HP

Düşük

Orta

İyi

Mükemmel

3-7.5

<44.0

44.0-49.9

50.0-54.9

>54.9

10

<46.0

46.0-52.9

53.0-57.9

>57.9

15

<47.1

48.0-53.9

54.0-59.9

>59.9

20-25

<48.0

50.0-56.9

57.0-60.9

>60.9

30-50

<52.1

52.1-58.9

59.0-61.9

>61.9

60-75

<56.0

56.0-60.9

61.0-65.9

>65.9

100

<57.3

57.3-62.9

63.0-66.9

>66.9

150

<58.1

58.1-63.4

63.5-68.9

>68.9

200

<59.1

59.1-63.8

63.9-69.4

>69.4
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Sonuç olarak, bu bağlamda KOP bölgesi (ve tüm Türkiye genelinde) hem yeni
kurulacak hem de mevcut sulama pompaj tesisleri için izin verilmesi gereken
sistem verimi Çizelge 12’de mükemmel veya iyi sınıfı sınır değerleri minimum
ölçüt olarak değerlendirilmesi önerilmektedir.
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ÖZET
Uluslararası bir sorun olan iklim değişikliği dünyamızın karşı karşıya
bulunduğu en ciddi sorunların başında gelmektedir. Küresel ısınmanın doğal
sonucu olarak son yıllarda sıklıkla yaşanan kuraklık, su kaynaklarının azalması,
artan orman yangınları ve çölleşme gibi ekolojik bozulmalar yeryüzündeki canlı
yaşamının devamını tehdit eder hale gelmektedir. Bu bakımdan, hem ekolojik
dengenin korunması hem de insanların sürdürülebilir gelişiminin sağlanması
için su kaynaklarının ve tarım alanlarının bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçları
karşılayabilecek şekilde kullanılması giderek daha da önem kazanmaktadır.
Bu çerçevede her ülke, hem uluslararası antlaşmalar ile hem de ulusal politika
önlemleri ile oluşabilecek riskleri minimize etmeye çalışmakta ve geleceğe
kendine hazırlamaktadır.

2. ENSTİTÜNÜN TARİHÇESİ VE ÜLKE-BÖLGE TARIMINDAKİ
ROLÜ

Tarımsal potansiyel açısından dünyanın sayılı ülkelerinden biri olan Türkiye
küresel iklim değişikliğinin meydana getirebileceği olumsuzluklardan etkilenmesi
beklenen ülkelerden biridir. Bu nedenle ülke olarak iklim değişikliğine uyum
ile ilgili önlemler alınmaya çalışılmakta ve stratejiler geliştirilmektedir. Tarımsal
anlamda iklim değişikliğinin en ciddi sonucu olan kuraklık konusunda atılan
adımların başında Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
bünyesinde Konya’da kurulan “Kuraklık Test Merkezi” gösterilebilir. Dünyanın 3.
büyük kuraklık çalışma merkezi olan bu kurumda kuraklık konusunda yapılan
çalışmaların değerlendirildiği bu çalışma, Enstitü bünyesinde hem bölgesel
kalkınma hem de Türkiye’nin iklim değişikliğine uyumu konusunda yapılan
araştırmalar sonucunda elde edilen bulguları paylaşmayı hedeflemektedir.

1914 yılında kurulan Enstitü, 1934 yılına kadar Konya Valiliğine bağlı
‘Numune çiftlik’, 1934-1984 tarihleri arasında Tarım Bakanlığı Veteriner İşleri
Genel Müdürlüğüne bağlı Yetiştirme (HARA) ve Araştırma (Zootekni) Kurumu,
1984-1986 tarihleri arasında, TİGEM’ e bağlı üretim işletmesi, Ekonomik İşler
Yüksek Koordinasyon Kurulunun 86/13 no’lu kararıyla 01.01.1987 tarihinden
itibaren, “Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü” ve “Bahri Dağdaş
Milletlerarası Kışlık Hububat Araştırma Merkezi Müdürlüğü” şeklinde iki ayrı enstitü
olarak çalışmalarına devam etmiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 10.06.2002
tarih ve MKD-BDR.2:03:2002/91 sayılı olurları ile iki Enstitü birleştirilerek “Bahri
Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü” adı altında faaliyetlerine devam
etmektedir.

İklim değişikliğinin tarıma etkisi ile ilgili değişik projeksiyonlar yapılmaktadır.
Dünyada iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkisi konusunda yapılan
çalışmaların büyük çoğunluğunda, şu anda kuru tarım yapılan ve hububat
yetiştirilen alanların kuzeye doğru kayacağı tahmin edilmektedir. Verimle
ilgili olan çalışmalarda ise, ürün verimlerinde %10’lardan %50’lere kadar
azalmalar beklenmektedir. Yapılacak uyum çalışmalarıyla bu azalışların kısmen
azaltılabileceği belirtilmektedir. Çeşitli projeksiyonlara göre, iklim değişikliği ile
birlikte tarımsal ürün verimliliğinde dünyada bazı bölgelerde artış, bazı bölgelerde
ise azalışların olacağı belirtilmekte olup, Türkiye’de ise tarımsal ürün verimliliğinin
%15 ile %25 arasında azalacağı beklenmektedir.
Küresel iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri; gıda güvencesi, kalkınma
ve uluslararası ticaret üzerinde de kendini gösterebilmektedir. Tarımın, gıda
temini yanında ekonomik bir faaliyet olması nedeniyle, iklim değişiklikleri
sonucu ortaya çıkan üretim azlığı veya fazlalığı, ekonomik dengeleri de büyük
oranda etkilemektedir. Örneğin, üretimin azalması, ürün fiyatlarının artmasına,
tüketicilerin daha fazla fiyat ödemesine, ithalatın artmasına ve ihracatın
azalmasına neden olabilmektedir.

Enstitümüz, Ülkemizin tümünden sorumlu olmakla birlikte, bölgesel olarak
Konya, Karaman, Aksaray, Niğde ve Nevşehir illerinden sorumlu olup bu illerin
kıraç ve sulanan alanlarına uygun serin iklim tahılları, çayır-mera-yem bitkileri,
yemeklik dane baklagiller ve endüstri bitkilerinde çeşit geliştirme, yetiştirme
teknikleri paketleri hazırlama, hastalık ve zararlılarla mücadele, kalite-teknoloji
ve sosyo-ekonomik araştırmalar yapmakla sorumludur. Enstitünün görevleri şu
şekilde sıralanabilir.

1. GİRİŞ
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KASIM

Türkiye kurak bölgelerinde en önemli gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır.
Bu konuda yaşanacak olumsuzluklar bölge halkının yanı sıra ülke içinde önemli
sıkıntılara sebep olmaktadır. Kuraklık nedeniyle meralar kurumakta, yonca, arpa
ve buğday gibi bitkilerde dane ve saman verimleri düşmektedir. Geçimini tarım
ve hayvancılıktan sağlayan üreticilerin hayvanlarıda bu durumdan olumsuz
etkilenmektedir. Yem kaynaklarının azalması, yem fiyatlarının aşırı şekilde
yükselmesine ve hayvan varlığının azalmasına neden olmaktadır.

2013
KONYA

İklim değişikliği projeksiyonları için esas alınan 2050 yılı için Türkiye nüfusunun
100 milyona ulaşacağı ve gıdaya talebin artacağı, dünya genelinde olası bir üretim
azalışı ile birlikte ithalatın zorlaşacağı ve ithal fiyatlarının artacağı dikkate alınırsa,
gıda üretimindeki tahmin edilen azalışın etkisinin daha fazla olacağı beklenebilir.
Bu durum, Türkiye’deki düşük gelirlilerin yanısıra orta gelirliler ve toplumun
tümü için gıda temininde ve gıda güvencesinde önemli sorunlar yaşanmasına
neden olabilir. Bu durum hayvansal gıdalarda daha belirgin bir şekilde kendini
gösterecektir.

Ülkemiz, Uluslararası Kışlık Buğday Geliştirme Programı (IWWIP) kapsamında
Meksika’daki Uluslararası Buğday ve Mısır Geliştirme Merkezi (CIMMYT) ve
Suriye’deki Uluslararası Kurak Alanlar Araştırma Merkezi (ICARDA) ile 1980 ve
1986 yıllarında anlaşmalar imzalamış ve Bakanlığımız Olur’ları doğrultusunda
IWWIP programının Ülkemiz adına Koordinatörlüğü Enstitümüze verilmiştir.
IWWIP programı; Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine (Kazakistan, Kırgızistan,
Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan), Kafkas Ülkelerine (Azerbaycan,
Gürcistan ve Ermenistan), Batı Asya Ülkelerine (İran, Türkiye ve Suriye) ve Kuzey
Afrika Ülkelerine (Cezayir, Fas ve Tunus) verimli, kaliteli ve hastalıklara dayanıklı
çeşit geliştirmede kullanılacak kışlık buğday ıslah materyali temin etmektedir.
IWWIP programı aynı zamanda dünyada her yıl 50 ülkeye kışlık buğday ıslah
materyali sağlamaktadır. IWWIP kapsamında işbirliği yapılan ülkeler arasında
ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Avusturya, İspanya, Fransa, Rusya gibi dünyanın
gelişmiş ülkeleri, Pakistan, Afganistan, Moldova, Şili, Kenya, Güney Afrika,
Hindistan, Çin gibi gelişmekte olan ülkeleri bulunmaktadır. 1986 yılından beri
IWWIP programından temin edilen materyalden Türkiye’de 23, İspanya 1, İran’da
2, Afganistan’da 3, Ermenistan’da 1, Gürcistan’da 1, Kazakistan’da 1, Kırgızistan’da
4, Tacikistan’da 3, Türkmenistan’da 1 ve Özbekistan’da 1 olmak üzere toplam 41
tane ekmeklik buğday çeşidi tescil ettirilmiştir. Bu çeşitler dünya üzerinde yılda
yaklaşık 1 milyon ha.’lık bir ekim alanına sahip olup, yılda yaklaşık 300 Milyon $
ekonomik katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kuraklık, Bölgesel Kalkınma, Kuraklık Test Merkezi
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• Islah ve yetiştirme teknikleri ile pazar talepleri doğrultusunda yeni çeşit, hat,
ırk, verim ve kaliteyi geliştirmek, hastalık, zararlı ve olumsuz çevre koşullarına
dayanıklılığı artırmak, bu görevleri yaparken biyoteknoloji gibi yeni teknik ve
teknolojileri kullanarak temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak.
• Tarla bitkilerinde (tahıllar, çayır-mera yem bitkileri, mısır, karabuğday, endüstri
bitkileri ve yemeklik tane baklagiller) kuru ve sulu şartlara uygun çeşit yetiştirmek,
geliştirilen çeşit ve hatları tescil ettirmek, ıslah materyalinin devamlılığını
sağlamak ve geliştirdiği çeşitlerin elit ve orijinal kademede tohumluk üretimini
gerçekleştirmek.
• 2010 yılında kurulan “Kuraklık Test Merkezinde” ülkesel bazda kurağa
dayanıklı hat ve çeşit geliştirme çalışmaları yapmak.
• Uluslararası Kışlık Buğday Geliştirme Programının (IWWIP) Ülkesel
koordinatörlüğünü yürütmek.
• Tarla bitkilerinde kalite, hastalık ve zararlılara dayanıklılık, yetiştirme teknikleri
ve sosyo-ekonomik araştırmalar yapmak.
• Tarım ve hayvancılık konularında Ulusal ve Uluslararası araştırmalar yürütmek.
• Görev alanında biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımının
sağlanması amacıyla, bitkisel genetik kaynakların toplanması, muhafazası,
tanımlanması, gerekli görüldüğünde kültüre alınması ve ıslah programında
kullanılması konularından çalışmalar yapmak.
• Bahçe bitkileri (Sebzecilik, Meyvecilik) konularında araştırmalar yapmak.
• Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlarda, verimliliği, üretimi artırmak
ve çeşitlendirmek amacıyla biyoteknoloji, ıslah, yetiştirme teknikleri, embriyo
transferi, tabii ve suni tohumlama konularında araştırmalar yürütmek.
• Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanların bakım-besleme, hayvan refahı
ve sürü idaresi teknikleri, barındırma sistemleri ve sosyo-ekonomik konularda
araştırmalar yapmak olarak belirlenmiştir.
3. KURAKLIK ARAŞTIRMALARINDA YENİ BİR MERKEZ “KURAKLIK TEST
MERKEZİ”
Küresel ısınmaya bağlı olarak görülen iklimsel değişiklikler ve buna bağlı olarak
oluşan tarımsal kuraklıkların son yıllarda insan beslenmesini tehdit edecek boyuta
ulaştığı bilinmektedir. İklim değişikliğinin en önemli olumsuz sonuçlarından biri
olan kuraklık, günümüzde etkisini hissettirmeyi sürdürmekte ve araştırmacıların
konu ile ilgili geleceğe yönelik çalışmalarının önemini de arttırmaktadır. Özellikle
son 10 yılda Türkiye’de de bu kuraklığın etkileri bariz şekilde gözlemlenmiştir.
Yapılan araştırmalar, yarı kurak enlemlerde yer alan Türkiye gibi ülkelerde artacağı
tahmin edilen ortalama sıcaklık değerlerine bağlı olarak, özellikle kuraklık ve su
kaynakları kullanımı konularında olası sorunlara işaret etmektedir (Şaylan, 2010).
Türk insanının hububat ağırlıklı beslenmesi, Türkiye tarım alanlarının ortalama
13 milyon ha.lık bir kısmının buğday ve arpa yetiştiriciliğinde kullanılıyor olması
ve bu alanların yaklaşık yarısının kuraklık riskiyle karşı karşıya kalması nedeniyle
kuraklığa toleranslı yeni çeşit geliştirme çalışmalarının önemi giderek artmaktadır.
Kuraklığa toleranslı yeni çeşit ıslah çalışmalarında kullanılacak materyalin kuraklık
açısından bir ön taramadan geçirilebileceği bir Kuraklık Test Merkezinin kurulması
gündeme gelmiş ve bu amaçla 2010 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından Enstitümüz
bünyesinde “Kuraklık Test Merkezi” kurulmuştur.
Enstitümüz bünyesindeki Kuraklık Test Merkezi’nin ilk altyapı çalışmaları
2009 yılında laboratuar ve sera oluşturulmasıyla başlamıştır. 2010 yılında ise
yağmur korunağı ve laboratuar cihazlarının alımı tamamlanmış olup Kuraklık Test
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Merkezi’nin açılışı yapılmıştır.
Dünyanın 3. büyük kuraklık çalışma merkezi olan Bahri Dağdaş Uluslararası
Tarımsal Araştırma Enstitü Kuraklık Test Merkezi’nin (BDUTAE-KTM) misyonu;
“Kuraklık çalışmalarında nitelikli bilimsel araştırmalar yapmak; bu konudaki
çalışmalara öneriler, politikalar ve çözümler üreterek yol gösterici olmaktır.”
şeklinde belirlenmiştir.
Türkiye’de kuraklığın en yoğun yaşandığı bölgelerden biri Orta Anadolu
Bölgesidir (OAB). Konya ovası ise OAB’nin küresel iklim değişikliğinin ve kuraklığın
en fazla etkilemeye başladığı ve etkisini devam ettireceği yer olması nedeniyle
kuraklık konusunda ileri düzeyde çalışmaları gerektirmektedir. Bu kapsamda
Kuraklık Test Merkezi başlangıç olarak ülkesel ekmeklik ve makarnalık buğday
ve arpa çeşit geliştirme programlarının ıslah materyallerinin sera, laboratuar ve
tarla koşullarında kuraklığa dayanıklılık parametreleri dikkate alınarak tarama
çalışmalarına başlamıştır. Ayrıca ıslah çalışmalarında kuraklığa toleranslı buğday
ve arpa ıslah materyalleri, ıslah programlarına entegre edilmeye başlanmış ve çeşit
geliştirme çalışmaları başlatılmıştır. Kuraklıkla mücadele kapsamında oluşturulan
bu merkez öncelikli olarak belirledikleri araştırma hedefleri şunlardır;
• Türkiye’de yetiştirilen tarla bitkileri türlerinin tamamında, bitkilerde su
kullanım kapasitesi ve etkinliği belirlemek,
•  Kuraklığa toleranslılık seviyeleri erken generasyonlarda tespit etmek ve ayrıca
kuraklığa toleranslı çeşitlerin geliştirilmesinde genetik kaynak olarak kullanılacak
bitki materyali geliştirmek,
• Çeşit geliştirme de test süreleri kısaltılarak etkinlik arttırmak. Kuraklığa
dayanıklı çeşit geliştirmede zaman kazanmak ve genetik materyallerin, çeşit
adaylarının ve çeşitlerin kuraklığa tolerans derecelerini bilimsel verilerle ortaya
koymak ve kullanılabilmesini sağlamaktır.
Bu merkezde yürüyen ya da yürütülecek olan çalışmalar ile;
• Bitki örtü sıcaklığı, stoma iletkenliği, klorofil floresans, fotosentez kapasitesi,
NDVI ve yaprak alan indeksi gibi önemli fizyolojik parametrelerin belirlenmesi,
• Kalite laboratuarında, kuraklık testlerinde başarılı olan genotiplerde dane
kalitesi analizleri yapılması. Protein oranı, hamur özellikleri, sedimantasyon değeri
ve glüten özellikleri belirlenmesi,
• Bitki sağlığı laboratuarında fizyolojik ve kalite laboratuarlarıyla birlikte
hastalıklar yönüyle incelemeler yapmak. Tohumları patolojik testlere tabi tutmak,
• Fizyoloji laboratuarında mevcut tam kontrollü bitki büyütme kabini
ortamında farklı materyallerin PEG gibi kimyasallar kullanılarak kuraklık tolerans
seviyelerini belirlemek,
• Ülkesel serin iklim tahılları ıslah programlarının ileri kademelerdeki tüm ıslah
materyalini, paralel olarak test merkezi seralarında kuraklığa tolerans yönüyle test
etmek,
• 200 da’lık alanda damla sulama yöntemi uygulayarak ileri kademelerdeki
ekmeklik buğday ve makarnalık buğday genotiplerini kuraklık testine tabii
tutmak,
• Tüm seralarda 800 adet ileri kademe hattın terminal kuraklık stresine
toleranslılığını test etmek,
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• Seralarda; serin iklim tahıllarında erken dönem fide kuraklık testleri, kök
yoğunluğu ve koleoptil uzunlukları ve hastalıklara tolerans düzeylerini belirlemek,
• Yağmur korunağı koşullarında, ülkesel ekmeklik buğday ıslah programlarında
geliştirilen ve ileri kademedeki hatların ilkbahar kuraklığına tolerans yönüyle
taranması sağlanacaktır.
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Bitkisel ıslah programlarında kullanılan seleksiyon parametrelerine fizyolojik
özelliklerinde dahil edilmesi ile bitkinin kuraklığa karşı reaksiyonu daha hızlı ve
etkin bir şekilde belirlenebilir hale gelmiştir. Bu durum, ıslah programlarında
yeni bitki çeşitlerinin geliştirilmesinde varyasyon kaynağı olarak kullanılan
genetik materyalin daha detaylı karakterizasyonuna imkan sağlarken, çevresel
stres faktörlerine dayanıklı melezleme programlarının oluşturulmasında
ebeveyn seçimini de kolaylaştırmıştır. Genetik materyal geliştirme, bunların
ıslah programlarında kullanımı ve uluslararası paylaşımı konusunda dünya;
genotiplerde stres faktörlerine dayanıklılığı belirleyen gen veya gen gruplarının
tespiti, haritalanması özellik-gen tescili ve gen satışı noktasına gelmiştir.
Bu bakımdan, Enstitü’de bu alandaki çalışmaları yapabilecek biyoteknoloji
alt yapısının oluşturulması ve mevcut çalışmalarımıza entegre edilebilmesi
çalışmaların etkinliğini daha da artıracaktır.

Arpa ıslah programında yürütülen araştırmalar sonucunda, “Karatay 94” arpa
çeşidi Orta Anadolu ve geçit bölgelerinin kuru tarım alanları için geliştirilmiştir.
Altı sıralı başak tipine sahip “Kıral 97” arpa çeşidi ve İki sıralı başak tipine sahip
“Beyşehir 98” ve “Konevi 98” arpa çeşitleri Orta Anadolu ve geçit bölgelerinde
nispeten yağışı yüksek ve taban alanlar için geliştirilmiş olup, bu koşullarda
yüksek verim ve kalite değerlerine sahiptir. 2006 yılında tescil ettirilen “Larende”
arpa çeşidi ülkemizin kışlık diliminde sulanan alanlar için geliştirilmiş olup, kurak
koşullarda da yüksek performansa sahip kombine bir çeşittir. Bu çeşit, iki sıralı
arpalar içerisinde sap sağlamlığı, dane iriliği, fertil kardeşlenme kapasitesinin
yüksekliği ve buna bağlı olarak, hem sulu ve hem de kuru koşullarda yüksek
verimli bir arpa çeşidi olarak ön plana çıkmıştır.

4. TARIMSAL ARAŞTIRMALARDA KURAKLIK KAVRAMI
MERKEZLİ YAKLAŞIMLARIMIZ
4.1. Enstitüde Yürütülen Bitkisel Araştırmalar
4.1.a. Islah Çalışmaları
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde toplam 3.021.542 ha. tarım
arazisi mevcut olup, bu Türkiye toplam tarım arazisi (24 milyon ha) içinde %
8’lik önemli bir payı oluşturmaktadır. Bölgedeki tarım arazisinin % 35’i nadasa
bırakılmakta olup, yaygın bir şekilde nadaslı kuru tarım sistemi uygulanmaktadır.
Tarımsal kuraklık bitkisel üretimi ve verimliliği sınırlandıran en önemli çevresel
stres faktörlerinden birisidir. Küresel ısınma ve buna bağlı olarak iklim değişikliği
de dikkate alındığında, bölgedeki kuraklık riski daha da önem kazanmaktadır.
Bölgemizde kalkınma için önemli ekonomik aktörlerden birisini oluşturan tarım,
aynı zamanda birçok sektörün de lokomotif görevini üstlenmektedir. Bu açıdan
değerlendirildiğinde, kuraklık tarım sektörü ile birlikte, tarımsal üretime dayalı
birçok sektörü de olumsuz etkilemektedir.
1987 yılında bitkisel araştırma çalışmalarına başlayan BDUTAE, bölge
koşullarına uyumlu çeşit geliştirme konusunda önemli bir boşluğu doldurmuş
ve hızla altyapısını geliştirerek, diğer bitkisel araştırmalar yanında, daha kapsamlı
ve çok disiplinli ıslah çalışmalarına önem vermiştir. Bu kapsamda Enstitüde
yürütülen “Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları” milli ve milletler arası olarak iki
ayrı program halinde 1987 yılında başlatılmış, bunu makarnalık buğday, arpa,
yulaf, tritikale ve çavdar ıslah araştırmaları olmak üzere beş farklı ıslah programı
takip etmiştir. Yürütülen bu ıslah programlarında, bugüne kadar, bölgenin hem
sulu koşullarına ve hem de kuru koşullarına yönelik toplam 24 çeşit geliştirilmiştir.
Ekmeklik buğday ıslah programında geliştirilen çeşitlerden “Dağdaş 94”,
“Karahan 99” ve “Eraybey” çeşitleri bölgemiz ve ülkemizin kışlık diliminde
yer alan kuru tarım alanları için geliştirilmiş olup, çevresel stres faktörlerine
gösterdikleri tolerans ve bölgenin kurak koşullarına yüksek adaptasyon
kabiliyetleri ile bölge için önemli bir boşluğu doldurmuştur. Yine aynı programda
sulu alanlar için geliştirilmiş olan “Kınacı 97”, “Göksu 99”, “Bağcı 2002”, “Konya
2002”, “Ekiz” ve “Ahmetağa” ekmeklik buğday çeşitleri gerek üstün agronomik
özellikleri, bölgemiz ekolojisinde yaygın olarak görülen hububat hastalıklarına
karşı gösterdikleri tolerans ve özellikle kalite bakımından üstün özelliklere sahip
olması, başta bölgemiz olmak üzere geçit bölgeleri ve ülkemizin kışlık diliminde
sulanan alanlarda hızla yayılarak üretim alanlarında hak ettiği yeri almaktadır.
Makarnalık buğday ıslah programında bölgemiz sulu koşulları için geliştirilen
Selçuklu 97 ve Meram 2002 makarnalık buğday çeşitleri yüksek verim performansı
ve makarnalık kalite özellikleri ile, önemli bir makarnalık buğday üretim alanına
sahip olan bölgemizde çiftçilerimizin hizmetine sunulmuştur.
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Tritikale ıslah programında geliştirilen “Tatlıcak 97”, “Mikham2002” ve
2010 yılında tescil ettirilen “Alperbey” tritikale çeşitleri, marjinal tarım alanları
hedeflenerek geliştirilmiş olup, özellikle kışlık dilimde nadaslı kuru tarım yapılan
bölgelerimiz başta olmak üzere, ülke genelinde hızla yayılma göstermiştir. “Melez
2001” tritikale çeşidi ise nispeten yağışı yüksek veya sulanabilen tarım alanlarına
yönelik geliştirilmiş olup, yüksek dane ve sap verimine sahip, silajlık olarakta
kullanılabilecek bir çeşittir.
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Yulaf konusunda ıslah çalışmaları ülkemizde zaman zaman kesintilere uğramış
ve gereken önem verilmemiştir. Ancak, Enstitümüz serin iklim tahıllarında
yürütülen diğer ıslah programına verdiği önemi yulaf ıslahında da göstermiş
ve bunun ödülünü 2004 yılında tescil ettirerek bölgemiz ve ülkemiz çiftçisinin
hizmetine sunduğu “Seydişehir” ve “Faikbey” yulaf çeşitleri ile almıştır. Bu
çeşitler Orta Anadolu ekolojik koşullarında kışlık olarak ekilebilen ve ülkemizde
geliştirilerek tescil ettirilen ilk çeşitler olma özelliğine sahiptir. Bölgemiz
koşullarında taban araziler bu çeşitler için uygun üretim alanlarını oluşturmaktadır.
Yulaf ıslah programında geliştirilen ve 2013 yılında tescil ettirilen “Yeniçeri” çeşidi
ise kışlık, orta boylu, sağlam saplı, kılçıksız ve yüksek verimli olması ve yaygın
görülen yulaf hastalıklarına dayanıklılık özellikleri ile taban ve sulu alanlar için
tavsiye edilmekte olup, özellikle bisküvi endüstrisi ve insan beslenmesinde üstün
kalite özellikleri ile bu alandaki yulaf çeşit ihtiyacının karşılanmasında önemli bir
yere sahip olmuştur.
Ülkemizde ihmal edilen bir diğer serin iklim tahılı ise çavdar olup, Enstitümüzde
yürütülen çavdar ıslah projesi kapsamında 1995 yılında tescil ettirilerek ülke
çiftçisine kazandırılan “Aslım 95” çavdar çeşidi, Ülkemizde ilk olarak tescil ettirilmiş
kültür çavdarı olarak ülke tarımında yerini almıştır. Aslım 95, kurak koşullara en
dayanıklı serin iklim tahılı olma özelliğinin yanında, gerek toprak kaynaklı ve
gerekse iklimden kaynaklanan abiyotik stres faktörlerine karşı da tolerans seviyesi
en yüksek çeşit olarak bilinmektedir.
Enstitü’de Ülkesel Serin İklim Tahılları Islah Araştırmalarının yanı sıra
yürütülmekte olan ve Islah proğramları oluşturulan bitki grupları şu şekildedir.
- Orta Anadolu Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları
- Yerel Fiğ Populasyonlarından Çeşit Geliştirme Çalışmaları
- Karabuğday Islah Projesi: “Güneş” ve “Aktaş” isimleri ile Türkiye’nin ilk
çeşitleri geliştirilmiş olup, üretim izinleri alınmış, tescil süreci devam etmektedir.
- Orta Anadolu Bölgesi Aspir Islah Projesi: “Ayaz” adıyla Türkiye’nin ilk kışlık
aspir çeşidinin üretim izni alınmış olup, tescil süreci devam etmektedir.
- Orta Anadolu Şartlarına Uygun Yağlık Ayçiçeği Hatları ve Hibrit Çeşitlerinin
Geliştirilmesi
- Orta Anadolu Bölgesi Soya Islah Projesi: “Çetinbey” ismiyle bölge koşullarına
uygun Enstitü’nün ilk soya çeşidi tescil ettirilmiştir.
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- Orta Güney Anadolu Havzası Kuru Fasulye Adaptasyonu ve Islahı Araştırmaları
- Orta Güney Anadolu Havzası Nohut Adaptasyonu ve Islahı Araştırmaları
4.1.b. İklim Değişikliği ve Kuraklık Temelli Araştırmalar
- Ülkesel Mısır Hatlarının Kuraklığa Toleranslarının Belirlenmesi
Yaklaşık 20 yıldır yürütülmekte olan Uluslararası kuraklığa tolerant mısır ıslah
araştırmaları çerçevesinde Ülkemizde de benzeri çalışmaların yürütülmesi ve
dinamizm kazandırılması açısından bu proje hazırlanmıştır.
Bu proje, Ülkemiz için ekonomik öneme sahip mısır ıslahında kuraklığa
toleranslılık açısından ilerleme sağlamayı ve ülkesel ıslah programlarına yeni bir
dinamizm kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç, tarla şartlarında 3 yıllık bir
çalışmanın yürütülmesiyle, kurağa tolerans bakımından önemli parametrelerin
(morfolojik, fenolojik ve fizyolojik) tespiti, farklı kaynak ve genetik tabandan gelen
genotipler üzerinde parametrelerin kullanılabilirliğinin doğrulanması ve ümitvar
genotiplerle gen havuzunun oluşturulması sağlanmış olacaktır.
- Kuru Fasulyede Yüksek Sıcaklığa ve Kuraklık Stresine Toleranslı Materyallerin
Belirlenerek Islah Programlarında Değerlendirilmesi (Tübitak1003-Ortak Proje)
Bu projede temel amaç Türkiye’de biyotik (bakteriyel hastalıklar) ve abiyotik
(kuraklık ve yüksek sıcaklık) stres koşullarına karşı yeni fasulye genotiplerinin
tespiti ve bunların tarımsal üretime dahil edilmeleri oluşturmaktadır.
- Kışlık Ekmeklik Buğday Melez Bahçesinin Kuraklığa, Hastalıklara Tolerans ve
Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Projede amaç buğday ıslahında kurağa dayanıklılığı belirlemede kolay,
uygulanabilir, hızlı, tekrarlanabilir, ucuz ve seleksiyon kriteri olabilecek yöntemler
uygulayarak kurağa uygun genotiplerin tespit edilmesi ile melez bahçesinin
oluşturulması ve ileri yıllarda kuraklık çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanmış
bir alt yapı oluşturmaktır.
Yapılan çalışmalarda dane verimi, bitki boyu, erken dönem toprak yüzeyini
kapama (NDVI), başaklanma süresi (gün), bayrak yaprak klorofil içeriği (SPAD), süt
olum dönemi bitki örtü sıcaklığı (0C) ve hamur olum dönemi bitki örtü sıcaklığı
(0C) açısından değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmelere göre 90 genotip
üçüncü yıl çalışmaları olarak (2012-13) yağmur korunağı (Merkez/Konya); tarla
denemeleri 3 alt bölgede (Merkez/Konya, Merkez/Eskişehir ve Haymana/Ankara)
3 tekrarlı olarak ekilmiştir.
- Konya İlinin Çumra ve Karapınar İlçelerinde Buğday Alanlarındaki Yaprak Biti
(Hemiptera: Aphididae) Türleri ve Doğal Düşmanlarının Popülasyon Gelişimlerine
Mevsimsel İklim Faktörlerinin Etkisinin Belirlenmesi
Konya’nın Çumra ve Karapınar ilçelerinde buğday alanlarında yürütülecek
bu çalışma, afitler ve doğal düşmanlarında iklim faktörlerinin etkilerini tespite
yöneliktir. Bu kapsamda, afitlerin ve doğal düşmanlarının ilk çıkışlarında, yoğunluk
ve etkinliklerinde, epidemi durumlarında, faaliyet periyodunda ve kışlama
davranışlarındaki değişiklikler belirlenecektir. Ayrıca faunadaki tür çeşitliliği ve
hakim türlerdeki değişiklikler incelenecektir. Bu çalışmayla elde edilecek veriler
ileri de kurulabilecek erken tahmin ve uyarı sistemi için temel oluşturacaktır.
4.1.c. Yetiştirme Tekniği Çalışmaları
Bölge genelinde tarımın en önemli bitkisi buğdaydır. İnsan beslemesinde
edindiği yer ve 10.000 yılı aşkın bir süredir gelen yetiştirme pratikleri buna
neden olarak görülebilir. Gerçi son yıllarda ekonomik getiriler nedeniyle özellikle
sulanabilen alanlarda farklı bitkilere belirgin bir şekilde yönelim gözlense de kuru
tarım alanlarının vazgeçilmezi olarak önemini korumaktadır. Ancak kuru tarım
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alanlarında üretimin ekonomik getiri modeline uygun şekilde yürütülebilmesi
adına nadas uygulaması yapılmaktadır. Nadasla birlikte bir önceki yıl alınan
yağışların bir kısmının toprakta muhafaza edilerek üretim yılında eksik kalan
yağışların mümkün olduğunca telafi edilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle
bölgede yaygın bir şekilde buğday-nadas ekim nöbeti uygulaması görülmektedir.
Oluşan bu modelin yaşadığımız süreçte gözlemlenen iklim değişikleri içerisinde
tarımsal üretimi istikrarlı bir yapıda taşıması ve ekonomik bir getiri sunması
oldukça zor görünmektedir. Bundan dolayı bölgedeki kuru tarım alanlarında
uygulanacak sürdürülebilir bir ekim nöbetine gerek vardır. Çünkü gerçekleşen
iklim koşullarından daha iyi yararlanmak ve ekonomik geliri de çeşitlendirmek
gerekir. Ancak mevcut koşullar altında bunun nasıl gerçekleştirilebileceği
konusunda yapılan çalışmalarımızın ortaya çıkardığı sonuçlar nadas yerine ekilen
her bir bitki türünün değişik oranlarda buğday verimini olumsuz etkilediğini
göstermektedir. Çünkü yapılan nadas uygulamasında bir önceki yılda alınan
yağışların %20 si toprakta biriktirilmekte ve bu da ekim döneminde alınan
yağışlara göre buğdayın verimini değişik oranlarda olmak üzere olumlu yönde
etkilemektedir. Buna karşın münavebede yer alan diğer bitkiler kullandıkları
su nedeniyle toprakta nadas sistemine göre daha az su bırakmaktadırlar.
Dolayısıyla nadasın zorunluluk olarak görülmesi gibi bir algıya neden olmaktadır.
Ancak yazların sıcak ve kurak olması yapılan toprak işleme ile birlikte toprak
organik maddesinin kısa zamanda inorganik hale dönüşmesini ve toprakların
bozulmasına zemin hazırlamaktadır. Organik maddece zayıf konumda bulunan
toprakta agregat yapısının da artan işleme ile bozunması diğer taraftan ekim
döneminde alınan kış yağışlarının yeterince değerlendirilememesi sonucunu
ortaya koymaktadır. Belirlenen bu olumsuzlukların giderilmesi için sistemsel bir
değişiklik gerekmektedir. Bu bağlamda dünyadaki gelişmelere paralel olarak
kuruluşumuzda yürütülen çalışmalarda toprakların bozulan özelliklerinin
giderilmesi ve verimliliğin sağlanması adına doğrudan ekim sistemi çalışmaları
yürütülmektedir. Elde edilen sonuçların göstergesinde Doğrudan Ekim
Sisteminde gerçekleşen yağışların yüksek olduğu yıllarda verimlerin Geleneksel
Sisteme göre çok değişim göstermediği halde düşük yağış alınan yıllarda buğday
veriminin daha üst düzeyde gerçekleştiği belirlenmiştir. Buna neden olarakta,
toprakta tutulan nemin yüksekliğinin etkili olduğu düşünülmektedir. Doğrudan
ekim modelinin bölgede çok önemli bir sorun olan su konusunda getirdiği bu
kazanımın yanında üretim giderlerini de % 10 dolaylarında daha aşağıya çektiği
hesaplanmıştır. Bölge kuru tarım alanlarının doğrudan ekim sistemiyle birlikte
münavebenin de yaygınlaştırılması doğal kaynakların sürdürülebilirliği yanında
bölge çiftçilerinin gelirlerinin artırılması ve gelirde oluşan dalgalanmaların da
önüne geçilmesi adına yayılması gereken bir uygulamadır.
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Diğer taraftan sulanabilen alanlarda sürdürülebilirliğin sağlanması, verimin
arttırılması ve giderlerin azaltılması için su kullanımı alışkanlıklarının da iklim
koşullarına göre düzenlenmesi gerekmektedir. Kuruluşumuzda bu amaçlarla
yapılan çalışmalarda; Damla sulamaya ağırlık verilmesi gerektiği, bu konuda
yapılan araştırmalarla bu sistemin hububat yetiştiriciliğinde de rahatlıkla
kullanılabileceği ve bu yöntemle kısıtlı olan su kaynaklarında ciddi tasarruflar
sağlanabileceği ortaya konmuştur.
Bu konuda ve diğer su tasarrufu sağlayacak konularda çiftçilerin
bilinçlendirilmesine ihtiyaç vardır.
4.2. Enstitüde Yürütülen Hayvancılık Araştırmaları
Türkiye kurak bölgelerinde en önemli gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır.
İçinde yaşadığımız Orta Anadolu Bölgesi’nin Türkiye’nin en kurak alanı olarak
düşünüldüğünde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bölgemiz için ne kadar önemli
olduğunu göstermektedir. Bu açıdan düşünüldüğünde bölgede hem bitkisel
hem de hayvansal üretimde kuraklığın etkilerini azaltacak çalışmalara ihtiyacımız
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bulunduğu aşikardır. Hayvansal üretim, iklim değişikliklerinden doğrudan ya
da dolaylı olarak etkilenmektedir. Kuraklığın gıda güvencesi açısından etkileri
düşünüldüğünde kuraklık dolayısıyla yaşanacak sıkıntıların Türkiye’de özellikle
hayvansal gıdalara ulaşmada daha belirgin olumsuz sonuçlar doğuracağı
söylenebilir. Sıcaklık artışıyla hayvanlarda ısı üretimi ve ısının kullanılması
arasındaki denge bozulabilmekte bu da ölüm oranı, yem tüketim oranı, canlı
ağırlık artışı, süt üretimi ve gebelik oranı üzerinde etkiler yapabilmektedir.
Hayvansal üretim miktarındaki değişiklikler maliyetleri de etkilemektedir
Bu kapsamda iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik
Enstitümüzde hayvancılık alanında değişik çalışmalar yürütülmektedir. Bunlardan
en önemlileri;
Yerli ırklarımız; kuraklığa adaptasyon kabiliyeti ve hastalıklara karşı direnci
kültür ırklara oranla önemli derecede yüksektir. Yerli ırklarımızın bu özelliğinden
faydalanarak kullanma melezlemesi ile yetiştiricilerin gelir sevileri arttırılmaya
çalışılmaktadır. Yerli ırklarımızın verim seviyelerini yükseltmek amacıyla Tarımsal
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen Halk
Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi kapsamında toplam 113.400
küçükbaş hayvanda ıslah çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmalarla yerli
ırklarımızda verim artışının yanında çalışmaların yapıldığı işletmelerin damızlıkçı
işletme vasfı kazanması sağlanmaktadır. Proje yürütülen işletme sahiplerine
kayıtlı yetiştirme ve hayvancılığın bilimsel olarak nasıl yapılması gerektiği
uygulamalı olarak eğitimleri verilmektedir. İşletme sahibi uygulanan yöntemlerle
karlılığın arttığını yaşayarak öğrenmektedir. Projenin uygulandığı 2005-2010
yıllarında en düşük ırkta 120. gündeki sürü ortalamasının (sürü büyüklüğü 6300
baş) Canlı Ağırlık artışının 5,5 kg olduğu bununda işletmeye önemli düzeyde ek
gelir sağladığı yetiştiriciler tarafından ifade edildiği gibi bilimsel olarak ta ortaya
konulmuştur.
Tablo1. Bahri Dağdaş UTAEM tarafından yürütülen Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Alt Projeleri

Konya

Karaman

Aksaray

Eskişehir

Mersin

Toplam

Akkaraman Koyunu

3

2

2

-

-

7

OrtaAnadolu Merinos
Koyunu

1

2

-

2

-

5

İvesi Koyunu

-

-

-

-

1

1

1

Pırlak Koyunu

-

-

-

Kıl Keçisi

1

-

-

Honamlı Keçisi

1

-

-

Toplam

6

4

2

1
2

3

-

-

1

3

3
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Bahri Dağdaş UTAE bünyesinde yapılan çalışmalarla küçükbaş hayvancılığın
geliştirilmesi amacıyla melezlemelerle HASMER, HASAK, HASİV ve LİNMER olmak
dört koyun tipi geliştirilmiştir.
Büyükbaş hayvancılık alanında ise Chaurele ve Brangus ırklarının Türkiye’de
tanınmasını ve yayılmasını sağlamıştır. Kuraklığa dayanıklı ve adaptasyon
kabiliyeti yüksek olan Montofon ırkı ile ilgili olarak önemli çalışmalar yapmıştır.
Biyoteknolojik yöntemler kullanılarak Çoklu Yumurtlatma ve Embriyo Transferi
(MOET) yöntemi ile bu ırkın geliştirilmesi ve bir Eğitim Merkezinin kurulması
amacıyla KOP Başkanlığı aracılığıyla TC Kalkınma Bakanlığı’na 800 baş anaç sürü
kapasiteli bir Alt Yapı Projesi sunulmuştur. Bu projede 800 baş anaç sürü kapasiteli
kapalı bir sürü oluşturulup MOET yöntemi kullanılarak test edilmiş damızlık boğa
üretimi gerçekleştirilecektir. Bu proje ile KOP bölgesi başta olmak üzere Türkiye’de
test edilmiş boğa sperması üretimi sağlanacak, et ve süt üretimin artması için
damızlık dişi materyalin genetik ilerlemesine ciddi katkı sağlayacaktır.
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4.3. Enstitüde Yürütülen Sosyo-Ekonomik Çalışmalar
Enstitü’nün bitkisel ve hayvancılık araştırmaları dışında özellikle kuru tarım
sistemleri ve kuraklığın sosyo-ekonomik boyutlarını belirlemeye yönelik araştırma
faaliyetleri bulunmaktadır. Bu faaliyetlerin ana amacı kuru tarım sistemlerinin
durumunu belirlemek, bu alanlar için strateji geliştirmek ve mevcut genetik
kaynakların korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik politika
yapıcıların karar almasını kolaylaştırıcı stratejiler üretmektir. İklim değişikliğinin
kuraklık boyutunda politika oluşturmanın temel gereksinimi mevcut durumu
bilmek ve ihtiyaçları ortaya koymaktır. Enstitü’de yürütülen soyo-ekonomik
çalışmalar işte bu noktada kuraklık riskinin yüksek olduğu alanlarda İhtiyaç Analizi
(Need assessment) esasına dayalı çalışmalardır. Bu kapsamda Enstitü bünyesinde
tamamlanmış ve devam etmekte olan çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.
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• Kırsal Alanda Tarımda Yoksulluk Analizi ve Uygun Stratejilerin
Modellenmesi (Oğuz ve ark. 2011); çalışması 2009-2011 yılları arasında Konya
ilinde 31 ilçede 170 köyde köy muhtarları ve 713 çiftçi ile yapılan anket sonucunda
elde edilen verilerden oluşmaktadır. Bu çalışma kapsamında Konya ilinde hem
farklı 3 tarım havzasında, sulu-kuru tarımsal üretim sistemlerinde, dağlık ve
ovalık yerleşim merkezlerinde, ve işletme büyüklüklerine göre yoksulluk sınırları
belirlenmiştir. Çalışmanın en önemli sonucu, üretim bölgelerine göre yoksul
kişi oranı incelendiğinde yoksul hane oranı kuru tarım bölgesinde %30,04, sulu
tarım bölgesinde ise %23,50 olarak bulunmuştur. Yoksulluk açığı endeksinin en
yüksek olduğu üretim bölgesi kuru tarım bölgesi olduğu (0,595) görülmektedir.
Kuru tarım bölgesinde yoksulluk sınırı altında kalan hanelerin yoksulluk sınırının
üzerine çıkarılması için yapılması gereken gelir transferi %59,52 kadardır. Bu oran
sulu tarım bölgesinde %55,85’dir. Buradan kuru tarım bölgesinde yoksulluk sınırı
altında kalan hanelerin yoksulluk sınırına olan uzaklıkların sulu tarım bölgesine
göre daha fazla olduğu, diğer bir deyişle yoksulluğun daha şiddetli yaşandığı
söylenebilir.
• Kuru Tarım Sisteminde Buğday Üretim Stratejileri; Enstitümüz sorumluluk
alanına dahil iller başta olmak üzere Orta Anadolu ve Batı Geçit Bölgelerinde
buğday çeşitlerinin yaygınlığını izlemekte ve çeşit bazında üreticilerin düşünce,
görüş ve sıkıntılarını ilgili mercilere bildirmektedir. Bu kapsamda Enstitü’müzde,
bu konu çerçevesinde 2004 yılından bu yana farklı projelerle bölgedeki buğday
üretim stratejileri takip edilmektedir (Küçükçongar ve ark., 2006; Mazid ve ark.,
2009 ve Küçükçongar ve ark., 2013). Özellikle kuru tarım sisteminde 2004 yılından
bu yana hububat-nadas ağırlıklı sistemin devam ettiği, alternatif kuru alanda
yetiştirilebilecek ve gelir getirici ürünlere ihtiyaç bulunduğu, yeni geliştirilen
kuru tarıma uygun buğday çeşitlerinin eski çeşitlere göre parasal açıdan daha
fazla gelir sağlandığı, Araştırma Enstitülerinin kuru tarım sistemine uygun çeşit
geliştirmede önemli mesafeler katettiği belirlenmiştir.
• Türkiye’de Yerel Buğday Popülasyonlarının Belirlenmesi; çalışması
Enstitü’nün, bitki genetik kaynaklarının tanımlanması, korunması (ex situ), ıslah
çalışmalarında kullanılma imkanlarının araştırılması ve yerinde sürdürülebilirliğinin
sağlanması (in situ) yönünde en önemli projelerinden biridir. 2009 yılında IWWIP
kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, CIMMYT ve ICARDA ile birlikte
Enstitümüz tarafından koordine edilen çalışma genişlemiş ve 2012 yılında
FAO’nun katılımı ile 2013 yılı sonuna kadar 61 ilde (161 ilçe 506 köy) çalışma
tamamlanmış ve 155 farklı yerel isimli yerel buğday popülâsyonu tespit edilmiştir.
1556 yerel buğday üreticisinin sosyo-ekonomik durumları ortaya konulmuş ve
bu çeşitlerin yerinde muhafazasını sağlamaya yönelik geliştirilecek politikalarda
etkili olan faktörler ortaya konulmuştur. Elde edilen genetik materyal hem Gen
Bankalarında koruma altına alınmış hem de özellikle kuraklığa dayanıklı buğday
çeşitleri ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere melez bahçelerine dahil edilerek
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Enstitülerde kullanılmaya başlanmıştır (Kan, 2013; Küçükçongar, 2013).
• Kuraklık Algısı Projesi; Enstitümüz ayrıca tarımın tüm paydaşlarının kuraklık
algısı, tutum ve davranışlarını belirlemeye, her paydaşın kuraklık stratejisi ortaya
koymaya, algı, tutum ve davranışlarda etkili faktörleri belirlemeye yönelik
çalışmalar başlatmıştır.

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Gıda, Tarım ve Hayvancılığın öneminin her geçen gün daha fazla anlaşıldığı
ve değerinin arttığı küçülen dünyada üretimin attırılması mutlak bir zorunluluk
olmakla birlikte, bu artışın elde edilmesi için gereken faktörlerin hepsinin birden
harekete geçirilmesi elzemdir. Bu noktada gereken modern tarım tekniklerinin
uygulanması ve adaptasyonu, ürünlerde kalitenin arttırılması, hastalık ve
zararlılardan meydana gelen kaybın önlenmesi ve pestisit kullanımının azaltılması
için dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi, bu çalışmaların yapılabilmesi için gen
kaynaklarının tespiti, muhafazası ve gerek klasik gerekse moleküler tekniklerin
kullanılması gibi çalışmalar Enstitümüzün kullandığı ve tarımsal üretimin
gelişmesini etkileyecek en önemli başlıklardır. Bunların yanında iklim değişikliğinin
en önemli unsurlarından olan kuraklığın etkilerinin farklı boyutlarda ve şekillerde
daha yoğun hissedildiği son zamanlarda meydana gelen değişikliklere dayanıklıtolerant, adaptasyonu yüksek, değişen koşullarda bile stabil çeşitler geliştirmek
önceliklerimizdendir.
Bu doğrultuda özel sektör tohumculuğunun %38’inin gerçekleştirildiği Konya
başta olmak üzere bölge, ülke ve uluslararası programla 50 ülkeye tohumculuk
adına verdiği katkının devam etmesi ve bölge kalkınmasına verilecek destek
için kuraklık başta olmak üzere, tarımsal üretimin arttırılması ve sorunlara
çözüm üretilmesi, hayvancılık anlamında yapılacak ıslah çalışmaları ile verim ve
adaptasyonun geliştirilmesi, gen kaynaklarının korunması ve ıslahta kullanılması,
üreticinin girdilerini düşüren yeni tarım tekniklerinin geliştirilmesi adına, seneye
100. yılını kutlayacak olan Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
geliştireceği işbirliği ve vizyonla bilimsel çalışmalar ve politikalar geliştirmeye
devam edecektir.
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ÖZET
Türkiye’de sulama, tarımsal üretimin önemli unsurlarındandır. Bu nedenle
sulama projelerine ve yatırımlarına çok önem verilmektedir. Tarım arazilerinin
çok parçalı ve dağınık olması, sulama projelerinin uygulanmasını güçleştirip
maliyetlerini yükseltmesinin yanında, parsellerin bir kısmına su ulaşımını
engellediği için sulama oranını düşürüp projenin başarısını azaltmaktadır.
Konya Ovası Projeleri (KOP), Türkiye’nin önemli sulama projelerini içine
almaktadır ve arazilerinin büyük bölümünde arazi parçalılığı vardır. Bir tarım
işletmesine ait birden fazla küçük arazi parçasının birleştirilerek büyük ve
düzgün yeni tarla ve parsellerin oluşturulması olarak tanımlanabilecek arazi
toplulaştırması, tarımsal işletmecilik yönünden çok önemli yararlar sağlamasının
yanında, sulama projelerinin yapım ve uygulanmasını kolaylaştırmakta,
maliyetlerini ve dolayısıyla yatırım giderlerini azaltmaktadır. Bu husus, sulama
projelerinin arazi toplulaştırması ile birlikte yapılmasını ön plana çıkarmaktadır.
KOP Bölgesi, Türkiye’de sulama projelerinin ilk uygulandığı yerlerden olması
ve büyük bir kesiminde arazi parçalılığının görülmesi nedeniyle olacak ki arazi
toplulaştırmasının ilk uygulaması Konya Ovası’nda yapılmıştır. Bu çalışmada,
sulama şebeke çeşit ve unsurları ile arazi toplulaştırması ana hatlarıyla tanıtıldıktan
sonra KOP Bölgesi’nde uygulanmış bazı arazi toplulaştırma projeleri üzerinde
yapılan araştırmalardan örnekler vererek, arazi toplulaştırmasının sulama
şebekesi elemanlarını nasıl etkileyip onların etkinliğini artırdığı ve sonuçta maliyet
ve yatırım giderlerini etkilediği anlatılmaya gayret edilmiştir. Toplulaştırma ile
sulama şebekesinden doğrudan yararlanma oranı % 37,7 – 54’lerden % 98 – 100’e
yükselmiş, su iletim elemanları uzunluğunda % 19 – 54 arasında, sanat yapıları
sayısında % 38 – 83 arasında azalma görülmüştür.

KOP BÖLGESİ’NDE
ARAZİ
TOPLULAŞTIRMASININ
SULAMA TESİS VE
YATIRIMLARINA ETKİSİ
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Nizamettin ÇİFTÇİ***

Anahtar Kelimeler: Sulama şebekesi, Sulama tesisi, Sulama oranı, Arazi
toplulaştırması
1. GİRİŞ
Su, tüm canlılarda olduğu gibi bitkilerde de çimlenmeden hasada kadar
tüm yetişme devrelerinde gerekli olan bir maddedir. Bitkilerin su ihtiyacı
tabiatta yağışlarla karşılanmaktadır. Her tür bitkinin su ihtiyacı farklı olduğu
gibi, yağışların bölgelere ve mevsimlere dağılışı farklıdır. Bu nedenle bitki örtüsü
bölgeden bölgeye farklılık gösterir. İnsanlar, yağışın yetersiz olduğu yerlerde,
yapay yollarla bitkiye su vererek, normal koşullarda yetişemeyeceği bir bölgede
o bitkiyi yetiştirebilirler veya verimi düşük olacak bitkinin verimini artırabilirler.
Basit anlamıyla bunun adı sulamadır.Bitkinin ihtiyacı olan su rastgele değil,
bitki ihtiyacı göz önüne alınıp ölçülü ve dengeli olarak belirli bir düzen içinde
verilmelidir (Kara, 2005).
Suyu kaynağından alıp bitkinin bulunduğu tarlaya götürüp belirli bir düzen
içinde bitkiye verebilmek için bir takım yapı ve tesislere ihtiyaç vardır. Bunlara
sulama yapı ve tesisleri denir. Sulama yapı ve tesislerinin yapım maliyetinde
başta topoğrafik yapı olmak üzere birçok etkenin yanında, tarlaların küçülmüş
ve dağılmış olmasının da önemli rolü vardır. Tarlalar küçüldükçe, belirli bir
yüzölçümündeki tarla veya parsel sayısı arttıkça, her tarlaya suyu ulaştırmak
zorlaşır, suyu ulaştırmanın fiziki ve mali külfeti artar. Bu nedenle, arazilerin çok
parçalı, tarlaların küçülmüş olduğu sulama proje alanlarında tarla ve parsellere
suyu ulaştırmak güçleşir veya mümkün olmaz.
Bir çiftçi veya tarım işletmesine ait olup küçülmüş ve değişik yerlere dağılmış
* Prof. Dr., S.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, mkara@selcuk.edu.tr
** Yrd.Doç Dr.,S.Ü.Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, mhsahin@selcuk.edu.tr
*** Prof. Dr.,S.Ü.Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, nciftci@selcuk.edu.tr
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bulunan tarla ve parsellerin birleştirilerek tarım işletmeciliğine uygun geometrik
boyutlarda düzenlenmesine, genel anlamda, arazi toplulaştırması denir (Kara,
1980). Parsel sayısının azalarak boyutlarının büyüyüp şeklinin düzgünleşmesi,
tarım işletmesine sağladığı birçok yararın yanında, sulama tesislerinin yapımını
kolaylaştırır, daha çok tarlaya su ulaşımını sağlar.
Bu çalışmada, sulama için gerekli yapı ve tesislerle arazi toplulaştırmasının
ilişki ve etkileşimleri incelenecek, sulama projelerinin arazi toplulaştırması ile
birlikte yapılmasının yararları üzerinde durulacaktır. Konunun daha iyi anlaşılması
için önce sulama yapı ve tesisleri tanıtılacak, sonra da arazi toplulaştırmasının
amacı ve yararları üzerinde durulduktan sonra, bunun sulama yapı ve tesislerine
etkileri öncelikle KOP bölgesinden örneklerle anlatılacaktır.

2. SULAMA YAPI VE TESİSLERİ
Sulama, tarımsal üretim için kurak bölgelerde mutlak gerekli, yarı kurak iklim
bölgelerinde ise gerekli olan bir üretim faktörüdür. Bitkisel üretimde, yağışların
karşılayamadığı bitki su ihtiyacı sulama ile karşılanır. Bir tarlada yetiştirilen
bitkilerin sulanabilmesi için;
-Su kaynağına,
-Suyun kaynaktan tarlaya götürülmesine,
-Tarlaya ulaştırılan suyun belirli bir yöntemle bitkiye verilmesine
ihtiyaç vardır. Su kaynağı olarak pınarlar, akarsu ve barajlar, tatlı su gölleri ve
yeraltı sularından yararlanılır. Su kaynağından ihtiyaca uygun düzenli su alınması
sağlayan yapılara su temin yapıları denir ki bunlar; kaptaj, kuyu, regülatörler ile
baraj ve göletlerdir. Su temin yapıları ile elde edilen suyu tarlaya ulaştıran yapı ve
tesislere iletim ve dağıtım yapıları denir (Kara, 2009). Suyun iletim ve dağıtımı,
açık kanallarla, kanaletlerle ve borularla yapılabilir. Tarlaya ulaşan suyun belirli bir
yöntemle bitkilere verilmesini sağlayan tesislere su uygulama tesisleri (sulama
sistemleri) denir; salma sulama, yağmurlama ve damla sulama sistemleri(tesisleri)
gibi…
Su temin yapılarından başlayarak iletim yapıları ve sulama sistemlerine kadar
söz konusu olan tüm yapı ve tesisler için gerekli olan yatırımlara kısaca sulama
yatırımları denebilir. Sulama yatırımları ile tesis edilen sistemlere sulama
şebekesi denir. Sulama yatırımlarının neleri kapsadığını daha iyi görmek ve
bunların nelerden oluştuğunu, hangi alternatiflerin bulunduğunu anlamak için
sulama şebekelerinin alternatifli unsurlarını biraz detaylandırmakta yarar vardır.
Sulama şebekesi unsurları;
1.Su Temin Yapıları
- Kaptaj tesisleri
- Kuyular
- Pompaj tesisleri
- Su biriktirme yapıları
2. İletim ve Dağıtım Yapıları
- Kanallar: Prizler
		
Çekler
		
Düşüler
		
Geçit yapıları
		
Emniyet yapıları
-Kanaletler:Prizler
		
Dirsekler
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Düşüler
		
Yol geçitleri
		
Emniyet yapıları
-Borular:Su giriş kuyuları
		
Bacalar (su giriş, saptırma, hava bacaları)
		
Vanalar
3. Su Uygulama Tesisleri
- Salma sulama tesisleri
- Yağmurlama sulama tesisleri
- Damla sulama tesisleri
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2.1. Sulama Yapı ve Tesislerinin Seçiminde Alternatifler
Yukarıda belirtilen sulama şebekesi elemanları, bir arazide sulama
yapılabilmesi için gerekli olan yapı ve tesislerin alternatifli unsurlarıdır. Herhangi
bir sulama şebekesinde bu alternatiflerden herhangi birisi, şebekenin özelliğine
göre bazen birden fazlası kullanılabilir. Sözgelimi, bir sulama şebekesinde akarsu
debisi sulama için yeterli olduğunda bir regülatör yapımı gerekirken, debinin
yetersiz olması durumunda, kuyulardan da yararlanmaya ihtiyaç duyulabilir.
Aynı şekilde su iletim ve dağıtımında sadece açık kanallar kullanılabildiği gibi,
topoğrafya koşulları ve arazi parçalılığı, kanaletlerle veya borularla su iletim ve
dağıtımını gerektirebilir. Büyük şebekelerde bu unsurların ikisi ve hatta üçü birlikte
devreye sokulabilir. Tarlaya ulaştırılan suyun toprağa verilmesinde, yani sulama
yöntemlerinin uygulanmasında da farklı su uygulama sistemleri kullanılabilir.
Sulama şebekesi unsurlarından ilk ikisi yani su temin yapıları ile iletim ve
dağıtım yapıları, bir defa inşa edildikten sonra aynen kalan, değiştirilmeyen,
tek seferlik yatırımı gerektiren sabit yapılardır. Kanal ve kanalet güzergâhları,
genellikle üretim yapılan arazilerden geçtiği için, inşaat maliyetinin dışında,
kapladığı alan nedeniyle hem üretim alanını azaltırlar hem de mülk sahiplerine
kamulaştırma bedeli ödenmesine neden olurlar. Kamulaştırma bedelleri iletim ve
dağıtım elemanları yatırım giderlerini artıran bir faktördür.
Sulama şebekesi yatırımlarında, su temin yapılarının fazla esnekliği yoktur;
belirli debiyi temin eden herhangi bir tesisin maliyeti önemli ölçüde değişmez.
Belirli bir debiyi sulanan alanda iletip dağıtacak olan yapıların uzunluğu ve priz,
düşü, çek, dirsek v.b. yardımcı yapıların (sanat yapılarının) sayısı değişkenlik
gösterebilir. Burada birim alana düşen iletim ve dağıtım elemanı uzunluğu önem
kazanır. Bunu etkileyen faktörlerden en önemlisi arazi parçalılığıdır. Genel olarak,
parçalanma arttıkça birim alana düşen iletim ve dağıtım yapısı uzunluğu artar, bu
da yatırım maliyetini artırır.
Sulama şebekesi unsurlarından üçüncüsü, yani su uygulama tesisleri, genel
anlamda diğer ikisi gibi tek seferlik, sabit yatırımı gerektiren tesisler değil; değişken
ve ömürleri sınırlı sayılabilecek tesislerdir. Yatırım açısından bakıldığında, sabit
denilebilecek unsur, salma sulama yönteminin gerektirdiği arazi tesviyesidir.
Yağmurlama ve damla sulama yöntemlerinin uygulanmasında gerekli olan
tesislerin de ömürleri sınırlı ve kapasite ihtiyacı değişkendir.
Bu nedenle bölgesel, büyük çaplı projeler başta olmak üzere sulama
projelerinde, sulama yöntemlerinin uygulanması için gerekli olan tesislere sulama
projesinin bir unsuru olarak bakılmaz; bunlar, üretim girdisi olarak değerlendirilir.
Sonuç olarak su uygulama tesisleri kategorik olarak sulama yatırımı olmakla
birlikte pratikteki değerlendirmede üretim girdisi olarak ele alınır; böylece sulama
yatırımı denilince, su temin yapıları ile iletim ve dağıtım yapı ve tesisleri için gerekli
olan yatırımlar gündeme gelmektedir.
325

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

KOP BÖLGESİNDE ARAZİ
TOPLULAŞTIRMASININ
SULAMA TESİS VE
YATIRIMLARINA ETKİSİ

2.2. İletim ve Dağıtım Elemanlarının Değişkenliği
Daha öncede değinildiği gibi, belirli bir su kaynağına sahip sulama projesinde,
su temin yapısı fazla alternatifli değildir, yani değişkenliği yoktur. Örneğin, kuyu
veya düşük kotlu bir gölden su alınacaksa pompajın dışında alternatif yoktur.
İletim ve dağıtım yapılarında ise projenin büyüklüğü, arazinin topoğrafyası,
toprak özellikleri, çiftçi arazilerinin büyüklüğü ve parçalılığı gibi faktörlere göre
farklı alternatifler ortaya çıkar. Bu özelliklere göre açık kanallarla, kanaletlerle ve
borularla iletim ve dağıtım yapılabilir.
Borulu ve kanaletli şebekelerin debi kapasiteleri sınırlı olduğundan, büyük
projelerde iletim ve dağıtım açık kanallarla yapılmaktadır. Bunlarda da toprak,
arazi ve topoğrafya koşullarının elverdiği veya gerekli kıldığı durumlarda birinci
ve ikinci derecedeki kanallar açık, üçüncü ve dördüncü derecedekiler kanaletli
veya borulu yapılmaktadır.
Bilindiği üzere, sulama suyunu su temin yapısından (regülatör, baraj, pompaj
tesisi vb.) alıp tarlaya ulaştıran yapı ve tesislerin tümüne sulama şebekesi denir.
Klasik anlamda bir sulama şebekesinin elemanları şunlardır:
- İletim kanalı
- Ana kanal
- Sekonder kanal
- Tersiyer kanal (Kanalet veya boru)
- Kuvarter kanal (Kanalet veya boru)
Bunlardan iletim kanalı, suyu kaynağından sulanacak arazilerin bulunduğu
yere götüren eleman olduğu için sulama alanının dışında kalır. Diğerlerinin
geçiş hatları (güzergâhları) sulanacak arazilerin içinde bulunduğundan, bunlar
koşullara göre değişkenlik gösterir. Değişkenlik iki konuda yoğunlaşır:
-Güzergâhta (geçiş hattında) değişme,
-Birim alana düşen uzunlukta değişme.
Bu değişkenlikler sulama projesi yatırımlarını etkileyen önemli faktörlerdir.
Güzergâh değişikliği su iletim ve dağıtım elemanı şeklini değiştirerek, sözgelimi
açık kanal yerine kanalet veya boru kullanarak yapılır. Birim alana düşen iletim
ve dağıtım elemanı uzunluğundaki değişim ise her çiftçiye ait tarla boyutlarının
değiştirilmesi, parsel şekillerinin düzgünleştirilip, yüz ölçümlerinin büyütülmesi,
yani arazi toplulaştırmasıile sağlanır.
Sulama şebekeleri projelendirilirken, proje alanındaki tüm arazilerin
sulanabilir olması hedeflenir. Bunun için tüm tarla ve parsellerin bir kenarının su
iletim ve dağıtım elemanına (kanal, kanalet, boru) bağlanması gerekir. Tarla ve
parsel yüzölçümleri küçüldükçe, yani proje alanında arazi parçalanması arttıkça
bunun sağlanması güçleşir. Bu nedenle sulama proje alanında arazi parçalanması
fazla olduğunda, parsellere su ulaştırmak için daha fazla kanal ve kanalet yapma
ihtiyacı doğar, bu da birim alana düşecek iletim ve dağıtım elemanı miktarını
artırır ki, sonuçta birim alana düşecek yatırım miktarı yükselmiş olur.
Birim alana düşen kanal ve kanalet uzunluğunun yükselmesi, bunların
kapladığı alanı ve buna bağlı olarak kamulaştırma bedellerinin artmasına neden
olur, bu da ayrı bir maliyet artırıcı faktördür.
İki binli yıllara gelinceye kadar, sulama yatırımı denilince, özellikle büyük
sulama şebekelerinde, proje sahasının sulama kanal ve kanaletleri ile donatılması
esas alınmıştır, tarla içi geliştirme hizmetleri büyük ölçüde göz ardı edilmiş,
tüm parsellere su ulaştırılamadığı için sulama proje alanındaki arazilerin bir
kısmı sulanamadığından sulama oranı düşük kalmıştır. Yani, bazı parsellere
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su ulaştırılamadığından sulanması gerçekleşen alanın sulanabilir alana oranı
azalmıştır. Sulama projelerinde hem maliyeti düşürmek, hem de sulama oranını
artırmak için alınacak en önemli tedbirlerin başında arazi toplulaştırması
gelmektedir. Arazi parçalanması olan ve parsel şekillerinin bozuk olduğu yerlerde,
sulama projeleri arazi toplulaştırma projesi ile birlikte yapılmalıdır.

3. SULAMA PROJESİ YAPIMINDA ARAZİ TOPLULAŞTIRMA
GEREĞİ
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Bir önceki bölümde değinildiği üzere, sulama projesi uygulanacak yerde
arazilerin parçalanmış, yani tarla ve parsellerin küçültülmüş olması, sulama
projesinin hem maliyetini artırır, hem de sulama oranını düşürerek başarısını
azaltır. Konunun daha iyi anlaşılması için genel anlamda arazi toplulaştırmasının
mahiyeti hakkında kısa, özet bilgiler vermekte yarar vardır.
3.1. Toplulaştırmanın Amacı ve Yararları
Bir tarım işletmesine ait olup birden fazla parçadan meydana gelen, birbirinden
ayrı yerlere dağılmış, şekilleri bozulmuş tarla ve parsellerin birleştirilerek, kanal
ve yola bağlantısı olan, düzgün geometrik şekillerde yeni, daha büyük parsel
ve tarlalar oluşturulmasına Arazi Toplulaştırması denir. Bu tanıma göre arazi
toplulaştırmasının iki önemli amacı vardır;
- Bir işletmeye ait arazi parça sayısını azaltmak, mümkünse tek parçaya
indirmek,
- Büyütülmüş, düzgün boyut kazandırılmış yeni parselin su ve yol bağlantısını
sağlamak.
Birinci amaç, arazi sahibi işletmenin;
-Sınır, kanal, yollardan kaynaklanan arazi kayıplarını azaltarak;
- Parsellere ulaşım mesafesini, tarla başında iş hazırlık süresini, tarlada tarım
makinalarının dönüş süresini azaltarak çalışma süresini kısaltıp işçilik giderlerini
azaltarak;
- Parsellerin büyümesiyle tarım makinalarının verimini artırarak;
- İşletmede iş organizasyonunu olumlu etkileyerek ve teknolojik üretim
faktörlerinin kullanımını teşvik ederek
işletmeninüretimini ve başarısını artırmaya yöneliktir (Kara, 1980).
Arazi toplulaştırma çalışmalarının ilk uygulandığı Avrupa Ülkelerinde ve
sulama yapılmayan bölgelerde arazi toplulaştırmaları bu birinci amaçla yapılmıştır.
Burada tarım işletmelerinin verimliliği ve başarısı esas alınmıştır.
İkinci amaç, başta sulama olmak üzere tarımsal altyapı hizmetlerinin
(kültürteknik hizmetler), bir taraftan maliyetlerini düşürmek, diğer taraftan
uygulanmasını kolaylaştırmak ve başarısını artırmaktır. Türkiye’deki arazi
toplulaştırma uygulamalarında ikinci amaç ağır basmakta, yani arazi
toplulaştırması öncelikle ikinci amacı gerçekleştirmek için yapılmakla
birlikte birinci amaç da kendiliğinden gerçekleşmektedir. Parsel boyutlarının
büyütülüp şekillerinin düzgünleştirilmesiyle, hem sulama projelerinin yapım ve
uygulamalarını kolaylaştıran ve maliyetlerini düşüren hem de işletmenin verim ve
başarısını artıran, yani yukarıda belirtilen her iki amacın birlikte gerçekleştirildiği
arazi toplulaştırmasına, Türkiye’de, “çok yönlü arazi toplulaştırması” denilmektedir.
3.2. Toplulaştırma Tüm Arazilere Doğrudan Su Ulaşımını Sağlar ve
Sulama Oranını Yükseltir
Küçük parsellerin yaygın olduğu parçalı arazilerde, tüm parsellere doğrudan
su bağlantısı sağlanamaz. Elden geldiğince daha fazla parsele suyu ulaştırmak
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için daha uzun iletim elemanı (kanal, kanalet) yapmak gerekir, bu da yatırım
maliyetini artırır. Toplulaştırma ile parseller büyüyüp düzgün şekiller kazandığı
için parsellere su ulaşımı kolaylaşır ve birim alana düşen iletim elemanı uzunluğu
azalarak maliyeti düşürür.

III.Merhale Sulama Projesinde %4 kamulaştırma oranı üzerinden hesaplandığında
8936.4 ha alanın kamulaştırılması gerekmektedir. Bugünün ortalama rayiç bedeli
olarak 70 000 TL/ha kabul edilirse, proje alanında 625.5 milyon TL kamulaştırma
bedeli ödenmesi gerekmektedir (Anonymous, 2013). Projenin arazi toplulaştırması
ile birlikte uygulanması halinde bu giderden tasarruf edilecektir.

Toplulaştırma öncesinde tüm parsellere su ulaşımı sağlanamadığından
sulama oranı düşük iken, toplulaştırma sonrasında sulama oranı artmakta, hatta
%100’e ulaşmaktadır.
KOP Bölgesi’nde uygulanmış arazi toplulaştırma projelerinden bazı örneklerde,
toplulaştırma ile tarlaların sulama şebekelerinden yararlanma oranlarındaki
değişimi açık bir şekilde görmek mümkündür. Çumra Küçükköy (Uçar, 1995) ve
Fethiye Köyü (Akkaya, 1996) ile Karaman Yuvatepe köylerinde yapılan (Çelebi,
1989) arazi toplulaştırma uygulamalarında toplulaştırma öncesi ve sonrasında
parsellerin sulama şebekesinden yararlanma oranları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: KOP Bölgesindeki Arazi Toplulaştırma Uygulamalarında Toplulaştırma Önce ve Sonrasında Parsellerin
Sulama Şebekesinden Doğrudan Yararlanma Oranlarındaki Değişim(%)

Çumra-Küçükköy

Çumra-Fethiye

Karaman-Yuvatepe

Toplulaştırma Öncesi

37.7

41.9

54.0

Toplulaştırma Sonrası

98.0

97.7

100.0

Tablo 1’e göre, toplulaştırma proje alanındaki parsellerin toplulaştırma
öncesinde% 37.7 - % 54’ü sulama şebekesinden doğrudan yararlanırken,
toplulaştırma sonrası bu oranlar % 98 - % 100’ e çıkmıştır. Tüm tarla ve
parsellere doğrudan su ulaşımının sağlanması sonucunda, su ulaşımı olmadığı
için sulanamayan alanların sulanması sonucunda, doğal olarak sulama oranı
artmaktadır. Arazi toplulaştırması yapılmamış birçok büyük sulama şebekesinde
sulama oranının % 50’den daha düşük gerçekleşmesi, konunun önemini
anlatmaya yeter.

3.5. Toplulaştırma Sulama Projesi Yatırım Maliyetini Düşürür
Toplulaştırma ile tarla ve parseller büyüyüp belirli yüzölçümüne sahip arazideki
parsel sayısı azaldığından, kendisine su ulaştırılacak parsel sayısı da azalmaktadır.
Bunun sonucunda bir yandan birim alana düşen kanal veya kanalet uzunluğu
düşerken, diğer yandan bunların yardımcı yapıları olarak adlandırılabilecekpriz,
çek, düşü, geçit yapısı, dirsek, emniyet yapısı gibi yapı elemanlarının sayısı
azalmaktadır.
Belirli büyüklükteki bir alanın sulanmasını sağlayacak olan bir sulama
projesinde su iletim ve dağıtım elemanlarının uzunluğunun düşmesi, buna ve
parsel sayısının azalmasına bağlı olarak başta tarlaya su aktaran prizler olmak
üzere yardımcı yapı ve elemanların sayısının azalması proje uygulama maliyetini
düşürmektedir.
KOP Bölgesi’nde, Konya-Çumra ve Karaman’da uygulanan bazı arazi
toplulaştırma projelerinde, toplulaştırma ile sulama şebekesi elemanlarından
kanal ve kanalet boylarının ne kadar kısaldığı, bazı yardımcı yapı elemanları (sanat
yapıları) sayısının ne kadar azaldığı Tablo 2’de açık bir şeklide görülmektedir
(Çevik, 1974; Çelebi, 1989; Uçar, 1995; Akkaya, 1996)
Tablo 1: KOP Bölgesindeki Arazi Toplulaştırma Uygulamalarında Toplulaştırma Önce ve Sonrasında Parsellerin
Sulama Şebekesinden Doğrudan Yararlanma Oranlarındaki Değişim(%)

Proje adı

3.3. Toplulaştırma Parçalanmanın Artmasını Önler ve Projelendirmeyi
Kolaylaştırır

Çumra -Karkın

Su iletim ve dağıtım elemanı güzergâhlarının tayininde arazi topoğrafyası
belirleyici bir faktördür. Güzergâh belirlenirken, açık kanallarda tamamen,
kanaletlerde ise büyük ölçüde eşyükseklik eğrilerine uyma zorunluluğu kanal
ve kanaletlerin, güzergâh üzerindeki parsellerin bölünmesine; özellikle açık
kanallar,tarlaların düzgün olmayan şekillerde bölünmesine neden olmaktadır.
Sulama projesi toplulaştırma ile birlikte yapıldığı takdirde, kanal ve kanalet
güzergâhları, yeni parsellerin yerleştirileceği blok sınırlarını oluşturduğundan yeni
parsel boyutlarının belirlenmesi ve parselasyon planlarının yapılması kolaylaşır.

Çumra Fethiye
Çumra Küçükköy
Karaman Yuvatepe

3.4. Toplulaştırma Kamulaştırma Bedelini Düşürür
Arazi toplulaştırmasında, bir taraftan tarlalar birleştirilip büyütülürken, diğer
taraftan her tarlanın doğrudan su ve yol şebekesine bağlanması hedeflenmektedir.
Toplulaştırma yapılmadan sulama projesi uygulandığında şu şebekelerinin çiftçi
arazisinden geçtiği yerlerde kamulaştırma bedeli ödenmesi gerekir. En küçük
kanalın güzergâh boyunca işgal ettiği şerit genişliği 5 m ninüzerindedir. Büyük
kanallarda bu genişlik, kanal kapasitesine göre 20 m nin üzerine çıkabilmektedir.
Tesislerin işgal edeceği şerit genişliği kanaletlerde açık kanallara göre hayli düşük
olmakla birlikte, kamulaştırma alanı, sulama proje alanının %2-6’sı oranlarında
olmaktadır; ortalama değer olarak %4-5 kabul edilebilir. Bu alanların kamulaştırma
giderleri proje maliyetini artırmaktadır.
Sulama projesinin toplulaştırma ile birlikte uygulanması durumunda, kanal ve
yolların kapladığı alanlar çiftçi arazilerinden, yapılacak kesintilerle karşılanacağı
için ayrıca kamulaştırma bedeli ödemeye gerek kalmamaktadır. KOP Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan bir rapora göre 223 410 ha lık Çumra
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Karaman Bölükyazı

Sulama Şebekesi
Elemanı

Toplulaştırma
Öncesi

Toplulaştırma
Sonrası

Azalma
%

Kanal ve ark
uzunluğu (m)

67100

53293

-21

Priz sayısı

890

496

-44

Sek. kanalet
uz.(m)

6430

5210

-19

Çekli priz (adet)

7

4

-43

Ana kanalet
uz.(m)

12500

6200

-54

Çiftçi prizi (adet)

82

51

-38

Kanalet uz. (m)

27925

19380

-31

Sifon (adet)

60

10

-83

Dönüş yapısı
(adet)

52

11

-79

Kanalet uzunluğu
(m)

32817

22605

-31

Sifon (adet)

52

9

-83

Dönüş yapısı
(adet)

60

13

-78

Sulamada yeraltı su kaynaklarının kullanıldığı yerlerde de, arazi toplulaştırması
yatırım giderlerini azaltan önemli bir faktördür. Bilhassa özel yeraltı suyu
kuyularının yaygın olarak bulunduğu bölgelerde çiftçiler birden fazla tarlasında
kuyu açmaktadır. Toplulaştırma ile tarla sayısıyla birlikte kuyu sayısının da
azalması, kuyuların gerektirdiği yatırım giderlerini de azaltır. Bu husus, yeraltı
suyunun yaygın olarak kullanıldığı KOP Bölgesi için çok önemlidir.
Yukarıda da değinildiği üzere, bu hususlar büyük ölçüde, öncelikle kanallar
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ve sonra da kanaletler için geçerlidir. Toprak altına yerleştirilen borulu iletim ve
dağıtım sistemlerinde bu etki daha azdır, zira onun güzergâh tayininde topoğrafik
yapının ve parsel sınırlarının etkisi azalır veya hiç kalmaz.

4. SONUÇ
Türkiye yarı kurak bir iklim kuşağında bulunduğu için, Doğu Karadeniz
Bölgesi’nin dışındaki tüm tarım alanlarında, tarımsal üretimde sulamaya ihtiyaç
duymaktadır. Birçok bölgemizde sulama yapılmaksızın hububat vb. bazı ürünler
nadas gibi özel önlemlerle ancak yetiştirilebilmektedir. Birçok bitki sulamasız hiç
yetişmemekte, yetişenlerin de verimleri çok düşük olmaktadır. Bu durumu göz
önüne alan Cumhuriyet hükümetleri, özellikle 1950 li yıllardan itibaren sulama
yatırımlarına önem vermiştir. Ancak, 1980 li yıllara gelinceye kadar, sulama
projesi denilince, suyu kaynağından alıp sulanacak arazilere ulaştıran ve orada
dağıtımını yapan büyük çaplı kanalların inşaatı olarak algılanıp uygulanmıştır.
Tarla içi geliştirme hizmetlerine yeterince önem verilmediğinden, sulama projesi
sınırları içinde bulunduğu halde birçok tarla veya parsel sulanamamış, sulama
oranı düşük kalmıştır. Arazilerin parçalanmış, tarla ve parsellerin küçülmüş olması
bunun en önemli nedenlerindendir. Yukarıda detaylarıyla anlatıldığı üzere, bunu
düzeltmek arazi toplulaştırması ile gerçekleştirilebilir.
Sulama projelerinin arazi toplulaştırması ile birlikte yapılıp uygulanması, tüm
tarla ve parsellere su ulaşımını sağlayıp sulama oranını artırabileceği gibi, kanal,
kanalet gibi su iletim ve dağıtım elemanlarının uzunluğunu düşürerek, sanat
yapılarının sayısını azaltarak, kamulaştırma giderlerini ortadan kaldırarak, kanal
ve kanaletlerin kapladığı alanı küçültmek suretiyle üretim alanlarındaki azalmayı
önleyerek, hem sulama yatırımlarını düşürmekte hem de sulama şebekelerinin
etkinliğini artırmaktadır.
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Konya ve Konya Ovasının Adları:
Konya, adını beş bin yıl önce Luvi kavminin vermiş olduğu İkkuwaniya’dan
almıştır.
Lukkawaniya Ülkesi içinde yer alan Konya kentinin adı ise Ik-ku-ua-ni-ia idi 1.
Daha sonra bu isim iki bin beş yüz yıl önce Klasik Çağ’da İkonion, iki bin yıl önce
Antik Çağ’da Grek ve Roma yönetimlerinde İkonium ve İkonia’ya dönüşmüştür.
Ortaçağ’da Araplar El-Koniya demiş ve Türkler de son şekli olan Konya adını
vermişlerdir. Türkler verdikleri bu adın, adeta, hiç değişmeden kalıcı olması için
bir efsane ile süslemişlerdir. Anonim efsaneye göre, Horasan’dan uçup gelen
dervişler, Konya’nın bulunduğu ovaya şöyle eğilip bakmışlar, yemyeşil bir ova.
Aralarında konuşmuşlar ve burada güzel bir kent kurmaya karar vermişler. Efsane
bu ya, dervişlerden biri, ‘Kon yaaa dervişşş!..’ demiş. Konmuşlar ve kurdukları kente
Konya demişler 2.
Halkın bu efsaneye benzer bir anlatımı, kentin merkezinde yer alan Alaattin
Tepesi üzerine de vardır. Bu anlatıma göre burada cami ve köşk yaptırmak isteyen
Alaattin Keykubad buraya köleler, ya da askerler tarafından bir tepe yığdırmıştır.
Ancak, bu tepenin oluşumu; binlerce yıllık bir yerleşimden kaynaklanan höyüktür.
Bu nedenle Alaattin Tepesi ve çevresindeki yerleşimde olduğu gibi; şimdiki Konya
kenti içinde Karahöyük, İşgalaman, Aşkar, Saraçoğlu, Tatlıcak, Karaarslan Tekintaş,
Karaarslan, İşgalaman, Saraçoğlu Üzümcü, Alakova, Hatıp, Malas II, Tömek ve A.
Pınarbaşı gibi höyükler binlerce yıllık yerleşime sahne olmuştur(Harita 1). Kentin
dışında, yaklaşık 100-150 km. çapında uzanan “Türkiye’nin buğday ambarı”
bereketli Konya Ovası’nda (Hititler zamanında Lukkavaniya= Antik Çağ’da
Lykaonia) çok daha öncelere giden yerleşmeler vardır. Günümüzden 13 bin yıl
önce dünyamız, Buzul Çağ’ın sona ermesiyle, ılıman bir iklim dönemine girmişti.
Bu sırada, Konya iç denizinin suları çekilmeye başlayınca, geride Hotamış, Akgöl,
Ilgın, Akşehir ve Tuz Gölü gibi göller kaldı. Bu dönemde göller boyunca, henüz
ziraat ve hayvancılığı bilmeyen, geçimini avcılık ve toplayıcılıkla sağlayan, mağara
hayatından çıkmış insanların kaya sığınakları önünde, açık alanlarda yerleşmeler
kurduğu görülür.

Hasan BAHAR*

Epipaleolitik (Geç-Yontma Taş) dönem olarak adlandırılan bu dönemi temsil
eden en önemli yerleşmeler Konya’nın yaklaşık 60 km. doğusunda İsmil yakınında
Derviş’in Hanı, Karaman-Süleyman Hacı Köyü yakınındaki Pınarbaşı’dır. Dervişin
Hanı’nda on bin yıl öncesine ait taştan bir el baltası bulunurken; Pınarbaşı’nda
son yıllarda yapılan arkeolojik kazılarda bu döneme giden yerleşme izleri
bulunmuştur. Buluntulardan Hotamış Gölü kıyı şeridinde oturan bu insanların
yabani hayvan avcılığının yanında, olta balıkçılığı yaptıkları anlaşılmaktadır.
Buzul Çağı sonlarında insanların mağara yaşantılarını terk ederek açık alanlarda
çalış çırpı ve kerpiçten köyler kurmaya başladıkları görülür. Ancak arazi şartları,
henüz ekime uygun olmadığından, mağara yaşantısında olduğu gibi insanların
avcılık ve toplayıcılık özellikleri sürmektedir. Bu mağara dışında başlayan avcı
ve toplayıcılığa bağlı köyler dönemiyle, ülkemizin Urfa-Göbekli Tepe, Nevali
Çori ve Batman-Hallançemi gibi yerleşmelerde karşılaşılmaktadır3. Son yıllara
kadar Neolitik Çatalhöyük toplumunun Pınarbaşı Epipaleolitik yerleşmesindeki
insanların bir devamı olduğu kabul edilmekteydi. Ancak 2000 yılında tarafımızdan
tespit edilen Karatay ilçesi Boncuklu Höyük (Resim 1), Göbekli Tepe, Nevali Çori
Avcı Toplayıcı Köylerle paralellik gösterdği yüzeyde bulduğumuz bazı taş alet
* Prof. Dr. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı, Kampüs/Konya.
1. E.Laroche, “Toponymes Hittites dans Le Turquie Moderne”, Türk Tarih Kongresi Bildirileri, IX-1, 1986: 221-225; H. Otten, Die Bronzetafel
aus Boğazköy, 1988,Wiesbaden, StBoT,Beihaft 1.
Otten 1988; H.Bahar, G.Karauğuz, Ö.Koçak, Eskiçağ Konya Araştırmaları I, İstanbul, 1996: 51.
2. Komisyon, Konya 1973 İl Yıllığı.
3. M.Özdoğan, “Kulübeden Konuta: Mimarlıkta İlkler/From Huts to Houses: ‘Firsts’ in Architecture”, Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut
ve Yerleşme, Housing and Settlemen in Anatolia a Historical Perspective, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Habitat II, İstanbul:
19-31.
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buluntulardan anlaşılmaktadır(Resim 2). G.Ö. 10 000 yıllarındaki bu yerleşme
2006 yılından bu yana Çatalhöyük ekibi tarafından kazılara başlanmıştır. Pınarbaşı
Epipaleoltik yerleşmeden sonra görülen bu yerleşme Çatalhöyük insanlarının ilk
atalarının yerleştiği yer olmalıdır 4.

olarak bilinen Anadolu’nun tarihi çağlara giriş dönemindeki yazılı belgeler de
söz etmektedir8. Sedat Alp, bu dönem adından sözedilen Purušhanda krallığını
Konya Karahöyük’e lokalize etmektedir9. Bu dönemde Orta Anadolu’da Hattiler
otururken; Konya çevresinde Luvi kökenli bir halk oturmaktadır. Bu nedenle
bölgeye, daha sonraki dönemlerde Hititler Luviya; bir süre sonra da Luvi fırtına
tanrısı Tarhu’nun adından türetilmiş Tarhuntašša adını vermişlerdi.

Konya çevresinde, Yeni Taş Çağ’ın (Neolitik) başlangıç evresi olan “avcı ve
toplayıcı köyler” kültürünü izleyen izleyen Çanak-Çömleksiz (Akeramik) dönemine
ait oldukça önemli yerleşmeler vardır. Bölgede, bu dönemi temsil eden BeyşehirErbaba, Seydişehir-Suberde, Karaman-Can Hasan en önemli yerleşmelerdir.
Çumra-Çatalhöyük’te 2001 yılı kazılarında, bu döneme ait yeni buluntular ortaya
çıkarılmıştır. İnsanların, henüz çanak çömlek yapımını bilmediği; eşyalarını taştan
yaptıkları bu dönemde: kimi yerde hayvancılık; kimi yerde de ziraatçılık başlamıştı.
Bazı yerlerde de, her ikisinin birlikte görüldüğü oluyordu.
Çanak-Çömleksiz Yenitaş Çağ’ını izleyen “Olgun Neolitik” dönemle ilgili
dünyada en önemli merkezlerden biri kuşkusuz Çatalhöyük’tür. Çatalhöyük’te
birçok ilklerin görülmesinin yanında, bilinen kültürlerin gelişmesi de görülür.
Daha önce Çayönü’nde görülen ziraatçılık ve hayvancılık Çatalhöyük’te de
gelişmiştir. Çayönü’nde süs eşyalarında az miktarda kullanılmış bakırın yerine;
Çatalhöyük’te kurşun kullanılmıştır. Maden Çağı’na geçilmeden yapılan bu
eşyalar, cevherin dövülmesiyle ergitme yapılmadan elde edilmiştir. Çatalhöyük’te
dokuma parçalarıyla ilgili ilk örnekler olan lifler, balçık içine sıkışmış bir şekilde
bulunmuştur. Duvar resimlerindeki motifler ise bu yerleşmedeki dokumacılığın
en büyük kanıtıdır. Evlerin iç duvar yüzeyleri, aşı boyasıyla yapılmış resimlerle
donatılmıştı. Bu resimlerde doğum, avcılık, dans, dağlara bırakılmış ölülerin
akbabalar tarafından parçalanması, kilim motifleri ve Çatalhöyük yerleşiminin
yanında, volkanik bir dağın patlaması sahnelerine yer verilmiştir. Çatalhöyük’te
1960-63 yılları arasında J.Mellaart’ın yaptığı kazılarda ortaya çıkarılan evlerin
ilginç bir mimarisi vardır(3-6). Burada sırt sırta yapılmış evlere çatıdan merdiven
yardımıyla giriliyordu. Çok dindar olan bu insanların evlerinin her iki odasından
biri kutsal oda idi. Bir odada kurban edilmiş insanların başları, duvara asılmış boğa
başlarının alt kısmına konmuştu. Bereketi simgeleyen boğanın yanında, burada
bulunan ana tanrıça heykelcikleri bütün Akdeniz dünyasını etkileyecektir.
Odalarda kurban çukurları vardı. Diğer taraftan kurban edilen, başsız
iskeletlerinin akbabalar tarafından parçalandığı ve sonra aşı boyasıyla boyanan
iskeletlerin evlerdeki sekilerin altına gömüldüğü görülmektedir. Çatalhöyük’te
yaş ortalamasının 26-30 arasında olduğu anlaşılmaktadır. Çatalhöyük’te bulunan
mühürler, ticaretin ve özel mülkiyetin olduğunu göstermektedir5. Bütün
bunlardan, Çatalhöyük’te ziraatçılığın, hayvancılığın, çanak çömlek yapımının,
dokumacılığın, madenciliğin, ticaretin, özel mülkiyetin, avcılığın, Çarşamba
Irmağı’nda balıkçılığın ve obsidyenden silahların yapıldığı anlaşılmaktadır.
Çatalhöyük’teki Yenitaş Çağı’na ait yerleşmeyi, höyüğün hemen batısında bulunan
diğer höyükte (Batı Çatalhöyük) Bakırtaş Çağ’ı (Kalkolitik) izler 6. Bu dönem, Maden
Çağı’nın ilk evreleridir ve M.Ö. 5500 yıllarında başlar. Batı Çatalhöyük gibi Karaman
Can Hasanda bu dönemi temsil eden önemli bir yerleşmedir. Bu dönemde
batıda Burdur Hacılar ve Kuruçay; güneyde Mersin Yumuktepe yerleşmeleri ile
ilişkiler görülür 7. Bakırtaş Çağı’nı izleyen İlk Tunç Çağı’nda (M.Ö.3200- M.Ö.2000),
Anadolu’da madenciliğin ortaya çıkardığı zenginlikle; çevresi surlarla çevrili
kent beylikleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Orta Anadolu’da Boğazköy, Alişar ve
Alacahöyük bunlardan bazılarıdır. Konya’nın kent merkezinde yer alan Alaattin
Tepesi de bu dönem yerleşmelerinden biridir. Bu dönem Mezopotamya yazılı
belgelerinde adından Puruşanda olarak söz edilen krallığın merkezi ise Konya
Karahöyük’te olmalıydı. Bu krallıkla ilgili, daha sonra Asur Ticaret Kolonileri Çağı”
4. H. Bahar-Ö.Koçak, Eskiçağ Konya araştırmaları 2, Kömen Yayınları Konya 2004:14,çiz.70,res.3-4.
5. J. Mellaart, “Excavations at Çatalhöyük”, Anatolian Studies (AS), XII, 1962, fig. 6.13-16.; The Neolithic of the Near East, London 1975:91115.
6. J.Mellaart, “Çatal Höyük West” AS., XV.1 965: 135-156.
7. Mellaart 1975: 115-135.
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Asur Ticaret Kolonileri Çağı: (M.Ö. 1950 - 1725)
Yaklaşık olarak M.Ö. 2000 yılları Anadolu için tarihi çağların başlangıcıdır.
İnsanlar bu dönemde önemli bir yere sahip olan tunç alaşımını elde edebilmek
için bakır ve kalaya ihtiyaç duymaktaydılar. Anadolu yarımadası bakır kaynakları
bakımından oldukça zengin olmasına rağmen, kalay yataklarından yoksundu. Bu
nedenle Anadolu maden ustaları kalayı tarih boyunca dışarıdan sağlamak zorunda
kalmıştır. Bu madenin, Anadolu’da yazının kullanılmadığı İlk Tunç Çağı’nda nereden
ve nasıl sağlandığı bilinmemektedir. Orta Tunç Çağ’da ise Asurlu tüccarların
Afganistan’dan getirdikleri kalayı Anadolu’da pazarladıkları anlaşılmaktadır. Asurlu
tüccarlar getirdikleri kalay ve kumaşlara karşılık Anadolu’dan Mezopotamya’ya
bakır, altın ve gümüş gibi madenleri götürmektedirler.
Bu dönemde Mezopotamya’da Dicle kıyısında yer alan Assur kenti bir ticaret
merkezi olarak gücünün zirvesindeydi. Asurlu tüccarlar doğuda Afganistan’dan
batıda Anadolu’ya kadar geniş bir yelpazede ticaret ilişkileri kurmuşlardı. Ayrıca,
Anadolu’da yerli beylere vergi ödeme karşılığında bazı kentlerde serbest ticaret
yapabildekleri “karum” adı verilen ticaret merkezleri kurmuşlardı. Kayseri’nin 22 km.
doğusunda bulunan Kültepe Höyüğü o zaman “Kaniš-Karum” adı ile bilinmekte ve
Anadolu’daki ticaret merkezlerinin en önemlisi sayılmaktaydı. Kültepe’de bulunan
tabletlerde M.Ö. II. bin yıl başlarında Anadolu ile Mezopotamya arasındaki ticaret
hakkında bilgiler bulunmaktadır. Burada yapılan kazılar, Kaniš ismi verilen tepede
yerli beylerin oturduğu sarayın olduğunu; “Karum” (pazar yeri) olarak bilinen
tepenin aşağısındaki düzlük alanda Assurlu tüccarların dükkanlarının varlığını
gün ışığına çıkarmıştır. Yerli halkın ise tepenin eteklerinde olduğu sanılmaktadır.
Anadolu’da Kültepe dışında, Boğazköy ve Alişar gibi merkezlerde de Koloni
Çağı’na ait yazılı kil tabletler bulunmuştur. Yazılı metinlerinden bu dönemin
sonlarında; M.Ö. 1750 yıllarına doğru Kuššara kralı Pithana ve oğlu kral Anitta’dan
söz edilmektedir. Daha önce Kuššara’da (Alişar) olan krallık merkezi Anitta
zamanında Neša’ya (Kültepe = Kaniş) taşınmıştır10 .
Neša’nın başkent oluşundan kısa bir süre sonra, Anitta sınırlarını Orta
Anadolu’ya yaymış; batı sınırları Konya çevresini içine almıştır. Çünkü yukarıda
da üzerinde durulduğu gibi, bu dönemin önemli merkezlerinden biri olan
Purušhanda krallığı Konya çevresini içine almaktaydı. Anitta’ya ait bir yazılı
tabletten Purušhanda kralının Kuššara krallığının eğemenliğini gönüllü olarak
kabul ettiğini öğreniyoruz. Purušhanda kralı; Anitta’ya demirden asa ve taht
hediye etmiştir. Bunun üzerine Anitta tarafından dostça karşılanmış ve tahtının
yanında ona da bir taht kurdurtup, birlikte halkın karşılamışlardır11.
1950’li yıllardan beri yapılan arkeolojik çalışmalarla burada ortaya çıkarılan
mühür baskıları ve değişik formlardaki keramikler yüksek bir sanatı yansıtır ve
yerleşmenin ticaret hayatı bakımından önemini ortaya koymaktadır. Kuşkusuz,
bu dönemde Purušhanda Konya Ovası’nı içine alan büyük bir bölge krallığıydı12.
8. A. Goetze, Kleinaisen, Kulturgeschichte Des Alten Orients, Müchen 1957; Alp 1972.
9. S. Alp, Konya Civarında Karahüyük Kazılarında Bulunan Silindir ve Damga Mühürleri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1972.; “Konya
- Karahöyük 1988 Kazısı”, Höyük, 1,1988: 21-23.		
10. T. Özgüç, Kültepe Kaniş II, Türk Tarih Kurumu Yayınları (TTK Yay.), Ankara 1986.;J.Garstang, O.R.Gurney, The Geography of the Hittite
Empire, London 1959: 63-64.
11. S.Alp, “Eski Önasya’da Siyasal İlişklerden Bölümler”, Cumhuriyetin 50.Yılını Anma Kitabı, Ankara 1974:425-438.; E.Akurgal, Anadolu
Uygarlıkları, Net Yayınları, İstanbul 1988.
12 . Alp 1972: 1-3.
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Koloni Çağı ve sonrasındaki yazılı ve arkeolojik belgelerin ışığında bölge
halkının Luvi kökenli olduğu anlaşılmaktadır. Bazı bilim adamına göre Luviler yerli
Anadolulu kabul edilirken; bazılarına göre ise M.Ö. 2300 yıllarında dışardan göç
edip gelen Hint-Avrupalı topluluklardır. Anadolu’nun güneyinde M.Ö. III. Bin yılın
sonlarında görülen yeni bir keramik grubuna atfen, bu dönemde geldikleri öne
sürülmektedir. Ancak, Hitit devleti ve Geç Hitit devletleri dönemlerinde kullanılan
Hitit hiyeroglif yazısı olarak bilinen resim yazısı bu halka ait görüldüğünden;
Luvice olarak da adlandırılması kabul görmektedir. Anadolu’dan İtalya’ya kadar
uzanan; doğu Akdeniz kıyılarındaki kentlerde görülen yer ve şahıs adlarındaki
–ss-, -nd- ve -nt- takıları Luvi kökenli olduğu kabul edilmektedir. Bu halkların
Anadolu’nun güneyinde Bizans döneminin ortalarına kadar varlıklarını sürdükleri
bu dönem yazıtlarındaki şahıs adlarından anlaşılmakadır. Bölgede, günümüze
kadar ulaşan bazı antik yer isimleri sanıldığı gibi Yunan ve Romalılara ait olmayıp
Luvilere aittir. Bu isimlere örnek olarak klasik dönemde Konya ovasına verilen
Lykaonia ve Konya kentine verilen İkonion verilebilir. Aslında, Lykaonia M.Ö. II.
Binyıldan itibaren kullanılan Luvice Lukkavaniya, yani Luvilerin Ülkesi anlamına
gelmektir. Klasik İkonion ismi ise Luvice Ikkuaniia’dır (Ikkuvaniya)13.

bağlı Tarhuntaşşa kralına doktor bile göndermişlerdir19 .

Bölgedeki M.Ö. III. Bin yıldan M.Ö. II. bin yıla uzanan Luvi varlığını Hitit devleti
döneminde de görmek mümkündür.

IV. Tuthalia, Kurunta’ya babası III. Hattušili’nin verdiği haklardan farklı olarak
daha kapsamlı haklar verdiği ve ayrıca ona bazı müstahkem mevkileri verdiğinden
söz etmektedir23 . Bu antlaşma ile Tarhuntašša ile Hatti sınırı III. Hattušili
dönemindeki konumundan daha doğuya doğru kaydırılmıştır. Konya çevresindeki
Kadınhanı-Köylütolu Baraj Anıtı (?), Eflatunpınarı), Fasıllar ve Hatıp-Kurunta Hitit
Anıtları, Hitit Kralı Kurunta tarafından yaptırılmıştı. Ancak, Ilgın-Yalburt Su Havuzu
IV. Tuthalia tarafından yaptırmıştır. Üzerindeki Luvice hiyerogliflerle dünyanın
en güzel su havuzlarından biri olan Yalburt’ta IV. Tuthalia’nın Batı Anadolu’ya
yaptığı seferden söz edilmektedir. Buradaki bilgiler Hititlerin Batı Anadolu üzerine
yaptıkları seferlerde bölgenin önemini yansıtmaktadır. Aynı şekilde Köylütolu
Anıtı da bu özelliktedir.

Bölge, Koloni Çağı’nın güçlü devleti Kuššara krallığının yıkılmasından kısa bir
süre Hitit devletinin eğemenliğine geçmiştir.
Hitit Eğemenliği Dönemi: (M.Ö.1700 – 1200).
Kuššara Krallığının, yaklaşık olarak M.Ö. 1725 yıllarında son bulmasından bir
süre sonra Hitit Devleti’nin tarih sahnesine çıkmasıyla, Konya bölgesi Hititler’in
yönetimine geçmiştir. Hitit devletinin kuruluş dönemi hakkında bilgiler bulunan
Telepinuš Fermanı’nda; Hititlerin kurucu kralı Labarna’nın ele geçirdiği kentler
arasında Hupišna, Tuvanuva, Nenašša, Landa, Zallara, Paršuhanda ve Lušna’dan
söz edilmektedir 14. Bu kentlerin büyük çoğunluğu günümüzde Konya çevresinde
yer almaktadır (Hupišna = Ereğli, Tuvanuva = Bor - Kemerhisar, Nenašša =
Aksaray, Landa = Karaman, Paršuhanda = Karahüyük, ya da Acemhöyük, Zallara
= Cihanbeyli (?) ve Lušna = Hatunsaray)15.
Hitit belgelerinde coğrafi olarak tanımlanan Aşağı Ülke (KUR. URU. SAP. Lİ. Tİ)
Kızılırmak’ın çizmiş olduğu yayın dışındaki bölgelerin genel bir adı idi 16. Bu geniş
bölgenin içinde sınırlarının dağlar, nehirler ve göller gibi engebelerle belirlendiği,
daha küçük alt bölgelerin varlığı coğrafi isimlerin çokluğundan anlaşılmaktadır17
. Konya ve çevresi Hititlerin batıda Ege ve güneyde Akdeniz uygarlıkları ile
bağlantısını sağlayan jeopolitik öneme sahip bir bölgeydi. Batıda Hititlerin
ezeli düşmanı Arzava Konfederasyonu güneyde ise Luvilerin bölgesi Luviya,
Hurri kökenli Kizzuvatna ülkeleri vardı. Güney komşuları Luviya ve Kizzuvatna
halkları; belki de kültürlerini Hitit sarayına yerleştirmenin bir yakınlığı olarak, bu
sarayın siyasal otoritesini tanımak zorunda kalmıştır. Ancak, batı komşuları büyük
oranda Luvi kökenli halkların çocukları olan Kizzuvatna devletçikleri; siyasal bir
konfederasyonun verdiği güçle olsa gerek; sürekli olarak Hitit devletini tarihi
boyunca isyanlarla meşgul edecektir. Öyle ki, kimi zaman El-Amarna belgelerinde
zikredildiği gibi Arzava’nın, Hititlere karşı fırsat buldukça, uzak komşusu Mısır’dan
bile yardım istediği görülmektedir18 . Mısırlıların Doğu Akdeniz’deki Hititlerle çıkar
kavgalarının aksine bu bölgede Hititlerle iyi geçinmeye çalıştıkları Arzavalılara
verdikleri olumsuz cevaptan anlaşılmaktadır. Üstelik bir ara, rahatsız olan Hititlere
13. H. J. Houwink Ten Cate, The Luwian Population Groups of Lycia and Cilicia Aspera During The Hellenistic Period, Leiden 1961: 195-200.
14. S.Alp, Hitit Çağında Anadolu, Çiviyazılı ve Hiyeroglif yazılı Kaynaklar, Tübitak, İstanbul 2000: 59.;
15. H. Ertem, Boğazköy Metinlerinde Geçen Coğrafya Adları Dizini, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1973.; Y. Coşkun, “Hitit Çivi Yazılı
Belgelerin Işığı Altında İlk Çağ’da Tuwanuwa”, Belleten, LIII, 207-208, 476-485.
16. F. Kınal, Eski Anadolu Tarihi, TTK Yay., Ankara 19872 : 141.
17. Ertem 1973.
18 . J. Mellaart, “Beycesultan and Hittites”, Mansel’e Armağan, TTK Yay., I, Ankara 974: 504.;
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Hititler Batı Anadolu’da kendisini meşgul eden bu gevşek dokudaki devletleri
kimi zaman askeri seferler düzenleyip zor kullanarak; kimi zaman da evlilik yoluyla
akrabalıklar kurup iyi niyetli yaklaşımlarla kontrol altında tutmaya çalışmıştır.
Fakat ne zaman Hititlere doğudan Hurriler, kuzeyden Kaşgalar saldırıya geçseler
batıdan da Arzavalılar saldırıya geçmişlerdir. Bir Hitit belgesinde bu durum
(KBo VI 28,Öy.8-9), “…Aşağı Ülke yönünden Arzavalı düşman geldi ve O dahi
Hatti Ülkesi’ni yakıp yıktı. Tuvanuva Şehri’ni, Uda Şehri’ni sınır yaptı…” 20 şeklinde
dile getirilmektedir. Hititler Arzava akınlarını önleyebilmek ve buradan Arzava
ülkesini iyi kontrol edebilmek için Konya çevresinde Tarhuntašša adında bir krallık
kurmuşlardı21 .
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Hitit krallarından Muvattali, III. Hattušili ve IV. Tuthalia zamanında bölgede
Muvattali’nin oğlu Kurunta kral olarak görev yapmıştı. Kurunta ile amcası III.
Hattušili’nin oğlu IV. Tuthalia arasında yapılan bir antlaşmaya göre Tarhuntašša
krallığının sınırı doğuda Pozantı, batıda Ilgın güneyde Akdeniz ve kuzeyde Kulu’ya
kadar uzanmaktadır (Harita)22 .

Baraj anıtı olarak adından söz edilen Ilgın-Kadınhanı arasındaki, 1 km.
uzunluğu ve 50 m. yüksekliğindeki Köylütolu anıtı bir yol anıtı olmalıdır. Güney
ve Güney Batı seferleri ve Tarhuntašša için de Hatıp-Kurunta, Eflatunpınar, Fasıllar
Anıtarı stratejik öneme sahip geçitler ve su kaynaklarına kurulmuşlardır.
Günümüzde Höyük ilçesi sınırları içinde olan Eflatunpınar ise su kültü ile ilgili
kutsal bir havuzdur. Günümüzde Konya Arkeoloji Müzesi tarafından kurtarma
kazıları yapılan bu havuz 19. yüzyıldan bu yana araştırmacıların bildiği, dünyada
toprak üstünde ayakta kalabilmiş en eski su havuzudur denilebilir. Burası üzerinde
bulunan Fırtına Tanrısı, Güneş Tanrıçası, dağ tanrıları ve demonları (cinleri),
önündeki boğa başlı savakları ile eşsiz bir anıttır. Beyşehir-Seydişehir arasındaki
Fasıllar Anıtı ise yaklaşık 70 ton ağırlığıyla, henüz ayağa kaldırılamamış bir şekilde
3250 yıldır yatmaktadır. Bu anıtın burası içinmi yapıldığı yoksa Eflatunpınar Anıtı
için mi yapıldığı konusu tartışmalıdır. Ancak, bizim görüşümüz Fasıllar Anıtı’nın
kendi bulunduğu yer için yapıldığıdır. Çünkü, Fasıllar Hititler döneminde,
Hititlerin Konya ovasından Beyşehir yoluyla Akdeniz’e ulaştıkları önemli bir yol
güzergehaı idi. Günümüzde bu yol güzergahı önemini yitirmiştir. Anacak bu
güzergahın doğusunda Seydişehir - Manavgat; batısında Beyşehir – Manavgat, ya
da Konya - Isparta yolları vardır24 .
19. J. E. Ruth, The Archaeology and History of Western Anaotolia during the Second Millennium, B.C. Pensylvania 974: 222-225.
20. J. D. Hawkins, “ Tarkasnawa King of Mira: ‘Tarkondemos’, Bogazköy sealings and Karabel”, Anatolian Studies, 48, 1998: 1-33.;
Tuvanuva’nın antik Tyana kenti olduğu bilinmektedir. Uda’nın lokalizasyonu ise henüz kesinlik kazanmamıştır. Ancak, Karapınar ya
da Gölören’in antik dönemdeki Hyde olması önerilmektedir . Hyde’nin ise Hitit yazılı belgelerinde geçen Uda ile benzerliği dikkat
çekmektedir . Demek ki Arzavalılar Hititlere karşı yaptıkları bir seferde Konya-Karapınar-Bor çevresinden başkentleri Boğazköy’den
ulaşmışlardı; Ayrıca bkz. K.Belke-M.Restle, Galatien und Lykaonien, Tabula Imperii Byzantini, 4, Wien 1984: 174.; H.Bahar-G.Karauğuz-Ö.
Koçak, Eskiçağ Konya Araştırmaları, I, İstanbul 1996: 41;Coşkun 1989: 476-485.
21. Bu krallığın merkezi 1994 yılında tespit ettiğimiz gibi, Konya Hatıp Kayalığı ve çevresi idi Bahar 1996.
22. Bronz Tablet III. 84, 89: Otten 1988: 25.;Bahar- Karauğuz-Koçak 1996: 50-55.
23. Otten 1988: 10-18, Bronz Tablet II. 2-20.
24. Bkz. Belke 1984:164.; Bu Anıt’ın epigraf Thomas Drew-Bear’la yaptığımız bir çalışma sırasında 2005 yılında tekrar okunmasında
şu sonuçlar çıkmıştır. Anıt (Roma döneminde) Lukuyanus adında, “evlenmeden genç yaşta ölen” bir at yarışçısının anısına yapılmıştır.
Anıtta eğerli bir yarış atı kabartması vardır. Kabartma önünde bir niş vardır. Bu nişte yarışmacının heykeli olmalıdır. Ancak, bu heykel
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Hitit Eğemenliğinin Çöküşü: (M.Ö.1200)
M.Ö. 1200 yıllarında Doğu Avrupa’dan Anadolu’ya doğru gelişen kavimler
göçüyle Hitit İmparatorluğu tarih sahnesinden silinmiştir. Bu dönemle ilgili
Hitit yazılı kaynakları susmuş olmasına karşın komşuları olan Doğu Akdeniz
uygarlıklarından Alašiya (Kıbrıs) ve Ugarit (Rasşamra) Mısırlılardan bilgi almak
mümkün olmaktadır. Tarihe “Ege Göçleri” olarak geçen bu göçlerin tehlikesini
Alašiya (Kıbrıs) ile Ugarit (Ras-Şamra) Kralları arasındaki yazışmalar yansıtmaktadır.
Ön Asya’da büyük siyasal değişikliklere yol açan ve tarihçilerin “Ege Göçleri”
olarak adlandırdığı bu göçlerden Mısır kaynakları “Deniz Kavimleri Göçü” olarak
söz etmektedir. Mısır firavunu Merneptah, Karnak Tapınağı’nın duvarlarına, M.Ö.
1225 yılında Mısır sınırlarına dayanan ilk göçteki kavimlerin isimlerini Ekweşler,
Turşalar, Rukkular, Şerdanalar ve Şekeleşler olarak yazdırmıştır. M.Ö. 1190 yıllarınd
a gerçekleşen ikinci göç dalgasının korkunçluğunu III. Ramses (M.Ö. 1197 - 1165)
Medinet-Habu tapınağının duvarlarında resimler ve hiyeroglifler ile tasvir etmiştir:
“Hatti (Hitit) ülkelerinden hiçbiri bunların saldırısına dayanamadı. Kode, Kargamış,
Arzava ve Alaşia tahrip edildiler. Bu insanlar Amurru ülkesinde bir yerde ordugahlarını
kurdular. Buranın halkını sanki hiç yokmuş gibi mahvettiler. Bunlar önlerinde bir ateş
perdesi bulundurmak suretiyle Mısır üzerine yürüdüler. Müttefikler arasında Pelest,
Turşa, Şerdana, Şekeleş, Zakkari, Danuna ve Vavaş’lar vardı. Bu insanlar dünyanın
kenarındaki ülkelere bile el uzatıyorlardı. Kalpleri güvenle doluydu ve kendi kendilerine
“planlarımızı başarıyoruz” diyorlardı”. Ailelerini ve eşyalarını karadan öküz arabaları
ve denizden gemileriyle taşıdıkları betimlenen bu kavimleri III. Ramses yenilgiye
uğratarak Mısır topraklarından geri çıkarmıştır. Ancak bunlardan Pelestler ve
Zakkariler Filistin’e yerleşerek burada kalmışlardı25 . Hitit İmparatorluğunun
sonunu hazırlayan Ege Göçlerine kuzeydeki ezeli düşmanları Kaşka saldırıları da
katkı sağlamıştır. Başkent Boğazköy’e saldıran Kaşka kabileleri Hitit merkezini
yağma etmişlerdir. Son yıllarda Boğazköy’de yapılan kazılar Hitit kültürünün
burada sürdüğünü göstermektedir. Ancak, eski gücünü yitiren Hitit devletinin
merkezinin güneyde Torosların dağlık bölgelerine çekildiği söylenebilir. Dağınık
beylikler halinde varlıklarını korumaya çalışan Hititlerin en önemli krallıklarından
birisi de Konya Kızıldağ’da ortaya çıkan “Hartapuš Krallığı”dır 26.
Geç Hitit Krallıkları: (M.Ö. 1200 - 675)
Hitit İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra Konya çevresi Hartapuš
Krallığı’nın yönetimine girmiştir. Hartapuš Krallığı’nın eğemenlik dönemi
konusunda farklı görüşler mevcuttur27. Ancak, sınırlarının doğuda Aksaray,
batıda Konya ve doğuda Maraş’a kadar yayıldığı kabul edilmektedir. Bu krallık
Hitit İmparatorluğu sonrasında kurulan ve Tarhuntašša Kralı Kurunta’nın
soyundan gelenler tarafından yönetilmekteydi. Başka bir görüşe göre Hartapuš,
Hitit kralı III. Hattušili’in tahtından uzaklaştırdığı III. Muršili’nin oğludur. Çünkü
burada Hartapuš’a ait bir yazılı belgede kendisinin Muršili’nin oğlu olduğu
belirtilmektedir. Ancak bu Muršili’nin III. Hitit kralı Muršili olup olmadığı tartışma
konusudur. Hartapuš Krallığı’nın kuruluş dönemi bazı bilim adamlarına göre M.Ö.
XII. Yüzyıl, bazılarına göre ise M.Ö. VIII. yüzyıl olmalıdır.
“Geç Hititler Dönemi” olarak adlandırılan bu dönemde Orta Anadolu’nun
ve niş tahrip edilmiştir. Çünkü nişin önünde bulunan ve mu şeref anıtı yer almaktadır (Resim ). iki adet oyuk bu alanın üstünün kapalı
olduğunu akla getirmektedir. Bu niş önündeki alanın da düz platform olduğunu ve burada ölen şahsa ait olan bir mezar lahdinin olduğunu akla getirmektedir. Platformun doğu kısmındaki testere dişi şeklinde düzeltmeler de bu görüntüye paralel süslemeler olmaldır.
Anıtın alt ksımında; doğu yönündeki yazıtta; burada yapılan at yarışlarının kuralları yer alır. Bu kurallara göre; yarışmalarda atı birinci
olan kimsenin yarışmayı kazanan atı; ya da yarışmaya katılacak başka bir atı varsa yarışmaya katılamaz. Bu şekilde bir kişinin bütün
ödülleri alması önlenmekteydi.
25. A.M. Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1971: 88; Mellaart 1974: 514.; E. Memiş, Eskiçağ Türkiye Tarihi,
Selçuk ÜniversitesiYayınları, Konya 1989: 68 -73.
26. J. D. Hawkins, “The Inscriptions of the Kızıldağ and the Karadağ in the Light of the Yalburt Inscription”, Hittite and other Anatolian
and Near Eastern Studies in Honour of Sedat Alp, Sedat Alp’e Armağan, Festscrift für Sedat Alp, Edts. H. Otten, H. Ertem, E. Akurgal, A.
Süel, TTK yay., Ankara 1992: 259-277; H.Bahar, Demir Çağı’nda Konya ve Çevresi, Konya 1999.
27. K.Bittel, “Hartapus and Kızıldağ,Ancient Anatolia Aspects of Change and Cultural Development”, Essays in Honor of Machteld J.Mellink, Wisconsin 1986:103-111.; Hawkins 1992, J.David Hawkins, “The Inscriptions of the Kızıldağ and the Karadağ in the light of the
Yalburt Inscription”, Sedat Alp’a Armağan, Festschrift für Sedat Alp, Hittite and Other Anatolian and Near Eastern Studies in Honour of Sedat
Alp, Ed.,H.Otten, H. Ertem, E. Akurgal, A. Süel, TTK yay., Ankara: 259 - 276.
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doğusunda, Çukurova ve Güneydoğu Anadolu’da bir takım krallıklar ortaya
çıkmıştır. Hitit geleneğini sürdüren Luvi etnik kökenli, Kuzey Suriye Arami
etkili karmaşık bir kültüre sahip olan bu krallıklar Hitit Hiyeroglif yazıtlarını
kullanmaktaydı. Ereğli İvriz’de (Şimdi yeni ilçe Halkapınar ve yeni adıyla
Aydınkent) bulunan Kral Varpalavaš’a ait olan bir anıtta Luvi Bereket tanrısı
Tarhu ve ona dua eden Kral Warpalawaš yer almaktadır (Resim 10). Krala ait
yazıtta O’nun Tuvana kralı olduğunu öğrenmekteyiz. M.Ö. 735 yıllarına ait olduğu
öne sürülen bu anıtta kralın elbisesinin yakasına takılı olan Frig fibulası (iğne)
ilginçtir 28. Asur belgelerinde Tuhana olarak geçen Tuvana, Tabal krallıklarından
biridir. M.Ö. 738 yılında Asur Kralı III. Tiglatpileser Tabal’a yaptığı bir seferde
Tuhana Kralı Urballa’dan söz etmektedir29 . Kuşkusuz Tuhana, Tuvana; Urballa da
Varpalavaš’tır. Tuvana, Eski Hitit Krallığı’ndan itibaren adı geçen Bor-Kemerhisar
(Kilisehisar)’dır. Şimdi Halkapınar ilçesi sınırları içinde İvriz’de (Aydınkent) yer alan
bu anıt Varpalavaš’a aitti. Bu krallığın sınırlarının batıda Karapınar çevresine kadar
uzandığını düşünmekteyiz.
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Frig Dönemi: (M.Ö.750 - 676)
Bu döneme ait Konya Alaattin Tepesi, Seydişehir II Höyük, Eflatunpınar Höyük,
Çumra-Cicek Höyük ve Karapınar Kıcıkışla Höyük’te (Yağmapınar) Alişar IV ve Frig
boyalı karakterli çanak çömlek eserler, ya da parçaları bulunmuştur 30. Ayrıca
Höyük ilçesi Çavuş Höyük’te hamam tası ve at koşum parçaları gibi metal eşyalar
bulunmuştur. Karaman ve Ereğli çevresinde de hamam tasları bulunmuştur 31.
Konya Arkeoloji Müzesi, Ereğli, Anadolu Medeniyetleri ve Kocabaş Koleksiyonu
gibi müzelere dağılmış olan bu eserlerin içinde Lidya uygarlığını yansıtan türleri de
bulunmaktadır 32. Asur yazılı belgelerinde Muşki Kralı Mita’dan söz edilmektedir33.
Mita’nın Frig Kralı Midas olduğu konusunda bilim adamları hem fikirdirler. Ancak
bazı bilim adamları Muşkiler ve Friglerin ayrı kavimler ve Mita’nın (Midas) iki ayrı
kesimden oluşan bir konfedarasyonun kralı olduğunu iddia etmektedirler34.
Bölge, Frig kralı Midas’ın Asur’a yaptığı seferlerin güzergahı durumundadır.
Midas bu bölgeden birkaç kez (M.Ö. 717-709) geçmiştir. Bu kral, Torosları büyük
ihtimalle Sertavul Geçidi’nden geçerek, Harrua’da (bugünkü Silifke yakınlarında)
Asur Kralı II. Sargon ile savaşmıştı. Sargon’a yenilen Midas büyük ihtimalle aynı
yoldan Konya ovasına kaçmıştı. Midas’ı bir süre takip eden Sargon onu vergi
vermeye zorlamıştı35. Fakat bu sırada doğudan İskit baskılarıyla Anadolu’ya giren
Kimmerler, Urartu kentlerini yağmayalarak Orta Anadolu’ya kadar ilerlemişlerdi.
II. Sargon ise Tabal’da Kimmerlerle yapmış olduğu savaşta yenilerek, savaş
meydanında ölmüştür (M.Ö. 705). Ertesi yıl Asur kralı Assarhaddon, EreğliKarapınar arasındaki Hupişna’da Kimmerleri yenmiştir 36. Bunun üzerine Kimmerler
batıya yönelmiş ve Frig Devleti’nin başkenti Gordion’a saldırmışlardır. Friglerin
başkenti M.Ö. 695 yılında Kimmerler tarafından yakılıp yıkıldı ve yağmalandı.
Bunun üzerine Midas boğa kanı içerek intihar etti37 .
Frig devletinin Kimmer saldırıları sonunda yıkılmasıyla bölge Kimmerlerin
eline geçecektir. T. Tarhan tarafından Proto-Türk olarak kabul edilen Kimmerler
Anadolu’da 200 yıla yakın “Kapadokia Bozkır Devleti”ni kurmuşlar ve M.Ö. 590
yıllarında tarih sahnesinden çekilmişlerdir38. Bu yönetim dönemlerinde Konya’nın
doğu kesimlerinde Kimmer akınlarının etkileri olmalıdır. Ancak bu konuda
28. Akurgal 1988: 147.
29. Luckenbill 1979: 164-165.
30. H.Bahar, “The Konya Region in the Iron Age and Its relations with Cilicia”, Anatolian Studies, 49, London 1999: 1-10; H. Bahar,
Ö.Koçak, Eskiçağ Konya Araştırmaları II, Kömen Yayınları, Konya 2004.
31. Bu eserler Konya, Karaman ve Ereğli Arkeoloji müzelerindedir. S. Özkan, “Beyşehir Civarında Bulunmuş Olan Eserler”, Belleten,
LIV,210, 1990: 584 – 590. Bahar
32. Bahar 1999: 12.
33. Luckenbill 1927: & 16, ; Bing 1969: 68, 71, 78.
34. V. Sevin, “Elazığ Yöresi Erken Demir Çağı ve Muşkiler Sorunu”, Höyük, S. I, Türk Tarih Kurumu Yayınları (1988), 51-65; V. Sevin, Anadolu Arkeolojisi, İstanbul 1997,163; Bahar 1999:12.
35. M. J. Mellink, “Archeology in Anatolia”, American Journal of Archeology, 95, 1991: 622; Bahar 1999:10
36. Luckenbill 1927: 206-207.
37. E. Akurgal, Phrygische Kunst, 1955: 123; H. Metzger, Anatolie II, Geneve-Paris-Munich, 1969: 57.
38. M.Tarhan, “Eskiçağ’da “Kimmerler Problemi”, VIII.Türk Tarih Kongresi, I, Ankara 1979: 355-369
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açıklayıcı bilgiler için arkeolojik bulgular yeterli değildir.
Lidya Dönemi: (M.Ö. 700 - 546)
Batı Anadolu’da Kimmerleri ülkesinden çıkaran Lidyalılar daha önce
Friglerin egemen oldukları topraklara sahip olmuşlardır. Başkentleri Sardes
olan (Manisa Salihli yakınları) Lidyalıların doğudaki sınırları Kızılırmak’a kadar
uzanmaktaydı39. Kızılırmak’ın doğusunda Medler yer alırken, güneydoğuda ise
Asurluların boşaltmış oldukları toprakları Yeni-Babilliler zaptetmişti. Yeni Babilliler
Hume olarak adlandırdıkları Ovalık Kilikia’yı baştan sona fethederek, kralları
Neriglissar zamanında Dağlık Kilikia’da yer alan Pirundu kralı Apuašu’yu yenilgiye
uğratmışlardı. Apuašu batıdaki Lidya (Yeni Babillilerin Ludu ismiyle andıkları)
topraklarına sığınmıştır. Onun kaçtığı alan Konya’nın güneyindeki dağlık Toroslar
olmalıdır. Yeni Babilliler ise Šallune’ye40 kadar ilerlemişlerdi. Šallune klasik
dönemdeki Selinus olup günümüzdeki Antalya’nın Gazipaşa ilçesidir. Bu nedenle
Yeni Babillilerin bu bölgeye kadar ilerlediği anlaşılmaktadır.
Yeni Babil Kralı Neriglissar’ın seferlerinde batı komşuları Lidyalılardan Ludu
olarak söz edilmektedir41. Bu bilgiler ışığında Torosların kuzeyindeki topraklar
Karapınar dahil Lidyalılara aitti. Karapınar Kıcıkışla’da bulunan keramiklerden
bir kısmının Lidya eserlerine benzerlikler bunun kanıtı olmalıdır. Lidya Devleti
İran’dan gelen Pers saldırıları ile M.Ö. 547 yılında tarihe karıştı42. Bu tarihten ibaren
bölge iki yüz yılı aşan bir süre Pers yönetiminde kalacaktır.
Pers Dönemi: (M.Ö.546 - 333)
Persler Anadolu’yu satraplık adını verdikleri eyaletlere ayırmışlardı.
Yunanistan’dan Hindistan’a kadar, 22 satraplığa bölünen imparatorluk toprakları
içinde Anadolu’da İauma (İyon) Satraplığı, Sparda (Sardes) Satraplığı, Daskleyon
Satraplığı, Kilikia Satraplığı ve Armenia Satraplığı gibi eyaletler vardı. Herodot’un
verdiği bilgilerden, bu dönemde Konya ve çevresinin Frigya ile Kilikya arasında
bir alanda olduğu anlaşılmaktadır43. Bu bölge idari olarak Daskleyon Satraplığı
içinde yer almaktaydı. İran’daki Pers başkentinde taht meseleleri çıkınca, bu
sırada batıda bulunan Genç Kyros ordularını alarak merkeze harekete geçmişti
(M.Ö. 401) . Onun Yunanlılardan oluşan ordusunun başında bulunan Ksenephon
bu sefere katılmış ve yazdığı eserinde bölgeyi tasvir etmişti (M.Ö.401- 399)44.
Ksenophon Tyrianion’da (Ilgın) Pers prensi Genç Kyros’un ordusu ile birlikte
üç gün konaklamıştır. Ilgın ovasında bir geçiş töreni düzenlenmiştir. Buradan üç
günlük bir yürüyüşten sonra Frigya’nın son kenti olarak belirttiği İkonion’a (Konya)
varmıştır 45. Konya –Ilgın arasındaki mesafe düşünülürse Pers ordusu günde
27 km. lik bir yol kat etmiştir. Konya’da üç gün kaldıktan sonra Lykaonia içinde,
beş gün otuz fersenk46 ilerledi. Burası düşman bir ülke olarak görüldüğünden
Yunanlılara yağmalatıldı. Kilikia kraliçesini, yanına komutanlarından Menon’u
ve Menon’un askerlerini katarak en kısa yoldan ülkesine gönderdi. Bu yolun
Karaman üzerinden Sertavul Geçidi ile Silifke yoluyla Tarsus’a uzanan yol olduğu
sanılmaktadır. Kyros’un kendisinin ise Lykaonia’dan (Konya Ovası) Kapadokya’ya
geçtiği, burada dört günde yirmi fersenk ilerlediği ve zengin bir kent olan Dana’ya
vardığından söz edilmektedir. Dana kenti Assur belgelerinde adı geçen Tunni, ya
da Du-un-na47 olduğu; günümüzde ise Porsuk olduğu kabul edilmektedir 48.
Ilgın, Konya ile Porsuk (Ulukışla’da) arasındaki güzergah Karapınar ve
Ereğli’den geçmektedir. Bu nedenle, Ksenephon’un anlattığı olaylar bu çevrede
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
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Herodot I. 16. 74.
Hititler döneminde burası Şalluşa olmalıdır. Bkz. Bahar-Karauğuz-Koçak 1996: 50-56, Harita 1.
D. J. Wiseman, Chronicles of Chaldaean Kings (626-556 B.C.) in the British Museum, London 1956.
V. Sevin, “Lidyalılar”, Anadolu Uygarlıkları, C.II. Görsel Yayınları, İstanbul 1982: 522.
M.Ökmen, Herodot Tarihi, Yunanca aslıyla karşılaştıran ve sunan Azra Erhat, Remzi Kitabevi, İstanbul 1973.
Anabasis I. 13
Ksenophon, Anabasis II.11-25.
Pers uzunluk ölçü birimi fersenk Yunan ölçü birimi 30 stadia = 5,6 km. idi.
Bronz Tablet, II 15, IV 1; Otten 1988: 16, 26.
Bahar-Karauğuz-Koçak 1996: 53.
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geçmiştir. Aynı zamanda Karapınar’ın Lykaonia ile Kapadokya arasında olduğu
anlaşılmaktadır. Persler’den sonra Anadolu Büyük İskender ve haleflerinin
yönetimine girmiştir49 .
Büyük İskender ve Helenistik Dönem(M.Ö.333-M.Ö.30):
Büyük İskender M.Ö. 334 yılında ordusu ile birlikte Çanakkale Boğazı’ndan
Anadolu’ya geçti. Granikos (Biga Çayı)’da Pers ordusu ile karşılaşarak onları
mağlup etti. Batı Anadolu’dan sonra güneyede bugünkü Antalya çevresine (Likya
ve Pamfilya) geçti. Buradaki kentleri alarak kuzeye Frigya’ya yöneldi. Pisidya
bölgesinden (Bugünkü Isparta-Burdur çevresi) Frigya’daki Kelainai (Dinar)’ye
ulaştı ve burada Frigya satraplığının başına Antigonos’u getirdi. Buradan
Frigya’nın merkezi Gordion ve oradan da Ankara’ya ulaştı50. Gülek Boğazı’nı
geçerek Çukurova’ya ulaşan İskender İssos (Pinaros = Deliçay)’ ta Persler’i ağır bir
yenilgiye uğrattı (M.Ö. 333).
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Büyük İskender, İssos Savaşı’ndan sonra, Kilikia satraplığına kral
muhafızlarından Nikanoros’un oğlu Balakros’u atamıştı. Balakros Kilikia’da
güvenliği sağladıktan sonra, Pisidia’nın doğusu ve İsauria’da otoriteyi sağlamak
istemişti. Bu satrap, Toroslar’ın kuzeyinde Lykaonia’yı da içine alan bölgedeki
faaliyetleri sırasında isyancılar tarafından öldürülmüştür (M.Ö. 324).
Onun ölümü üzerine B. İskender’in generallerinden Perdikkas’ın bölgenin
güvenliğini sağlamaya çalıştığı görülmektedir. Perdikkas bölgede düzeni
sağladıktan sonra Eumenes’i Kapadokia Satraplığı’na getirmiştir. M.Ö. 317 yılında
Eumenes’in Gabiene’de (İran Isfahan yakınında) Atigonos’la yapılan bir savaşta
öldürülmesi ile İskender imparatorluğundaki çekişmeler daha da arttı. Bu savaşlar
sonucunda toprak paylaşımında Seleukos Orta Anadolu’dan Hindistan’a kadar
olan topraklara sahip olmuştu. Seleukosların bölgedeki egemenliği M.Ö. 188
yılına kadar sürmüştür 51.
Galat Göçleri: (M.Ö. 278)
M.Ö. 278 yılında İstanbul Boğazı’nı geçerek Anadolu’ya ulaşan Galatlar
yaklaşık 20 000 kişi kadardı. Bir süre sonra Orta Anadolu’ya yerleşen Galat boyları
yaklaşık 300 yıl bölge tarihinde aktif rol oynayacaklardır 52. Seleukosların yönetimi
sırasında Avrupa’dan Anadolu’ya göç eden Galatları görmekteyiz. Anayurtları
hakkında aydınlatıcı bilgi olamamakla birlikte onlarla ilgili ilk bilgiler M.Ö. VI.
yüzyılda verilmektedir53 . M.Ö. IV. ve III. Yüzyıllarda İtalya, Makedonya, Trakya,
Yunanistan ve Anadolu’yu istila eden bu kavmi Grekler Keltoi (Keltler) ve Romalılar
ise Galatai (Galatlar) olarak adlandırmışlardı54. M.Ö. 278 yılında büyük Galat
kafilelerinin Boğazlar üzerinden Anadolu’ya geçişleri bu ülkenin tarihi için önemli
olmuştur. Çünkü Galatlar, Seleukos kralı I. Antiokhos’un “Filler Savaşı” adı verilen
bir savaşta, elde ettiği zafere ( M.Ö. 275/274?) rağmen, Anadolu’nun ortasında,
Sakarya ile Kızılırmak arasındaki bölgeye yerleştiler55. Ankara’yı başkent yapan
Galatlar Konya ile Ankara arasına yayıldılar. Bu bölge uzunca bir süre “Galatia” adı
ile anıldı. Orta Kızılırmak Havzası üç Galat boyu tarafından paylaşılmıştı. Ankara
ve çevresi bu Galat boylarından Tektosagların, Tavion (Büyük Nefesköy) merkez
olmak üzere Kızılırmak’ın doğusu Trokmilerin eline geçmişti. Kapadokya ve Pontos
bölgeleri Trokmilerin komşusuydu. Ankara’nın batısı ve güney batısında kalan
bölge Tolistobogoilerin yerleştiği bölgeydi. Daha sonraki yıllarda özellikle M.Ö. I.
Yüzyılda Tektosaglar’la Tolistobogoilar’ın ülkelerinin sınırları Lykaonia’nın tamamı

49. Arrianos, Alexandroi Anabasis, çev., H.Örs, İstanbul 1945; Plutarkhos, Bioi Paralleloi, B.Perin, LOEB,London 1959.
50. M.Özsait, İlk Çağ’da Pisidya, İstanbul 1980, 125 - 128.
51. M. Özsait, Helenistik ve Roma Döneminde Pisidya, İstanbul 1985: 19 - 25.
52. M. Ali Kaya, Galatlar ve Galatia Tarihi, İzmir 2000: 18-25
53. Kaya 2000: 2.
54. Strabon, Geographika IV 1.14: Diodoros, Bibliotheke V 32, 1: Kaya, 2000: 1; V. Sevin, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, I, TTK yay., Ankara
2001: 213- 221.
55. A. M. Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, TTK yay., Ankara 19713: 471.
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ile Pisidya’nın kuzey bölgelerini içine almıştı56. Bu dönemde Tolistobogoilar’ın
Konya ve çevresine kadar yayıldığı bilinmektedir.

M.Ö. 63 yılında Konya ondört kentlik Lykaonia birliğinin başkenti idi63. Pontos
Kralı Büyük VI. Mitridates zamanında Lykaonia Kapadokia yönetiminde kaldı.
Lykaonia’nın güneyinde bulunan Derbe ve Laranda ise Kapadokialı Antipatros
Debetes’e aitti. Antipatros’un krali ikematgahı Derbe’de idi64 .

Bergama Krallığı Dönemi: (M.Ö. 188 -129)
M.Ö. 190 yılında Rodos ve Bergama donanmalarının da yardımı ile
Hellespontos’u (Çanakkale Boğazı) geçerek Anadolu’ya giren Roma orduları
Bergama orduları ile birleşerek Magnesia (Manisa) yakınlarında Seleukos Kralı
III. Antiokhos’u yenilgiye uğratmıştır. M.Ö. 189 yılında Roma Antiokhos’a yardım
eden Galatlar’ı cezalandırmak için Anadolu’ya bir sefer düzenledi. Frigya’ya giren
Roma orduları Ankara’ya kadar İç Anadolu bölgesini ele geçirdi. Ankara’nın 15 km.
doğusunda Magaba Dağı’nda (Elmadağ) yapılan savaşta Romalı Konsül Manlius
komutasındaki Roma ordusu Galatları yenilgiye uğratarak yaklaşık 8000 Galatı
öldürmüştür. Bu savaş sonunda Kapadokya ve Galatların kralları Manlius’a elçiler
göndermişlerdir. Manlius’un uyarısıyla Galatlar Bergama Kralı II. Eumenes ile barış
içinde yaşayacaklarına söz vermişlerdir57.
M.Ö. 188 yılında Romalılar ile Seleukoslar arasında yapılan Apameia Barışı
ile Seleukoslar Kalykadnos (Göksu) nehrinin batısında kalan toprakları Roma
müttefiki Bergama’ya bırakmak zorunda kaldılar. Bu barış antlaşmasına göre
Roma Küçük Asya’da toprak almak istemediğinden Lykaonia ve çevresini müttefiği
Bergama Kralı II. Eumenes’e bırakmıştır58. Bu dönemde Karapınar ve çevresinin
Bergama Krallığının doğu sınırları içinde yer aldığını düşünmekteyiz. Galatlar
M.Ö. 168/67 tarihlerinde Bergama’ya karşı bir isyan girişiminde bulunmuşsa da
bu isyan II. Eumenes tarafından bastırılmıştır. Eumenes’in bu başarısından sonra
Roma Galatlar’ın ülkeleri dışına çıkmaması şartıyla onlara hürriyet tanımıştır (M.Ö.
166).
Roma Dönemi: (M.Ö. 129 – M.S. 330)
Romalılar Seleukoslara ve Galatlara karşı kazandıkları zaferlere rağmen bir
süre bölgeden toprak talebinde bulunmadı. Elde ettikleri toprakları müttefikleri
olan devletlerarasında paylaştırarak denge siyaseti izledi. Roma Küçük Asya’da
temkinli bir dış politika izleyerek yerel güçlerin tepkisini çekmeden müttefikleri
aracılığıyla hareket etme yolunu tercih etti. M.Ö. 133 yılında Bergama Kralı III.
Attalos ölürken vasiyeti üzerine ülkesini Roma’ya bırakmıştır59.
Romalılar M.Ö. 129 yılında Provencia Asia eyaletini kurdular. Eyaletin toprakları
Batı Anadolu’dan Orta Anadolu’da Konya’ya kadar uzanmaktaydı. Bir süre Bergama
Krallığı’nın doğu kesimi Küçük Asya Eyaleti içine katılmamıştır. Lykaonia, Kybistra
ve Derbe, Kapadokia Krallığı’na bırakılmıştır. Bu nedenle Konya ve çevresinin bu
dönemde Kapadokia Krallığı’na verildiğini düşünmekteyiz.
Bu dönemde doğuya uzanan önemli yollardan biri de Konya çevresinden
geçmekteydi. Strabon, doğu yolu olarak adlandırdığı bu yolun Efes’ten başladığını
Aydın, Sultanhisar ve Yalvaç’a kadar uzandığını oradan Phrygia Paroreias (Sultan
Dağları) ve Philomelion’e (Akşehir) ulaşıldığını, oradan da Ilgın’a (Tyriaion) ve
Ladik’e (Laodikeia Katakaumene) varıldığını; buradan doğuda Lykaonia’dan
Koropossos ve Kapadokia’nın sınırı olan Garsaura’ya60, oradan da Mazaka’ya
(Kayseri) ulaştığını belirtir61.
Konya’ya uğramadan Ladik, Altınekin (Zıvarık), Aksaray ve Kayseri ulaşan bu
yolun kuşkusuz güneye Konya’ya bağlanan kolları vardı62.
56. Strabon, Geographika, XII. 540, 541, 568.
57. F. Lequenne, Galat’lar, Çev. S. Albek, T TK yay., Ankara 1979: 82; Özsait 1985: 63; Kaya 2000: 63-65.
58. Livius, Ab Urbe Condita, XXXVII, 56, 2 (From the Founding of the City), çev. B. O. Foster (Loeb), London 1957; Özsait 1985: 65
59. Diodoros, Biliotheke Historikhe, XXXIV-XXXV, 3 ( Library of History of Diodorus Sicily), çev. C. H. Oldfather (Loeb), London 1953;
Mansel 1971: 488; Özsait 1985: 68. Kaya 2000: 77.
60. Burasının Konya Aksaray olduğu görüşleri vardır. W.M. Calder- G.E. Bean, A Classical Map of Asia Minor, 1958. Ic. Bu haritada Calder
İkonium’dan Sawatra ve Kana’dan ordan da Hyde’ye geçen bir yol güzargahı göstermektedir.
61. Strabon XIII.663. 29.
62. Roma’nın bölgede bir imparatorluk haline gelmesiyle Konya’ya ulaşan yollar da önem kazanmıştır. Doğu yoluyla ilgili bir mil
taşı Ladik’te bir diğeri de Sarayönü’nde tarafımızdan tespit edilmiştir. Ancak bu çalışmalarımız yayın aşamasındadır. Diğer taraftan
Eğribayat’tan Tömek, Kayacık ve Konya’ya ulaşan Roma yolları halen ayaktadır. Ancak Konya’nın bu kesimindeki sanayileşme ile bu
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İkonion (Iconium) Romalı M. Antonius tarafından Kapadokya kralı Polemon’a
verilmişti (M.Ö. 39). Strabon Polemon’un egemen olduğu bölgenin Kapadokya,
Lykaonia ve Kilikia Trakheia arasında yer aldığından söz etmektedir65. Daha sonra
bu toprakları M.Ö. 36 yılında Romalı Antonius Galatia kralı Amyntas’a vermiştir.
Amyntas Antonius ile Augustus arasındaki mücadelede Augustus’un yanında
yer almıştır. Nitekim, M.Ö. 31 yılında Aktium’da Antonius’u yenilgiye uğratan
Augustus bu toprakları kendisinin yanında yer alan Amyntas’da kalmasına
izin verdi. Amyntas sınırlarını güneye doğru genişleterek Derbe ve çevresinde
egemen olan Antipatros’u öldürdü ve topraklarını ele geçirdi 66.
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Bu dönemde yapılan mücadeleler sırasında Konya ovasının güneyinde
Toroslarda (Suğla Gölü yakınları) Homonoadlara karşı yürütülen bir savaşta
Homonad şefi öldürülmüştü. Bunun üzerine Homonad şefinin eşi bir ordu
toplayarak Amyntas’ı bu dağlık arazide pusuya düşürerek öldürmüştür (M.Ö. 25).
Onun ölümünden sonra, Roma İmparatoru Augustus tarafından Galatia bölgesi bir
eyalet haline getirildi 67. Ancak, Roma’nın bölgede egemenliğini yerleştirebilmesi
Kilikia ya da İsauria korsanları ile yapılan uzun mücadeleler sonucunda
gerçekleşebildi 68. Augustus Provencia Galatia’yı (Galatia Eyaleti) kurma görevini
Marcus Lollius’a verdi. Lollius M.Ö. 25-23 yıllarında bölgede valilik yaptı. Bu eyalet
sınırları içinde Pisidia, Lykaonia, Kilikia Trakheia ve Attalia (Antalya) yer aldı.
Eyalet sınırları krallık dönemindeki sınırlarına ulaşıyordu69. Ankara’dan Antalya’ya
kadar uzanan bu sınırlar içinde Lykaonia olarak adlandırılan Konya ve çevresi
de yer almaktaydı. Augustus Toroslar’daki İsaurialı korsanlara karşı, bugünkü
Hatunsaray’da Lystra kolonisini kurmuştu70. Yaklaşık M.Ö. 9 yıllarında kurulan bu
koloni bölgenin güvenliğini sağlamada çok önemli bir rol üstlenmişti. Bölgede
bu döneme ait yazıtlar bulunmuştur. İlk kez 1860 yılında Sterrret tarafından tespit
edilen Lystra kolonisine ait yazıt Konya Arkeoloji Müzesi’ndedir71 . Bu dönemde
Klistra (Gökyurt) da Lystra ile yakın ilişkisi olan önemli bir merkezdir72 .
M.S. I. yüzyılda Kilikia ve Galatia eyaletlerine bağlıydı. Roma İmparatoru
Cladius kendi adını verince, kent Claudiconium şeklinde anılmaya başlanmıştır
(M.S.41). İmparator Hadrianus zamanında ise Roma kolonisi haline getirilerek
“Colonia Selie Adriana Augusta İconium” denilmiştir. Bu dönemde St. Paul ve
Barnabas’ın Konya’ya gelerek Hristiyanlığı tebliğ etmesi sonucunda Konya önemli
bir hristiyanlık merkezi haline gelmiştir (M.S. 47-50)73 . St. Paul burada Derbe,
Lystra ve İkonium kentlerine uğramıştı.

yollar kaldırılıp atılmaktadır. Selçuk Üniveristesi kampusü Fen-Edebiyat Fakültesi yanında bulunan ve Bilecik’te (Yükselen) kahvede
bir direkte mil taşları bu durumu yansıtır. Konya’nın güney kesimindeki Yalvaç, Beyşehir ve Hatunsaray’dan geçen “Via Sebaste” olarak
adlandırılan Augustus’un yaptırdığı koloni yolu bölgenin önemini artırmıştır. Bu yolun bir parçası Beyşehir-Isparta yolunun 10. km.de
100 m. kuzey paralelinde yer almaktadır. Bu dönem Torosları çeşitli yerlerden güneye aşan yollar mevcuttur; bunlardan biri de Derebucak Döşeme yoludur. Beyşehir Kızılören’de ve Karaman çevresinde de Yollarbaşı’nda Roma yol izleri görmek mümkündür. Bu konudaki
çalışmalarımız T.C. Kültür Bakanlığı Araştırma Sonuçları’nda yayınlanmaktadır. Bkz. H. Bahar, “Konya ve Çevresi Yüzey Araştırmaları
1997”, Araştırma Sonuçları Toplantısı,, Ankara 1999.; H. Bahar, “Konya ve Karaman İlleri Yüzey Araştırmaları 2004”, Araştırma Sonuçları
Toplantısı, Ankara 2006.
63. Ramsay 1911: 41.
64. Strabon XII, 569, 3.
65. M. Ramsay, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, çev. M. Pektaş, İstanbul 1960: 59, 370, 401, 405.
66. Strabon XII, 569. 3.
67. Cassius Dio, Historia Romana LIII(Dio’s Roman History), çev. E. Car (Loeb) London 1961; Özsait 1985: 84-96.
68. Özsait 1985: 31-40, 65-68, 87-90.
69. Strabon XII 6.34; Cassius Dio XXXII 3; XLIII 26.3; M.Özsait, İlk Çağ Tarihinde Pisidya, İstanbul 1980; W. Ramsay 1960:243 vdd.; Kaya
2000: 106-107.
70. W. M. Ramsay, The Church in The Roman Empire, Before A. D. 170, London 1911: 47 – 54.
71. Lystra kolonisi ilk kez Colonel Leake tarafından ziyaret edilmiştir. Daha sonra burada bulunan yazıtı Sterret Lystra olarak okuyup
çözmüştür. Bkz. J R. S. The Wolfe Expedition in Asia Minor, Papers of the American School at Athens, III, Nr. 180, Boston 1888.
72. Ayrıca, burada Konya Arkeoloji Müzesi bir temizleme ve restorasyon çalışması yürütmektedir. Eserler daha çok M.S. II.- VI. Yüzyıla
aittir. Ancak Klistra’nın 1 km. kuzeyinde 1997 yılında tarafımızdan tespit edilen Mula Höyük İlk Tunç Çağı’na kadar uzanmaktadır.
Burada Hatunsaray’daki Hatunsaray ve Zoldura Höyüklerin Kalkolitik Çağ’a kadar uzandığını belirtmek gerekir. Zoldura’nın Hitit dönemindeki Lušna olup olmadığı da bir ayrı tartışma konusudur.
73. Ramsay 1911: 36 – 40.
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I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

İmparator Hadrianius zamanında (M.S. 117-138) bölge yine Galatia eyaletine
bağlıdır. Antonius Pius zamanında (M.S. 138-161) ise eyaletin güney sınırları
ayrılarak İsaurialılar ve Kilikialılar ile birleştirilmiştir. Antonius Pius tarafından
Lykaonia, İsauria ve Kilikia olarak üç parçalı bir eyalet sistemi kurulmuştur. Ancak,
bu eyaletin Lykaonia’nın kuzey kesimlerinin M.S. III. Yüzyıllara kadar Galatia
eyaletine bağlı olduğu sanılmaktadır. Diocletianius’un eyalet taksimatında
Lykaonia adından söz edilmez74 . Konya çevresinde Roma dönemine ait çok sayıda
yol, adak, şeref ve mezar yazıtları gibi eserler bölgedeki Roma dönemi bölgenin
sosyo ekonomik faaliyetlerini yansıtmaktadır (Resim 11).

Zenon’un ölümüyle, İstanbul halkının İsaurialılara yoğun tepkisi sonucunda;
doğuştan Romalı yaşlı saray memuru Anastasios imparatoriçe ile evlendirilerek
imparatorluğa getirilmiştir77. Bu tepkiler sonucunda uzunca bir süre İsaurialılar
Bizans yönetiminde etkin olamamışlardır78 .

Bizans Dönemi: (M.S.330 – 1097)
M.S. III. Yüzyılda Konya çevresi Romalılar ile Sasaniler arasında zaman zaman
sınır el değiştirmektedir. M. S. 260 yılında Sasaniler tarafından işgal edilmiştir.
IV. yüzyılda Diocletianus’un kurduğu eyalet düzeninde Konya Pisidia Eyaleti’nin
ikinci dereceden bir kenti durumundadır. Tutuklu bir İsauria’lının ölümü sonucu
bölgede 354 yılında İsaurialıların geniş çaplı bir isyanı görülür.
Lykaonia bölgesinin vilayet olarak tesisi 371-372 yılları arasında olmalıdır. Bölge
daha önce Pisidia ile İsauria arasında paylaştırılmıştı. 370/72 yıllarında ise İkonium
(Konya) yeni kurulan Lykaonia Eyaleti’nin politik ve dini merkezi durumundadır.
Çünkü O, İkonion topraklarını Pisidia ve İsauria eyaletleri arasında bölüştürmüştü.
Lykaonia’nın Pisidia’ya verilen kesimi Diocesis Orientes; İsauria’ya verilen kesimi
ise Diocesis Asiana olarak adlandırılmıştır. M.S. 400 yıllarında Diocesis Asiana
serbest bir hale gelmiştir 75. M.S. 674 yılında Hierokles’in listesinde ise Lykaonia
piskoposlarından söz edilmektedir. Geç Bizans döneminde ise bölge Anatolia
Theması içinde yer almaktaydı. Homanada, Savatra, Lystra, Kana, Mistheia, Perta,
Hyde, Korna, Derbe, Posala, İsaura (İsauropolis), Amblada, Vasada, Gdanmaa,
İlistra, Barata ve Laranda bu eyaletin içinde yer alıyordu. V. yüzyılda Bizans
Devlet yönetiminde Germenlerin (Gotlar) etkileri görülür. Bizans halkı Germen
baskısından kurtulmak için Konya’nın güney kesimindeki İsauria halkının76 (O
dönem Bozkır ve çevresi halkı) savaşçılığından yararlanma yoluna gitmiştir.
Bir süre İsaurialı şef Tarasikodissa (Traskalissaeos) Zenon adını alarak Bizans
yönetiminde imparator olarak bulundu (474 - 475; 476 - 491). Zenon’la birlikte,
İsaurialı klan beylerinin bazıları; özellikle İllos, imparatorluğun üst kademelerine
kadar yükselmişti. İmparatorluk muhafızlarını kendi halkından toplamış, orduyu
yeni İsaurialı birliklerle takviye etmişti. Zenon’un bu politikaları İsaurialıların
imparatorluktaki gücünü artırmıştı. Bu durum İstanbul aristokrasisinin olduğu
kadar; aşağı tabaka halkın da tepkilerine yol açmaktaydı. Başkent halkı kendilerinin
barbar İsaurialılar tarafından ezildiklerini düşünmekteydiler. Bu aşiret beylerinin
devlet hizmeti, devlete oldukça pahalıya mal olmaktaydı. Bu beyler, devlet
zararına topladıkları paradan başka; devlet hazinesinden yılda 1500 libre altın
almaktaydılar. Bu şekilde Isauria, diğer eyaletlere göre; daha imtiyazlı bir konuma
yükselmişti. Şartların bu şekilde gelişmesi, beraberinde Zenon’dan kopmaları ve iç
karışıklıkları getirdi. İsaurialı beyler arasında tam bir birlik yoktu. Zenon’a yakınlığı
ile bilinen İllos, 482’de doğu eyaletlerinde bir ayaklanma kışkırttı. İllos baskılara
rağmen, ayakta kalmış paganlar ve Khalkedon Konsili yandaşlarıyla yakın temasa
geçti. Ancak, bu isyan kısa bir süre içinde, henüz genişleme imkanı bulamadan
bastırılmıştır. Diğer taraftan İmparator Zenon Balkanlar’dan imparatorluğa
yönelen Got istila tehlikesini bertaraf ederek; İtalya’ya yöneltmeyi başarmıştı.
İsaurialılar Got tehlikesini önlemek için kullanılmışlardı. Onların yönetimde
uzun süre tutunabilmeleri için sağlam bir bürakratik alt yapıları yoktu. Nitekim,
Got tehlikesi ortadan kalkınca, İsaurialıların asker gücüne ihtiyaç kalmamıştı.
74. Ramsay 1960: 370-380.
75 Ramsay 1960: 370-380
76 İsauria halkının merkezi Bozkır çevresi idi. Bozkır’ın 17 km. doğusundaki Zengibar Kalesi İsauria Palaia olarak bilinen İsaurialıların
Helenistik ve Roma dönemlerinde eski başkenti idi. Geç Roma ve Bizans dönemlerinde ise İsauriapolis olarak bilinen Bozkır idi. Bizans
imparatoru III. Leon buradan çıktığı için daha sonra burası Leontiopolis adını almıştır.
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İkonion 542 yıllarında büyük bir veba salgınına uğramıştır. Sasani akınları
uzun süre Anadolu’da etkili oldu. 613 yılında Tarsus kalesini ele geçiren Sasaniler
Boğaziçi’ne kadar ilerlemişlerdi. Bu dönemde bir süre Konya ve çevresinin Sasani
egemenliğine geçtiği kabul edilebilir. VII. yüzyılda imparator Heraklios Anadolu’da
“Thema” adı verilen, toprağa bağlı askeri birliklerden oluşan bir sistem kurarak bir
süre imparatorluğun rahatlamasını sağlamıştır. Konya Heraklios’un kurduğu dört
themadan biri olan Orta Anadolu’dan Ege Denizi’ne kadar uzanan “Anatolikan
Theması” içinde yer alıyordu.
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Heraklios devletin idari sisteminde bir takım reformlar yapıp, İran’ın Kudüs
ve çevresine verdiği tahribatın öcünü almak için karşı bir taarruz başlatmıştır.
Bu taarruzla Anadolu’daki Sasani nüfuzu kırılmış ve İran’ın merkezine
kadar ilerleyebilmiştir. Kuşkusuz, Anadolu’da uzun süren bu Bizans - Sasani
mücadelelerinin Konya ve çevresine de, olumsuz yönde etkileri olmuştur. Bu
dönemde İslam orduları kısa sürede Arabistan dışına çıkarak Suriye ve İran
üzerinde hakimiyet kurar. Bu ordu Heraklios’u 20 Agustos 636 yılında büyük bir
yenilgiye uğrattı. Bu tarihten sonra, bölgede İslam orduları en büyük güç haline
gelmiştir. Güçlü bir komutan olan Muaviye 647 yılında Kayseri’yi ele geçirerek
Batı Anadolu’ya kadar ilerledi. Günümüzdeki Eskişehir yakınında bulunan ve
Bizans’ın önemli bir kalesi olan Amorion’u muhasara edip, birçok ganimetle
Şam’a dönmüştü.
Bu dönemle birlikte, Konya ve çevresinde İslam akınları görülmeye başlar.
Nitekim, kısa bir süre sonra, 655 yılında Abdurahman b. Halid birlikleriyle Beyşehir
üzerinden Amorion, Pessinus, Pergamon ve Smyrna (Izmir) gibi Batı Anadolu’daki
Bizans kentlerine akınlar yapıyordu. Bölgedeki İslam egemenliği, Muaviye ve Hz.
Ali arasındaki hilafet mücadeleri nedeniyle birdenbire kesildi. Ancak, 50 yıl kadar
sonra, İslam akınları tekrar bölgede etkisini gösterecektir. Arap kaynaklarında
Quniya olarak geçen Konya; Emeviler zamanında, 704 (H.85) yılında bir süre
Müslümanların eline geçmiştir. Fakat kısa bir süre sonra, Bizanslılar tarafından
tekrar geri alınmıştır79. 711 yılında müslümanların kuzeyde Amasya ve Çankırı
çevresini; güneyde ise Beyşehir ve çevresini ele geçirdikleri görülür. Konya ise,
bu tarihten 12 yıl sonra, 723 yılında Mervan b. Muhammed komutasındaki bir
birlik tarafından ele geçirilmiştir. Konya ve çevresi; 250 yıllık bir süre, Bizanslılar
ile Müslümanlar arasında el değiştirmiştir. Harunreşid ve Mutasım zamanında
Abbasi orduları bölgeyi ele geçirip; Batı Anadolu’ya kadar ilerlemiştir. 900 yılında
Arapları, Adana yakınında yenilgiye uğratan Bizans Devleti Selçuklular’ın gelişine
kadar bölgeyi elinde bulundurdu. Bu savaş sonucunda Tarsus Emiri Ebu Tabit
Konya yakınındaki Kabala (Kevele) Kalesi’ne hapsedilmiştir. 906 yılında Tarsus
Emiri olan Rüstem bin Baradu Konya’yı kurtarma seferi yapmış ve Kabala Kalesi’nde
Bizans ordusunun başında bulunan, Andronikos Dukas ile karşılaşmıştır. İslam
ordularının daha sonra Konya’ya yönelik bir seferi 963 yılında olmuş, ancak
kent tümüyle fethedilemiştir. 956 yılında Bizans İmparatoru Nikephoros Phokas
İslam akıncılarının üssü olan Tarsus’u ele geçirmiştir. XI. yüzyılın ikinci yarısında
Anadolu’ya Türk akınları yoğunlaşarak artmış ve etkili olmaya başlamıştır. Bölgeyi
ele geçiren Anadolu Selçuklu Türklerinin, Konya 1097 yılında başkenti olmuştur 80.

77 G.Ostrogosky, Bizans Devleti Tarihi, çev. Fikret Işıltan, Ankara 1981; 56-59; M.V.Levçenko, Kuruluşundan Yıkılışına Kadar Bizans Tarihi,
Çev. Maide Selan, Haz.Yaşar Selçuk, Özne Yayınları, İstanbul 1999: 48-50.
78 Bizans yönetiminde etkin olamamışlardır
79 İ. H. Konyalı, Abideleriyle ve Kitabeleriyle Konya Tarihi, Enes Kitap Sarayı, Konya 1997: 33.
80 Belke 1984: 176-177.
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ARKEOLOJİK YÜZEY
ARAŞTIRMALARININ
IŞIĞINDA KONYA
ÇEVRESİNİN İLK ÇAĞ
TARİHİ

SONUÇ
Görüldüğü üzere; Konya ve çevresi Tarihöncesinden itibaren birçok
uygarlıklara beşiklik etmiştir. Bunlardan en önemlilerinden ve erkenlerinden birisi
de Çatalhöyük’tür. Fakat, henüz üzerinde çalışmalar yapılamamış yerleşmeler de
vardır. Bölgede 100 yılı aşkın süredir, araştırmalar yürütülmektedir. Başlangıçta
yazıt araştırmaları şeklinde başlayan bu çalışmalar, 1950’li yıllarda J.Mellaart’ın
çalışmaları, bölgenin tarihöncesi dönemlerini araştırmaya odaklanmıştı. Bu
çalışmalar sonunda Çatalhöyük, Karaman Can Hasan, Beyşehir Çukurkent, Erbaba
ve Suberde gibi tarihöncesi merkezler bulundu. Diğer taraftan Hititler’den itibaren
bölgede Hitit eğemenliği ve sonrasına tarihlenen anıtlar üzerinde çalışmalar oldu.
Bölgede bulunan bu anıtlar ülkemizin en önemli Hitit eserleri arasında kabul
edilmektedir. Frig, Lidya, Roma ve Bizans dönemine ait de güzel eserler bulundu.
Bütün bulunan bu eserler doğu-batı ulaşım yolları üzerinde yer alan Konya ve
çevresinin önemini ortaya koymaktadır.
Kuşkusuz, bölge eskiçağ uygarlıklarının olduğu kadar sonraki dönemlerde
de önemini korumuştur. Bu nedenle, bölgede yapılacak geniş çaplı çalışmaların
bölge tarihi kadar; Anadolu tarihi için de yararları olacaktır.

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

ÖZET
Türkiye kültür turizmi potansiyeli bakımından oldukça zengin çeşitliliğe
sahiptir. Turizmin tüm yıla yayılmasında etkili olan kültür turizminin, ziyaretçilerin
kalış sürelerini belirleyen turistik ürün çeşitlerinden biri olarak Türkiye’de ayrı bir
önemi vardır. Diğer yandan, kültür turizmi kapsamında destekleyici ve yöreye
özgü çekiciliklerin sunulduğu festivaller de özellikle az gelişmiş yörelerde önemli
bir ekonomik kaynak ve turizm faaliyetidir. Zira festivaller, özellikle az gelişmiş
yörelerde doğru yönetildiği sürece yerel kalkınmaya ciddi manada ve doğrudan bir
katkı sağlayabilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı; Konya ili Beyşehir ilçesinde
her yıl düzenlenen “Uluslararası Beyşehir Göl Festivali” etkinliğinden yerel esnafın
ne düzeyde yararlandığı konusu ortaya konularak, çıkan sonuçlar doğrultusunda
yerel kalkınmaya daha fazla katkı yapabilmesi için öneriler geliştirmektir. Bu amaç
kapsamında, Beyşehir’de faaliyet gösteren 7 farklı sektörden esnafla yüz yüze
görüşmeler yapılarak yerel esnafın konuya ilişkin temel sorunları tespit edilmeye
çalışılmış ve bu doğrultuda öneriler geliştirilmiştir. Yapılan araştırma sonucuna
göre bu yıl onuncusu ve uluslararası boyutta ise üçüncüsü düzenlenmiş olan
“Uluslararası Beyşehir Göl Festivali” stantlarında, yerel esnaftan çok dışarıdan
gelen esnafın ağırlıklı olduğu ve yerel ürünlere yeterince yer verilmediği, ilçenin
nüfusunun en yoğun olduğu bu süreçten yerel esnafın yeterince yararlanamadığı
bu nedenle etkinliğin tam olarak yerel kalkınmaya bir katkı sağlayamadığı
sonucuna ulaşılmıştır. Festivallere katılım sürecinde yerel esnafa öncelik ve ağırlık
verilmesi ve yerel ürünlerin ön plana çıkarılması önerilmektedir.
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Müşerref KÜÇÜK*

Anahtar Kelimeler: Kültür Turizmi, Festival, Yerel Kalkınma, Beyşehir.

1.GİRİŞ
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün öngörülerine göre, önümüzdeki
20 yıl içerisinde turizm sektörü, hızlı büyüyecek ve gelişmesini sürdürecek
bir sektör olarak görülmektedir. Dünya genelinde turizm pastasının 2020 yılı
itibariyle yaklaşık 2 trilyon dolar olacağı tahmin edilmektedir (Küçük, 2013a:
35). Dünya Turizm Örgütü’nün dünya turizminin gelişimi konusundaki uzun
vadeli öngörüsünde; 2020 yılına kadar uluslararası seyahatin yaklaşık % 4.1’lik
bir hızla büyüyeceği ve tüm dünyada uluslararası turist varışlarının 1.6 milyara
ulaşacağı ve 2030 yılına değin 1.8 milyarı geçeceği beklenmektedir (UNWTO,
2013: 2). Günümüzde her destinasyon daha fazla turist çekebilmek için birbirleri
ile bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutta rekabet etmektedir. Son yıllarda
destinasyonlar arasındaki bu yoğun rekabet nedeniyle festivaller gibi etkinliklerin
geliştirilmesi ve düzenlenmesi büyük bir sektör haline gelmiştir. Zira festivaller
vb. etkinlikler, gerçekleştirildikleri bölgelere çeşitli faydalar sağlamaktadır. Bu
faydalar, turizm sezonunun uzatılması ve turizmin çeşitlendirilmesi, turizm
talebinin ülke içindeki farklı destinasyonlar arasında eşit dağılımının sağlanması
olarak özetlenebilir. Festivallerin diğer bir faydası destinasyonların çekiciliğini
ve farkındalığını arttırması, yeni alt yapı hizmetlerinin oluşturulması ya da
mevcut alt yapının geliştirilmesi için harekete geçirici, destinasyona medya
ilgisinin çekilmesi, güçlü ve aktif imajlar oluşturarak ve kültürel temalar yaratarak
destinasyon markalamasına yardımcı olması şeklinde ortaya çıkmaktadır (Tayfun
ve Arslan, 2013: 192).

Kültür, bir toplumun manevi değerlerinin, gelenek ve göreneklerinin, yaşantı
ve düşünce biçiminin, sanat varlıklarının vb. değerlerin tümüdür. Bir toplumun
kültürü; o toplumun tarihi geçmişini, bireylerin hayatını, çeşitli zamanlardaki

* Karelaj Gayrimenkul Yönetimi Temizlik Turizm ve Organizasyon Ltd. Şti. Şirket Yöneticisi., Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Mezunu,
muserrefkucuk@gmail.com
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eylemlerini, ekonomik geçim faaliyetleri, dinlenme, eğlence ve inanç biçimine
ayrılan kısımlarını içermektedir.

Turizm arz potansiyelinin yüksek olduğu fazla bozulmamış doğal, tarihi ve
sosyo-kültürel çekiciliklere sahip ülkeler kaynaklarını planlı ve koruma kullanma
ilkelerine bağlı kalarak kullanmaya daha fazla önem göstermekte ve turizmde
ürün çeşitliliğini sağlayacak alternatif turizm aktivitelerine yönelmektedirler.
Günümüzde turizm talebi deniz kum-güneşten ziyade doğa, tarih ve kültür amaçlı
seyahatlere doğru yönelmektedir (Uçar, Çeken ve Ökten, 2010: 3). Bu kapsamda
gidiş nedenine göre giriş yapan ve Türkiye’de ikamet eden vatandaşların tercihleri
gezi, eğlence, sportif ve kültürel geziler olarak öne çıkmış ve önemli ölçüde katılım
sağlanmıştır. Bu etkinliklere 2012 yılında 1.605.698 kişi, 2013 yılı birinci dönem
533.976 kişi ve ikinci döneminde ise katılım 677.115 kişi olarak gerçekleşmiştir
(TÜİK, 2013).

Kültür turizmi, farklı yöre veya ülke kültürlerini tanımak amacıyla insanların
turizm olayına katılmalarından doğan turizm çeşididir (Hazar, 2007: 51). İnsanları
seyahat etmeye iten faktörlerin açıklandığı “itme-çekme” modelinde, kültür çekme
faktörleri arasında gösterilmektedir. Farklı kültürleri merak etme ve öğrenme
isteği tarih boyunca insanları seyahat etmeye çekmiştir. Bilinen en eski organize
seyahatler, Romalıların Nil’e düzenledikleri kültür turlarıdır (Akoğlan Kozak ve
Bahçe, 2009: 142). İnsanlar yabancı kültürleri tanımak, görmek ve öğrenmek için
turizm olayına katılırlar. Turistlerin ilgisini çeken kültürel değerlerden bazıları; tarihi
eserler, el sanatları (halıcılık, kilimcilik, çömlekçilik), fuarlar, festivaller, sergiler,
panayırlar, mahalli ve milli şenlikler, kutlamalar, gelenekler (yöresel yaşantı ve
eğlence biçimleri, halk mutfağı, halk dansları, giyim-kuşam, kına gecesi, cirit, vb),
teknolojik yenilikler, bilimsel ve politik kurumlar vb. olarak sıralayabiliriz (Hazar,
2007: 19). Kültür turizmi, uluslararası turizm pazarında yeni bir turistik ürün olarak
bireylerin tarihi değerler hakkında bilinçlenmeleri sonucunda ön plana çıkmıştır.
Türkiye sahip olduğu eşsiz tarihi ve doğal mirasının çokluğu ile dünyada kültür
turizmi alanında zirveye adaydır (Küçük, 2012: 95). Bu zenginliklerden bazıları ile
Türkiye UNESCO Dünya Mirası Listesinde 11 alan ile yer almakta ve 41 alanıyla
da adaylığını devam ettirmektedir. Her iki listede Konya’dan kültürel örnekler
yer almaktadır. Bunlardan Çumra ilçesinde yer alan Çatalhöyük, kültürel niteliği
ile Dünya Miras Listesine girmiştir. Geçici listesinde ise Selçuklu Başkenti Konya
ve Konya’nın bir ilçesi olan Beyşehir Eşrefoğlu Camii, kültürel nitelikleri ile geçici
listede yer almaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2013). Dünyada eşi benzeri
olmayan zenginliklere, medeniyetlere beşiklik etmiş Anadolu topraklarında;
Hititler, Sümerler, Urartular, Likyalılar, Lidyalılar, Frikyalılar, İyonlar, Romalılar,
Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar, Türkiye Cumhuriyetine gelinceye kadar birçok
iz ve kalıntı bırakarak, ülkemizi benzersiz bir konuma ulaştırmıştır. Ayrıca sahip
olduğumuz kültürel zenginlikler içinde örf, adet, gastronomi, tarih, müzik ve resim,
din, mimari yapı, el sanatları, giyim tarzı da dikkate değer özellikler sunmaktadır
(Emekli, 2005: 103). Kültür turizmine konu olan kültürel turizm kaynakları Şekil
1’de belirtilmiştir.
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Festival kavramı; yerel bir topluluk tarafından tarihi önceden belirlenmiş
ve yörenin simgesi haline gelerek gelenekselleşmiş ve sürekliliği sağlanarak
toplumun kollektif belleğinde yer alan etkinliklerdir. Söz konusu etkinlikler
bölgeye özgü faaliyetler olarak büyük veya küçük çaplı olarak görülmektedir. Bu
etkinlikler, bir şehrin veya bölgenin ruhunu yansıtarak o bölgenin söz konusu
faaliyetlerle anılmasını sağlar. Festivaller, dünyada ve Türkiye’de kültürel ve
sanatsal faaliyetler, fuarlar, alışveriş, sergiler, spor olayları, düzenlenen etkinlikler
olarak karşımıza çıkmaktadır (Küçük, 2012: 14). Eski Anadolu uygarlıklarında dinsel
kökenli birçok festival düzenlenmiştir. Rönesans ile birlikte din dışı festivaller
düzenlenmeye başlamıştır. İki dünya savaşı arasında genellikle ulusal kimlikleri
koruyan festivaller düzenlenmiştir ancak turizm amaçlı festivaller 1950’lerden
sonra düzenlenmeye başlamıştır. Ulusal veya uluslararası düzeyde yapılan bu
etkinlikler ulusal veya uluslararası ölçekte modern turizmin imaj oluşturmada
kullanılan en önemli araçlarından biri olarak görülmektedir (Bilgili, Yağmur
ve Yazarkan, 2012: 118). Festivaller, hem dünya insanları arasındaki dostluğu
pekiştirirken, hem de tanışılan yeni kültürlere ve yaşamlara duyulan merakı
körükleyerek insanları yeni yerler görmeye teşvik etmektedir (Tayfun ve Arslan,
2013: 193). Kutlama tipleri dünyada turizmin en hızlı gelişen bölümleri arasında
yer alır. Ülkeler ve kentler olimpiyatlar, dünya kupaları ve uluslararası fuarlar gibi
mega olaylar için kıyasıya mücadele vermektedir. Festivaller ve etkinlikler dünyada
her yere yayılmış durumdadır. Toplumlar, fuar, festival, pazar, kutlama, tören,
yıldönümü, spor faaliyetleri ya da hayırseverlik gibi pek çok faaliyet gerçekleştirir.
Söz konusu çekiciliklerin en önemlisi festivaller olarak kabul edilmektedir. Birçok
kentin kendine özgü festivalleri olmakla birlikte konusu kültür ya da spor gibi
alanlar olabilmektedir (Özdemir, 2008: 33).
Yerel kalkınma kavramı; yerele özgü kaynakların ekonomik ve sosyo-kültürel
açıdan ele alarak bugününü ve yarınını şekillendiren kamu ve özel sektör iş
birliği ile yörede, planlı ve programlı uygulamalar sonucunda mevcut durumu
geliştirerek belirlenen hedeflere ulaşılmasıdır. Kısaca yerelde yürütülen ekonomik
ve sosyal gelişim politika uygulamaları da denilebilir. Ulusal kalkınmanın bir alt
basamağını bölgesel kalkınma, bölgesel kalkınmanın alt basamağını da yerel
kalkınma oluşturmaktadır. Bir yerelin kaynaklarını, doğal kaynaklar, iklim, çevre,
peyzaj, tarihi alanlar, ticaret alanları vb. ve sosyo-kültürel kaynaklar, kültür, sanat,
festivaller, spor vb. zenginlikler oluşturmaktadır.

Şekil 1: Kültürel Turizm Kaynakları (Çulha, 2008: 1834).
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Bilindiği üzere turizm sektörü bölgesel/yerel kalkınma ve kaynakların
etkin kullanımı açısından oldukça önemlidir. Ayrıca bölgesel dengesizliğin
giderilmesinde aktif rol almaktadır. Çünkü tarım ve sanayide yeterli kaynağı ve
gelişme imkanına sahip olmayan bölgeler zengin turistik kaynaklarını planlı ve
etkili bir turizm politikaları uygulamaları sonucunda turistik yönden dengeli bir
şekilde kalkınmaları sağlanmış olacaktır (Çeken, 2008: 298).
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Eagles, McCooland ve Haynes (2002: 24), turizmin ekonomik faydalarını şöyle
özetlemektedirler; yerel halk için iş olanaklarını arttırması, geliri arttırması, yeni
turizm tesislerini teşvik etmesi, yerel ekonomiyi teşvik etmesi ve çeşitlendirmesi,
yerel ürünlerin üretimini teşvik etmesi, yeni pazarlar ve döviz sağlaması, yaşam
standartlarını iyileştirmesi, yerel vergi gelirleri yaratması ve çalışanların yeni
beceriler geliştirmelerini sağlaması şeklinde ele almışlardır.
Bu kapsamda turizm her yıl milyonlarca turisti motive ederek müzelerin,
sanat galerilerinin, tarihsel alanların, festivallerin ve fuarların ziyaret edilmesini
sağlayarak çok sayıda insana istihdam olanağı sağlamakta, konaklama
işletmelerinin doluluğunu arttırmakta, diğer turizm işletmeleri ile turizm ilgili
birçok sektörü olumlu yönde etkileyerek turizm hareketinin tüm yıla yayılmasını
sağlamakta ve en önemlisi de ülkenin uluslararası piyasada tanınmasına neden
olmaktadır (Çulha, 2008: 1831). Günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkeler;
döviz kazanmak, istihdam ve gelir yaratma olanaklarını arttırmak, ekonomik
bağımsızlıklarını kazanmak ve bölgesel, yerel dengesizlikleri gidermek için
turizmi bir araç olarak görmektedirler. Bu bağlamda kültür turizmi kapsamında
yer alan festivaller de yerel kalkınmaya önemli katkılar sağlamaktadır.
Öncelikle yerel halka yönelik olarak düzenlenen festivaller günümüzde
yarattığı turizm potansiyeli ile uluslararası düzeyde de ilgi çektiği için önemli
sayılmaktadır. Festivaller ve etkinlikler turizm endüstrisinin önemli birer
parçasıdır. Sezon dışı dönemlerde turist çekmek, bölgeyle ilgili farkındalık ve
olumlu bir imaj yaratmak için güçlü bir araç konumundadır (Özdemir, 2008: 33).
Yapılan araştırmalara göre özel etkinliklerin özellikle kırsal alanlarda yerel turizm
endüstrisini geliştirerek yerel ekonomiye katkıda bulunduğu ve ekonomik etkileri
üzerine yoğunlaşmaktadır. Ziyaretçilerin yükselen harcama eğilimi bölgeye gelir
artışı sağladığı için kamunun dikkatini çekmekte ve kamu yatırımlarını doğal
olarak bu bölgelere yöneltmektedir. (Kızılırmak, 2006). Zira festivaller bulunduğu
yöreye direkt olarak ekonomik katkı sağlama imkanı sunduğu için küçük yörelerde
doğru planlandığı sürece özellikle de kadınlara bu tür olanakları daha kolay
sunabilmektedir. Ayrıca festivaller yerel ürünlere olan ilgiyi arttırmakta bunun
yanı sıra turist kalış sürelerini uzatabilmekte, kültürel gelişim sağlamakta ve yöre
insanının yaşam kalitesini arttırmaktadır. Türkiye’de her yıl pek çok kutlama,
festival, fuar, vb. etkinlikler düzenlenmektedir.
Türkiye’de her yıl düzenlenen festivallerin bazılarını şöyle sıralayabiliriz: Manisa
Mesir Şenlikleri, Afyon Zafer Şenlikleri, Trabzon Fetih Şenlikleri, İzmir Kurtuluş
Şenlikleri, İstanbul Lale Festivali, Efe Festivali, Antalya Film Festivali, Akşehir
Nasrettin Hoca Festivali, Pamukkale Festivali, Tekirdağ Kiraz Festivali, Ordu Altın
Fındık Festivali (Küçük, 2012: 14). İzmir Selçuk ve Pınarbaşı Deve Güreşi Festivali,
Bursa Karagöz Festivali, Samsun Festivali, Kastamonu Sarımsak Festivali, Silifke
Festivali, (Çulha, 2008: 1833) ve Ankara Alışveriş Festivali vb. etkinlikler olarak
örnekler çoğaltılabilir.

4. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ
Yapılan bu çalışma, Beyşehir’de her yıl düzenlenen “Uluslararası Beyşehir
Göl Festivali” etkinliğinin yerel esnafa dolayısıyla yerel kalkınmaya maksimum
düzeyde katkı sağlamasını amaçlamakta, bu doğrultuda yerel esnafın sorunlarını
ve çözüm önerlerini ortaya koymaktır.
Kültür turizmi kapsamında yer alan festivaller doğru planlandığı sürece
bir destinasyonu sosyo-ekonomik göstergeler, turizm hareketliliği, altyapı ve
üstyapı olanaklarının gelişimi, tanıtım ve pazarlama, açısından olumlu yönde
etkilemektedir. Özellikle de az gelişmiş veya küçük yörelerde yaşanan bu geçici
nüfus hareketleri doğru yönetildiği zaman yerel işletmelere doğrudan katkı
sağlayabilmektedir ve yerel kalkınmada adeta bir can suyu kadar önemlidir.
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5.METARYAL VE YÖNTEM
Araştırma alanı olarak Konya’nın 31 ilçesinden biri olan Konya’ya 85 km.
uzaklıktaki Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren “yedi” yerel esnaf seçilmiştir.
Araştırma alanı olan Beyşehir’de faaliyet gösteren yerel esnafın turizmin yerel
kalkınmaya olan etkisi konusundaki görüşleri, ilçede her yıl düzenlenen festival
etkinliklerinin yerel esnafa sağladığı katkılar incelenmiş ve ilçede turizmin
geliştirilmesi ve yerel kalkınmaya daha fazla katkı sağlayabilmesi konusundaki
önerilerine yer verilmiştir.
Araştırmanın materyali; Birincil veri olarak Beyşehir’de faaliyet gösteren yedi
yerel esnaf ile gerçekleştirilen, yarı yapılandırılmış soru formunda hazırlanmış
olan on adet soru içeren derinlemesine görüşmelerden oluşmaktadır. Araştırma
kapsamında 10.08.2013 tarihinde derinlemesine görüşmeler yapılan yerel esnaf;
• Ak Pet Ali Bilir Halefleri Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Ev Aletleri Ticaret
LTD. ŞTİ. İşletme Çalışanı, Mehmet Ali AVCU;
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• Cihan Çorap ve Çamaşır İşletme Sahibi, Fatma CİHAN;
•  Garaj-Anıt Taksi, İşletme Sahibi, Mustafa HESAPÇI;
•  Madam Burcu Moda Evi ve Plaj İşletmeciliği İşletme Sahibi, Davut ŞEKER;
•  Özboğaziçi Etli Pide ve Döner Salonu İşletme Sahibi, Emin ERSEL;
• Özbek Gümüşçülük ve Hediyelik Eşya İşletme Çalışanı, Mehmet YILDIRIR ve
•  Topaloğulları Et ve Et Ürünleri LTD. ŞTİ. İşletme Sahibi, Mevlüt EKİN olmak
üzere yedi yerel esnaf ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır.
Bütün bunların yanı sıra bu çalışmanın güvenilirliğini daha da artırmak
amacıyla araştırma alanında 6 Temmuz 2013 tarihinde Uluslararası Beyşehir Göl
Festivali etkinliğine ziyaretçi olarak katılan 14 katılımcının görüş ve önerileri
alınmıştır.
Tüm bu mülakatların yanı sıra konuya ilişkin detaylı bir literatür taraması
yapılmıştır.
Bu çalışmanın yönteminin ana temeli; yarı yapılandırılmış soru formuyla
hazırlanmış niteliksel derinlemesine mülakatlardan gelen veriler üzerine
oturmaktadır. Verilerin toplanması Yıldırım ve Şimşek (2008: 98)’in belirtmiş olduğu
gibi nitel araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgular nicel araştırmada olduğu gibi
dışarıdan nesnel olarak gözlemlenebilen gerçeklerden çok araştırmaya katılan
bireylerin algılarıdır. Bir nitel araştırmacının görüştüğü bireyin söylediklerinin
tamamıyla doğru olduğunu ya da olayları tam olarak yansıtabildiğini kanıtlaması
çoğu zaman mümkün olmayabilir. Ayrıca, her insanın kavramsal düşünme
biçimi bir diğerinden farklı olabilir ve bu durumun nitel araştırmacıyı yanlış
algılamaya ve yorumlamaya götürebilir. Sonuç olarak, nitel araştırma sonuçlarının
genellenmesi ve doğruluğunun tam olarak saptanması mümkün değildir.
Derinlemesine mülakatların sonuçlarını analiz ederken toplanan verilerin özgün
‘orijinal’ formuna mümkün olduğu kadar sadık kalınmıştır. Böylece toplanan
veriler betimsel bir yaklaşım ile tablolara gerek görüldüğü yerde doğrudan alıntı
yapılarak aktarılmıştır.

6. ARAŞTIRMA BULGULARI
Konya ili genelinde her yıl pek çok festival, fuar ve yerel etkinlikler
düzenlenmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan elde edilen verilere göre
Konya’da 2013 yılı verilerine göre kayda geçen toplam otuz dört adet festival
ve yerel etkinlik düzenlenmiştir. Bu etkinliklerden beş tanesi Beyşehir’de
düzenlenmiştir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2013). Araştırma konusu olan
“Uluslararası Beyşehir Göl Festivali” her yıl Temmuz ayında gerçekleştirilmektedir
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ancak festival tarihi değişebilmektedir ve festival yedi gün sürmektedir. Festival
yerleşimi ilçe merkezinde yer almakta ve göl kenarına paralel olarak ilerlemektedir.
Festivale oldukça yoğun bir katılım söz konusudur. Emniyetten alınan bilgilere göre
etkinlik süresince dörtyüzbin ile beşyüzbin kişi festivale katılım sağlamaktadır.
Festivale gençlerin katılımı oldukça fazladır. Zira festival süresince konserler ve
çeşitli sportif etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinliklerden bazıları bisiklet,
kürek, kano, motorlu tekne, güreş ve at yarışlarıdır. Ayrıca festivale her yıl üç farklı
ülkenin halk dansları topluluğu davet edilmekte ve bu ülkelerle kültürel etkileşim
sağlanmaktadır (Taşçı, 17 Mayıs 2013). Beyşehir Belediyesi’nden edinilen bilgilere
göre, 1 ile 7 Temmuz arasında 2013 yılında düzenlenen festivalde toplam 250
yerel ve yabancı esnaf stant açmıştır. Festivalde stantların bazı noktaları ihale
usulü verilmiş bazı kısımları ise festivalde standın alan büyüklüğü ve konumuna
göre fiyatlandırılmıştır. Festivalin sponsorluğunu ise Konya TORKU üstlenmiştir.

İlçe turizminin mevcut durumu Tablo 3’te görüldüğü üzere ağırlıklı olarak
kültür ve tarih turizmi gezileri ile öne çıkmaktadır. Zira ilçe kültür ve tarihi değerleri
bakımından oldukça önemli ve zengin değerlere ev sahipliği yapmaktadır. Bunu
takiben doğa turizmi ve göl turizmi etkinlikleri yer almaktadır. Bu bağlamda
ilçe doğal güzellikleri ve zenginlikleri bakımından da turizme ve turistlere
oldukça farklı seçenekler sunabilmektedir. Yanı sıra ilçede av turizmi etkinlikleri
yapılmaktadır.

Araştırmada yerel esnaf ile yarı yapılandırılmış soru formu kullanılarak yapılan
derinlemesine mülakatlarda alınan cevaplar ve alt başlıklar aşağıda incelenmiştir:
Görüşme yapılan işletmelerin Beyşehir’de hizmet süreleri Tablo 1’den
anlaşıldığı üzere uzun yıllara dayanmaktadır.
Tablo 1: İşletmelerin Beyşehir’de Hizmet Süreleri

İşletme Adı

Kuruluş Yılı

Ak Pet Ali Bilir Halefleri Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Ev
Aletleri Ticaret LTD. ŞTİ.

2006

Cihan Çorap ve Çamaşır

2006

Özboğaziçi Etli Pide ve Döner Salonu

1972

Topaloğulları Et ve Et Ürünleri LTD.ŞTİ.

1990

Madam Burcu Moda Evi ve Plaj İşletmeciliği

2010

Özbek Gümüşçülük ve Hediyelik Eşya

1989

Garaj-Anıt Taksi

1968
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1

Sorulara Verilen Cevaplar
Kültür ve tarih turizmi gezileri

Kişi Sayısı
5

2

Doğa turizmi kapsamında doğa gezileri

4

3

Göl gezintileri ve plaj etkinliği

3

4

Av turizm etkinlikleri

1

Tablo 4’den anlaşıldığı üzere Beyşehir’de gelişme şansı olan turizm türleri
olarak özellikle kültür ve tarih turizmi, göl turizmi ve spor turizmi olarak bu üç
turizm türü oldukça önde görülmektedir. Çoğunluğun mutabık kaldığı diğer bir
turizm türü ise doğa turizmidir. Bunların yanı sıra av turizminin de geliştirilebileceği
belirtilmektedir. Bu kapsamda Tablo 3 ve Tablo 4’deki verilere göre ilçe özellikle
kültür ve tarih turizmi ile gelecekte ön planda olacaktır. Bu gelişimi diğer turizm
türleri izleyecektir ve gelişimini sürdürecektir.
Sıra No

Tablo 2: Turizm ve Kalkınma İlişkisi Konusunda Düşünceleri

Sorulara Verilen Cevaplar

Sıra No

Tablo 4: Beyşehir’de Gelişme Şansı Olan Turizm Türleri

Tablo 2’den de görüldüğü üzere, turizmin yerel kalkınmaya ne gibi etkilerinin
olabileceği konusunda görüşme yapılan yerel esnafın tamamı “turizmin yörelere
ekonomik gelişim sağlayacağı için gelir artışı yaratacağını” vurgulamışlardır. Diğer
önemli etkinin ise yörelerde sosyal ve kültürel gelişim sağlamasıdır. Ayrıca bunu
yerelde istihdam artışı yaratması, altyapı ve üstyapı gelişimi takip etmektedir.
Son olarak bir diğer etki ise yerel ürünlerin daha çok tercih edilmesidir ve yerel
ürünlerin tercih edilmesini turizmin yörelere sağlayabileceği katkılar bakımından
en son olarak gösterilmesi ve sadece bir kişinin bu konu üzerine kafa yorması
oldukça düşündürücüdür. Turizmin ekonomik gelişim sağlayacağı noktasında
yerel esnafın tamamı mutabık kalırken bu katkıyı hızlandırabilen en önemli
kaynağın ise yerel ürün satışları olduğu konusunda mutabık olunmamıştır.
Ancak turizmin bir yöreye doğrudan bir katkı yapabilmesi için yerel ürünlerin
çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi bu ürünlerin birer turistik ürüne dönüştürülmesi
ve turizme sunulması yerel kalkınmadan bahsedebilmemizin ön koşullarından
biridir.

Sıra No

Tablo 3: Beyşehir Turizminin Mevcut Durumu
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Kişi Sayısı

1

Ekonomik gelişim sağladığı için gelir artışı görülür

7

2

Sosyal ve kültürel gelişim sağlar

6

3

Yerelde istihdam artışı sağlar

3

4

Altyapı ve üstyapı olanakların gelişimini hızlandırır

2

5

Yerel ürünler daha çok tercih edilir

1

Sorulara Verilen Cevaplar

Kişi Sayısı

1

Kültür ve tarih turizmi

6

2

Göl turizmi

6

3

Spor turizmi

6

4

Doğa turizmi

4

5

Av turizmi

1

Elde edilen bulgulara göre Tablo 5’te turistlerin Beyşehir’e geliş zamanları yer
almaktadır. Buna göre turistler ilçeyi en çok okulların tatil olduğu Haziran, Temmuz,
Ağustos ve Eylül aylarında tercih etmektedirler. Araştırmaya göre yoğunluğun en
fazla yaşandığı aylardan birisi de festivalin yapıldığı ay olarak dikkat çekmektedir.
Yabancı turistler ise çoğunlukla ziyaretlerini Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında
gerçekleştirmektedirler. Bu durum da festivale katılımın çoğunluğunu yerli
turistler tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir.
Tablo 5: Turistlerin Beyşehir’e Geliş Zamanı

Sıra No

Turistlerin Geliş Zamanları

Kişi Sayısı

1

Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül

4

2

Temmuz, Ağustos, Eylül

2

3

Ağustos, Eylül, Ekim (Yabancı turistler)

2

4

Haziran, Temmuz, Ağustos

1

Görüşme yapılan esnafın tamamına yakını Tablo 6’ya göre ilçeyi turist
beklentilerini karşılayabilme olanağı bakımından yeterli bulmamaktadırlar. Yerel
esnafın bu konuda önerileri ise şöyle sıralanmaktadır: Özellikle ilçenin altyapı
olanaklarının geliştirilmesinin önemini dile getirmişlerdir. İlçenin otopark taşıma
kapasitesinin geliştirilmesi, konaklama işletmelerinin geliştirilmesi, yiyecek
içecek işletmelerinin geliştirilmesinin ve çeşitlendirilmesinin ilçede turizmin
geliştirilebilmesi için turizmin olmazsa olmazları olduğuna vurgu yapmışlardır.
Bu eksikliklerin bir an önce giderilmesini önermişlerdir. Bütün bunların yanı sıra
gölün temizlenmesi ve göl kenarının turizme açılması önerilmiştir.
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Tablo 6: Beyşehir’in Turistlerin Beklentilerini Karşılayabilme Olanağı

katkı sağlayacağı için festival genel olarak olumlu bulunmaktadır. Ayrıca esnaf
festivalde satışa sunulan ürünleri daha ucuz bulunmaktadır. Bütün bunların
yanı sıra festivaller yerel esnaf için bir fırsat olarak görülürken ancak bu etkinlik
hakkında halkın yeterince bilince ulaşmadığı aktarılmıştır. Öneriler ise özellikle
festival stantlarında yerel esnafa daha fazla ağırlık verilmesini önermişlerdir.
Festival stantlarının yerel esnafa daha uygun kiralanması konusuna vurgu
yapmışlardır. Bununla birlikte bu stantlarda yerel ürünlerin daha fazla yer bulması
üzerinde önemle durulmaktadır. Ayrıca yöresel vurguların festivali daha da
anlamlandırabileceğine dikkat çekmişlerdir. Diğer önerileri ise bazı görüşlere
göre festivalin kısa tutulması yerel esnaf açısından daha iyi olacağı yönündedir.
Bu noktada festival satış stantlarında yerel esnafın pek fazla yer almadığı için
bu öneriyi sundukları görülmektedir. Bazı görüşlere göre ise festival süresi kısa
bulunmakta ve uzatılması gerekli görülmektedir. Son olarak yeni otoparkın
yapılması ve yerel yönetimin festival alanını trafiğe kapatarak ziyaretçileri bu
alana taşıması ve yerel halkın festival hakkında bilinçlendirilmesi önerilmektedir.

Verilen Cevaplar ve Kişi Sayısı
Şu an yetersiz (6)

Öneriler ve Kişi Sayısı
-Altyapı olanakları geliştirilmeli (6)
-Otopark olanakları geliştirilmeli (4)
-Konaklama işletmeleri geliştirilmeli (4)
-Yeme içme işletmeleri çeşitlendirilmeli ve
geliştirilmeli (4)
-Göl temizlenmeli (1)
-Göl kenarı turizme açılmalı (1)

Şu an kısmen yeterli (1)

Beyşehir’de turizmin geliştirilebilmesi için Tablo 7’ye göre yerel esnafın
görüşleri şöyledir: Özellikle altyapı olanaklarının geliştirilmesinin elzem olduğu
sonucu ortaya çıkmaktadır. Diğer önemli gördükleri ise ilçede sit alanının
daraltılması olmuştur. Yanı sıra konaklama işletmelerinin fiyat ve sınıf bakımından
geliştirilmesi, yurt içi ve yurt dışı etkin tanıtımların yapılması, ilçeye yatırımların
artırılması, ulaşım olanaklarının bir an önce tamamlanması, düzenli ve geliştirilmiş
turların yapılması, turizm bürosunun açılması ve kültür evinin açılması olarak
sıralanmıştır. Bütün bunların yapılabilmesi için özellikle yerel yönetimlerin bu
çalışmalara dahil olması gerektiğine vurgu yapmışlardır. Diğer önemli gördükleri
ilgi grubu ise siyasiler, sivil toplum kuruluşları, yerel esnaftır. Ayrıca bütün ilgili
kamu kurumları ve yerel halkın katılımının önemine dikkat çekmişlerdir.
Tablo 7: Beyşehir’de Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Yapılacak Çalışmalar ve İlgi Grupları

Yapılacak Olan Çalışmalar ve Cevaplayan Kişi
Sayıs
-Alt ve üstyapı olanakları günün şartlarına uygun
geliştirilmeli (5)
-Sit alanları daraltılmalı (3)
-Konaklama işletmeleri fiyat ve sınıf bakımından
geliştirilmeli ve çeşitlendirilmeli (2)
-Yurt içi ve yurt dışı tanıtımlar artırılmalı (2)
-Kamu ve özel sektör turizm yatırımları artırmalı (2)
-Yapımı devam eden yollar en kısa sürede
tamamlanmalı (2)
-Turlar geliştirilerek artırılmalı (1)
-Turizm bürosu ve özellikle kültür evi en kısa sürede
açılmalı (1)

Yapılacak Çalışmalara Dahil Olması
Gereken İlgi Grupları ve Cevaplayan Kişi
Sayısı
Yerel yönetimler dahil olmalı (7)
Siyasiler dahil olmalı (4)
Sivil toplum kuruluşları dahil olmalı (3)
Yerel esnaf dahil olmalı (3)
İlgili tüm kamu kurumları dahil olmalı (2)
Yerel halk dahil olmalı (1)

Sorulara Verilen Cevaplar ve Kişi Sayısı

-Festival stantlarında daha çok dışarıdan esnaf
yer alıyor. Bu nedenle yerel esnaf zarar görüyor.
Böyle bir durumda yerel kalkınmadan söz
edemeyiz (4)
-Festival stantlarının kira ücretleri oldukça
yüksek (3)
-Festival yörenin tanıtımı için iyi fakat süresi
uzun (2)
-Festivalde ilçenin nüfusu neredeyse ikiye katlanıyor. Festivali ilçenin kalkınması için olumlu
buluyorum (2)
-Festivalde ürünler daha ucuz oluyor (2)
-Festival stantlarında yerel esnaf da yer alıyor
bu dönemde daha çok iş yapıyor esnafa katkı
yapıyor (1)
-Yerel halkın gözünde festival sadece piknik ve
eğlence olarak görülüyor (1)

-Festivalde daha çok yerel esnafa ağırlık verilmelidir (6)
-Festival stantları yerel esnafa daha uygun
kiralanmalıdır (3)
-Festivalde daha çok yerel ürünler öne çıkartılmalı ve ağırlık verilmeli (3)
-Yöresel vurgular festivali daha da anlamlandırabilir (2)
-Festival süresi uzun, kısa tutulması yerel esnaf
açısından daha iyi olur (2)
-Festival süresi çok kısa, uzatılabilir (1)
-Otopark ihtiyacının giderilmesi festival alanı
trafiğinin rahatlaması bakımından önemlidir.
Belediye festival alanını araç trafiğine kapatarak
bu alana insanları taşıyarak sorunu çözebilir (1)
-Yerel halk bilinçlendirilmeli (1)

Tablo 10: Turizmin Yerel Kalkınmaya Katkı Yapabilmesi İçin Öncelikle Yapılması Gerekenler

1

Bize bir katkıları yok. Çünkü ilçeye günübirlik ziyaretler yapıyorlar bu
nedenle ihtiyaçlarını Konya’dan temin ediyorlar

3

2

Hizmetimizin karşılığında ekonomik olarak katkı sağlıyorlar

2

3

Şu anda çok az ekonomik katkı sağlıyorlar

1

4

Sosyal yönden katkı sağlıyorlar

1

Yerel esnafın Uluslararası Beyşehir Göl Festivali’ne yönelik değerlendirmeleri
ve önerileri Tablo 9’a göre şöyledir: Festival stantlarında daha çok ilçe dışından
gelen esnafın yer aldığı bilgisi aktarılmıştır. Ayrıca yerel esnaf festival stantlarının
kira ücretlerini yüksek bulmaktadır. Festival etkinliğinin ilçe tanıtımı için bir
fırsat olduğu ve festivalde yaşanan hareketliliğin ilçenin ekonomik kalkınmasına
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Öneriler ve Kişi Sayısı

Kişi Sayısı

Tablo 8: Turistlerin Yerel Esnafa Yaptığı Katkılar

Sıra No

Tablo 9: Yerel Esnafın Beyşehir Göl Festivaline Yönelik Değerlendirme ve Önerileri

Değerlendirmeler ve Kişi Sayısı

Turizmin yerel kalkınmaya katkı yapabilmesi için öncelikle yapılması
gerekenler konusuna ilişkin yerel esnafın düşünceleri Tablo 10’a göre şöyledir.
Buna göre öncelikle yerel esnaf ve yerel halk ihtiyaçlarını yerel esnaftan temin
etmelidir. İzleyen diğer bir görüş ise festivallerde yerel esnafa daha fazla yer
verilmesi görüşüdür ve bu görüş Tablo 8, Tablo 9 ve Tablo 10’da dikkat çekici
bir şekilde defalarca üzerinde durulmuş ve aktarılmıştır. Diğer bir konu ise yerel
halkın turizm konusunda bilinçlendirilmesi vurgulanmıştır. Üzerinde sıklıkla
durulan diğer konu ise yöresel ürünlerin birer turistik ürüne dönüştürülerek
turizme sunulmasıdır. Ayrıca yerel esnafın turizm konusunda bilinçlendirilmesi,
yiyecek içecek işletmelerinin hijyen koşullarını sağlayabilmesi, altyapı ve
üstyapının geliştirilmesi, sosyal donatı alanlarının yapılarak turist beklentilerini
karşılayabilmesi, konaklama işletmelerinin çeşitlendirilmesi ve hizmet kalitesinin
artırılması, son olarak da milli park alanlarının tamamının tekrar gözden
geçirilmesinin ilçede turizmin geliştirilebilmesi için öncelikle yapılması gereken
düzenlemeler olduğuna vurgular yapılmıştır.

Tablo 8’den anlaşıldığı gibi özellikle ilçeye günü birlik ziyaretçilerin ihtiyaçlarını
Konya’dan temin ettikleri için turistin yerel esnafa pek fazla katkı yapmadığı
görüşü hakimdir. Diğer yandan bazı görüşlere göre ise turistlerin yerel esnafa
ekonomik katkı sağladığı yönündedir. Ayrıca turistlerin yerel esnafa sosyal yönden
katkılarını da belirtmişlerdir.
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Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Verilen Cevaplar ve Kişi Sayısı
Öncelikle esnaf ve yerel halk ihtiyaçlarını yerel esnaftan temin etmeli (4)
Festivallerde yerel esnafa ağırlık verilmeli (4)
Yerel halk turizm konusunda bilinçlendirilmeli (3)
Yöreye ait yerel ürünler geliştirilerek turistik ürüne dönüştürülmeli (2)
Yerel esnaf turizm konusunda bilinçlendirilmeli (2)
Yiyecek içecek işletmeleri hijyen koşullarına uygun geliştirilmeli ve çeşitlendirilmeli (2)
Altyapı ve üstyapı olanakları geliştirilmeli (1)
Sosyal etkinliklerin yapılabileceği alanlar turist beklentilerine uygun geliştirilmeli (1)
Konaklama işletmeleri çeşitlendirilmeli ve geliştirilmeli (1)
Milli Park alanları tekrar gözden geçirilmeli (1)
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7. ULUSLARARSI BEYŞEHİR GÖL FESTİVALİ ESNASINDA ZİYARETÇİLERE YAPILAN MÜLAKATLARA İLİŞKİN VERİLER
Araştırmanın bu bölümünü Uluslararası Beyşehir Göl Festivali’ni ziyaret eden
14 kişi ile 6 Temmuz 2013 tarihinde yapılan mülakat sonucunda elde edilen
veriler oluşmaktadır. Katılımcılara Beyşehir hakkında ve Uluslararası Beyşehir
Göl Festivali hakkında genel olarak düşünceleri sorulmuş ve festivalin yerel
kalkınmaya daha fazla katkı yapabilmesi için önerileri alınmıştır. Festivalde yapılan
mülakat rastlantısal örnekleme yöntemiyle seçilmiş ve görüşmede bireylerin
gönüllü olarak katılımı esas alınmıştır. Yapılan görüşmelerden, elde edilen veriler
derlenerek araştırmaya aktarılmıştır.
7.1. Katılımcıların Beyşehir ve Festivale Yönelik Genel Olarak Değerlendirmeleri
Festivalde görüşme yapılan bireylerden 6’sı Beyşehir’den, 3’ü Konya
merkezden, 2’si komşu ilçelerden olan Derebucak’tan ve 2’si Seydişehir’den 1’i ise
Erzurum’dan festivale katılım sağlamışlardır. Bireyler festival etkinliği süresince
aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirdiklerini aktarmışlardır. Araştırmaya katılan
bireylerin tamamı özellikle ilçenin bozulmamış doğası ve temiz havasına dikkat
çekmişlerdir. Bu kapsamda katılımcıların tamamı festival etkinliğinin ilçenin
tanıtımı için bir fırsat olduğunu düşünmektedirler. Festival zamanında bölgenin
tanıtımına ilgi gösteren yerel basın kuruluşlarının festivalin bilinirliğini arttırmada
çaba gösterdiğini düşünmektedirler. Katılımcılardan bir kısmı Beyşehir’in Konya ili
içinde ve çevre illerde yeterince tanıtılmadığını bu nedenle yurt genelinde ilçenin
isminin pek fazla duyulmadığını ifade etmişlerdir. İlçenin tanıtımı için ulusal basın
organlarından da yazılı ve görsel olarak yararlanılması gerektiği aktarılmıştır.
Katılımcıların tamamına yakını festivalde yöresel ürünlerin çok az yer aldığı
konusunda görüş bildirmişlerdir. Araştırmaya katılan bireylerin 14’ü festivalde
yer alan ürünlerin yöreye ait ürünlerden oluşmadığını çoğunluğunun dışarıdan
her hangi bir yerden temin edilebileceğini ve oldukça niteliksiz ürünler
olduğunu vurgulamışlardır. Festivalde yer alan esnafın çoğunluğunun ise
dışarıdan gelen esnaftan oluştuğunu dolayısıyla kısa süre zarfında ürünle ilgili
bir sıkıntı yaşandığı taktirde vatandaşın başvurabileceği her hangi bir muhatabın
olmadığını dile getirmişlerdir. Dolayısıyla festivalin yerel kalkınmaya çok fazla
bir katkı sağlamadığını ve yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı bu katkıların
sınırlı kaldığını belirtmişlerdir. Ayrıca özellikle festival döneminde konaklama
işletmelerinin ve otopark alanlarının yetersiz kaldığı aktarılmıştır. Festival
alanlarının yayalar için ayrılan kısmı ise yetersiz görülmektedir. Diğer yandan
Beyşehir’in gezi alanlarına planlı olarak turlar düzenlenmediği ve bu alanlardan
festival süresince etkili yararlanılmadığı belirtilmiştir. Katılımcıların önemle
üzerinde durduğu bir başka konu ise festival süresince göl üzerinde yapılan
sportif etkinliklerin yetersiz olduğu düşünülmektedir.
7.2. Katılımcıların Festival Etkinliğinin Yerel Kalkınmaya Daha Fazla Bir
Katkı Sağlamasına Yönelik Önerileri
Katılımcıların kültür turizmi kapsamında yer alan festival etkinliğinin yerel
kalkınmaya katkılarını arttırmak için yapılabilecekler ile ilgili önerileri aşağıda
sıralanmıştır:
-Turizm faaliyetleri ve festival konusunda yerel esnaf bilinçlendirilmeli ve
festivalde yerel esnafın katılımına öncelik verilmelidir. Ayrıca yerel esnafın
festivale katılımı konusunda teşvik edilerek festivali benimsemesi ve sahiplenmesi
sağlanmalıdır.
-Festival alanında sergilenecek olan ürünlerin niteliği belirlenmelidir.
-Festivalde yöresel ürünlere ağırlık verilmeli ve bu ürünler öne çıkartılmalıdır.
-Festivalde yörenin kültürüne ait değerler gün yüzüne çıkartılarak el
sanatlarına önem verilmeli bunların hepsi birer turistik ürün halinde ziyaretçilere
sunulmalıdır.
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-Festivalde göl üzerinde yapılan sportif etkinlikler daha fazla artırılmalı ve
üniversiteler arası işbirliği yapılmalıdır.
-Festival alanı yaya alanları aşırı yoğunluk halleri göz önünde bulundurularak
daha geniş tutulmalıdır.
-Turistik yerler düzenlenmeli ve yeni turistik tesisler hizmete açılmalıdır.
-İlçeye yeni otopark alanları kazandırılmalıdır.
-Turisti yöreye çekmeye yönelik etkili tanıtım araçlarından en iyi şekilde
yararlanılmalıdır.
-Festival süresince turistik gezi alanlarına planlı turlar düzenlenmelidir.
-Festivale katılacak olan sanatçılar konusunda yerel halkın görüş ve
önerilerinden yararlanılmalıdır.
-Turizm faaliyetleri ve festival konusunda yerel halk bilinçlendirilmelidir.
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8. SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye, düzenlenen yerel etkinlik ve festival sayıları bakımından oldukça
önemli bir potansiyele sahiptir. Bu tür etkinliklerin tüm yıla ve farklı bölgelere
yayılması bölgesel/yerel kalkınma açısından adeta bir fırsattır. Araştırmadan
elde edilen veriler, Beyşehir’de düzenlenmekte olan festivalin, bu yörede turizmi
geliştirmek üzere kullanılabilecek bir araç olarak dikkate alınması ve önemle
üzerinde durulması gerektiği sonucuna götürmektedir. Bu kapsamda öncelikle
yapılması gerekenler şöyle sıralanabilir:
Yörelerin tanıtılmasında önemli bir araç olan festivaller bulunulan şehrin
kültürel kimliğinin ortaya konulması ve dünyaya tanıtılmasını amaçlamaktadır.
Festival ve fuarlar sadece bir eğlence alanları olmayıp yörenin ekonomik yapısına
katkı sağlayan önemli bir özelliği de bulunmaktadır. Beyşehir’de düzenlenen
“Uluslararası Beyşehir Göl Festivali” etkinliğinin yurt dışındaki ülkelerde olduğu
gibi turistik ürün olarak önemli turistik çekiciliğe sahip olabilmesi ve tanıtımının
en iyi şekilde yapılabilmesi için, bazı önlemlerin alınması gerekir. Bu kapsamda,
öncelikle tanıtım yurt içinde yapılabilmelidir. Örneğin İstanbul’da 12-15 Eylül
2013 tarihleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenen KONEXPO 2. Sanayi ve Kültür
Etkinliği’nde Beyşehir Belediyesi tarafından stant açılmıştır ve stant oldukça fazla
ilgi görmüştür. Konya’nın siyasetçileri ve özel sektörü festivali sahiplenmiş ve
desteklemişlerdir. Bu stantlarda Beyşehir’in tarihi, kültürü ve coğrafi bilgilerinin
yer aldığı broşürler ziyaretçilere dağıtılmıştır. Yanı sıra yöreye ait bazı yerel ürünler
sergilenerek stantlarda yerini almıştır. Bu gibi etkinliklere ulusal ve uluslar arası
boyutta istikrarlı bir şekilde katılımın sürekliliği sağlanmalıdır. Ayrıca festival ile
ilgili konularda konferanslar ve paneller düzenlenerek festivalin çekici olması,
basının ilgi odağı haline gelmesi sağlanabilir. İlgili kurum ve kuruluşlar öncelikle
bu eksiklikleri gidermelidir. Alınması gereken önlemlerden bir diğeri ise yurt
dışı tanıtımların etkili yapılabilmesidir. Bu amaçla yerel yönetimler Uluslararası
fuarlara katılarak karşılıklı olarak bilgi birikimi ve sermaye akışı sağlamalıdır ve bu
uygulamaları pratikte yöreye entegre etmelidir.
Festivalde yerel esnafa öncelik verilmeli, stantların kiralanması noktasında
ise uygun fiyatlandırmaya gidilmelidir ve yerel esnafa ağırlık verilmelidir. Zira bu
uygulama özellikle de küçük ölçekli esnafın varlığını sürdürebilmesi ve turizmin
yerel ekonomiye doğrudan bir katkı yapabilmesi için oldukça önemlidir.
Festivalde Beyşehir’e ait yöresel ürünler ve geleneksel el sanatı içeren
ürünlerin sergilenmesi ve tanıtılması kısaca yerelliklerin ön plana çıkartılması
önerilmektedir. Ayrıca yöreye özgü sertifikalı ürünler üretilmeli ve bu ürünler
festivalde öne çıkartılmalıdır. Yanı sıra düzenlenen bu etkinliğin turizm açısından
çekiciliğini arttırabilmek için, yörenin sahip olduğu diğer turistik ürünlerle entegre
edilmeli ve bunlar bir turistik ürün paketi haline getirilmelidir.
İlçede bulunan kültürel varlıkların çevre düzenlemeleri bitirilerek ulaşım
ve tesis gibi alt yapılarının tamamlanması oldukça önem taşımaktadır. Tarihi
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mekânları tanıtacak deneyimli rehber ve yeterli gezi araçları bulundurulmalıdır.
Özellikle de festival süreci en iyi şekilde değerlendirilerek festival süresince
gezi alanlarına turlar düzenlenmeli ve bu alanlar ziyaretçilere tanıtılmalıdır.
Zira araştırmaya katılan esnafın neredeyse tamamı Beyşehir’in mevcut turizm
etkinlikleri ve gelecekte daha fazla gelişme şansı olan turizm türleri olarak “Kültür
ve Tarih” turizmi etkinlikleri olduğunu vurgulamışlardır.
Turizme yönelik iyi hizmet veren 5 yıldızlı otellerin, turistik restoran ve sosyal
donatı alanlarının bir an önce ilçeye kazandırılması ilçe turizminin gelişimi
bakımından faydalı olacaktır. Diğer yandan festivale katılımın zamanla yüksek
olabileceği öngörülerek ilçenin tüm taşıma kapasitesi dikkate alınmalı otopark vb.
alt yapı ve üst yapı buna göre planlanmalı ve geliştirilmelidir. Ancak bütün bunların
yapılabilmesi için özel sektör bölgenin mevcut değerlerini güçlendirmeye, fiziksel
ve insan kaynaklarına yatırım yapmaya teşvik edilmelidir.
Diğer yapılması gerekenler ise ilçenin geleneksel mimari özelliklerin
korunarak turizme kazandırılmalıdır. Turizm bürosu kurulmalı ve özellikle kültür
evi en kısa sürede açılmalıdır. Bu mekanlarda geleneksel tarım ürünleri ve
yemek çeşitleri tanıtılmalıdır. Geleneksel yaşam tarzını yansıtan öğeler turizmde
değerlendirilmeli bunlar birer turistik ürüne dönüştürerek kültür turizminin
hizmetine sunulmalıdırlar.
Sit alanları halkın öncelikleri göz ardı edilmeden yeniden gözden geçirilmeli,
göl temizlenmeli ve göl kenarı koruma kullanma dengesi gözetilerek turizme
açılmalıdır.
Ancak her destinasyonda turizmin sürdürülebilir olması için ekonomik yönü
kadar sosyal ve çevresel boyutlarını da önemseyen bir yaklaşımla ele alınmalıdır.
Turizmin sürdürülebilir olması için kaynak koruma, yerele olan katkı, yerel
sahiplenme, paydaşlar arası işbirliği ve koordinasyon, eğitim ve bilinçlendirmeye
yönelik katkılar önemsenmelidir. Sadece ekonomik faydalarının önemsendiği
kalkınma süreçlerinde turizm için cazibe unsurları olan doğal, tarihi ve kültürel
kaynakların tehdit altında kalması, zarar görmesi ve süreç içinde yok olması
kaçınılmazdır (Güneş, 2013: 25).
Bütün bunların yanı sıra Konya’nın İç Anadolu Bölgesi’nde bulunduğu konum
itibariyle Aksaray, Karaman, Niğde vd. illere yakınlığı ve ulaşım imkanlarının
kolay oluşu, bahsi geçen illerin öğrenci potansiyeli ve turizm potansiyeli dikkate
alındığında sahip olunan kaynaklar koordineli çalışmalarla harekete geçirilebilir
ve olumlu etkileşim sağlanabilir (Küçük, 2013b).
Ancak bütün bunların yapılabilmesi için Konya Büyükşehir Belediyesi’nin,
Mülki İdarenin, sivil toplum kuruluşlarının katkısı ve desteği önemlidir. Festivalin
üstlenicisi olarak Beyşehir Belediyesi’nin tüm bu işleri belli bir plan dahilinde
festivalden önce hazırlayarak yürütmesi oldukça elzemdir. Zira turizm sektöründe
gelişebilmenin başarı kriteri giderek yönetsel yapının etkililiğine ve yeterliliğine
bağlanmaktadır.
Yerel ekonomiyi kalkındırma yaklaşımında, tüm paydaşların katılımıyla
piyasadaki yerel rekabeti güçlendirmek ele alınmaktadır. Yerel yönetimlerin bu
yaklaşımda vizyon ve hedefleri yakalayabilmesi için dört temel strateji üzerinde
durulmaktadır. Bunlar; özel sektörün belediyeye olan güvenini artırmak, yerel
rekabet avantajlarını belirleyerek bu avantajları kullanmak, yatırım temelli
sürdürülebilir kalkınma programları hazırlamak, yerel düzeyde yatırımları ve
dolayısıyla girişimcileri desteklemek, şeklindedir (Gürler Hazman, 2011: 145).
Yapılan bu çalışma sonucunda, Beyşehir’de turizmin geliştirilmesine yönelik ve
festivalin yerel kalkınmaya bir etki yapabilmesi için yapılacak çalışmalarda en
önemli görevin yerel yönetimlere düştüğü görülmektedir. Günümüzde çağdaş
yönetim anlayışında, Belediyenin altyapı, su, park gibi temel görevlerinin yanı
sıra ilçedeki girişimciliğin teşviki, tesis kurulması ve geliştirilmesi vb. gibi sosyoekonomik yönden ilçenin gelişmesini sağlayacak birçok görevi de bulunmaktadır.
İlgili kurum ve kuruluşlar temel görevlerinin yanında karşılaşılan bütün bu
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sorunlara çözüm üretebilmeleri ve turizm kaynak değerlerinin farkında olarak
etkili kullanmaları koşuluyla şüphesiz Beyşehir’in kalkınmasına ciddi manada
katkıda bulunacaklardır.
Teşekkür: Bu araştırmanın derinlemesine görüşmelerinin yapıldığı Beyşehir’de
faaliyet gösteren yerel esnaf, Beyşehir Belediye Başkanı ve Belediye çalışanlarına
vermiş oldukları anlamlı destek nedeniyle teşekkür ederim.
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Bu çalışmanın amacı, taekwondo ve atletizm sporcularının dikey sıçrama
kapasitelerinin karşılaştırılmasıdır.

etkilediği vurgulanmıştır (Baguet ve ark. 2004) bu nedenle çocuklar söz konusu
olduğunda yaş grupların karşılaştırılması önem kazanmaktadır. Bu araştırmada,
farklı branşların sıçrama performansına etkisini 7-13 yaş grubu çocuklarda
incelenmesi ve bu etkilerin cinsiyetler arasında karşılaştırılması amaçlanmıştır.

ÖZET

Araştırmaya düzenli olarak antrenman yapan 20 atlet ve 20 taekwondocu
olmak üzere 40 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Deneklerin boy, vücut ağırlığı,
dikey sıçrama ve 20 metre sprint ölçümleri yapılmış, boy uzunlukları metre ile cm
cinsinden, vücut ağırlıkları ise kg cinsinden sinbo marka tartı ile ölçülmüştür. Dikey
sıçrama verilerinde ise sporcunun sıçrama mesafesi ile kol uzunluğu arasındaki
fark belirlenmiş ve dikey sıçrama mesafesi cm cinsinden kaydedilmiştir. 20 metre
sprint verilerini de düz bir platformda 20 metrelik hızlı çıkışı saniye cinsinden
kronometre ölçülmüştür.
Yapılan ölçümlerin istatistiği ise SPSS 16.0 programının T testi tekniklerinden
yararlanılmış olup anlamlılık P< 0,05 alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre
atletizm ve taekwondo kız sporcuları dikey sıçrama ve boy uzunlukları arasında
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Atletizm ve taekwondo erkek sporcularının ise
dikey sıçrama, 20 metre sprint ve boy uzunlukları arasında anlamlı bir farklılık
bulunmuştur.

Özgür GÜL*
Evrim ÇAKMAKÇI**
Ali SERÇE

Sonuç olarak; Atletizm sporcularının taekwondo sporcularına göre 20 metre
sprint ve boy ölçümlerinin daha gelişmiş olduğu görülmüştür. Dikey sıçrama ve
ağırlık ölçüm değerlerinde ise anlamlı bir fark bulunamamıştır.
Anahtar kelimeler: Taekwon-do,atletizm,dikey sıçrama,sprint

1. GİRİŞ
Sporun büyüme çağındaki etkileriyle ilgili çalışmalar henüz kesin sonuçlara
ulaşmış değildir. Spor biliminde, çocuk ve spor konusunda yoğun çalışmalar
yapılmaya devam edilmektedir. Çocuk ve gençlerde kas kuvvetinin yaşla
birlikte belirgin bir şekilde arttığı ve en büyük gelişmenin ergenlik döneminde
gözlendiği vurgulanmıştır (Heler ve ark. 1998). Bununla birlikte belirgin kuvvet
artışı için testosteron hormonunun önemli olduğu belirtilmiştir (Hansenve ve ark.
1999, Heller ve ark. 1998). Erkeklerde bacak kuvvetinde en belirgin artışın 12-17
yaşları arasında, özellikle 13 ve 16 yaşları arasında meydana geldiği ve kızlar için
bu dönemin daha kısa; 10-12 yaşları arasında olduğu belirtilmiştir (Loko ve ark.
1996).
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Çocuklar kuvvet antrenmanı yapsın mı?, yapmasın mı? tartışmaları devam
ederken Faigenbaum ve ark. (2002), yaşları 7 ile 12 arasında değişen kız ve erkek
çocuklara 12 egzersiz, 10-15 tekrar ve tek setten oluşan (çocuklar için modifiye
edilmiş direnç makinelerinde) kuvvet antrenmanı uygulamışlardır ve haftada bir
veya iki kere uygulanan kuvvet antrenmanlarının kuvvet artışına neden olduğunu
rapor etmişlerdir (Faigenbaum ve ark. 2002). Bu bulgu küçük yaşta kas kuvvetinin
geliştirilebileceği düşüncesini desteklemektedir, ayrıca meydana gelen artışın
antrenman sıklığına bağlı olduğu da belirtilmiştir (Faigenbaum ve ark. 2002).
Bununla birlikte, sadece bilinen klasik kuvvet antrenmanlarıyla değil, kısa süreli
interval antrenmanlarla da çocuklarda patlayıcı kuvvetin geliştirilebileceği
vurgulanmıştır (Baguet ve ark. 2004).
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Çocuklarda sıçrama performansını ve dolaylı olarak patlayıcı kuvveti
değerlendiren araştırma sonuçlarının çelişkili olduğu gözlenmiştir. Aynı
antrenmanı uygulamış olsalar bile antrenman etkileri bir grup içinde farklılık
gösterebilir. Bu durumun çocuklar açısından incelenmesi önemlidir. Yapılan
çalışmalarda takvim yaşının yanı sıra biyolojik yaşın da sıçrama performansını

2. MATERYAL ve YÖNTEM
Araştırmaya düzenli olarak antrenman yapan 7-13 yaş grubu Konya
Büyükşehir Belediyesi Spor Kulubünden 20 atlet (n=10 kız)(n=10 erkek) ile Boyalı
Spor Kulübünden 20 Taekwondo ‘cu (n=10kız)(n=10 erkek) olmak üzere toplam
40 sporcu katılmıştır. Grupların oluşturulmasında deneklerin yapmakta oldukları
spor branşları dikkate alınmıştır. Grupların oluşturulmasında biyolojik yaş değil,
takvim yaşı dikkate alınmıştır ve 7-13 yaş aralığı dikkate alınmıştır. Antrenman
yapan taekwondo ve atletizm kız ve erkek sporcuları yaş gruplarındaki denek
sayıları ile ilgili bilgi Tablo 1’de verilmiştir.
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Boy uzunluğu (cm) ve vücut ağırlığı (kg): Deneklerin boy uzunlukları (cm) ±
0,1 mm hassasiyetle (Human Biology Lab, İngiltere), vücut ağırlıkları (kg) ± 0,2
kg hassasiyetle (SECA) standart protokollere uygun olarak günün aynı saatinde
sinbo marka tartı ile ölçülmüş ve kaydedilmiştir. Ölçümler, denekler ayakkabısız
olarak ve standart spor kıyafeti (şort ve tişört) ile yapılmıştır.
Dikey Sıçrama Testi: Dikey sıçrama testi; duvara asılı platform önünde sporcu
çift ayakla mümkün olduğu kadar en yükseğe sıçramaya çalışmıştır. Test öncesi
sporcunun test yapılacak platformun önünde normal kol uzunluğu belirlenmiştir.
Sporcunun test sonucunda sıçrama mesafesi ile kol uzunluğu arasındaki fark
belirlenmiş ve dikey sıçrama mesafesi cm cinsinden kaydedilmiştir. Çalışmaya
katılanlara test üç defa tekrar edilmiş ve en iyi sonuçlar alımıştır.
20 m Sprint testi: Sporcular 20 m belirlenmiş alanda yüksek çıkış, maksimal
hız ile 20 m koşmuştur. Koşulan süre sn cinsinden kronometre ile kaydedilmiştir.
Çalışmaya katılanlara test üç defa tekrar edilmiş ve en iyi sonuç kaydedilmiştir.
İstatistiksel analiz:
Sporcu gruplarının aritmetik ortalamalarının arasındaki farkın anlamlılık
seviyesinin hesaplanmasında ‘Independent Samples Test’ istatistiki yöntem
kullanılmıştır. Tüm istatistiki analizler Excel ve SPSS 16.0 paket programları
kullanılarak yapılmıştır.

3. BULGULAR
Taekwondo ve Atletizm sporcularının 7-13 yaş grubu kız ve erkek deneklerin
fiziksel özellikleri tablo 1 ve tablo 2’de,dikey sıçrama ve 20 metre sprint
performanslarına ait değerler tablo 3 ve tablo 4’de sunulmuştur.
Tablo 1: Taekwondo ve Atletizm sporcularının 7-13 yaş grubundaki kız sporcularının fiziksel özellikleri.

KIZ GRUBU İSTATİSTİĞİ
KIZ
yas
kilo
boy

N

Mean

Sd

Std. Error
Mean

atletizm

10

11,3000

1,33749

,42295

taekwondo

10

10,7000

1,88856

,59722

atletizm

10

42,1600

4,22064

1,33468

taekwondo

10

41,0400

11,43194

3,61510

atletizm

10

156,80

5,41192

1,71140

taekwondo

10

136,90

13,04224

4,12432

* Arş. Gör. Dr. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/ KONYA. ozgur2003@gmail.com
** Yrd. Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/ KONYA.
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Tablo 2: Taekwondo ve Atletizm sporcularının 7-13 yaş grubundaki erkek sporcularının fiziksel özellikleri

ERKEK GRUBU İSTATİSTİĞİ

boy
yaş
kilo

ERKEK

N

Mean

Sd

Std. Error
Mean

atletizm

10

157,80

11,68855

3,69624

taekwondo

10

143,20

9,69307

3,06522

atletizm

10

11,0000

1,63299

,51640

taekwondo

10

11,8000

1,39841

,44222

atletizm

10

42,5200

10,11850

3,19975

taekwondo

10

42,7000

8,80442

2,78420

Yukarıdaki tablolarda; Taekwondo kız sporcularının ortalama boy uzunluğu
136,9cm , Atletizm kız sporcularının ise ortalama boy uzunluklarının 156,8 cm
olduğu görülmüştür.Atletizm kız sporcuları ağırlık değerleri ortalama 42,16kg
iken Taekwondo kız sporcularının ağırlık değerleri ortalamaları ise 41,04kg olduğu
görülmüştür.Erkeklerde ise boy uzunlukları ortalaması taekwondo sporcularında
143,5cm iken atletizm sporcularında ise 157,8cm olarak görülmüştür.Erkeklerin
ortalama ağırlık değerleri taekwondo sporcularında 42,7kg iken atletizm
sporcularında 42,52kg olarak görülmüştür.
Tablo 3: Taekwondo ve Atletizm kız sporcularının dikey sıçrama ve 20 metre sprint değerleri

KIZ GRUBU İSTATİSTİĞİ

Sprint
Dikey
sıçrama

KIZLAR

N

Mean

Sd

Std. Error
Mean

atletizm

10

4,0110

,21901

,06926

taekwondo

10

4,2060

,16202

,05123

atletizm

10

24,2000

2,78089

,87939

taekwondo

10

22,5000

3,97911

1,25831

Tablo 3’e bakıldığında Atletizm kız sporcuları ile taekwondo kız sporcuları
arasında ölçülen 20 metre sprint ve boy uzunlukları değerlerinde anlamlı fark
bulunmuştur. Taekwondo kız sporcularda 20 metre sprint ortalama değerleri
4,20 sn. İken atletizm kız sporcularında ise bu değer 4,01 sn olarak görülmektedir.
Atletizm kız sporcuları ile Taekwondo kız sporcuları dikey sıçrama ve ağırlık(kg)
değerlerinde ise anlamlı fark bulunamamıştır. Kızlarda Taekwondo sporcularında
dikey sıçrama ortalama değeri 22,5cm iken bu değer atletizm sporcularında
24,4cm olarak görülmüştür.
Tablo 3: Taekwondo ve Atletizm kız sporcularının dikey sıçrama ve 20 metre sprint değerleri

ERKEK GRUBU İSTATİSTİĞİ

Dikey
sıçrama
Sprint

ERKEK

N

Mean

Sd

Std. Error
Mean

atletizm

10

32,4500

8,97048

2,83671

taekwondo

10

25,7000

8,27379

2,61640

atletizm

10

3,9880

,19275

,06095

taekwondo

10

4,2330

,23128

,07314

Tablo 4’de görüldüğü gibi Atletizm erkek sporcuları ile Taekwondo erkek
sporcuları arasında ölçülen 20 metre sprint ve boy uzunlukları değerleri arasında
anlamlı fark bulunmuştur. Taekwondo erkek sporcularında 20 metre sprint
ortalama değeri 4,26 sn iken atletizm erkek sporcularında bu değer 3,99 sn olarak
görülmüştür. Atletizm erkek sporcuları ile Taekwondo erkek sporcuları dikey
sıçrama ve ağırlık(kg) değerleri arasında anlamlı fark bulunamamıştır.Taekwondo
erkek sporcularında dikey sıçrama ortalama değeri 25,7cm iken atletizm erkek
sporcularında bu değer 32,4 cm olarak görülmüştür.
360

4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Antrenman yapan 7-13 yaş kız ve erkek çocuklarında yapılan ölçüm değerleri(20
metre sprint ve boy) arasında anlamlı fark bulunmuştur. Atletizm ve taekwondo
sporcularında kız ve erkek sporcuların aynı yaş grup sporcularla karşılaştırıldığında,
genel olarak, ölçülen 20 metre sprint ve boy ölçümlerin atletizm kız ve erkek
sporcuların değerleri taekwondo kız ve erkek sporcuların değerlerinden önemli
derecede yüksek olduğu belirlenmiştir. Kız ve erkek grupları karşılaştırıldığında,
ölçülen sıçrama yükseklikleri açısından, ağırlık değerleri arasında anlamlı farklılık
bulunamamıştır. Bu grupların 20 metre sprint ve boy değerlerinde ise anlamlı
farklılık bulunmuştur.
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Halter, uzun mesafe ve kısa mesafe branşlarında başarılı 10 ile 13 yaşlarındaki
sporcularda farklı sıçrama performanslarının incelendiği bir çalışmada,
başarılı sporculardan elde edilen veriler aynı yaştaki kontrol grubun verileri
ile karşılaştırılmıştır. SS ve AS değerleri açısından gruplar arasında anlamlı fark
bulunmadığı ancak derinlik sıçraması değerleri açısından iki grup arasında önemli
fark olduğu tespit edilmiştir (Mero ve ark. 1990).
Bir başka çalışmada farklı spor branşlarında ve farklı performans düzeylerine
sahip 11 yaşındaki kız ve erkek çocukların SS ve AS değerleri incelenmiştir; elit
erkek hentbol oyuncularında SS değerlerinin elit olmayan sporculardan yüksek
olduğu, elit erkek yüzücülerde AS değerlerinin elit olmayanlardan yüksek olduğu,
elit erkek cimnastikçilerde SS ve AS değerlerinin elit olmayanlardan önemli
derecede yüksek olduğu belirlenmiştir (Bencke ve ark. 2002).
Bütün spor branşlarında elit ve elit olmayan kız sporcular karşılaştırıldığında
SS ve AS değerleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır, bunun yanı sıra elit kız
cimnastikçilerin SS ve AS değerlerinin elit kız yüzücülerinden yüksek olduğu
rapor edilmiştir (Bencke ve ark. 2002). Her bir spor branşında ölçülen değerler
kız ve erkek gruplar arasında karşılaştırıldığında cinsiyetler arasında anlamlı
fark bulunmamıştır (Bencke ve ark. 2002). Bu yönü ile araştırmamızın sonuçları
literatür bulgusu ile uyumludur.
11- 12 yaş kız ve erkek çocuk grupların karşılaştırılması sonucunda ölçülen
sıçrama yükseklikleri bakımından cinsiyetler arasında anlamlı fark bulunmamıştır.
Bununla birlikte cinsel olgunluğun erkek çocuklarında fiziksel uygunluk ölçümleri
üzerine daha geniş etkiye sahip olduğu fakat kız çocuklarında daha az etkiye
sahip olduğu belirtilmiştir (www.msxlabs.org).
Genç uzun mesafe koşucularında 13 yaş öncesinde nöromuskular çeviklik
ve patlayıcılık – güç - değerlerinde cinsiyetler arası farklılığın zayıf olduğu rapor
edilmiştir (Eisenman ve Malina, 2003).
Diallo ve ark. (2001), çocuklarda plyometrik egzersizlerin sıçrama
performansına etkisini incelemek amacıyla 12 ile 13 yaşındaki çocuklara sıçrama
egzersizleri uygulamışlardır. Plyometrik egzersizlerini uygulayan grupta SS, AS
ve 15 saniyelik ÇS değerlerinin, kontrol grubun değerleri ile karşılaştırıldığında
önemli miktarda arttığı rapor edilmiştir (SS: p<0,05; AS: p<0,01; ÇS: p<0,01).
Bir başka çalışmada 11 yaşındaki erkek çocuklara 10 hafta süreyle plyometrik
antrenman uygulanmış ve plyometrik antrenman yapan grupta SS değerlerinin,
aynı yaştaki kontrol grubun değerlerinden önemli miktarda yüksek olduğunu
tespit edilmiştir (Kasabalis ve ark. 2005).
Erkek voleybol oyuncuları (10-11 yaş) antrenman yapmayan yaşıtları ile
karşılaştırıldığında benzer sonuçlar bulunmuştur. Antrenman yapan grupta
dikey sıçrama değerleri antrenman yapmayan gruptan önemli miktarda yüksek
bulunmuştur (Kasabalis ve ark. 2005).
Gerilme – Kısalma Döngüsünün (GKD) yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da
361

7-13 YAŞ GRUBU
TAEKWONDO
VE ATLETİZM
SPORCULARININ
DİKEY SIÇRAMA
KAPASİTELERİNİN
KARŞILAŞTIRMASI

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

dikey sıçrama performansına etkisini belirlemek amacıyla Harrison ve ark. (2001)
yetişkin ile çocuklarda SS ve AS değerlerini karşılaştırmışlardır. Her iki grupta
AS değerleri önemli derecede yüksek bulunmuştur, bununla birlikte çocukların
performansının daha fazla değişebilir olduğu belirtilmiştir.

Shortening Cycle Performance”, Journal of Science in Medicine and Sport., 4(4), pp. 406415,.

Farklı antrenman uygulamaları farklı etkilere neden olabilir. 11 ve 13 yaşındaki
erkek çocuklara bir yıl süreyle dayanıklılık (n=4), kısa mesafe koşu (n=4) ve halter
– ağırlık kaldırma (n=4) antrenmanı uygulanmış ve deneklerin AS değerleri
kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonunda kısa mesafe koşu ve
halter antrenmanı uygulayan grupta dikey sıçrama değerleri arasındaki değişim
oranı kontrol grubun verileri ile karşılaştırılmış ve istatistiksel olarak önemli fark
bulunmuştur (Hakinken ve ark. 1989).
Bir başka çalışmada, en az bir yıldır haftada üç saat fiziksel aktiviteye katılan
çocuklar ile fiziksel aktiviteye katılmayan çocuklar karşılaştırılmış ve dikey
sıçrama değerlerinin fiziksel aktiviteye katılan grupta daha yüksek olduğu
belirlenmiştir (Ara ve ark. 2004). Bununla birlikte genç oyuncularda (12-15 yaş)
futbol antrenmanlarının tek başına maksimal kuvvette normal gelişimden daha
fazla artışa neden olduğu ve futbol antrenmanlarına direnç antrenmanları
eklendiğinde maksimal kuvvette ve dikey sıçramada daha fazla artış olduğu
belirtilmiştir (Christou ve ark. 2006).

Heller, J. Peric, T. Dlouha, R. Kohlikov, A E., Melichna, J. & Novakva, H. (1998). Physiological
profiles of male and female taekwondo (ITF) black belts. Journal of Sports
Science, 16: 243–249.
Kasabalis, A., Douda, H., Tokmakidis, S.P. (2005) “Relationship Between Anaerobic
Power and Jumping of Selected Male Voleyball Players of Different Ages”, Perceptual &
Motor Skills, 100(3Pt1), pp. 607-614.
Loko, J., Sikkut,T., Aule, R., (1996) “Sensitive Periods in Physical Development”, Modern
Athlete and Coach, 34(2), pp. 26-29.

7-13 YAŞ GRUBU
TAEKWONDO
VE ATLETİZM
SPORCULARININ
DİKEY SIÇRAMA
KAPASİTELERİNİN
KARŞILAŞTIRMASI

Mero, A., Kauhanen, H., Peltola, E., Vuorimaa, T.,
http://www.msxlabs.org/forum/diger-sporlar/11478-atletizm-nedir-atletizmhakkinda-genel-bilgiler.html

Sonuç olarak; Sonuç olarak; Atletizm sporcularının taekwondo sporcularına
göre 20 metre sprint ve boy ölçümlerinin daha gelişmiş olduğu görülmüştür.
Dikey sıçrama ve ağırlık ölçüm değerlerinde ise anlamlı fark bulunamamıştır.
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Özgür GÜL*
Onur DEMİREL

ÖZET
Bu çalışmanın amacı 12 haftalık antrenmanın 12-14 yaş erkek grubu farklı
branşlar olan basketbol ve badminton sporcularının fiziksel özelliklerinin
karşılaştırılması için yapılmış bir çalışmadır.
Çalışmaya Konya Gençlik Spor kulübünde oynayan 12-14 yaş erkek grubu
n=15 gönüllü basketbolcu ile n=15 gönüllü badmintoncu katılmıştır. Gruplara
kendi branşlarıyla ilgili antrenman programları uygulanmadan önce ön ölçümler
yapıldı ve sonuçlar kaydedildi. Yapılan ölçümler boy, kilo, dikey sıçrama, durarak
uzun atlama, 5-10 metre çıkış ve T testidir.12 haftalık antrenman sonunda her iki
grubunda ölçümleri yapıldı ve istatistiksel analizi yapıldı.
Sonuç olarak 12-14 yaş arası basketbol ve badminton sporcularının kendi
branşlarına özgü yaptığı 12 haftalık antrenman öncesi ve sonrası alınan boy,
kilo, dikey sıçrama, durarak uzun atlama, 5 metre çıkış, 10 metre çıkış ve T testi
değerlerine bakarak branşları içerisinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark tespit
edilmiştir. Basketbol ve Badminton sporcularının son test değerlerine bakılarak
yapılan karşılaştırmada istatistiksel açıdan kilo ve dikey sıçramada anlamlı bir fark
tespit edilmiştir. Ancak boy, durarak uzun atlama, 5 metre çıkış, 10 metre çıkış ve T
testi sonuçlarında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Mevcut literatür bilgiler ve elde
edilen bulgular doğrultusunda söylenebilir ki, basketbol ve badminton sporunu
düzenli ve programlı bir şekilde uygulandığı taktirde, bu yaştaki çocukların
gelişimine katkı sağlayacağı düşünülerek, çocukların fiziksel gelişimi açısından
basketbol badminton ve bir çok spor dalının uygulanması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Basketbol, badminton, boy, kilo, dikey sıçrama, durarak
uzun atlama, 5 metre çıkış, 10 metre çıkış, T testi

1. GİRİŞ
Ülkemizde çevresel ve toplumsal kültür yapılarının değişmesine paralel olarak
ailelerin çocuklarını spora yönlendirmesinde popüler sporları tercih ettikleri
gözlenmektedir. Spor çocuğun çok yönlü gelişmesinde ve sosyalleşmesinde
önemli rol oynadığı için, erken yaşlarda spora başlaması tavsiye edilmektedir.
(Muratlı, 1998).

14
16
364

KASIM

Her sportif branşın kendine özgü çalışma programı, kriterleri ve testleri vardır.
Bir sportif yarışmada en üst seviyeye ulaşabilmek için çok zahmetli, uzun ve yorucu
çalışmalar yapmanın yanı sıra çağın getirdiği bilimsel ve teknolojik gelişmelerin
de en iyi şekilde takip edilmesi gerektiği bilinmektedir. Bunun için ülkeler, tüm
sportif yarışmalarda kıyasıya bir rekabet içindedirler. Uluslar arası yarışmalar hızla
çeşitlenmekte ve hemen hemen her ülke çok çeşitli sportif oyunlarda yarışmalara
katılmaktadır. Bu sportif oyunlardan ikisi de basketbol ve badmintondur (Aygül,
2010).

2013
KONYA

Basketbol; dayanıklılık, kuvvet, sürat, beceri ve hareketlilik gibi fizik gücü
özelliklerini çocukluk ve gençlik çağlarından başlayarak amaçlı çalışmalarla
istenen bir biçimde geliştirir ve yetişkinlik çağında da pekiştirerek üstün bir düzeye
getirir. Teknik ve taktik elementlerin oyun içerisinde ani ve değişen pozisyonlarda
uygulanma zorluğu, koordinasyon reaksiyon gibi özelliklerin gelişmesinde de
büyük bir etkendir. Top oyunları fiziksel, teknik, zihinsel ve taktiksel özellikleri
içeren kapsamlı beceriler gerektirir. Bu yüzden oyuncular oyun içindeki savunma
ve hücum becerilerini yerine getirebilmek için özellikle fiziksel becerilere sahip
olmalıdırlar. Basketbol da kazanmak için bu beceriler oldukça önemlidir. (Savucu
ve ark., 2004)

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

Çocukların motorik fonksiyonlarını geliştirmeye yönelik, oyun alan problemi
yaşanmayan, malzemelerinin kolay ve ucuz temin edilmesi açısından sıkıntı
yaşanmayan, sadece çocuklarda değil her yaşta oynanabilen, bireylerin kitle
sağlığı ve hareket ihtiyacını karşılamak için alternatif sporlardan birisi badminton
sporudur. Badminton, kolayca öğrenilebilen, bay ve bayan, 7 yaşından 77 yaşına
kadar bütün yaş grubunda insanların yapabildiği, ender sporlardandır. Şiddet
içermemesi, oynaması ve seyredilmesinin zevkli olması nedeniyle büyük ilgi
çekmektedir. Her yaşta ve her performans düzeyinde oynanır ve zevk verir, kişiyi
zorlama, aşırı yüklenmenin kötü sonuçları oluşmayan bir spor dalıdır. Özellikle
ayak hareketleriyle sahayı tutma ve hamleleriyle ata sporumuz kılıç kullanmaya
benzemektedir. Tenis oyunları grubundan olması nedeniyle rakipler arasında bir
file bulunmaktadır, dolayısıyla herkes kendine ayrılan sahada oynamaktadır, Topu
(tüy top) oldukça zararsızdır, böylece yaralanma veya sakatlanma riski en düşük
etkinliklerdendir.(Polat, 2009)
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Bu çalışmanın amacı 12-14 yaş arası erkek grubu farklı branşlar olan basketbol
ve badminton sporcularının kendi branşlarına özgü 12 haftalık antrenman öncesi
ve 12 haftalık antrenman sonrası bazı fiziksel özelliklerinin belirlenmesi ve
bunların karşılaştırılmasıdır

2. MATERYAL METOT
Araştırmaya, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kulübünde oynayan 1214 yaş erkek grubu olan 15 basketbol ve 15 badminton sporcularından olan
toplam 30 sporcu katıldı. Sporcu çocukların branşlarına özgü antrenmanlarına
başlamadan önce ölçümleri (ön test) ve 12 haftalık antrenman sonrası ölçümleri
(son test) olarak yapıldı. Bu ölçümler; boy, kilo, dikey sıçrama, durarak uzun atlama,
5metre 10 metre çıkış ve T testidir.
Boy Ölçümü
Boy ölçümü yapılırken hassaslık derecesi 0.1cm olan bir duvar skalası
kullanılmıştır. Deneklerin ayakları çıplak veya kalınlığı göz ardı edilebilecek
çoraplar ile ölçüm işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu ölçüm yapılırken deneklerin
baslarında da ölçümü etkileyecek herhangi bir cisim olmaması sağlanmıştır.
Ölçümler alınırken vücut ve baş dik, ayak tabanları yerde ve skalaya bitişik, kollar
yanlara serbestçe sarkıtılmış durumdadır. Bu koşullar altında skaladaki boy uzunluk
değeri okunmuştur. Elde edilen değer 0.1cm hassasiyetinde kaydedilmiştir.
Ağırlık Ölçümü
Bu ölçüm yapılırken hassaslık derecesi 0.1kg olan tartı kullanılmıştır. Deneklerin
üstünde ağırlığı etkileyecek giysiler bulundurulmamıştır. Denekler tartının
üzerinde dik olarak karsıya bakarak durmuş ve okunan değer kg cinsinden kayıt
edilmiştir.
Dikey Sıçrama
Duvara düzenlenmiş sıçrama düzeneği ile ölçüm yapılmıştır. Öğrenci sıçramayı
olduğu yerden, dizlerini bükerek çift ayak yukarı sıçrama seklinde yapmıştır.
Sıçramayı yapacak öğrencinin eli tebeşir tozu ile işaretlenerek sıçrayıp dokunduğu
mesafe ölçülmüştür. Ölçüm iki deneme olarak yapılmış ve alınan en büyük değer
cm cinsinden kaydedilmiştir
Durarak Uzun Atlama
Ölçüm için çelik metre kullanılmıştır. Bir çıkış çizgisinin gerisinden sıçrama
yaptırılmış ve çıkış çizgisinden ayak tabanlarının temas ettiği nokta işaretlenip
ölçülmüştür. Her iki ayak tabanının aynı hizada olmaması durumunda gerideki

* Arş. Gör. Dr. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/ KONYA. ozgur2003@gmail.com
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ayak tabanından mesafe geçerli sayılmıştır. Deneğin geriye düşmesi halinde ise
atlayış tekrarlanmıştır. Ölçüm iki deneme olarak yapılmış ve alınan ölçümlerin en
büyük değeri cm cinsinden kaydedilmiştir.

Tablo 4 de görüldüğü gibi basketbolcuların ilk ölçüm ve son ölçüm durarak
uzun atlama değerlerinde anlamlı bir fark tespit edilmiştir. (p<0,05)

5 m ve 10 m Çıkış
Kapalı spor salonunda 0-10 metre arasında başlangıç ve bitiş çizgisi
belirtilmiştir. 5 metre ve 10 metre çizgilerinde elinde kronometre olan birer kişi
durup sporcunun koşmasıyla süreyi başlatıp belirtilen çizgilere geldiğinde süreyi
durdurmuştur. İki deneme yapılmıştır ve en iyi olan derece kaydedilmiştir.
T Testi
Bu ölçüm için metre, kronometre ve konilerden yararlanılmıştır. Spor salonunda
başlangıç çizgisinden 9,30 metre uzaklık ölçülüp o noktaya bir koni koyulmuştur.
Koninin sağ tarafından ve sol tarafından 4,65 metre ölçülüp her iki noktaya da
koni koyulmuştur. Sporcular belirlenen çizgiden çıkıp koşmaya başladıkları an
kronometre başlatılmıştır. Sporcular önce 9,30 m uzaklıktaki koniye koşup ona
değdikten sonra 4,65 m uzaklığı olan soldaki koniye yan koşular yaparak değip
yine orta noktaya 4,65 m uzaklığı olan sağ taraftaki koniye yan koşu yapıp
değerek orta noktaya aynı şekilde koşmuştur. Orta noktadaki koniye değdikten
sonra geri koşu yaparak hızlı bir şekilde başlangıçtaki çizgiyi geçince kronometre
durdurulup kaydedilmiştir.
İstatiksel Analiz
Bulguların analizinde; grup içi istatistiklerde paired-samples t testi, gruplar
arası istatistiklerde ise independent-samples t testi yapıldı. Tüm istatistiki analizler
SPSS 16.0 paket programları kullanılarak yapılmıştır.

3. BULGULAR

Tablo 5. Basketbolcuların 5 metre çıkış istatistik verileri

Basketbol

N

X

SS

Sd

t

P

5 metre Ç.1

15

1,41

,14075

14

6,325

,000

5 metre Ç.2

15

1,28

,13202

Tablo 5 te görüldüğü gibi basketbolcuların ilk ölçüm ve son ölçüm 5 metre
çıkış değerlerinde anlamlı bir fark tespit edilmiştir.(p<0,05)
Tablo 6. Basketbolcuların 10 metre çıkış istatistik verileri

Basketbol

N

X

SS

Sd

t

P

10 metre
Ç.1

15

2,35

,24227

14

7,639

,000

10 metre
Ç.2

15

2,22

,20071

Tablo 6 da görüldüğü gibi basketbolcuların ilk ölçüm ve son ölçüm 10 metre
çıkış değerlerinde anlamlı bir fark tespit edilmiştir. (p<0,05)
Tablo 7. Basketbolcuların T testi istatistik verileri

Basketbol

N

X

SS

Sd

t

P

T testi 1

15

12,23

,89016

14

5,379

,000

T testi 2

15

11,77

,71361

Tablo7 de görüldüğü gibi basketbolcuların ilk ölçüm ve son ölçüm T testi
değerlerinde anlamlı bir fark tespit edilmiştir. (p<0,05)

Tablo 1. Basketbol sporcularının boy istatistik verileri
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Tablo 8. Badmintoncuların boy istatistik değerleri

Basketbol

N

X

SS

Sd

t

p

Badminton

N

X

SS

Sd

t

P

Boy 1

15

1,67

,11173

14

-8,635

,000

Boy 1

15

1,59

,11300

14

-2,211

,000

Boy 2

15

1,69

,10927

Boy 2

15

1,64

,10241

Tablo 1 de görüldüğü gibi basketbolcuların ilk ölçüm ve son ölçüm boy
değerleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.( P< 0,05)

Tablo 8 de görüldüğü gibi badmintoncuların ilk ölçüm ve son ölçüm boy
değerlerinde anlamlı bir fark tespit edilmiştir. (p<0,05)

Tablo 2. Basketbol sporcularının kilo istatistik verileri

Tablo 9. Badmintoncuların kilo istatistik değerleri

Basketbol

N

X

SS

Sd

t

p

Kilo 1

15

60,62

14,90

14

-2,886

,012

Kilo 2

15

61,35

14,49

Badminton

N

X

SS

Sd

t

p

14

-9,45

,000

Kilo 1

15

45,46

7,92

Kilo 2

15

46,83

8,03

Tablo 2 de görüldüğü gibi basketbolcuların ilk ölçüm ve son ölçüm kilo
değerlerinde anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.(p<0,05)

Tablo 9 da görüldüğü gibi badmintoncuların ilk ölçüm ve son ölçüm kilo
değerlerinde anlamlı bir fark tespit edilmiştir.(p<0,05)

Tablo 3. Basketbol sporcularının dikey sıçrama istatistik verileri

Tablo 10. Badmintoncuların dikey sıçrama istatistikleri

Basketbol

N

X

SS

Sd

t

P

Badminton

N

X

SS

Sd

t

p

Dikey S. 1

15

31,00

4,17

14

-10,783

,000

Dikey S.1

15

29,06

4,09

14

-6,902

,000

Dikey S. 2

15

34,13

3,98

Dikey S.2

15

34,53

5,31

Tablo 3 te görüldüğü gibi basketbolcuların ilk ölçüm ve son ölçüm değerlerinde
anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. (p<0,05)

Tablo 10 da görüldüğü gibi badmintoncuların ilk ölçüm ve son ölçüm dikey
sıçrama değerlerinde anlamlı bir fark tespit edilmiştir. (p<0,05)

Tablo 4.Basketbol sporcularının durarak uzun atlama istatistik verileri

Tablo 11. Badmintoncuların durarak uzun atlama istatistikleri

Basketbol

N

X

SS

Sd

t

P

Badminton

N

X

SS

Sd

t

p

Dur. Uz. Atl. 1

15

1,55

,22919

14

-9,025

,000

Dur. Uz. Atl. 1

15

1,58

,14680

14

3,623

,003

Dur. Uz. Atl. 2

15

1,59

,22674

Dur. Uz. Atl. 2

15

1,64

,16818
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Tablo 11 de görüldüğü gibi badmintoncuların ilk ölçüm ve son ölçüm durarak
uzun atlama değerlerinde anlamlı bir artış tespit edilmiştir. (p<0,05)
Tablo 12. Badmintoncuların 5 metre çıkış istatistikleri

Badminton

N

X

SS

Sd

t

p

5 metre Ç.1

15

1,41

,16417

14

2,956

,010

5 metre Ç.2

15

1,32

,13202

Tablo 12 de görüldüğü gibi badmintoncuların ilk ölçüm ve son ölçüm 5 metre
çıkış değerlerinde anlamlı bir fark tespit edilmiştir. (p<0,05)
Tablo 13. Badmintoncuların 10 metre çıkış istatistikleri

Badminton

N

X

SS

Sd

t

P

10 metre Ç.1

15

2,26

,18822

14

2,467

,027

10 metre Ç.2

15

2,19

,16676

Tablo 13 de görüldüğü gibi badmintoncuların ilk ölçüm ve son ölçüm
değerlerinde anlamlı bir fark tespit edilmiştir. (p<0,05)
Tablo 14. Badmintoncuların T testi istatistikleri

Badminton

N

X

SS

Sd

t

P

T testi 1

15

12,45

,83055

14

5,369

,000

T testi 2

15

12

,89283

Tablo 14 de görüldüğü gibi badmintoncuların ilk ölçüm ve son ölçüm T testi
değerlerinde anlamlı bir fark tespit edilmiştir. (p<0,05)
Tablo 15. Basketbol ve badmintoncuların son test istatistikleri

Parametreler
1

Son Test

2

Son Test

3

Son Test

4

Son Test

5

Son Test

6

Son Test

7

Son Test

Boy BASK

N
15

X

SS

t

,0233

,01047

-1,029

,312
,320

-2,225

,034
,036

-2,766

,010
,013

-1,675

,105
,114

-1,054

,301
,302

-1,893

,069
,071

-,055

,956
,956

Boy BADM

15

,0440

,07707

Kilo BASK

15

,7267

,97502

Kilo BADM

15

1,3733

,56248

D.S. BASK

15

3,1333

1,12546

D.S. BADM

15

5,4667

3,06749

D.U.A. BASK

15

,0320

,01373

D.U.A. BADM

15

,0607

,06486

5M. BASK

15

-,1333

,08165

5M. BADM

15

-,0933

,12228

10M. BASK

15

-,1267

,06422

10M. BADM

15

-,0667

,10465

T test BASK

15

-,4600

,33123

T test BADM

15

-,4533

,32704

p

*p<0,05

Tablo 15 ‘de görüldüğü gibi basketbol ve badmintoncuların sontest değerleri
karşılaştırılmasında kilo ve dikey sıçrama ölçümlerinde istatistiksel açıdan anlamlı
bir fark bulunmuş buna karşılık boy, durarak uzun atlama, 5m., 10m. ve t testi
ölçümlerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamamıştır (p<0,05).

4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmada 12-14 yaş arası erkek grubu farklı branşlar olan basketbol ve
badminton sporcularının kendi branşlarına özgü 12 haftalık antrenman öncesi ve
12 haftalık antrenman sonrası bazı fiziksel özelliklerinin belirlenmesi ve bunların
368

karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Araştırmada, basketbol ve badminton gruplarının ilk ölçüm (ön test) sonucu
boy ölçümleri ile ikinci ölçümleri (son test) sonuçları arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark bulunmuştur (p< 0.05). Bu bulgular, Ö. Hamamioğlu ve Y. Kaya
(2008)’nın yapmış oldukları araştırmada 6 hafta uygulanan basketbol eğitiminin
7-12 yaş erkek çocuklarda deney ve kontrol gruplarının ön test ve son test
ölçümlerinde boy uzunluklarında anlamlı fark belirlenen çalışma bulgularıyla
desteklenmektedir.
Çocuklara ilişkin araştırmalarda egzersiz yapanların boy ve vücut ağırlığı
yönünden diğerlerinden daha iyi bir gelişim gösterdikleri saptanmıştır. Bu
araştırmada da vücut ağırlığı yönünden artışlar tespit edilmesi diğer araştırma
sonuçlarıyla paralellik göstermektedir (Watts ve ark., 2003; Saygın ve ark., 2005;
Backous ve ark. 1990).
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Malina’ya göre, fiziksel aktiviteler organizmada azot tutuluşunu ve protein
sentezini arttırmakta, sonuç olarak lateral (yanal) büyümeyi uyarmaktadır. Bu
nedenle ağırlıkta gözlenen artış, boy da gözlenenden daha fazladır (Kalyon 2000).
Bu çalışmada da mevcut literatüre paralel olarak, boy ve vücut ağılığında iki grupta
da her iki ölçümde artış görülmüş, gruplar arası vücut ağırlığı ortalamalarında da
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmüştür (p<0,05). Kronolojik yaşın aynı
tutulduğunda ağırlık ve boyun çeşitli testlerde performans ile yüksek ilişkisinin
olmadığı bildirilmektedir (Özer 1993).
Saygın ve ark. (2005), 10-12 yaş grubu erkek çocuklarda yapmış olduğu
çalışmada, deney ve kontrol gruplarının ön test değerleri arasında, dikey sıçrama
parametrelerinde anlamlı farklılığa rastlanmazken, deney ve kontrol gruplarının
son test değerleri ile, deney grubu ön-son test değerleri arasında, dikey
sıçrama parametrelerinde p<0,01 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur.
Kontrol grubu ön ve son test değerlerinde, p>0,05 düzeyinde anlamlı farklılığa
rastlanmamıştır. Deney ve kontrol gruplarının son test değerleri arasında,
p<0,01 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu çalışma sonuçları önceki
çalışmaları destekler nitelikte dikey sıçrama değerlerinde meydana gelen artışın
genel büyüme ve cinsiyet faktörüne göre şekillendiğini, çalışma etkisinin düşük
olduğunu göstermektedir.
Çalışmamızda bulunan sonuçlara göre; basketbol ve badminton grupları
arası dikey sıçrama değerlerinde anlamlı bir farklılık gözlenmiştir. Savucu ve
ark, (2004), Alt yapıdaki küçük, yıldız ve genç basketbolcuların bazı fiziksel
uygunluk parametrelerinin incelenmesi üzerine yaptıkları çalışmalarında,
dikey sıçrama parametresinde p<0,01 düzeyinde, kategoriye bağlı olarak artan
anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bu çalışma sonucu elde edilen bulgular, bizim
bulgularımızla paralellik göstermektedir.
Sonuç olarak 12-14 yaş arası basketbol ve badminton sporcularının kendi
branşlarına özgü yaptığı 12 haftalık antrenman öncesi ve sonrası alınan boy,
kilo, dikey sıçrama, durarak uzun atlama, 5 metre çıkış, 10 metre çıkış ve T testi
değerlerine bakarak branşları içerisinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark tespit
edilmiştir. Basketbol ve Badminton sporcularının son test değerlerine bakılarak
yapılan karşılaştırmada istatistiksel açıdan kilo ve dikey sıçramada anlamlı bir fark
tespit edilmiştir. Ancak boy, durarak uzun atlama, 5 metre çıkış, 10 metre çıkış ve T
testi sonuçlarında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Mevcut literatür bilgiler ve elde
edilen bulgular doğrultusunda söylenebilir ki, basketbol ve badminton sporunu
düzenli ve programlı bir şekilde uygulandığı taktirde, bu yaştaki çocukların
gelişimine katkı sağlayacağı düşünülerek, çocukların fiziksel gelişimi açısından
basketbol badminton ve bir çok spor dalının uygulanması önerilmektedir.
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ÖZET
Toplumsal hizmetlerin oluşturulması ve halka sunulmasında önemli bir yere
sahip olan yerel yönetimleri, ayrı bir bütçeye ve özerk tüzel kişiliğe sahip, yerel
halkın ortak ihtiyaçlarına cevap veren bir örgüt tipi olarak tanımlayabiliriz. Yerel
yönetimler içinde en geniş yer tutanı ise belediyelerdir. Halka en yakın hizmet
birimi olan belediyelerin, halkın ihtiyaç ve isteklerine duyarlı davranmaları, halkın
sürekli desteğini ve beğenisini kazanmaları açısından, belediye yönetimleri için
önemli bir durumdur. Ayrıca belediyelerin sunduğu hizmetler seçmenlerin siyasal
tercihlerinin oluşmasında ve onları etkilemede önemli bir etkendir. Belediyeler
halkın sportif ihtiyaçlarını karşılamada da önemli sorumluluklar üstlenmişlerdir.
Çalışmamızda, belediyelerin sunduğu sportif hizmetlerin, seçmenlerin siyasal
tercihlerine ne düzeyde etkili olduğunu ortaya koymak amacıyla, Konya (Selçuklu ve
Meram ilçeleri), Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde toplam 539 kişiye ulaşılmıştır.
Elde edilen anket verileri SPSS paket programında analiz edilmiştir. Katılımcıların
çoğunluğu yerel seçimlerde oy kullanırken; adayın seçim sonrası projelerini,
mensubu olduğu siyasi partiyi ve kariyer geçmişini dikkate aldığını belirtip, oy
tercihlerine ise bir yıldan önce karar verdiklerini dile getirmişlerdir. Adayların
belirlenme süresini göz önünde bulundurursak, bu durum yerel seçimlerde de
siyasi partilerin etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Yine katılımcıların çoğunluğu,
ikamet ettikleri belediyenin genel ve sportif hizmetlerinden memnun olduklarını
belirtmelerine rağmen en son oy kullandıkları seçimlerde sportif hizmetleri
dikkate almamışlardır. Bu hizmetleri dikkate almayan katılımcıların yarıdan fazlası
sportif hizmetlerin kararlarına etki etmediğini belirtirken büyük bir bölüm de söz
konusu sportif hizmetlerden habersiz olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların, 2014
yılında yapılması planlanan yerel seçimlerde oy kullanırken sportif hizmetleri
dikkate alıp almayacağı sorulduğunda ise %57’ lik kesim olumlu yanıt verirken
%26,5’lik kesim olumsuz yanıt vermiştir.
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Yusuf BARSBUĞA*

Anahtar Kelimeler: Belediye, Seçmen tercihi, sportif hizmet

1.Giriş

Anayasa’nın 127. maddesine göre yerel yönetimler; il, belediye veya köy
halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla
belirtilen ve karar organları kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek
oluşturulan kamu tüzel kişileridir (Negiz ve Akyıldız, 2012). Günümüzde yerel
yönetimler demokrasinin temel kurumları olarak görülmektedirler. Yerel

* Arş. Gör.,Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü, yusufbarsbuga@hotmail.commuserrefkucuk@gmail.com
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KASIM

Demokratik toplumlarda siyasal iktidarın yapılanmasına yön veren en önemli
faktör siyasal hayata katılma davranışıdır. Siyasal katılmanın en basit şekli ise
seçimlerde oy kullanmadır. Oy kullanma, demokratik sistemin işlerliğinin etkin
bir şekilde sürdürülebilmesini sağlayan önemli bir yoldur (Wolton, 1991). İnsanın
siyasal davranışları içinde seçimler, özellikle demokratik yönetimlerin egemen
olduğu toplumlarda önemli bir yere sahiptir. Seçimler aracılığı ile en etkin siyasal
katılım faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Bireylerin yaşadığı toplum içinde yer
alan birçok faktör onların davranışlarının oluşmasında ve şekillenmesinde etkili
olmaktadır. Aile, eğitim, arkadaşlar ve sosyal gruplar, sivil toplum kuruluşları ve
dernekler, mensubu olunan cemaatler, siyasi partiler, ideolojiler ve kitle iletişim
araçları gibi unsurların etkisiyle bireylerin siyasal tercihleri oluşmaktadır. Bu
unsurlar bireylerin tercihlerine yön vermekte ve bireyler bu doğrultuda tercih
yaparak siyasal katılım göstermektedirler (Dilber, 2012). Bu süreçte seçmenler
ülkemizde iki tip seçime tabi tutulmaktadır; bunlar genel ve yerel seçimlerdir.
Konumuz gereği yerel birimlerin yönetim kademelerinin seçildiği, yerel seçimler
üzerinde durmak yerinde olacaktır.

2013
KONYA
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yönetimler halkın yönetime katılmasını sağlayan ve halka kendi kendilerini
yönetme erdemi kazandıran en önemli kurumlar olmalarının yanında,
demokrasinin en etkin bir şekilde hayata geçirildiği kuruluşlardır. Yerel yönetimler
düzeyinde temsilciler ile seçmenler arasındaki coğrafi ve toplumsal uzaklığın,
ulusal düzeye oranla daha az olmasının, demokrasi kuramının öngördüğü hem
‘’gerçek bir seçme sürecinin hem de etkili bir halk denetiminin gerçekleşmesini
sağladığı ileri sürülmektedir (Doğan ve Göker 2010). Şahin (1995)’e göre de Yerel
yönetimler demokrasinin beşiğidir. Demokrasi orada büyür orada kök salar ve
ülke geneline oradan kollarını uzatır. Türkiye’ de mahalli idareler içinde en güçlü
mahalli idare kuruluşu belediyelerdir. Diğer mahalli idareler birimi olan özel
idare ve köylerin istihdam konusundaki yetkileri belediyelere oranla çok kısıtlı ve
çalıştırdıkları personel sayısı da daha azdır (Tortop, 1999). Halka hizmet sunumu
açısından, belediyeler diğer yerel birimlere nazaran daha kapsamlı hizmetler
sunmaktadırlar. Çevre düzenleme, imar, şehircilik ve sosyal hizmetler gibi bir çok
alanda, halkı yakından ilgilendiren ve halkın yaşam alanlarına doğrudan etki eden
faaliyetleri gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Sunulan bu hizmetler şüphesiz ki
halk tarafından görülüp değerlendirilmektedir.

sosyal1eşme deneyimleri, bireyin siyasal tutum ve davranışlarını belirlemede
önemli rol oynarlar. Gelir, yaş, meslek, eğitim, cinsiyet ve bulunulan toplumsal
tabaka gibi etkenler, bireyin toplumsal konumunu ve siyasal davranışını etkileme
ölçütleri olarak sosyal bilim araştırmalarında önemle üzerinde durulan ölçütlerdir.
Ekonomik refah, sanayileşme, kentleşme, halkın eğitim düzeyi, kitle iletişim
araçlarıyla birlikte elektronik basın-yayın araçlarının yayılması ve gelir dağılımı
gibi etkenler, katılım oranında artışa neden olurlar. Kentleşme ve zenginlik
düzeyi yüksek olan toplumlarda siyasal davranış ortaya koymanın yüksek olması,
bu yargıyı açıklamaktadır (Çukurçayır, 2000). Görüldüğü üzere seçmenlerle
ilgili özellikler de seçmen davranışlarının ya da tercihlerinin oluşmasında etkili
faktörlerden birisidir.

Halkın yada bir başka deyişle seçmenlerin yerel seçimlerdeki oy tercihlerine,
siyasi partiler, adayın imajı gibi unsurların yanında sunulan veya sunulması
planlanan bu hizmetlerinde etkisi büyüktür. Bu çalışmamızda, yerel seçimlerde
seçmen davranışına yön veren parametrelerden
belediyelerin sunduğu sportif içerikli hizmetlerin, seçmenlerin tercihine
olan etkisi daha önceden belirlenmiş olan bölgelerde incelenip ortaya konmaya
çalışılacaktır.
2. Yerel Seçimlerde Sportif Hizmetlerin Seçmen Tercihine Olan Etkisi
2.1. Seçmen Tercihlerine Etki Eden Faktörler
Sözcük olarak seçmek; insanın kendisine en uygun, en yakın, en yararlı ve en
gerekli olanı belirleme davranışıdır. Demokrasi açısından seçim ise, yönetilenlerin
kendilerini yönetecekleri belirleme işlemi ve eylemidir (Öztekin, 2000). Seçim
olayının en önemli aktörü durumundaki seçmen terimi, bir toplumda yasalar
çerçevesinde yönetici kadroyu seçimle iş başına getirme hakkına sahip olan
vatandaşı, sahip olunan kimlik ise seçmenliği ifade etmektedir (Avşar, 2002).
Demokratik sistemlerde vatandaşların çoğunluğunun katıldığı en önemli
siyasal eylem oy vermedir. Bazı aktif vatandaşlar çıkar gruplarına, gösterilere
katılarak siyasal etkinlikte bulunurlarsa da çoğunluk için siyasete katılmanın en
etkin yolu oy vermedir. Seçmen davranışlarının somut bir anlam kazandığı seçim
sonuçlarının, toplumsal ortak bir karar olarak incelenmesi gerekir. Bu kararıyla
seçmen, yönetici kadroyu seçme ve belirli bir hükümetin iktidara gelmesini
sağlayarak, birkaç yıl içinde çıkacak kararları etkileme olanağına sahiptir (Gülmen,
1979). Seçmenlerin seçim zamanlarında aldıkları veya bir konuda verdikleri
siyasal kararlar, oluşum itibariyle oldukça karmaşık faktörlerin etkisi altında bir
süreçten geçerek ortaya çıkmaktadırlar. Diğer bir ifadeyle seçmenler tarafından
verilen kararlar, genellikle bireyin kişiliği ile çevresinin bir etkileşimi sonucunda
ortaya çıkan ve zaman içerisinde belli bir tutarlılık çizgisinde devam eden
siyasal bir eğilim şeklinde belirir (Avşar, 2002).Demokratik toplumlarda oy veren
seçmenlerin kararlarını etkileyen bir çok ekonomik, psikolojik, sosyal ve siyasal
unsurla karşılaşmak mümkündür.
2.2. Seçmen Tercihinde Etkili Olan Sosyal ve Ekonomik Etkenler
Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar ve seçmenin kişisel ekonomik
durumu seçmen davranışını etkileyen en önemli faktörler arasındadır (Stegmaier,
2001). Bireyin siyasal nitelikleri, birbirinden bağımsız değişkenler değildir.
Bir topluluğa ait olma, çevreyle ilişkilerin niteliği, çocukluk ve yetişkinlikteki
372

YEREL SEÇİMLERDE
SPORTİF HİZMETLERİN
SEÇMEN TERCİHİNE
OLAN ETKİSİ (KONYA,
KARAMAN, AKSARAY ve
NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ)

2.3. Seçmen Tercihinde Etkili Olan psikolojik ve Siyasal Etkenler
Sosyo-ekonomik şartlar ve psikolojik etmenler birbirini tamamlayıcı niteliktedir.
Seçmen davranışında yabancılaşma veya bunun tam tersi olan toplumdan
uzaklaşmama isteği önemli psikolojik faktörler arasındadır. Ayrıca seçmenlerin
belirli bir görüşü benimseyip bir grup içine dahil olma isteği hatta bu dahiliyetle
bir takım çıkarlara ulaşma isteği de psikolojik etkilere örnek gösterilebilir.
Kalaycıoğlu’nun ortaya koyduğu tercih modelinde, elde edilen datalar
doğrultusunda Türkiye’deki parti tercihinin yani seçmen davranışının sosyoekonomik faktörlerden çok ideolojik ve kültürel faaliyetlere bağlı olduğu ifade
edilmiştir (Kalaycıoğlu, 1999). İdeoloji, bireysel ya da kolektif bir davranışın
temelini oluşturan bir felsefi ve siyasal öğretiyi oluşturan genel fikirler sistemidir.
İdeolojiler devamlı olarak, sosyal değişimlerin ve bunun beraberinde gelen parti
siyasal uyuşmazlıklarının sonucu olarak değişirler (Brug, 1999). Ve seçmenlerin
ilgilerini siyasal partiler arasındaki farklılığa odaklamalarına yardımcı olur (Downs,
1957). Siyasi partilerden ayrı olarak, siyasal davranışı etkileyen etmenler arasında
son olarak siyasal sistemin yapısı ve işleyişi ile ilgili etmenlere değinilebilir. Her
siyasal sistem siyasal davranış sürecini çeşitli yasalarla düzenler ve bu kurallarla
siyasal davranış faaliyetinin sınırlarını belirler. Bu bakımdan, siyasal değişkenlerle
siyasal davranış arasındaki ilişkileri sistemin yapısı ve işleyişi bakımından ele
alabiliriz. Her siyasal sistem, siyasal sürecin bir kurallar dizisi içerisinde cereyan
etmesini öngörür, yasalarla siyasal yaşantıyı düzenler. Sözgelimi, her sistemde
kimin siyasal sürece dahil olabileceğine, bazı durumlarda, hangi düzeyde
katılabileceğine ilişkin belirli kriterler vardır (Gümüş, 2006).
2.4. Yerel Seçimlerde Seçmen Tercihi ve Sportif Hizmet
Yerel yönetimleri, merkezi yönetimden ayıran en önemi özellik ‘’mahalli ve
müşterek ihtiyaçları karşılamak amacıyla ‘’ kurulmuş olmaları ve bu anlayışla hizmet
sunmalarıdır (Nadaroğlu, 1986). Bu sebeple yerel yönetim (özellikle belediye
başkanlığı) seçimleri, adayı daha fazla ön plana çıkarması açısından milletvekili
seçimlerinden farklıdır. Adayın sahip olduğu kimi özellikler (fiziksel, kişisel,
eğitim, iletişim becerisi, geleceğe dair projeler, ideoloji, hemşericilik) seçmenin
tercihinde etkili olabilmektedir (Negiz ve Akyıldız, 2012). Yerel seçimlerdeki
seçmen tercihinde ideolojinin etkisi yadsınamayacak kadar büyük olsa da hizmet
faktörü de önemli bir etkileyici unsurdur. Birçok seçmen belediye başkanlığı
seçimlerinde, bir önceki dönem hizmetlerini veya seçimden sonra yapılması
planlanan hizmetleri karar verirken değerlendirmektedir. Belediyeler yerel
nitelikte imar-su, alt yapı, şehircilik ve sosyal hizmetler gibi birçok alanda halka
hizmet sunmaktadır. Son zamanlarda çalışma ve şehir hayatının genel stresini
atmak yada hayat kalitesini artırmak adına bu hizmetlerden kültürel, sosyal ve
sportif nitelikli hizmetler önem derecesini artırmıştır. Belediyelere de bu konuda
birçok sorumluluk yüklenmiştir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 24.
maddesinde, “Spor, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler,yine
belediyelere verilen görevlerdendir (Resmi gazete, 2004). İbaresinin yanında yine
373

YEREL SEÇİMLERDE
SPORTİF HİZMETLERİN
SEÇMEN TERCİHİNE
OLAN ETKİSİ (KONYA,
KARAMAN, AKSARAY ve
NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ)

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

Resmi Gazete’de yayınlanan Belediyeler Kanununun, 2005 tarih ve 5393 sayılı
kanunun 14/a bendinde park ve yeşil alanlar, gençlik ve spor merkezlerini açar
ve yaptırır denmekte. Yine aynı maddenin b bendinde “gerektiğinde, öğrencilere,
amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör
spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı
gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir”
denmektedir (Resmi gazete, 2005). Ayrıca Belediyeler Kanunu’nun, 2005 tarih ve
5393 sayılı kanunun 18/ p bendinde belediyelere, sanat ve spor gibi alanlarda
faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri
tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar verme yetkisi
verilmiştir (Resmi gazete, 2005).

tablo 1 de görüldüğü üzere; 18-25 yaş arası grup %32,3 oranla en yüksek aralık
olmuştur. %28,4’lük oranla 26-35 yaş arası grup 3. sıradadır. bu iki aralığın genç
nüfusu oluşturduğu düşünülürse, Ülkemizin nüfus yapısı içerisindeki genç nüfus
potansiyeli ile çalışmamızda ortaya çıkan durum arasında bir bağ kurulabilmektedir.
Bu durum söz konusu ifadeyi kanıtlar niteliktedir.tablo 1 de görüldüğü üzere; 1825 yaş arası grup %32,3 oranla en yüksek aralık olmuştur. %28,4’lük oranla 26-35
yaş arası grup 3. sıradadır. bu iki aralığın genç nüfusu oluşturduğu düşünülürse,
Ülkemizin nüfus yapısı içerisindeki genç nüfus potansiyeli ile çalışmamızda ortaya
çıkan durum arasında bir bağ kurulabilmektedir. Bu durum söz konusu ifadeyi
kanıtlar niteliktedir.

Belediyelerle ilgili kanunlarda açıkça belirtilen sportif hizmetler sadece
profesyonel yada amatör sporcuları değil halkı da yakından ilgilendirmektedir.
Park, bahçe , yürüyüş yolları yada herkes için spor alanları inşası veya sağlıklı yaşam
için açılan farklı kurs faaliyetleri bunlar arasında sayılabilir. Bu tarz hizmetleri halkın
ne ölçüde değerli bulduğu ve oy verirken ne ölçüde dikkate aldığı önemli bir
husustur. Bazı seçmenler sosyal, kültürel ve sportif hizmetleri tercihlerinde etkili
bir unsur olarak değerlendirirken bazıları gerek bu hizmetlerden yararlanmadığı
gerekse habersiz olması sebebiyle kararlarında dikkate almamaktadır.

Tablo 1: Araştırmaya katılan seçmenlerin yaş dağılımı

YAŞ DAĞILIMI

SAYI

YÜZDE

18-25 Yaş arası

174

%32,3

26-35 Yaş arası

153

%28,4

36-50 Yaş arası

166

%30,8

51 Yaş ve üstü

46

%8,5

539

%100

TOPLAM

Tablo 2: Araştırmaya katılan seçmenlerin gelir dağılımı

3. Sportif Hizmetlerin Seçmen Tercihine Olan Etkisi (Konya, Karaman,
Aksaray ve Niğde ili)
3.1. Amaç ve Önem
Demokratik toplumların en önemli unsurlarından biri olan seçimler; geçmişte
olduğu gibi günümüzde de önemini muhafaza etmektedir. Seçim türlerinden
yerel seçimler ise halkı doğrudan etkileyen yönetim unsurlarına yönelik olduğu
için ayrı bir öneme sahiptir.
Çalışmamızın amacı; yerel seçimlerde, halkın oy verme davranışına yada
bir başka deyişle seçim tercihlerine etki eden birçok faktörden biri olan, sportif
hizmetlerin etkisini belirlemek ve incelemektir.
Ülkemizde yerel seçimlerde seçmenin tercihlerine etki eden faktörlerin
belirlenmesine yönelik olarak yapılan bilimsel çalışmaların sayıca az olması
nedeniyle, yapılan bu çalışmanın bilimsel literatüre katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
3.2. Yöntem
Araştırma anket tekniği kullanılarak yapılmıştır. Anketin hazırlık aşamasında
seçmen tercihine yönelik yapılan çalışmalar gözden geçirilmiş ve soru formu bu
aşamadan sonra hazırlanmıştır. Katılımcılara 2’si açık uçlu olmak üzere toplam
18 adet soru yöneltilmiştir. Soru formu öncelikle 50 kişilik kontrol grubuna
uygulanmış ve düzeltmeler yapıldıktan sonra örneklem grubuna uygulanmıştır.
Elde edilen anket verileri SPSS paket programında analiz edilmiştir.
3.3. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Konya ili Selçuklu ve Meram ilçeleri, Aksaray, Karaman
ve Niğde Merkez ilçelerinde bulunan toplam 954.538 seçmen oluşturmaktadır
(YSK 2013). Bu kapsamda bahsi geçen ilçe merkezlerinde rastgele seçilmiş 539
seçmene anket uygulanmıştır.
3.4. Bulgular
Araştırma kapsamında ulaşılan 539 seçmenden 229 kişi kadın, 310 kişide
erkektir. Kadın seçmenler bütünün %42,5’ini temsil ederken, erkek seçmenlerin
oranı %57,5 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların %53,8 ‘i evli, 37,8’i bekar
ve 8,3’ü dul yada boşanmış olarak gözlemlenmiştir. Katılımcıların yaş dağılımı
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GELİR DAĞILIMI

SAYI

YÜZDE

500 TL ve 750 TL Arası

26

%4,8

751 TL ve 1000 TL Arası

50

%9,3

1001 TL ve 1500 TL Arası

88

%16,3

1501 TL ve 2000 TL Arası

114

%21,2

2001 TL ve 2500 TL Arası

125

%23,2

2501 TL ve Yukarısı

136

%25,2

539

%100

TOPLAM

Araştırmamızda gelir durumu ve eğitim seviyesi açısından bakıldığında
katılımcılarının büyük bir bölümünün orta gelir grubunda olduğu söylenebilirken,
tablo 5’te görüldüğü üzere katılımcıların %70’ten fazlası lise ve üstü eğitim
seviyesine sahiptir.
Tablo 3: Araştırmaya katılan seçmenlerin en son bitirdiği okul türleri

ÖĞRENİM DURUMU

SAYI

YÜZDE

Okur yazar olmayan

5

%0,9

Okur yazar

16

%3

İlkokul

35

%6,5

Ortaokul

39

%7,2

İlköğretim okulu

48

%8,9

Lise ve dengi

205

%38

Üniversite
TOPLAM

191

%35,4

539

%100

Katılımcılara gerek önceki dönemlerdeki hizmetlerden haberdar olmaları
gerekse yaşadıkları ilçelerin sportif hizmet ihtiyaçlarını kavrayabilmeleri açısından
yaşadıkları ilçedeki ikamet süreleri sorulmuş olup; %66’lık bölüm 4 yıl ve daha
fazla süredir ilçede konakladığını belirtirken sadece %5’lik bir grup 1 yıldan az
olarak ikamet süresi belirtmiştir. Çalışmamıza katılan katılımcıların yaşadıkları
bölgede uzun süreli ikamet ediyor olmaları, ilçede sunulan hizmetler hakkında da
daha fazla bilgiye sahip olacakları anlamında yorumlanabilir.
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Tablo 4: Araştırmaya katılan seçmenlerin yaşamlarını sürdükleri ilçedeki ikamet süreleri

Tablo 8: İkamet ettiğiniz ilçe belediyesinin sportif hizmetlerinden memnun musunuz?

İKAMET DURUMU

SAYI

YÜZDE

1 Yıldan az

29

%5,4

1-3 Yıl arası

154

%28,6

4 Yıl ve fazlası

356

%66

539

%100

TOPLAM

Tablo 5’te görüldüğü üzere katılımcılara yerel seçimlerdeki oy tercihlerine
etkili olan hususlar sorulduğunda ise %69,5’lik grup kişi geçmişi, kariyer, siyasi
görüş ve mensup olunan siyasi partinin kararlarında etkili olduğunu belirtirken,
katılımcıların %29,5’i adayın seçim sonrası projelerini dikkate aldığını belirtmiştir.
Ayrıca katılımcılara yerel seçimlerdeki oy tercihlerine ne zaman karar verdikleri
ile ilgili bir soru yöneltilmiş olup %33,6’lık bir bölümden 1 yıldan daha uzun bir
zaman önce cevabı alınırken, %17,4’lük bir kesimden de son 1 yıl içinde cevabı
alınmıştır. Bu durum seçim projelerinden ziyade adayların bile belirlenmediği bir
zaman zarfını işaret ettiğinden katılımcıların çoğunun parti odaklı tercih kararları
verdikleri yönünde yorumlanabilir.
Tablo 5: Yerel seçimlerde, oy tercihinizi etkileyen en önemli husus hangisidir?

SAYI

YÜZDE

Kişi geçmişi ve kariyeri

YANITLAR

136

%25,2

Adayın mensup olduğu siyasi parti

134

%24,9

Adayın siyasi görüşü

110

%20,4

Adayın seçim sonrası projeleri

159

%29,5

539

%100

TOPLAM

YANITLAR

SAYI

YÜZDE

Evet memnunum

242

%44,9

Hayır memnun değilim

166

%30,8

Kararsızım

131

%24,3

539

%100

TOPLAM

Katılımcıların memnuniyet düzeylerinde etkili olan sportif hizmet
faktörlerinden hangilerinin daha fazla etkili olduğunu belirlemek amacıyla,
katılımcılara belediyelerin sunduğu sportif hizmetlerin hangilerinden
haberdarsınız sorusu yöneltilmiş ve herhangi bir hizmetten haberi olmayan
katılımcılara bu soruyu cevaplamayınız uyarısı yapılmış olmasına rağmen bütün
katılımcılar soruya cevap vermiştir. Tablo 9’da görüldüğü üzere katılımcıların
%59,4’ü herkes için spor alanları ve imkanları oluşturmak seçeneğini belirtmiştir.
Tablo 9: İkamet ettiğiniz ilçe belediyesinin hangi tür sportif hizmetlerinden haberdarsınız?

YANITLAR

SAYI

YÜZDE

Herkes için spor alanları ve imkanları oluşturmak.(Park-yürüyüş
yolları-halka açık kurslar vb.)

320

%59,4

Belediye spor kulüpleri aracılığıyla elit sporcu yetiştirmek.

64

%11,9

Semt içi spor salonları ve rekreasyon alanları açmak.

115

%21,3

Amatör spor kulüplerini desteklemek.

40

%7,4

539

%100

Tablo 6: En son oy kullandığınız yerel seçimlerde oyunuzu hangi partiye/adaya vereceğinize ne zaman karar
vermiştiniz?

YANITLAR

SAYI

YÜZDE

Sandık başında

75

%13,9

Seçim günü

55

%10,2

Son 1 hafta içinde

40

%7,4

Son 1 ay içinde

94

%17,4

Son 1 yıl içinde

94

%17,4

1 Yıldan daha uzun bir zaman önce

181

%33,6

539

%100

TOPLAM

Tablo 7’de belirtildiği üzere katılımcılara yaşadığı ilçenin altyapı, imar,
ulaşım, şehircilik ve sosyal hizmetler gibi genel hizmetleri hakkında memnuniyet
durumları sorulmuş; katılımcıların %44,5’i olumlu yanıt verirken %37,8’i
memnun olmadıklarını dile getirmiştir. Aynı soru sportif hizmetler çerçevesinde
yöneltildiğinde katılımcıların %44,9 memnunum derken %30,8’i memnun
olmadığını belirtmiştir.
Tablo 7: İkamet ettiğiniz ilçe belediyesinin genel hizmetlerinden (altyapı, imar, ulaşım, şehircilik ve sosyal
hizmetler) memnun musunuz?

YANITLAR

376

TOPLAM

Tablo 10’da katılımcılara en son oy kullandığı seçimlerde, sportif hizmetlerin
etkisi sorulmuş olup, katılımcıların %41,9’undan olumlu yanıt alınırken
%45,1’inden olumsuz yanıt alınmıştır. Tablo 11’ de sportif hizmetlerin kararlarında
etkili ve kısmen etkili olduğunu belirten 296 katılımcıya, kararlarında hangi
sportif hizmetlerin etkili olduğu sorulmuş ve katılımcıların %52’sinden herkes
için spor alanları ve imkanları oluşturmak cevabı alınırken, %22,2’sinden Semt içi
spor salonları ve rekreasyon alanları açmak cevabı alınmıştır. Tablo 11’de %1’lik
bir kesim olarak belirtilen, diğer seçeneğini işaretleyen katılımcılar ise bazı özel
branşların desteklenmesinin kararlarında etkili olduğunu belirtmiştir. Tablo
12’de ise sportif hizmetlerin oy tercihlerinde etkili olmadığını belirten 246 kişiye
bunun sebebi sorulmuş ve katılımcıların %42,3’ünden Sportif hizmetlerin oy
verme kararıma etkisi yok cevabı alınırken, %32,2’sinden İkamet ettiğim ilçenin
gerçekleştirdiği spor hizmetleri hakkında bilgim yok cevabı alınmıştır. Tablo
12’de görüldüğü üzere diğer seçeneğini işaretleyen %2’lik bir kesim ise sportif
hizmetlerin kararlarında etkisiz olmasının nedenini belirtmemiştir.
Tablo 10: En son oy kullandığınız yerel seçimlerde, oyunuzu hangi partiye yada adaya vereceğinize
karar verirken, geçmiş dönemdeki sportif hizmetleri yada seçim döneminden sonra gerçekleştirilecek
olan sportif içerikli hizmetleri dikkate aldınız mı?

SAYI

YÜZDE

SAYI

YÜZDE

Evet memnunum

240

%44,5

Evet dikkate aldım

226

%41,9

Hayır memnun değilim

204

%37,8

Hayır dikkate almadım

243

%45,1

Kararsızım

95

%17,6

Kararımda kısmen etkili oldu

70

%13

539

%100

539

%100

TOPLAM
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Tablo 11: Oyunuzu kullanırken, kararınızı etkileyen sportif hizmetler nelerdir?

YANITLAR

SAYI

YÜZDE

Herkes için spor alanları ve imkanları oluşturmak.(Park-yürüyüş
yolları-halka açık kurslar vb.)

154

%52

Belediye spor kulüpleri aracılığıyla elit sporcu yetiştirmek.

48

%16,1

Semt içi spor salonları ve rekreasyon alanları açmak.

66

%22,2

Amatör spor kulüplerini desteklemek.

26

%8,7

Diğer...

2

%1

296

%100

TOPLAM

Son olarak katılımcılara, 2014 yılında yapılması planlanan yerel seçimlerde oy
kullanırken sportif hizmetleri dikkate alıp almayacağı sorulduğunda ise %57’ lik
bir bölüm olumlu yanıt vermiştir. Bu durum yerel halkın hizmet beklentisinin gün
geçtikçe alt yapı, imar gibi klasik hizmetlerden tatmin olmayarak sportif hizmet
beklentilerinin de artması yönünde yorumlanabilir.
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Tablo 13’te araştırmaya katılan katılımcıların 2014 yılında yapılması planlanan
yerel seçimlerde oy kullanırken kararlarında sportif hizmetlerin etkili olup
olmayacağı sorusunun yanıtları belirtilmiş olup katılımcıların %57’sinden evet
olur, %26,5’inden hayır olmaz %16,5’inden de kararsızım cevabı alınmıştır.
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%16,5
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4. SONUÇ
Araştırmamızın sonucunda katılımcıların çoğunluğu yerel seçimlerde oy
kullanırken; adayın seçim sonrası projelerini, üyesi olduğu siyasi partiyi ve
kariyer geçmişini dikkate aldığını belirtmiştir. Ayrıca katılımcılar oy tercihlerine
bir yıldan önce karar verdiklerini dile getirmişlerdir. Yerel seçimlerde adayların
belirlenme ve halka duyurulma süresini göz önünde bulundurursak; yerel
seçimlerde de genel seçimlerde olduğu gibi siyasi partilerin etkili olduğu
söylenebilir. Katılımcıların büyük bir bölümü, ikamet ettikleri belediyenin genel
ve sportif hizmetlerinden memnun olduklarını belirtmelerine rağmen, en son oy
kullandıkları seçimlerde sportif hizmetleri dikkate almamışlardır. Bu hizmetleri
dikkate almayan katılımcıların çoğunluğu sportif hizmetlerin kararlarına etki
etmediğini belirtirken bir bölümü de söz konusu sportif hizmetlerden habersiz
olduklarını söylemiştir. Sportif hizmetleri dikkate alan katılımcıların yarıdan
fazlası, kararlarına en fazla etki eden hizmetleri; herkes için spor alanları ve
imkanları oluşturmakla beraber semt içi spor salonları ve rekreasyon alanları
açmak olarak belirtmiştir. Seçmenlerin oy tercihlerine etki etmesi açısından, parti
yada adayların seçim öncesi veya sonrası projelerinde bu tarz hizmetlere yer
vermeleri ve sunulan sportif hizmetlerden halkın haberdar edilmesi konusunda
hassasiyet göstermeleri, oy potansiyellerinin artması yönünde önemli olabilir.
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ÖZET
Kültürel ve tarihi gelişmeler bir bölgenin kalkınmasında büyük önem
taşımaktadır. Güçlü bir tarihsel geçmişe sahip olan Karaman, Anadolu Selçuklu
Dönemi, Beylikler Dönemi ve Osmanlı Dönemi’nde köklü bir gelişim göstermiş
olup, mimari yapıları ile günümüzde de izlerini devam ettirmektedir. Yapılar
incelendiğinde, eserlerin bir kısmı dine, bir kısmı ise eğitime yönelik yapılardır.
Bu yapılar, halen aynı hizmete yönelik işlevselliğini koruması nedeniyle, tarihi
belge niteliğindedir. Karaman’daki dini yapıların ve eğitim merkezlerinin,bölgesel
kalkınmada, toplumlar için önceliği yadsınamaz bir gerçektir. Her türlü gelişimin
eğitimden geçtiğine inanılmıştır. .Tarihimiz incelendiğinde medreselerde yetişmiş
çok sayıda bilim adamı bulunduğu görülmektedir. Geçmişte eğitime büyük
hizmetler veren yapılar, günümüzde, tarih ve kültürün aynası olmuştur.
Karaman şehir merkezinde bulunan, Ak Tekke Camii, Hacıbeyler Camii,
Yunus Emre Camii, Dikbasan Camii, Hatuniye Medresesi gibi yapılar günümüzde
de topluma hizmet eden yapılardır. Gelecek nesillerin de, bu hizmetten
yararlanabilmesi ve tarihe tanıklık edebilmesi için yetkili kurumların yanı sıra,
bizlerin de imkanlar dahilinde kültür mirasımıza sahip çıkması boynumuzun
borcudur. Küreselleşen dünyamızın hızlı gelişimine uyum sağlamak, milli
kültürümüzü tüm uluslara tanıtmak, bize ait olan değerleri gelenek ve
göreneklerimize bağlı kalarak dünyaya duyurmak bizlerin ve gelecek nesillerin
başlıca görevlerindendir.

Seda DİLAY*

Anahtar Kelimeler: Bölgesel kalkınma, Kültür mirası, Karaman, tarihi belge.

GİRİŞ
Günümüz insanını dehşete düşürecek derecede doğru ve gerçekçi gözlemler
yapan mağara insanı, toplu olarak yaşadıkları mağaralardan günümüz mimarisine
ulaşmıştır.
Binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip ülkemizde, birçok uygarlık önemli yerleşimler
gerçekleştirmiş ve bunların birçoğu günümüze kadar gelmiştir. Mimari ve kültürel
zenginlikleri fazla olan ve tanıtım yapan toplumlar da bölgesel kalkınmadan daha
fazla pay almaktadır.
Anadolu coğrafyası, dünyanın mimari ve arkeolojik açıdan en önemli
bölgelerinden biridir. Bizlere düşen, bu değerleri korumak, tanıtımını hem
yurtdışında hem de yurt içinde en iyi şekilde yapmaktır. Yerel ve bölgesel
değerleri gözeten mimarlık örneklerine çağdaş mimarlık örneklerini ekleyerek,
ülkenin mimari varlığının artırılması, yerleşmelerin bu yolla yaşanabilir kılınması
sağlanmalıdır (Kaya 2012).
Geçmişten günümüze değin tarihin yaşatılması için, onun belgesi sayılan ve
tarihe tanıklık eden eserlerin onarımı, restorasyonu ve korunması gerekmektedir.
Tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan uluslar, gelişmişlik seviyesine ulaşan
uluslardır. Günümüzde gelişmiş ülkelerde tarihe, arkeolojiye verilen önem, kent
dokusunda kendisini hissettirmektedir. Tarihi ve kültürel varlıklarımızı korumalı ve
korunması gerektiği bilincini çocuk yaşta öğrenmeli ve öğretmeliyiz.
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Türk Mimarisi özel bir yer tutmaktadır. Yakın zamana kadar genellikle tek tek
eserler üzerinde dururken, bugün konuya daha büyük ölçekte yaklaşılmakta
örneğin, eski bir kentten bu kentin en yalın evine kadar uzanan bir bütünlük
duygusu içinde değerlendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca Türk Kenti - Türk Evi
de yalnız fiziksel görüntüsü içinde düşünülmemekte, oluşumundaki siyasal,
ekonomik, sosyal yapıyla birlikte verilmeye çalışılmaktadır.
Anadolu’daki yerleşmeler, gelenekler, bölgesel veriler, uygulama ilkeleri
ve koşullara bağlı olarak biçimlenirler. Bu oluşum ve biçimlenmede Anadolu
insanının yaşamının ve toplum yapısının etkisi açıkça görülür.
Birçok ülkede turizmin geliştirilmesine yönelik yalnızca geçmiş mimari
değil, günümüz modern mimari de bir araç olarak kullanılmaktadır. Çöküntü
bölgeleri ve gelişmemiş alanlar modern ve teknolojik mimari eserlerle kentlere
kazandırılmakta ve bu alanlar turizm alanına dönüştürülmektedir ( Kaya 2012).
Ülkemizde pek çok ilde kültürel değerler henüz su yüzüne çıkmamıştır. Bu illerden
biri de Karaman’dır. Karaman, yaklaşık 20 yıl önce il olmasına rağmen, bölgeden
uzak birçok kişi tarafından hala Konya‘nın bir ilçesi olarak bilinmektedir. Karaman
adına bu dezavantajı avantaja çevirmek Karaman ili için bir hayli faydalı olacaktır.
Şöyle ki; Konya’ya gelen yüzlerce hatta binlerce kültürel ve tarihi eser gönüllüsünü
aynı vesile ile Karaman’a çekmek hiçte küçümsenmeyecek bir fırsattır. Ancak
kültür elçilerinin aracılığı ile gerçekleşebilecek olan bu fırsatı en kısa sürede
hayata geçirmek gerekmektedir.
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Çok eski çağlardan itibaren birçok yerleşime sahne olan Karaman, batı ve
orta Anadolu ile Çukurova bölgesi arasında ticari ve kültürel açıdan bir köprü
oluşturmaktadır. Karaman’ın bölgesel turizminin kalkınması ve kültürel zenginliği
bu stratejik konumuna bağlıdır. Hatta Karaman’dan geçen birçok seyyah da
seyahatnamelerinde bundan bahsederek, bölgenin sosyal, kültürel, tarihsel
ve turistik değerlerinin üzerinde durmuştur. Eserlerinde, birçok dine ait mimari
yapıların ve önemli yapıtların Karaman’da bulunduğunu ifade etmişlerdir. Örnek
olarak; Evliya Çelebi, Karaman’da bulunan tarihi ve kültürel eserleri incelemiş,
Yunus Emre’nin de Karaman’da olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, Karaman Kalesi,
Aktekke (Mevlana’nın Annesinin mezarının bulunduğu cami) Camii, Nuh Paşa
Camii, Dikbasan Camii, Hacıbeyler Camii, Yunus Emre Camii, Hatuniye Medresesi ve
bunlardan başka daha pek çok cami, medrese, çeşme, han, hamam ve imaretlerden
bahseder. Evliya Çelebi bu tarihi eserlerden bahsederken, Karamanlıların tarihte
yaşantılarını, binlerce evliyanın mevcudiyetini ve Yunus Emre’nin merkadi-nin
(Mezarının) Karaman’da olduğuna dikkati çekmektedir (Dülgerler, 2000).
Karaman’da bulunan tarihsel ve kültürel yapıları dönemlere ve işlevselliklerine
göre sınıflandırmamız mümkündür. Dönemlere göre ayırdığımızda; İslamiyet
öncesi (paleolitik, neolitik, kalkolitik, bronz, demir, Helenistik, Roma, Bizans) ve
İslamiyet sonrası (Anadolu Selçuklu, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi)
olarak incelenmektedir (Anonim, 2013). İslamiyet öncesi döneme ait olarak
Çeşmeli Kilise örneği verilebilir. Günümüzde restorasyonu yapılmış ve ziyaretlere
açıktır (Şekil 1).
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KASIM

Yüzlerce yıllık ulu ağaçlar nasıl doğanın nefes almasını sağlıyorsa, tarihi ve
kültürel varlıklarımız da aynı bu ağaçlar gibi yaşanılan yerlere hayat vermektedir.
Yaşanmışlıkları dile getirmektedir.

2013
KONYA

Türklerin çok değişik coğrafi koşullar, değişik kültür çevreleri içinde, uzun
zaman aralığında oluşturduğu mimari eserler göz önüne alındığında, Anadolu

* Öğr. Gör.. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimari Dekoratif Sanatlar Programı, sdilay@
kmu.edu.tr

Şekil 1. Çeşmeli Kilise.
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İslamiyet sonrası yapıları da, dini yapılar ve sivil yapılar olmak üzere iki sınıfta
incelenmektedir. Bu yapıların bir kısmı şehir merkezinde, bir kısmı ise çevre
bölgelerde bulunmaktadır. Günümüze kadar sağlam kalabilen yapılar halen
işlevselliğini korumaktadır. Zarar görmüş olanları ise belli bakım, onarım ve
restorasyondan geçirilmiştir. Bu yapılar, şehrin dokusunu ve kimliğini koruması
açısından önem taşımaktadır. Ayrıca tarihsel belge niteliği taşıyan bu yapılar,
dışarıdan gelen yerli ve yabancı turistlerin bölgesel bilgi edinmelerinde de büyük
paya sahiptir. Bir bölgenin kalkınmasında sanayi, tarım ne kadar etkili ise, kentsel
özellikleri, mimari dokusu, tarihsel geçmişi de bir o kadar önemlidir. Çünkü
geçmişin izleri bu yapılarda saklıdır. Gelecek nesillere de aktarmak açısından bu
yapılar korunmalıdır.

şehirlerde, turistik bölgelerdeki otellerde Türk hamamı kültürü yansıtılmakta ve
yaşatılmaktadır. Bu kültürü Karaman içinde yaygınlaştırmak bölge kalkınması
için faydalı olabilecek bir etkendir. Resimlere dahi konu olan Osmanlı hamamları,
sadece bu nedenle bile daha etkin hale getirilmelidir.

İşlevselliklerine göre ayırdığımızda da; sivil yapılar; evler, hamamlar, çeşmeler(
Tartan Evi, Hürrem Evi, Nalıncılar Evi, Seki Çeşme Hamamı, Süleyman Paşa Hamamı,
İbrahim Bey Çeşmesi, İmaret Çeşmesi) gibi yapılardır. Dini yapılar ise camiler,
mescitler, medreseler, kiliseler (Aktekke Camii, Hacıbeyler Camii, Saadettin Ali Bey
Mescidi, Tol Medrese, Hatuniye Medresesi, Çeşmeli Kilise) olarak karşımıza çıkar.
Sivil yapılar
Karaman evleri
Türk evi kavramı, Osmanlı evi, geleneksel ev kavramlarını içine alan, yüzyılların
birikimiyle oluşmuş; içinde yaşanan hayatın tasarımını etkilediği, kendine özgü
mimari özellikleri olan bir mesken, konut türüdür. Türk evi çeşitli etkenlerle
oluşmuş, Anadolu insanının sosyal ve kültürel tarihinin en önemli tanığıdır. Bu
bakımdan Karaman, Anadolu’nun konut mimarlığının en eski ve en iyi örneklerine
sahiptir. Tarihi, sosyal - kültürel, ekonomik ve çevresel faktörler Karaman evlerini
oluşturan etkenlerdir. Kullanılan malzeme ve yapı elemanları açısından yöresel
bir özellikler gösterirken, süsleme açısından da dönemsel özellikler taşımaktadır.
Karaman evi kültürünü yaşatmak amacı ile tanıtımının uygun bir şekilde yapılası
gerekir. Geleneksel ev yaşantısını yansıtmak amacı ile de belirli kültürel faaliyetler
düzenlenmelidir (Şekil 2).

Karaman Çeşmeleri
Çeşme denince akla ilk su gelmektedir. Su insan hayatının, hatta tüm canlıların
devamlılığı için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Türk toplumunda çeşmelerin önemi,
diğer toplumlarda olduğu gibi insanların tabi olarak suya duyduğu ihtiyaçtan
kaynaklanmakla birlikte atalarımızın vakfetme ya da hayrat yapma isteğiyle de
bağlantılıdır. İnşası açısından olmasa da, hizmeti itibariyle büyük bir öneme sahip
olan çeşmelerimiz ne yazık ki günümüzde ayakta kalma mücadelesi vermektedir.
İnşa edildiği dönemlerde atalarımızın su ihtiyaçlarını karşılayan bu mimari yapılar,
bulundukları bölgenin birer sembolü, odak noktası ve çevreyi zenginleştiren
bir elemanı olmuşlardır. Ancak, günümüzde hızlı kentleşme, sanayileşme ve
teknolojik gelişmeler bu kültürün unutulmasına yüz tutmuştur. Simge yapılar
olan çeşmeler, kullanım dışı bırakılmış, köreltilmiştir (Denktaş 2000). Karaman‘da
çokça bulunan, ama kıymeti ne yazık ki çok fazla bilinmeyen bu mimari anıtlar,
Türklerin dünyaya tanıtması gereken bir kültürdür. Çeşmelerin de hamamlar gibi
bölge kalkınmasına büyük etki sağlayacağı muhakkaktır. Çünkü geçmişten kalan
tüm kültür varlıklarımız, geleceğe uzanan güçlü köprülerdir. Karaman’da bulunan
İmaret Çeşmesi Şekil 3 de verilmiştir.
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Şekil 3. İmaret Çeşmesi

Dini Yapılar
Camiler, Mescitler, Medreseler

Şekil 2. Karaman Tartan Evi

Karaman Hamamları
Hamam kültürü oldukça eski tarihlere dayanır. Her ne kadar arkeolojik
çalışmalarda farklı dönemlere uzanan hamam kalıntıları bulunmuş olsa da,
günümüz hamamlarına çok benzer işlevler gören, içi ısıtılan, sıcak su akan
binaların yaygın olarak ilk kez M.Ö. 5. yüzyılda Atina’da kullanıldığı kabul edilir
(Topal,2005).
Türk hamamı ise, Osmanlı ya da Türk denince ilk akla gelenlerdendir. Geçmişi
Romalılara kadar uzanan hamamlar, Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri ve
İslam dininin temizliğe verdiği önemle birlikte, kültürümüzde önemli bir yer
edinmiştir. Belki de bu yüzdendir ki, hamama gitmek için bahanesi çoktur
eskilerin Gelin hamamı, damat hamamı, adak hamamı, şirket hamamı, hamamda
kız beğenme gibi bahanelerle hamama gidilir, türlü eğlenceler düzenlenir. Büyük
382

İslam’ın yeni sesi, Mevlana Selçuklu döneminden günümüze kalan en büyük
miras ve onun manevi dünyasıdır. Karaman da, bu ilahi şahsiyete tam 7 yıl
boyunca ev sahipliği yapmış, yaşantısındaki en önemli dönüm noktalarına şahitlik
etmiştir. Bu denli kıymetli ve saygın birinin uzun yıllar kaldığı ve ailesinin çoğunun
mezarlarının Aktekke camiinde bulunması, Karaman’ı sadece bu nedenle bile
yüceltilip, ön plana çıkarmak için yeterlidir. Mevlana’nın dediği gibi: “Gel yine gel,
Ne olursan ol. nasılsan öyle gel.” Ve Yunus Emre’nin de dediği gibi: “Gelene açıktır
kapımız, yiyene helaldir lokmamız.”
Karaman şehir merkezinde bulunan kültürel değer taşıyan dini mimari yapılara
verilebilecek en güzel örneklerden biri Ak Tekke ve Hacıbeyler Camileridir (Şekil 4).

Şekil 4. Aktekke Camii ve Hacıbeyler Camii

383

KARAMAN’DA
KÜLTÜREL VE
TARİHSEL DEĞER
TAŞIYAN MİMARİ
YAPILARIN BÖLGE
KALKINMASINDAKİ
YERİ

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

Saadettin Ali Bey Mescidi, Karaman il merkezindeki tek Anadolu Selçuklu
Dönemi yapılarındandır (Topal,2005). Hatuniye Medresesi ve Türbesi’nin
yakınındadır. Mescit, üzerinde kitabesini muhafaza ederek günümüze kadar
gelen bir yapı olduğundan ziyaretçilerine bilgi verme özelliği taşır.

taşınan revaklı avlulu yapı, hücrelerinin üstünün kubbe ile örtülü olması nedeniyle
Osmanlı mimarisinin etkilerini gösterir. Mermer portalin bordüründeki süslemeler
ise, Selçuklu döneminden Sivas Gök Medrese portalinin süslemelerini daha sade
olarak yineler.

Saadettin Ali Bey Mescidi’ni, Anadolu Selçuklu Dönemi mescit mimarisini,
taş yazıtını koruyarak günümüze kadar gelebilen tek yapı olması nedeni ile
başka yapılarla karşılaştırma imkânı bulunmamaktadır. Bu saygın yapı, Anadolu
Selçuklu Dönem’inin bir belgesi niteliğindedir. O döneme ait bilgiler vermekte
ve görenlerin dikkatini çekmektedir. Plastik sanatların başlıca kollarından olan
taş üzerine işlenmiş kabartmalar, insanlığın varoluşundan beri çeşitli yörelerde
ortaya çıkan önemli konular arasında yer almaktadır (Gündoğdu 2008).
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Diğer bir dini mimari yapı türü ise medreselerdir. Medreseler yapıldığı
dönemlerde eğitime verilen önemi göstermektedir. Karaman da bu yapılara
örnek olarak Karaman şehir merkezindeki Hatuniye Medresesi ve Ermenek’teki
Tol Medresedir (Şekil 5 ve Şekil 6). Karaman Türk dilinin başkenti olmasının yanı
sıra, büyük bir mimari yapı zenginliğine de sahiptir. Bu mimari yapı zenginliği,
Karaman için kültürel ve turistik bir kaynaktır. Tarihi ve kültürel zenginliklerimizi
tanıtabildiğimiz sürece unutulmayız. İşte Karaman’ın merkezinde bulunan ve tüm
görkemiyle ayakta duran bir mimari şaheserdir. Medrese ve türbeden teşekkül
eden bu eser Karaman merkezinde yer almaktadır (Konyalı,1967).

Şekil 6. Ermenek Tol Medrese

Selçuklu Sanatı XIII. y.y. sonuna değin çok önemli eserler verilerek kuvvetle
yaşatılmıştır. Sınırlara yerleştirilmiş olan Türkmen Beylikleri, Selçuklulardan
sonra bağımsızlıklarını kazanarak Anadolu Türk mimarisine canlılık getiren
yapılar vermişlerdir. Böylece XIV. yy. da sanat tarihinde “Beylikler Dönemi” olarak
adlandırılan yeni bir dönem başlamıştır.
Karamanoğulları dönemindeki abideler, kendi bünyesindeki sanat üslubunda
Selçuklu geleneğini sürdürmüştür.

Şekil 5. Hatuniye Medresesi

Hatuniye Medresesi’nin kapısından içeri girdiğimizde sanki zamanda yolculuk
yapacağımız hissine kapılmaktayız. 4500 yıllık bir yolculuk gözümüzün önünden
akıp geçmekte ve bu kültür birikimini geleceğe taşımaktadır.
Karaman’daki mimari yapıların çoğunda sanatın birkaç unsuru; mimari,
yazı, resim ve tezhip sanatları bir arada kullanılmıştır. Aynı dönemlerde böyle
bir geleneğin yaşandığını, günümüze ulaşan abidelerde ve yapılmış olan
araştırmalarda açıkça görebiliriz. Örneğin,”Karaman, İç Anadolu’da tarihi ve
kültürel mirasımızın en yoğun olduğu şehirlerimizden biri olup, kültürel ve tarihi
eserler açısından büyük bir önem taşır” (Diez ve ark.,1955).

Osmanlı’nın mimari sanatı dünya ve İslam Mimarisi içerisindeki yeri büyük
önem taşımaktadır. Osmanlı mimarlık tarihi İmparatorluğun çoklu kültürel
yapısının bilinci ile ve tarihi gelişmeler ile ilişkilendirilerek daha açık bir boyut
kazanmıştır.

Karamanoğulları, medreseleriyle de Selçuklu geleneğini sürdürmüşlerdir.
Emir Musa Bey’in Ermenek’de yaptırmış olduğu Tol Medrese, iki eyvanlı ve revaklı
avlulu bir yapıdır. Ancak portalindeki örgülü kaval silmeleri ve kapı üstündeki
penceresi ile Selçuklu portal düzeninden ayrılır.

Sahip olduğumuz değerler, bizi kültürel ve turistik açıdan tanıtacak ve dünya
çapında bir merkez haline getirecektir. Anadolu gibi bir uygarlıkta her köşesinden
tarihin ve kültürün fışkırdığı, çok katmanlı ve çok renkli bir coğrafyada, geleceğimize
ışık tutacak çok önemli bir kaynağımız vardır ki o da tarihimizdir. Tarih, bir toplum
için geçmiş değil, gelecektir. Tarihi yapılarımız, tarihi belge ve bulgularımız,
insanoğlu ile birlikte yürür ve ilerler. Bu sebeple kırsal ve kentsel kalkınmada tarihi
yapılarımızı ve tarihi değerlerimizi en doğru şekilde tanıtıp, markalaştırmalıyız. Bu

Karaman’daki Hatuniye Medresesi ise, Osmanlı Sultanı I. Murad’ın kızı ve
Karamanoğlu Alaeddin Bey’in hanımı olan Nefise Sultan tarafından 1382’de
Numan bin Hoca Ahmed adlı bir ustaya yaptırılmıştır. İki eyvanlı, sütunlarla
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Anadolu Selçuklu Dönemi’nin etkisi ile Karamanoğulları dönemine ait
mimari yapılarda işlenen taş süslemeler geometrik ağlar, köşeli desenler, kufi
yazı örnekleri görülür. Ayrıca palmet, lotus gibi süslemelere de yer verilmiştir.
Kesme taş geleneği devam etmektedir (Tolga,1989). Bu ayrıntılar dönemin
özelliklerini yansıtmaktadır. Ayrıca bu dönem süsleme sanatı en güzel örneklerini
vermiştir. Hemen hemen tüm mimari yapı türlerinde taş süsleme örneklerine
rastlanmaktadır.

SONUÇ ve TARTIŞMA
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durum ilimize, sadece maddi anlamda değil, manevi anlamda da pek çok kazanç
sağlayacaktır. Zira her tarihsel süreç, kültürel oluşumların, değişimlerin, inançların
ve bilginin göstergesidir. Karaman, günümüzde eğitim alanında hızlı bir şekilde
ilerleyerek, köklü ve güçlü bir tarihe sahip olmasının mükâfatını almaktadır. Bu
ilerlemede ve gelişmede tarih, kültür, inanç ve eğitime verilen önem en büyük
etkenlerdir. Bu kadar genç bir kentin bu denli köklü bir tarihinin olması, geleceğinin
de ne kadar güçlü olacağının ispatıdır. Yeter ki tarihi ve kültürel birikimlerimize
tam anlamıyla sahip çıkıp, koruyalım, tanıtımını en doğru şekilde yapabilelim. Bu
çalışma kapsamında, Karaman’da bulunan farklı dönemlere ait farklı ihtiyaçlar
doğrultusunda inşa edilmiş mimari yapıların önemi ile tarihi, kültürel, turistik
açılardan bölge ve ülke kalkınmasındaki yeri incelenmiştir. Bu nedenle çalışmada,
Karaman’da günümüzde ayakta duran ve üzerinde çalışılan örneklerin varlığını
tespit ettiğimiz bazı cami, medrese, çeşme, hamam ve kiliseler araştırıldı.
Araştırdığımız konuda süsleme malzemesi olarak seçilen taşın, inşaat
için uygulanan teknik ve mimari yapı özelliklerinin, bu yapıların bölgeye ait
karakteristik özeller olduğu saptanmıştır. Bulundukları bölge itibariyle, yapıların
kültürel değer taşıdığı gözler önüne serilmektedir. Bu değerlerin tüm ülkemize,
hatta tüm dünyaya duyurulması, tanıtılması, gün yüzüne çıkarılması ilgililerin
başlıca görevleridir.
Küreselleşen dünyamızda toplumların kültürel kimlikleri, kültürel
zenginliklerinin en önemli göstergelerinden birisidir. Karaman, sahip olduğu
anıtları, eski evleri, mimari yapıları, çağdaş koruma ilkeleri doğrultusunda
koruyup, yaşattığı ölçüde kültürel mirasına sahip çıkarak, tarihi bir kent kimliğini
koruyacaktır. Böylece bölge kalkınmasına da büyük ölçüde katkı sağlayacaktır.
Yapılan bu tip çalışmalar, sadece geçmişimizin kültür ve sanat dünyasını
tanıtmakla kalmayarak, kültür tarihimizin kalıcı olmasına, gelişmesine ve
günümüz sanat akımlarını da etkilemesine yardımcı olacaktır.
Geçmişimiz ve birikimlerimiz bizi yansıtmaktadır. Geleceğimize ayna tutmakta
ve gideceğimiz yolun belirleyicisi olmaktadır. İşte bu nedenledir ki, tarih, kültür,
gelenekler ve yaşanmışlıklar insanoğlunun vazgeçilmez değerlerindendir. Bu
değerlere sahip çıkmak, yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere aktarımını
sağlamak günümüz toplumlarının en öncelikli vazifesidir. Mimari yapılarımız, bize
geçmişi anlatır, yaşananları tüm ayrıntıları ile haykırır. Zamanın kapıları aralanır.
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ÖZET
Turizmin gelişim sürecinde turistlerin hareketleri yoğun olarak ele alınan
konulardan birisi olmuştur. Bununla birlikte turizm gelişimini etkileyen diğer
önemli yön ise, turistleri ağırlayan ve turistik ürün geliştirmede etkin olan
yerli halkın bakış açısı ve turizmle ilgili tepkileridir. Turizmin belirli bir bölgede
gelişiminde yerli halkın rolü gözlerden kaçırılmaması gereken bir ayrıntıdır. Yerli
halkın turizme bakış açısı bu gelişim sürecinin en önemli noktasıdır. Ne kadar
turistik potansiyeli yüksek olursa olsun, yerli halkın katkısı ve izni olmadan
turizmin bir bölgede gelişmesi zordur. Turizmin sürekli değişen yapısı, yerli
halkında turizme olan bakış açısını değiştirmektedir. Bu noktada turizmin
ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin yerli halk açısından değerlendirilmesi
gerekmektedir. Çalışmada, Konya’da turizm gelişimi ve yerli halkın turizme bakış
açısı değerlendirilmiştir. Anket yöntemiyle 269 örneklem üzerinden elde edilen
veriler analiz edilmiştir. Sonuçlara göre, özellikle turizmin ekonomik etkilerinin
daha olumlu yönde algılandığı, diğer etkilerin de yine olumlu yönde olduğu ifade
edilmiştir. Turizmin bu anlamda belki de geçmişe göre yerli halk tarafından daha
kullanılabilir bir sektör olarak algılandığı söylenebilir. Bununla birlikte, analizlerle
yerli halkın turizm açısından beklentileri ve memnuniyetleri de değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Yerel Halk, Turizm Algısı, Turizmin Etkileri

1. GİRİŞ
Butler’in (1980) “Turizm Alanı Yaşam Döngüsü” konulu çalışmasında, turizm
alanlarındaki halkın başlangıçta ekonomik etkileri ve turiste olan sempati
nedeniyle turizme karşı olumlu yaklaşımlar sergilerken, zaman geçtikçe turizmin
ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri üzerindeki şüphelerinin rahatsızlık verici
duruma gelmesi sonucu gelişim sürecinin durağanlaşması ve gerilemesinin
söz konusu olduğunu vurgulamıştır. Butler’e göre, turizmin gelişim sürecinde
yerel halkın turizmin etkileri konusundaki algılarının önemli bir yeri vardır. Yerel
halkın turizm üzerindeki asıl ilgi alanı, turizmin kişisel yaşam alanları üzerindeki
etkileridir. Bir turizm gelişim stratejisinde yerli halkın turizme bakış açısı,
sağlanacak yararlardan ya da kardan çok, turizmin ekonomik, sosyo-kültürel
ve çevresel etkilerinin algılanmasına göre değişkenlik gösterir (Alaeddinoğlu,
2008). Gelenekselleşmiş sürdürülebilir turizm gelişimi anlayışında zaten turizmin
ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin irdelendiği bir dizi değerlendirme süreci
vardır. Bu değerlendirme sürecinde halkın algısı ve tepkileri, sürdürülebilir
turizm gelişimini yönlendiren önemli bir güçtür (Gümüş ve Özüpekçe, 2009).
Yapılan bazı çalışmalarda da, turizm gelişimi için yerel halkın desteğinin önemi
vurgulanırken, yerel halkın turizme olumlu bakış açısının gelişimi hızlandıran
bir nokta olduğu ifade edilmektedir. Turizm gelişimini etkileyen faktörlerden
birisi olarak yerel halk ve yerel halkın turizme bakış açısı, sosyo-kültürel faktörler
olarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler aynı zamanda turizm bilincinin
geliştirmesi gibi konularla ilişkilendirilerek, yönetsel bir konu olduğu da işaret
edilmiştir (Kozak, Kozak ve Kozak, 2010).
Vizyon 2023 Ulaştırma ve Turizm Panelinde (2003) Türkiye’de turizm gelişiminin
güçlü yönleri işaret edilmiş ve “turizmin sosyal ve ekonomik önemini anlamış bir
toplum yapısı” şeklinde bir ifade ile toplumsal katılım ve bakış açısının boyutu
gösterilmiştir. Fakat Türkiye’de 1980’lerde hızla büyüyen turizm sektörünün etkileri
konusunda planlamaya dayalı bir yaklaşım söz konusu olmamıştır. Özellikle bu
etkilerin yerel halkın katılımı ve toplumsal yaşama olan etkileri konusunda çok
fazla girişimde bulunulmamıştır (Tosun, 2001). Geçmiş dönemlere bakıldığında
turizmin olumlu ekonomik etkilerinin sektörü yönlendiren temel gösterge

Topal,C. (2005), Karaman Kültür Envanteri. T.C. Karaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
Anka Ajans, Görürler Ofset, Karaman.
* Yrd. Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi, ybilim@yahoo.com
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olduğu ifade edilmelidir. Ekonomik katkısı baz alınarak uygulanan stratejilerde,
sosyal ve çevresel konulara yönelik değerlendirmeler geri planda kalmıştır. Bu
noktada yeni gelişmelerde turizmin bölge halkına olan etkileri ve bu etkilerin halk
tarafından algılanması konusu ise Türk turizminin tartıştığı birincil konulardandır.
Dokuzuncu Kalkınma Planında (DPT, 2006), yerel insiyatif olarak halkın turizm
gelişimindeki yeri konusuna sıkça değinilmiştir. Yerel halkın turizmin ekonomik ve
sosyo-kültürel faydalarından azami faydalanması, planların yerel halkla paylaşımı
ve şeffaflık, yerel halk ve turizmi birleştiren etkinlikler, yerel halka turizm eğitiminin
verilmesi gibi, yerel halk ve turizm etkileşimine yönelik stratejiler bu kalkınma
planında yer bulmuştur (DPT, 2006). Ülkesel ya da genel çalışmalarla birlikte, yerel
halkın turizme ve etkilerine yönelik algıları konusunda destinasyon bazında hem
sektörel hem de bilimsel çalışmalar da konuyla ilgili katkılar sağlamıştır. Benzer
bir şekilde Konya halkının turizm ve etkilerine yönelik algıları bu çalışmada
irdelenmeye çalışılmıştır. Yapılan anket uygulamasında yerel halk gözüyle
turizmin ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkileri değerlendirilmiştir. İlgili
literatürden örneklerle konunun önemi gösterilirken, alan uygulaması ile birincil
veriler değerlendirilmiş ve elde edilen tüm sonuçlar aktarılmaya çalışılmıştır.

anlaşılır şekilde yapılması ve sürdürülebilir kılınması için) yerel halkın turizmi nasıl
algıladığı ve neler beklediği sorusunun açılımıdır (Alaeddinoğlu, 2007).

2. LİTERATÜR TARAMASI
Turizm endüstrisi, insanın ve insan ihtiyaçlarının sürekli değimine bağlı
olarak değişim ve gelişim gösteren dinamik bir endüstridir. Ekonomik yönüyle
olduğu kadar, sosyal ve çevresel değişme unsuru olarak etkili bir faaliyettir
(Akova, 2006). Çok yönlü etkisi turizmi sadece bu alanlarda etkin bir sektör olarak
değil, günümüzde politik ve siyasi bir takım etkileşimlerde de turizmin rolünü
artırmıştır. Gelişmekte olan bir çok ülkede, turizm önemli bir kalınma aracı olarak
görülmektedir. Turizme olan ilgi bu anlamda her boyutu ile artarken, yönetsel
stratejilerde olduğu kadar, halkın da içinde olduğu sosyal ve diğer çevresel
politikalarda yerini almıştır (Özdemir ve Kervankıran, 2011). Birçok uluslar
arası destinasyonda olduğu gibi Türkiye’de de turizm ile ilgili projelerde halkın
katılımı ön plana çıkarılmaktadır. Murphy’e (1983) göre, hazırlanan bölgesel
turizm planlarında halkın katılımı sağlanmadığında, yine halkın planlara ilişkin
desteği alınmadığında planların uygulanması oldukça güçtür ve genel olarak
bu şekilde uygulanan programların da başarısız olma ihtimali yüksektir. Özellikle
son dönemlerde klasik turizm hareketleri yerine günümüzde turizm arz kaynağı
olarak halkın sahip olduğu kültürel ve sosyal değerler, yine halkın içinde yaşadığı
önemli doğal kaynakların kullanıldığı görülmektedir. bu durumda ifade edildiği
gibi yerel halk ve turizm ilişkisinin daha çok dikkate alınması gerekliliği ortaya
çıkmaktadır.
Yerel halkın turizm ve etkileriyle ilgili algılarına yönelik bir çok çalışmanın
olduğu giriş bölümünde vurgulanmıştır. Halkın turizm gelişiminde etkin rol
aldığı bu çalışmalarda sıkça tekrarlanmaktadır. Yapılan incelemede, turizmin
ekonomik boyutlarının yakın geçmişe kadar yerel halkın bakış açısında daha etkili
olduğu görülmüştür (Tosun, 2001). Tosun ve Timothy (2003) yaptıkları çalışmada,
turizm gelişim politika ve stratejilerinde toplumsal katılımın hayati bir öneme
sahip olduğunu işaret etmektedirler. Araştırmacılara göre “toplum temelliodaklı turizm” anlayışı, turizmin her yönüyle (sosyal, ekonomik ve çevresel)
sürdürülebilirliğinin temelini oluşturmaktadır. Bu anlayışın geliştirilmesi sadece
toplum değil, toplumu yönetenler ve turizm sektöründeki tüm paydaşların da
etkin rolünü gerektirmektedir. Yerel halka sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel
ve siyasal açıdan fayda sağlamak amacıyla yapılan planlama çalışmalarında,
yerel halkın planlamaya katılması teşvik edilmeli ve ne tür bir turizm gelişimi
istediklerini açıkça ifade etmeleri sağlanmalıdır. Ancak bu katılımın sağlanması
durumunda “turizm gelişimi insanların ortak olarak ne istediğini yansıtacaktır”
(Yüksel, 2004). Bu bağlamda öncelikle yapılması gereken (planlamanın doğru ve
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Yerel halkın turizme bakış açısı konusunda son dönemlerde yapılmış bölgesel
çalışmaların varlığı dikkat çekicidir. Bu çalışmalarda daha eski çalışmalardaki
ekonomik bakış açısından farklı olarak, turizmin sosyal ve çevresel etkiler üzerinde
daha fazla durulduğu görülmektedir. Karaman ve Avcıkurt (2011) Samsun’da
yaptıkları çalışmada, turizmin bölgede sosyo-kültürel etkileri ve bun etkilerin yerel
halk tarafından nasıl algılandığını incelemişlerdir. Çalışma sonuçlarında halkın
bakış açısı ile, turizm sosyo-kültürel etkileşime sebep olmaktadır, yerel halkın
aile yaşantısını etkilememektedir, halk ve turistler arasında hoşgörüye sebep
olmaktadır, yöre halkının gelenek ve göreneklerinde değişime sebep olmaktadır,
halkın dini inanışlarına etki etmemektedir, ahlaki değişimlere yol açmaktadır, zararlı
bir takım alışkanlıkların artmasına sebep olabilir, sanat eserlerinin korunmasını
sağlamaktadır, yerel halk tarafından gerekli bir etkinlik olarak desteklenmektedir.
Akova (2006) çalışmasında, yerel halkın turizme ilişkin algılamalarını araştırmıştır.
Ayrıca, yerel halkın özellikleri ile turizmin ekonomik yarar, sosyal maliyet, kültürel
gelişim ve çevreye zarar faktörleri arasında anlamlı farklılıkların belirlemesi ve
yöre halkının turizme ilişkin tutumlarının belirlenmesini amaçlanmıştır. Çalışmada
vurgulanan bir nokta turizmin etkilerinin algılanmasını yönlendiren faktörlerdir.
Bunlar turizm bölgesinin gelişmişlik düzeyi, orada yaşayanların demografik
özellikleri, turizme ekonomik anlamda bağımlı olma, yörenin yerlisi olup olmama
durumu, yaşama süresi vb niteliklere göre değişebilmektedir. Bununla birlikte
araştırmacıya göre literatürde bu değişkenlerle ilgili tam bir görüş birliği yoktur.
Yerel halkın turizmin etkisine ilişkin algıları farklı durumlarda olumlu ya da
olumsuz olabilmektedir. Birçok araştırmada demografik değişkenlerle yerel halkın
turizm etkilerini algılamaları arasında olumlu ilişki saptanırken diğer bazılarında
tam tersi bir durum söz konusu olabilmektedir. Aynı şekilde, bölgede yaşama
süresi ile turizm etkisinin algılanması arasında olumlu ve olumsuz bulgulara
rastlanmaktadır. Hemen hemen bütün araştırmalarda ekonomik fayda olumlu
algılanmaktadır.
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Turizmin yerel halk üzerindeki etkilerini Kuşadası örneği üzerinden inceleyen
Çalışkan ve Tütüncü (2008), turizm ve halk arasındaki etkileşimi çeşitli boyutları
ile işaret etmiştir. Araştırmacılar sonuç olarak, turizmin yerel halk üzerindeki
etkilerini vurgularken, yerel halkın da sürdürülebilir gelişim için turizme bakış
açısının iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini işaret etmiştir. Ayrıca,
araştırmacılara göre turizmin, yerel halka maliyetleri genelde ekonomik faydalar
yüzünden görmezden gelinmektedir. Turizmle ilgili kararlar alınırken bu fayda
ve maliyetler dikkatle incelenmelidir. Turizm gelişmesini, yerel gereksinim, istek
ve sınırlar doğrultusunda yönlendirmek, turizmin toplum içindeki değerini
arttırabilir ve sürdürülebilir bir sanayinin kurulmasını sağlayabilir. Birçok küçük
toplum, başarılı bir turistik gelişme için yetenek ve kaynağa sahiptir. Başarılı ve
sürdürülebilir bir turizm endüstrisi oluşturmak, başarılı ve sürdürülebilir ekonomik
faaliyet oluşturmak gibidir. Alaeddinoğlu (2007) ise, doğu bölgesi için turizmin
kalkınmada etkileri incelenmelidir. Bu amaçla yaptığı çalışmada Van halkının
turizme bakış açısını ele almıştır. Çalışma konusuyla ilgili olarak araştırmacının
ifadeleri ise şöyledir, “yerel halkın turizm konusundaki esas ilgi alanı, turizmin onların
kişisel yaşamları üzerine olan etkisidir. Ancak planlı bir turizm gelişim modelinde
turizm geliştirme stratejisine karşı halkın göstereceği tavır, sağlanacak yararların
algılanmasından daha çok turizmin sosyo-ekonomik, kültürel ve çevresel etkilerinin
algılanmasına bağlanmalıdır” (ss: 1).
Doğan ve Üngüren de (2012) çalışmalarında Isparta halkının turizme yönelik
görüşleri değerlendirilmiştir. Çalışmada, turizmin gelişimi sağlandığında bölgede
ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmenin hızlanacağı ifade edilmektedir. Sonuçlara
göre, yerel halkın yaklaşık yarısı bölgedeki turizm zenginlikleri ve turizm
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potansiyeli bilgi sahibi değildir, yerel halka göre turizm için yeterli altyapı yoktur,
bölgedeki paydaş ve söz sahibi otoriteler arasında işbirlikleri yoktur, tanıtım yeterli
düzeyde değildir, ekonomik olarak önemli getiriler getireceği şeklinde bulgulara
ortaya çıkmıştır. Foça’da halkın turizmin ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel
etkilerine yönelik algısı üzerine çalışan Gümüş ve Özüpekçe (2009), literatür
değerlendirmelerinde turizm bölge halkının ekonomik etkilere olumlu ama
çevresel etkilere ise olumsuz yönde algı uyandırdıklarını ifade etmiştir. Literatüre
dayanan diğer bir noktada araştırmacılar, yerel halk ve turist taleplerinin arasındaki
denge göz önüne alınarak doğal kaynaklar yönünde tartışmaların ortaya çıktığını
söylemektedirler. Foça’daki turizm gelişimi değerlendirilirken, kadın çalışanların
sayısının arttığı, konaklama işletmesi sayısının çok arttığı, dolaylı olarak da eğitim
seviyesinde gözle görülür bir yükselişin olduğu vurgulanmıştır. Çalışmanın alan
araştırması sonuçlarına göre ise, yerli halk turizmin ekonomik etkilerini daha
yüksek oranda olumlu karşılarken, sosyo-kültürel ve çevresel etkilere ilişkin olumlu
görüşler ekonomik etkilerin algılanmasının gerisindedir. Özellikle ekonomik katkı
anlamında yerel halkın turizm gelişimini olumlu yönde karşıladığı ve desteklediği
ifade edilmektedir. Buna karşın tarım sektöründe çalışanların şehirde çalışanlara
oranla daha temkinli tepkiler verdikleri çalışmanın sonuçlarındandır.

yüksektir. Mevlana gibi temel bir ürün üzerinde, alternatif alanların oluşturulması
için gerekli şartlar da mevcuttur. Mevlana müzesi ve anma törenleri, Şems Tebrizi
türbe ve camisi, Çatalhöyük yerleşkesi, Karatay Medresesi, İnceminare, Klistra
antik kenti, Sille, Beyşehir Gölü, Nasrettin Hoca Türbesi ve şenlikleri, Ilgın Termal
tesisleri, Meke gölü, Konya Mutfak Kültürü, Kongre Merkezleri Konya turizminde
çekicilik yaratan önemli kaynaklardır.

Kırsal turizm boyutunda Cumalıkızık Köyünde yerel halkın bakış açısını
değerlendiren Eren ve Aypek (2012), daha küçük olmaları nedeniyle kırsal alanlarda
turizmin etkilerinin daha çabuk ve etkili hissedildiğini ileri sürmektedirler.
Araştırma sonuçlarına göre halk, turizmin olumsuz bir çevresel etkisinin
olmadığını, turizmin yerel kültürü destekleyen bir unsur olduğunu, ekonomik
olarak kısıtlı kaynaklara önemli katkılar sağladığını söylemektedir. Çalışmada
diğer örnek çalışmalardan farklı olarak, turizmin kamu ve özel sektör yatırımlarını
hızlandırdığı bulgusu üzerinde durmaktadır. Turizm işletmelerini açılması yanında
yerel halkın kullandığı yol ve su-elektrik hatlarının büyük oranda iyileştirildiği
araştırma sonuçlarına eklenmiştir. Özdemir ve Kervankıran da (2011) aynı konuda
Afyonkarahisar örnekli bir çalışma yapmışlardır. Turizmin etkileri konusunda
öncelikle bir değerlendirme yapan araştırmacılar sınıflandırmayı şu şekilde
yapmışlardır; çevresel başlıca olumlu etkiler doğal, arkeolojik ve tarihi alanların
korunması, çevre kalitesinin iyileştirilmesi, çevrenin değerinin artırılması, altyapı
olanaklarının geliştirilmesi, çevrenin ön plana çıkarılması; başlıca olumsuz etkiler
su, hava ve gürültü kirlilikleri, görsel kirlenme, katı atıklar, ekolojik bozulmalar
ve biyolojik çeşitliliğin azalması, arkeolojik ve tarihi alanların zarar görmesi ile
alan kullanım sorunlarıdır; sosyo-ekonomik olumlu etkiler ekonomik yararlar,
kültürel mirasın korunması, kültürel değerlerin yenilenmesi, karşılıklı kültürel
değişim; olumsuz etkiler potansiyel ekonomik yararların kaybolması, ekonomi
ve istihdam bozulmaları, aşır ı kalabalık ve yerlilerin ayrıcalıklarının kaybolması,
olumsuz kültürel etkiler ve sosyal sorunlardır. Olumlu ya da olumsuz gerçekleşen
bu değişikliklerden en çok etkilenen kesim ise o bölgede yaşayan yerel halktır.
Bu açıdan araştırmacılara göre yerel halkın bölge turizmine bakış açısı önemlidir.
Gelişmekte olan bir turizm bölgesinde turizmin bölge halkı üzerindeki etkilerinin
olumlu mu, yoksa olumsuz mu olduğunun ölçülmesi o bölgedeki turizmin
gelişmesi açısından önemlidir.

3. SAYISAL VERİLERLE KONYA’DA TURİZM
Konya ve çevresini turizm anlamında ön plana çıkaran yönü inanç ve kültürel
kaynaklarlın varlığıdır. Mevlana markası şehrin en önemli turizm kaynağı
olmakla birlikte, turizm gelişimi anlamında alternatif ürünlerin üretilemediği
bir destinasyon kimliğindedir Konya. Daha çok Antalya – Kapadokya yol
güzergahında günübirlik gezi yapılabilecek bir durak olarak görülmektedir.
Bir çok seyahat acentesi için konaklamaya ihtiyaç duyulmadan gezilebilecek
bir destinasyon imajı vardır. Olumsuz göstergelere karşın yörenin potansiyeli
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• İstatistiki verilere göre, 2012 yılında Konya’yı ziyaret eden yerli ve yabancı
turist sayısı 1.707.156 olarak kaydedilmiştir.
• 2012 yılında Konya’da konaklayan yerli turist sayısı 606.314, yabancı turist
sayısı ise 323.490’dır.
• 2012 verilerine göre, gelen turistlerin milliyetlere göre ayrımında Japonlar
(38,897), Amerikalılar (11,532) ve Güney Koreliler (11,222) ilk üç sırada yer
almaktadırlar.
• Konya destinasyonuna gelen yerli ve yabancı turistlerin geliş amaçları
içinde ilk sırayı Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ilk 3 müzesi içerisinde olan
Mevlana Müzesi’ni ziyaret amacı oluşturmaktadır. 2012 yılında Mevlana Müzesini
1.565.862 kişi ziyaret etmiştir. Mevlana Müzesini ziyaret eden profil genelde günü
birlik ziyaret amacıyla gelen Türk misafirlerden oluşmaktadır. Ucuz hediyelik eşya
alıp, çevre gezisi yapmadan müze gezisi sonrası Konya’dan ayrılmaktadırlar.
• Turizm işletme belgeli otel sayısı 24, yiyecek-içecek işletme sayısı (yatırım
ve işletme belgeli 22, A grubu seyahat acentesi sayısı 84’dür. Turizm işletme ve
yatırım belgeli işletmelerdeki yatak kapasitesi toplam 8483’dür.

4. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır.
Anket içeriği ilgili literatürde kullanılmış genel güvenilirliği ve geçerliliği olan,
turizmin etkilerinin algılanmasına yönelik çalışmalardan elde edilen ölçeklerden
oluşturulmuştur. Anket 2 ana bölümden oluşturulmuştur. İlk bölümde
turizm algılamasına yönelik ekonomik, sosyo-kültürel, çevresel etkilerle ilgili
önermelerden, ikinci bölümde cevaplayıcıların demografik özelliklerine ilişkin
sorular bulunmaktadır.
Anket, Konya merkezde yaşayan, 18 yaşını doldurmuş, önermelere karşı tutum
geliştirilebilecek nitelikte bilinci olan, toplam 269 geçerli örneklem üzerinde
uygulanmıştır. Dağılımın sağlıklı olması yönünde azami gayret gösterilmiştir.
Güvenilirlik analizi sonuçlarına göre genel alfa katsayısı 0,81 değeri ile uygun
sınırlar içinde kabul edilmiştir. Ölçekler bazında en düşük katsayı 0,76 ile
güvenilirlik şartının sağladığı görülmektedir. Anket analizinde SPSS 18 programı
üzerinde frekans analizi ile tanımlayıcı bilgiler elde edilmiştir. Bazı demografik
değişkenlerin algılama farklılığı yaratacağı düşüncesi ile t-testi ya da ANOVA
analizleri yapılmıştır.

5. BULGULAR
Yapılan çalışma bilimsel anlamda teoriden çok uygulamaya dönük, mevcut
durum tespitine yönelik tanımlayıcı bir çalışmadır. Bu nedenle araştırma
sonuçlarında temel frekans analizi ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Cevaplayıcıların
profiline yönelik frekans analizi yapılmış hem dağılım hem de demografik
özelliklerinin tanımlaması yapılmıştır. Değerlendirilen demografik özellikler,
konuyla ilişkilendirilebilecek boyutların tespiti ve yorumu açısından önemlidir.
Analiz sonuçlarına göre cevaplayıcıların % 60,2’sini erkekler, % 39,8’ini kadınlar
oluştururken, % 49,1’lik büyük bir bölüm cevaplayıcı 35-44 yaş aralığında yani
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orta yaş grubundadır. Yaşa göre dağılımda 45-54 yaş grubundaki katılımcılar
% 19,1, 25-34 yaş grubu % 16,1, 18-24 yaş grubu % 12’lik bir çoğunluğu
oluşturmaktadır. Cevaplayıcılar büyük oranda evli (% 84,3) ve çocuk sahibi (%
85,8) aile bireylerinden oluşmaktadır. Eğitim durumları değerlendirildiğinde %
53,5’lik çoğunluk ilköğretim, % 22,3’lik çoğunluk üniversite (önlisans – lisans)
mezunu kişilerden oluşmaktadır. Gelir seviyesiyle ilgili dağılımda ise ilk sırayı
0-1000 tl geliri olan % 42,5’lik çoğunluk oluşturmaktadır. Bununla birlikte % 33,6
lık grup 1001-2000 tl, 2001-3000 tl geliri olanlar ise % 14,3’lük bir çoğunluğa
sahiptirler. Cevaplayıcıların yarısından fazlası (% 51,9) 21 yıldan fazla bir süredir
Konya’da yaşamakta ve tüm katılımcılar içinde % 72,2’lik büyük bir bölüm ise
kendini Konyalı olarak nitelendirmektedir. Dağılım olarak bakıldığında özellikle
cevaplayıcıların büyük çoğunluğunun Konya’nın yerlisi olması, daha dikkatli
ve özenle cevap verme isteğini destekleyen bir özelliktir. Diğer özellikler içinde
sadece erkek cevaplayıcıların daha fazla olması, dağılımda farklılık oluşturabilir.

Tablo 2’de ise turizmin sosyo-kültürel etkilerinin algılanmasına ilişkin
değerlendirme görülmektedir. Sonuçlara göre genel anlamda turizmin Konya’nın
sosyo-kültürel yapısına olumsuz bir etki edeceği algısı ortaya çıkmamaktadır.
Hatta, turizmin kültürel faaliyetleri çeşitlendirmesi noktasında olumlu bir görüş
ortaya çıkmaktadır. Genel olarak turizmin ekonomik boyutları bir çok turizm
merkezinde olumlu yönde algılanır ve eğilim bu yöndedir. Ama sosyo-kültürel
etkiler konusunda çok farklı algılamalar ortaya çıkmaktadır. Bazı bölgelerde
turizm algısını olumsuza çeviren birincil faktör olumsuz sosyo-kültürel etkilerdir.
Araştırma sonuçlarının olumlu yönde çıkması Konya’da turizmin gelişimi için
önemlidir. Literatürde ifade edildiği gibi toplumsal katılım olmadan turizm
gelişiminden bahsedilemez.
Tablo 3: Algılanan Çevresel Etkiler

Önermeler

Ortalama

S. S.

Turizm trafik yoğunluğuna yol açmaktadır

3,9358

1,84011

1,72120

Turizm gereğinden fazla kalabalık yaratmaktadır

3,4618

1,79731

1,72101

Turizm parkların ve yeşil alanların artmasını sağlamaktadır

4,5130

1,86204

4,2264

1,86922

Turizm doğayı tahrip etmektedir

3,1992

1,77335

3,4221

1,67167

Turizm gürültü ve kirlilik yaratmaktadır

3,4157

1,86666

Tablo 1: Algılanan Ekonomik Etkiler

Önermeler

Ortalama

S. S.

Turizm bölgede daha çok iş alanı yaratmaktadır

4,9963

Turizm bölgeye daha çok yatırım çekmektedir

5,0261

Turizm fiyatların artmasına neden olmaktadır
Yerel halk turizm bölgesinde yaşamaktan sıkıntı
çekmektedir

Ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etki algısına ilişkin oluşturulan önermeler
için 7’li likert tutum ölçeği (1- kesinlikle katılmıyorum, 4- ne katılıyor ne de
katılmıyorum, 7 kesinlikle katılıyorum) kullanılmıştır. Tablo 1’de turizmin yerel halk
tarafından algılanan ekonomik etkilerine ilişkin tutumları gösterilmiştir. Buna göre,
yerel halk turizmin bölgeye iş ve yatırım anlamında katkısı olduğunu düşünürken,
fiyatları artıran bir etken olduğunu da işaret etmektedir. Ayrıca, turizmin günlük
yaşantıda ekonomik anlamda sıkıntı yarattığı konusundaki algısı ters yönlüdür
diyebiliriz. Ekonomik etki konusunda bu göstergelere göre halk olumlu yönde
yaklaşım sergilemektedir diyebiliriz. Özellikle turizmin yöreye yatırım çekebilme
özelliği ekonomik anlamda önemli bir olumlu algı oluşturmuştur.

YEREL HALK GÖZÜYLE
KONYA’DA TURİZMİN
ÖNEMİ VE EKONOMİK,
SOSYAL, ÇEVRESEL
ETKİLERİ

Turizmin çevresel etkilerinin halk tarafından algısına ilişkin sonuçlar Tablo 3’de
gösterilmiştir. Çevresel etkiye ilişkin algının olumlu yönde olduğu sonuçlardan
anlaşılmaktadır. Sosyo-kültürel etki gibi, çevresel etki de genelde yerel halkın
hassas olduğu bir konudur. Konya’da çevresel etkiye ilişkin algının olumlu
yönde olması, hatta park ve yeşil alanların artışını sağlayan bir faktör olarak
görülmesi, gelecek için önemli bir sonuçtur. Elde edilen sayısal çıktılarda şu da
ifade edilebilir, olumlu algının boyutu çok yüksek değildir. Değişken durumlarda
farklı çevresel hassasiyetlerin çıkabileceği algısı hissedilmektedir. Sonuçlar genel
olarak ortalama (4-ne katılıyor ne katılmıyorum) değere yakın çıkmaktadır (3,9 –
3,46 gibi). Burada çevresel etki algısının biraz daha hassas bir noktada olduğunu
söylemek mümkündür.

Tablo 2: Algılanan Sosyo-Kültürel Etkiler
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Önermeler

Ortalama

S. S.

Yurtiçinden gelen turistler bölge halkını olumsuz yönde etkilemektedir

3,1203

1,82865

Yurtdışından gelen turistler bölge halkını olumsuz yönde etkilemektedir

3,2759

Turizm kültürel faaliyetlerin çeşitlenmesi konusunda etkili olmaktadır

4,8083

Turizm suç oranını arttırmaktadır

3,0920

1,84161

Turizm toplumdaki şiddeti artırmaktadır

2,8935

1,75940

Turizm kötü alışkanlıkların (alkol, kumar ve diğerleri) artmasına yol
açmaktadır

3,7396

1,92967

Turizm yerel kültürün korunması için olumlu olmaktadır

4,3071

1,76518

Turizm gelenek ve göreneklerimize zarar vermektedir

3,1547

1,78658

Turizm çocuklarımıza ve gençlerimize kötü yönde etki etmektedir

3,1985

1,73257

Görsel ve yazılı medya turizm bilincinin oluşmasında yerel halk
üzerinde etkilidir

4,8788

1,60811

Turizm binaların restorasyonu için olumludur

4,8175

1,65456

Tablo 4: Turizm Sektörüne Dönük Beklentiler

Önermeler

Ortalama

S. S.

Daha çok konaklama tesisi yapılmalıdır

5,0489

1,57620

1,88938

Turistlere sunulan yeme-içme, konaklama gibi hizmetlerin kalitesi
geliştirilmelidir

5,0152

1,71987

1,67920

Bölgenin turizm alanı olarak reklamı yapılmalıdır

5,0602

1,81091

Turistler için bilgi içeren harita ve rehber kitaplar çıkarılmalıdır

5,3383

1,62475

Konyalılarda turizm bilincinin oluşturulması için çalışmalar yapılmalıdır

4,9625

1,68320

Araştırma değişkeni olarak belirtilen etki alanları dışında genel bilgi toplama
anlamında Konya’da turizm gelişim sürecindeki beklenti ve önerilere ilişkin bir
değerlendirme de yapılmıştır (Tablo 3). Sonuçlara göre, turizm işletmelerinin
artırılması, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yerel halkta
turizm bilincinin artırılması yönünde beklenti ve istekler vardır. Verilen bu
tepkiler, yerel halkın turizm gelişimi için olumlu yönde fikirlere sahip olunduğunu
göstermektedir.
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KAYNAKLAR

Tablo 4: Algısal Farklılıklar (T-Testi)

Turizm suç oranını arttırmaktadır
Turizm trafik yoğunluğuna yol açmaktadır
Turizm kötü alışkanlıkların (alkol, kumar ve diğerleri)
artmasına yol açmaktadır
Turizm yerel kültürün korunması için olumlu olmaktadır
Turizm çocuklarımıza ve gençlerimize kötü yönde etki
etmektedir
Turizm doğayı tahrip etmektedir

cinsiyet

N

Mean

Sig.

bayan

106

3,0094

,045

bay

155

3,1484

bayan

105

3,8095

bay

160

4,0188

bayan

105

3,4857

bay

160

3,9063

bayan

107

4,5421

bay

160

4,1500

bayan

106

2,9434

bay

161

3,3665

bayan

105

3,0762

bay

156

3,2821

,042
,004
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Tablo 4’de ise değişkenler arasında anlamlı farklılıkların tespiti için bir
değerlendirme yapılmıştır. Cinsiyet faktörü analize tabi tutulmuştur. Anlamlı
bulunan sonuçların değerlendirmesine göre, sosyo-kültürel etki algılamasında
suç oranını artırma, trafik, kötü alışkanlıklara sebebiyet, çocuk ve gençlere
kötü örnek olma, çevresel etki anlamında doğanın tahrip edilmesi konularında
erkek cevaplayıcıların anlamlı biçimde daha olumsuz algılara sahip olduğu
görülmektedir. Yerel kültürün korunması konusunda ise, kadın cevaplayıcıların
anlamlı olarak daha fazla olumlu algıya sahip olduğu söylenebilir. Genel bakışla
orta yaşlı, eğitim seviyesi çok yüksek olmayan klasik ev reisi erkek bir profilde,
sosyo-kültürel etki konusunda olumsuz algılara sahip olunması normal bir sonuç
olarak ortaya çıkabilir.
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Genel olarak ifade edilmelidir ki, Konya halkının turizmin etkileri konusunda
algıları olumlu yöndedir. Ekonomik etkilere yönelik algı diğer etkilere göre
çok daha yüksek oranda olumludur. Bu birçok literatürde vurgulandığı gibi
beklenen bir sonuçtur. Turizm gelişim sürecinde özellikle gelişmekte olan turizm
merkezlerinde ekonomik boyutunun yerel yönetimlerle birlikte halk tarafından
da beklenen bir sonuç olduğu unutulmamalıdır. Konya’da alternatif bir sektör
olarak düşünülmesi ile birlikte, yatırım çekmek için kullanılması yerel halkın
beklentilerin başında gelmektedir.
Sosyo-kültürel ve çevresel etkilere ilişkin algılar, ekonomik etkiler kadar
yüksek olmasa da, halk tarafından olumlu yönde algılanmaktadır. Çeşitli
örneklerde literatür bu iki etki alanına ilişkin halkın daha tedbirli ve farklı
yönlerde algı oluşturabileceğini işaret etmektedir. Bu iki etki kritik noktalardır.
Ekonomik katkı, çıktıları doğrudan gözlemlendiği için halkın algısını hemen
etkileyebilir. Fakat, sosyo-kültürel ve çevresel etkilerin çok daha uzun vadede
gözlemlenmesi, geçmişteki kötü planlama örnekleri de hesaba katıldığında
halkın farklı algılarının ortaya çıkması da muhtemeldir. Beklenti anlamında yerel
halkın bakışı ise, işletmelerin sayısının artırılması ve pazarlama konuları üzerinde
yoğunlaşmaktadır. Özellikle işletmelerin geliştirilmesi ve yenilerinin açılması
isteği, ekonomik boyutu ile de doğrudan ilişkilendirilebilecek bir algı yönüdür. Bu
noktada, halkın bilincinin ve yaklaşımlarının gelişmiş olduğu düşünülebilir.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı; ortaöğretim öğrencilerinin sosyalleşme sürecinde
beden eğitimi ve spor aktivitelerinin rolünün cinsiyet değişkeni açısından
incelenmesidir.
Araştırmamızın evrenini Karaman il merkezinde yer alan devlet liseleri
oluşturmaktadır.Bu araştırma spor yöneticilerine, beden eğitimi öğretmenlerine,
antrenörlere yararlanacağı bir kaynak sunması, ülkemizde insanların spora bakış
açılarının, toplumsal ve kültürel değer yargılarının yansıtılması ve ülkemizde spor
alanında hizmet götürecek kurum ve kuruluşları yönlendirebilmek açısından
büyük bir önem arz etmektedir.
Araştırmanın sonucunda; Sosyalleşme süreci bazı insanların fiziksel aktivite ve
beden eğitimi ve spor içinde nasıl ilgili olduğunu anlaması için uygun bir yer iken,
bazıları için böyle değildir. Fiziksel aktivite ve beden eğitimi ve sporla ilgili olma
sürecine spor ile sosyalleşme denir. Diğer bazı çalışmalardan elde edilen bazı
bulgu ve araştırmalar bu eğilimi desteklemektedir. Yapılan çalışmanın sonucunda
sporun ilk çağlardan itibaren, toplumlardaki en önemli sosyal olaylardan biri
olduğu, gün geçtikçe önemini arttırdığı ve özellikle yüzyılımızda sosyal ve
ekonomik açıdan dev bir sektör haline geldiği söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Beden Eğitimi; Sosyalleşme; Sosyalleşme Süreci; Spor

Özgür TUNÇALP*
İ.Bülent FİŞEKÇİOĞLU**
Nazmi BAYKÖSE***

GİRİŞ
Bu gün beden eğitimi ve sporun temelini oluşturan hareketleri ilk insanlar,
şartlar gereği hayatlarını sürdürmek için doğal olarak yapmışlardır (Çakmakçı
2001).
Beden eğitimi, insanın toplum kurallarına uygun olarak yaşaması, birbiriyle
olan ilişkilerinin iyi örneğini verebilmesi, yardımsever, insan haklarına saygılı,
dürüst davranması, zeki, ruhsal ve bedensel yapı itibarıyla sağlıklı olmasıyla
bağlantılıdır (Aracı 1999). Beden eğitimi, insanın sosyalleşebilmesi ve kişiliğini
bulup doğru bir çizgi üzerinde yol almasında büyük rol oynar (Aracı 1998).
Spor ise 21. yüzyıl modern toplumunun en yaygın ve etkili sosyal kurumlarından
birisidir. Temel amacı, insanın bedenen, ruhen ve sosyal yönden gelişmesine katkı
sağlamak olan spor, toplumların gelişmesinde de çok etkin rol oynayan sosyal bir
olgudur. Günümüzde bilinçli olarak sporun kitlelere yaygınlaştırılması ve halkın
çağdaş anlamda spor yapması ile toplumların gelişmişliği arasında önemli ölçüde
bir paralelliğin varlığı kabul edilmektedir. Spor, çağımızın modern toplumlarında,
kültürel ve refah düzeylerinin bir göstergesi olarak kabul edilen ve sosyal hayatın
tüm yönlerini etkileyen önemli bir sosyal kurumdur (Çakmakçı 2001).

KASIM

Bu şekilde belirlenen ortaöğretim öğrencilerine, 2010 yılı Nisan, Mayıs, Haziran
ayları boyunca anket uygulanmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak katılan 800 kişiye
uygulanan anketlerden 672’si değerlendirmeye alınmıştır 800 kişiye uygulanan
anketler teker teker gözden geçirilmiştir. Yapılan incelemelerde anketin farklı
bölümlerinin boş bırakıldığı en yüksek değerin işaretlendiği görülmüştür. Bu
nedenle hatalı görülen ve amaca uygun olmayan 128 anket değerlendirme
dışı bırakılmıştır kalan 672 anket içerisinde işlem yapılması kararlaştırılmıştır.
Örneklemin belirlenmesinde İlgili Milli Eğitim Bakanlığının ve Karaman İl Milli
Eğitim Müdürlüğünün 2010-2011 eğitim öğretim yılında ki öğrenci sayıları ele
alınmıştır.
Örneklem grubunu oluşturan liselerin öğrenci sayıları ve anketi cevaplayan
öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Eğitim gördüğü okul

Liselerdeki öğrenci sayısı

Anketi cevaplayan öğrenci
sayısı
94

547

81

Temizel-Ünlü And. Tekn. ve
Bilgisayar Lisesi

466

72

Anadolu Endüstri teknik ve
meslek Lisesi

705

88

Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir.

Anadolu İmam-Hatip ve İmamHat. Lisesi

727

61

Evren ve Örneklem

Fatih Lisesi

551

90

Karaman Lisesi

635

93

Evren:
Araştırmamızın evrenini Karaman il merkezinde yer alan devlet liseleri
oluşturmaktadır.
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Spor kavramının günümüzdeki toplumsal önemini dikkate alarak ortaöğretim
öğrencilerinin beden eğitimi ve spora bakışı ve ne kadar yararlandığı, sonucun da
spor ve sosyalleşme kavramını açıklamak için yapılan çalışma coğrafi anlamda aynı
bölgede bulunan, öğrenci sayıları bakımından birbirinden farklı 8 lise incelenmeye
alınmıştır. Bu liselerin hem sayısal hem de sözel bölümleri olmak üzere beden
eğitimi ve spor dersi bulunan tüm sınıflara, lisanslı olarak okul takımlarında spor
yapan ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce çeşitli kulüplerde lisanslı olarak spor
yaptığı tespit edilen ortaöğretim öğrencilerine uygulama yapılmıştır.

360

Araştırmanın Modeli

396

Araştırmanın örneklemini ise bu evrenden tesadüfî örneklem yöntemiyle
seçilen 8 devlet lisesi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini oluşturulan
devlet liseleri aşağıdaki gibidir.
1. Anadolu Öğretmen Lisesi
2. Anadolu Lisesi
3. Temizel-Ünlü Anadolu Teknik ve Bilgisayar Lisesi
4. Anadolu İmam-Hatip ve İmam Hatip Lisesi
5. Fatih Lisesi
6. Karaman Lisesi
7. Milli Piyango Fen Lisesi
8. Anadolu Endüstri Teknik ve Meslek Lisesi

Anadolu Lisesi

Bu bölümde araştırmanın model, evren ve örneklemi, veri toplama araçları ve
kullanılan istatistikî teknikler üzerinde durulmuştur.

2013
KONYA

Örneklem:

Anadolu Öğretmen Lisesi

Yöntem

14
16

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

Milli Piyango Fen Lisesi
TOPLAM

344

93

4335

672

*Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Öğrencisi
**Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Öğretim Üyesi
***Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans Öğrencisi
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Veri Toplama Araçları
Araştırmada Şahan (2007). tarafından geliştirilen “sporda sosyalleşme ölçeği’’
kullanılmıştır. Ölçeğin geliştirilme aşamasında spor-sosyalleşme konusu ile ilgili
kullanılan ölçekler, Hacettepe kişilik envanteri, sosyotropi, otonomi ölçeği, sosyal
karşılaştırma ölçeği, sosyal tanıma anketi, kendini tanımlama envanteri, kişisel
bilgi formu gibi daha önce uygulanmış çalışmalardan yararlanılmıştır. Oluşturulan
(SSÖ) ölçeği pilot uygulamaya tabii tutulmuş, gereksiz, cevaplayıcı çeldirici ve
anlaşılamayan sorular ya çıkartılmış ya da yeniden düzenlenmiştir.
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Çizelge 3.1’de görüldüğü gibi araştırma örneklemini oluşturan katılımcıların;
%58’i bay ve %42’si bayandır.
Cinsiyet- spor faaliyetlerinde başkaları ile daha kolay iletişim kurarım.

Bu ölçek iki bölümden oluşmaktadır. Ölçeğin 1. bölümünde öğrencilerin kişisel
bilgilerini belirlemeye yönelik (doğum yeri, yaş, cinsiyet vb) 22 soru, 2. bölümde
ise spor ile birlikte sosyalleşme kavramının ortaya çıkmasına yardım edecek 35
soru bulunmaktadır. Ölçek “kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım,
katılıyorum, kesinlikle katılıyorum’’ şeklinde 5 likert tipinde hazırlanmıştır.
Likert tipi ölçekleme, ölçekleme yöntemleri arasında en çok kullanılan ve
kuruluş ve güvenirliliği açısından en kolay olanıdır
Araştırmaya katılan ortaöğretim öğrencileri anketi ortalama 35-40 dakikalık
bir sürede cevaplamışlardır
Sosyalleşme Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirliliği
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Çizelge 3.18’e göre “cinsiyet ile spor faaliyetlerinde başkaları ile daha kolay
iletişim kurarım’’ ifadesi arasında bir ilişki incelenmek istenmiştir. Çizelgede
ankete cevap verenler nispetince düşünüldüğünde bayların spor faaliyetlerinde
başkaları ile daha kolay iletişim kurduklarını söyleyebiliriz.
Çizelge 3.19. Cinsiyet - spor aktivitelerinde kendimi daha özgür ifade ederim.

Konu

Madde sayısı

Cronbach Alpha

Spor ile sosyalleşme

35

0.84

Şahan (2007) tarafından geliştirilen ölçeğin cronbach alpha güvenirlik
katsayısı 0,84 olarak hesaplanmıştır. Cronbach Alpha değerleri sosyal bilimler
için 0,70’in üzeri kabul edilir. Dolayısıyla bu değerler ölçeğin güvenilir olduğunu
göstermektedir (Arseven 2001).
İstatiksel Analiz
Araştırmada betimsel istatistik yöntemlerinden frekans analizi ve descriptive
(tamamlayıcı istatistik) analizleri kullanılmıştır. Gruplar ararsı farkı değerlendirmek
için crosstab (çapraz tablo) karşılaştırmalı istatistik uygulanmıştır.
Ankette yer alan ifadeler öncelikle frekans analizi tabloları ile sunulmuştur.
Özellikle demografik faktörlerin frekans analizleriyle ifade edilmesi aradığımız
sonuçların daha net görülmesine imkân sağlamıştır.
Ankette yer alan ve sosyalleşme ile ilgili olan sonuçlar frekans analizi ve
Descriptive (Tamamlayıcı İstatistik) analizleri ile sunulmuştur. Karşılaştırma
yaptığımız bazı ifadelerde Crosstab (Çapraz tablo) analizi ile de gösterilmiştir.
Descriptive analizi özellikle Likert tipi ölçeklerde elde edilen cevapların ağırlıklı
olarak yönünü belirler ve standart sapmasını verir. (Alpar 2000)

Çizelge 3.19’a göre “cinsiyet ile spor aktivitelerinde kendimi daha özgür
ifade ederim’’ değişkeni arasında bir ilişki incelenmek istenmiştir. Çizelgede hem
bayanların hem erkeklerin kendilerini spor aktiviteleri ile ifade edebildikleri
görülmektedir.
Çizelge 3.22. Cinsiyet - insanlar beni spor aktivitelerinde daha kolay tanıyabilirler.

Amaç; verilen cevaplarda bir anormallik olup olmadığının anlaşılmasıdır.
Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nun
16.10.2009 tarihli ve 022 toplantı numaralı etik kurulu kararına uygun olarak
yapılmıştır.

BULGULAR
Demografik Sonuçlar
Çizelge 1. Cinsiyet
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Cinsiyeti

n

%

Bay

390

58,0

Bayan

282

42,0

Toplam

672

100,0
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Çizelge 3.22’e göre “cinsiyet ile insanlar beni spor aktivitelerinde daha kolay
tanıyabilirler’’ değişkenleri arasında bir ilişki incelenmek istenmiştir. Bu çizelgeye
göre spor aktiviteleri ile uğraşan erkeklerin daha çok bu aktivitelerle tanındıklarını
sosyal çevrelerinin spor aktiviteleri sayesinde arttığını bayanlarda bu durumun
nispeten daha az görüldüğünü söyleyebiliriz.

çocukluktaki spor uğraşı ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Karapınar (1997), Koşu
(1998), Çakmakçı (2001), Çelik (2002), Ökmen (2003), Şahan (2007)’de yapmış
oldukları çalışmalarda sporun sosyalleşme üzerine etkisinin önemli olduğunu
belirtmişlerdir.

Çizelge 3.23. Cinsiyet – hayatımdaki en büyük zevklerden birisi tanımadığım insanlarla spor yapmaktır.
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Çizelge 3.23’e göre “cinsiyet ile hayatımdaki en büyük zevklerden birisi
tanımadığım insanlarla spor yapmaktır’’ değişkeni arasında bir ilişki incelenmek
istenmiştir. Bu çizelgeye göre, insanların tanımadığı bireylerle spor yapma oranı
daha düşük görülmektedir. Bu duruma yalnız kalma duygusu neden teşkil etmiş
olabilir. Çizelgeden de anlaşılacağı gibi bu durum insanların yakın çevresiyle spor
yaptığını göstermektedir

TARTIŞMA SONUÇ
Cinsiyet açısından bakıldığında tam olarak eşit olmasa da daha önce yapılan
alan araştırmalara göre bir denge olduğu söylenebilir. Spor bireyin dinamik
sosyal çevrelere katılımı sağlayan bir sosyal etkinlik olması özelliğinden dolayı
kişinin sosyalleşmesinde önemli bir role sahiptir. Modern toplumlularda sporun
çoğunlukla kolektif bir etkinlik olduğu göz önünde bulundurulduğunda, sportif
faaliyetler aracılığı ile spor ile ilgilenen bireyler değişik insan grupları ile sosyal
ilişkiye girmektedir. Spor, bireyin kendi dar dünyasından kurtularak başka
ortamlarda, başka kişilerden, inançlardan, düşüncelerden insanlar ile diyalog
içinde bulunmasını, onlardan etkilenmesini ve onları etkilemesini sağlamaktadır.
Bu yönü ile sporun, yeni dostluklar kurulmasına, pekiştirilmesine ve sosyal
kaynaşmaya destek sağladığı söylenebilir. Spor sadece spor yapanlar değil izleyici
kitleleri arasında da önemli bir sohbet ve muhabbet konusu oluşturmaktadır
(Çaha 2000).

8. Çelik İİ. Sporun Sosyalleşme Sürecindeki Rolü, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 123023, Yüksek Lisans Tezi, 2002; 11-87.
9. Greendorfer SL. Differencess in childhood socialization influences of women involved in Sport
and women not involved in Sport In M. Kotee(Ed.) The dimension of Sport sociology, Champaign, IL
Leisure Press, 1979; 59-72
10. Karapınar A. Okuyan Ergenlerin Sosyalleşme Problemleri Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 1997; 6-20
11.Koşu S. Sporun Sosyal Bütünleşmeyi Sağlamada Rolü, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Sakarya, 1998; 25.
12. Ökmen AŞ. Okullarda Beden Eğitimi ve Sporun Öğrencilerin Toplumsallaşmasındaki Rolü,
Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 125560,
Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2003; 168-176.
13. Özdinç Ö. Çukurova Üniversitesi Öğrencilerinin Sporu ve Spora Katılımın Sosyalleşmeyle İlişkisi
Üzerine Görüşleri, Ankara Üniversitesi BESYO, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt:III,
Sayı:2, Ankara, 2005;77-84.
14. Şahan H. Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme Sürecinde Spor Aktivitelerinin Rolü Konya
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2007;4-139.
15. Theberge N. Gender and Sport, In: J Coakley and E. Dunning (Ed.) Handbook of Sport Studies.
(London: Sage), 2000.

Ortaöğretim öğrencilerinin Çizelge 3.19 ’da “cinsiyet-spor aktivitelerinde
kendimi daha özgür ifade ederim’’ ifadesinde katılımcıların kendilerini spor
aktiviteleri sayesinde hem erkeklerin hem de bayanların spor ile kendilerini daha
özgür ifade edildikleri görülmektedir. Çalışmamızda Sosyalleşme düzeylerinin
birbirine yakın olduğu söylenebilir. Theberge (2000) ile Abraham (1998) yapmış
oldukları çalışmalarda bayanların spor yoluyla sosyalleşmelerinde erkeklere göre
daha yüksek düzeyde olduğu. Özdinç (2005)’te yapmış olduğu çalışmada ise
spor vesilesiyle, Türk erkeğinin sosyalleşme sürecinin bayanlara göre daha fazla
olduğu görülmektedir.
Sosyalleşme süreci bazı insanların fiziksel aktivite ve beden eğitimi ve spor
içinde nasıl ilgili olduğunu anlaması için uygun bir yer iken, bazıları için böyle
değildir. Fiziksel aktivite ve beden eğitimi ve sporla ilgili olma sürecine spor ile
sosyalleşme denir. Diğer bazı çalışmalardan elde edilen bazı bulgu ve araştırmalar
bu eğilimi desteklemektedir. Greendorfer (1979)’a göre yetişkinlikte spor ilgisinin,
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ÖZET
Yerel kültürün ulusallaştırma çabaları kültürürel birliğin ve dayanışmanın
bir gereğidir. Bu gidiş yörede oluşturulan kalkınma çabalarının da itici gücüdür.
Küreselleşme süreci, kalkınma kaygısı güden KOP Bölgesi için aşılması gereken
bir hedef konumundadır. Her alandaki üretim gelişmiş ülkelerle rekabet
etmek durumundadır. Üretilenin değerlendirilmesi nitelikli insan kaynaklarını
gerektirir. İller arasındanki dayanışma ortak bir tınıda buluşmayı zorunlu kılar.
Bu yönüyle bakıldığında bir bilinçlenme sorunu ortaya çıkar. Kırsalı, kasabalısı,
kentlisi uzlaşmanın yararlarını görmek durumundadır. Aynı yöre insanlarının
öteden beri paylaştıkları geleneksel bir kültürel dokusu vardır. Bu doku
zenginlikler sergilemesine karşın ayrılık ve aykırılıklarıda içermektedir. kBir
konyalı kentleşme sürecinin olanaklarından yararlanmak isterken belli belirsiz
ölçülerde yabancılaşma sanılarını çekmektedir. Bu sanı bir yandan kentli olmayı
zorlaştırırken, öte yandan yabancı ülke kültüründen etkilenmekte ve kültürel
yabancılaşma ile çelişmektedir.
Sağlıklı bir kalkınmanın temel öğesi, güçlü bir kültürlenmeden geçer.
Bunun en kestirme yolu kültürü ulusallaştırmaktır. Artık özgün olan yerel kültür
o özelliğini yitirmektedir. Sosyolojik anlamda kültürel bütünleşme ‘’hemşeri’’,
‘’köylü’’, ‘’kasabalı’’ olmayı bırakabilmenin yollarını öğretmelidir. Yurt dışında
çalışan bir kululu ne kululu ne de Norveçlidir. Fransa ya yerleşen bir nevşehirli
ne avanoslu nede fıransızdır. Arabesk kimlikler ve arabesk kişilikler oluşmuştur.
Temel formül şu olabilir.

Ali GÜLER*

Yerel kültür – Ulusal kültür – Evrensel kültür. Aynı yöre insanları arasında bile
hoşgörü ortak tınıda buluşma, inançlarında karşıtlıklar içinde olmama beklentileri
yeterince giderilmiş değildir. Bu bildiri aşağıdaki soruları yanıtlamak planlaşmıştır.
• KOP Bölgesi yerel kültürün çeşitliliği tüm yakınlığa rağmen kalkınmada bir
zihniyet yaratabilir mi?
• Zengin halk kültürünün varlığı doğal olarak farklılık yaratmaktadır. Bu
değişimi güçleştirir mi?
• Türk toplumunun en belirgin özelliği ‘’hemşerilik’’ duygusunu yaşanmasıdır.
Kentler oluşturulan ‘’hemşeri’’ örneklerin kaynaşmayı ve ortak tavrı engeller mi?
• Köyde, kasabada teknolojik gelişme ‘’kültürel gecikmeyi’’ yol açmaktadır. Aynı
kent yaşayanları kalkınmadan yana itici bir güç olarak birleştirme şansı var mıdır?
• Gelenekte kültür birliği ‘’şive’’, ‘’ ağız’’, ‘’ diyalekt’’, ‘’ mutfak kültürü’’, ‘’müzik’’
sağlanabilecek mi?
• Kültürel özün yabancılaşması nasıl engellenir?
Anahtar Kelimeler:
Gecikme.

Yerel Kültür, Ulusal Kültür, Ulusallaştırma, Kültürel

1. YEREL KÜLTÜRÜ UZLAŞTIRMA ÇABALARI
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Yerel kültürün ulusallaşması Türk toplumunun temel kaygılarında biridir. Yerel
kültür aslında ulusal kültürün temelidir. Otantik yönü ile ulusal kültürü besleyen
kaynaktır. Ancak bu kaynağın yönü zaman zaman değişik yollara sürüklenmek
tehlikesi ile karşı karşıya kalır. O zaman ulusal kültür bir yönüyle temelden yoksun
bırakınmak durumuyla karşı karşıya kalabilir. Yoksunluk kopukluklara neden
olabilir.

2013
KONYA

Yerel kültürün ulusallaştırma çabaları kültürel birliğin ve dayanışmanın bir
gereğidir. Bu gidiş yörede oluşturulan kalkınma çabalarının da itici gücüdür.
x Prof. Dr., Mevlana Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, aguler@mevlana.edu.tr

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

Küreselleştirme süreci, kalkınma kaygısını güden KOP bölgesi için aşılması gereken
bir hedef konumundadır. Üretileni değerlendirilmesi bitelikli insan kaynaklarını
gerektirir. İller arasında ki dayanışma ortak bir tınıda buluşmayı zorunlu kılar. Bu
yönüyle bakıldığında bir bilinçlenme sorunu ortaya çıkar.
1.1 Halkın Bilinçlenme Sorunu
Halkın bilinçlenmesi öğrendiklerine bağlıdır. Kişilik öğrenilenlerle bütünleşir
ve olgunlaşır. Bunun için yapılabilecekler şunlardan oluşabilir
• Kendi kültürü küçümsenmeden öğretilmelidir. Burada medyaya büyük göre
düşüyor. Kültür politikası bir devlet politikası olarak eğitim politikasıyla birlikte
yürütülmelidir. Kültürü yozlaştırarak dokunanlara dokunmalıdır.
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• Yerel kültür ve onu yaşayanlar gösteri amaçlı da olsa horlanmamalıdır.
Öyküde, tiyatroda, eğlencede, gülmecede etik kurallar göz önünde tutulmalıdır.
Öteden beri var olan bir aşağılık karmaşasında tez elden kurtulmadır. Örneğin;
çok sesli Klasik Batı müziğini dinlemek ve dinletmenin çağdaş bir zihniyet olduğu
yanlışlığına insanlarımız inandırılmamalıdır. Müzik dili evrenseldir. Bu batı müziği
olur, Toroslar’ da bir çobanın kaval sesi olabilir. Bir sürüdeki çanlardaki ahengin
mehtaplı bir gecede bir koyda uzakta dinlemek olur. İnsanlar da onu bir şekilde
taklit ederek yansıtıyorlar. Bu yansıtma işi bulunduğu ortamda değerlendirilmelidir.
Olup biteni, yaşananları yeniden yaşatmak özle çelişmediği sürece anlamlıdır.
• Kültüre yapılacak en büyük katkı özü zedelemeden geliştirmektir. Bu
geliştirme yeni bir biçim verme ve güzelleştirmekten öte bir anlam taşımaz.
Kırsalı, kasabalısı, kentlisi uzlaşmanın yararlarını görmek durumundadır. Aynı
yöre insanlarının öteden beri paylaştıkları geleneksel bir kültürel dokusu vardır.
Bu doku zenginlikler sergilemesine karşın ayrılık ve aykırılıkları da içermektedir.
Bir konyalı kentleşme sürecinin olanaklarından yararlanmak isteken belli belirsiz
ölçülerde yabancılaşma sancılarını çekmektedir. Bu sancı bir yandan kentli olmayı
zorlaştırırken öte yandanyabancı ülke kültüründen etkilenmekte ve kültürel
yabancılaşmayla tanışmaktadır.
1.2 Yerel Kültürün Ulusal Kültür Bünyesindeki İşlevi
Ulusal kültür yerel kültürü içerir. Yerel kültürden yoksun bir ulusal kültürden
de söz edilemez. Yerel kültür ulusal kültür bünyesinde aşağıdaki işlevlere etkin
olarak sahiptir.
• Yerel kültür otantiktir. Katıksızdır. Yabancılaşmamıştır. Saftır. O yöre
insanlarının yaratma gücü ve yetilerinin sonucudur. Çoğunlukla işleyişi bulunduğu
yerin kalıplarıyla sınırlıdır. Onunla ilk tanışanlarda belirli davranışlar iki biçimde
oluşabilir. Birinci guruptakiler bunu ilkel kültür olarak görür. Yerinde durmasını
daha doğru olacağına olan inancını dile getirirler. Kendilerini haklı bulma
çabasında olduklarına inandırırlar. Örneğin; İstanbul’daki kültürel değişimin bir
anlamda da kirlenmenin ‘’ lahmacun kültürü’’ oluştuğunu varsayarlar.(2)
• İkinci anlayışta olan insanlar, Yerel kültürün zenginliğine ulusal kültüre
taşımanın yararlarını görmüşlerdir. Bu yararlar otantik değerlerin ulusallaşmasını
sağlamıştır. Sınırlı olsa da büyük kentlere göç eden insanlar beraberlerinde
kültürlerinide getirmişlerdir. Yani yaşama biçimlerini kentlere taşımışlardır. Gerçi
otantik kültürleri ‘’ arabeskleşmiş’’, kirlenmiş olsa da kentlerle dirlik içerisinde
olmasa da komşuluk ilişkilerini sürdürmüştür. Kent soyluların doğal olarak
rahatları kaçmıştır.(3) Ancak ulusal kültür boyutunda bakıldığında yerel kültür
bir pınar gibi ulusal kültürü beslemiştir. Besliyorda; türküler, halk oyunları, halk
sanatçıları, halk mutfağı kısacası tüm antropolojik ve etnolojik unsurlar ulusal
kültürü beslemeye hazır durumdadır. Ancak, bu alan çalışanlarının bundan
yeterince yararlandığını söyleme olanağı yoktur. Toplumsal yapı araştırmaları,
müzik derlermeleri ve benzer çalışmalar kaynağına gidilmeksizin büyük kentlerde
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değişime uğramış örnekleri üzerine yapılmaktadır. Gece kondudaki hiçbir kültürel
unsur saf otantikliği vermez. Araştırıcılarımızın yanılgısı burada yatıyor.
• Eğer yerel kültürün ulusal kültür içerisinde ki işlevi görülecekse yerinde
görülmelidir. Ekolojik olarak saptanmıştır ki kafesteki keklikle doğadaki kekliğin
ötüşü bile farklıdır. Ses uzmanı bunu kafes yerine ‘’Meteriste’’ izlemelidir. Yerel
kültürde kaynağını alan binlerce türkü notaya alınmıştır.(4)
Sağlıklı bir kalkınmanın temel öğesi güçlü bir kültürlenmeden geçer. Bunun en
kestirme yolu kültürü ulusallaştırmaktır. Artık özgün olan yerel kültür, o özelliğini
yitirmektedir. Sosyolojik anlamda kültürel bütünleşme ‘’hemşeri dernekleri’’,
‘’hemşeri’’, ‘’köylü’’, ‘’kasabalı’’ olmayı bırakabilmenin yolları öğretilmelidir.
1.3 Halkın Bilinçlenmesindeki Yerel – Ulusal Kopukluk Hangi Olumsuz
Sonuçlara Yol Açar
Halkın bilinçlenmesi yurttaşlık bilincine bağlıdır. Bu kültürün tanınması
yanında yasal bilinçlenmeyi de kapsar. Bu anlamda tanımak bilmektir. Bilinmezlik
durumu kopukluk yaratır. Kopukluk, ayrılık, farklılık, duygularını törpüler. O
zaman ‘’ şehircilik’’, ‘’bölgecilik’’ gündeme gelir. Bu ise her türlü parçalanmışlığa
gebe bırakır.
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• KOP Bölgesi yerel kültürünün çeşitliliği ve yakınlığı kalkınmada ortak bir
zihniyet yaratabilir.
• Zengin halk kültürünün varlığı doğal olarak farklılık yaratmaktadır. Bu
değişimi kolaylaştırabilir.
• Hemşehri dernekleşmelerinin kemikleşmesi önlenmelidir. Bu durağanlığı ve
kendi içine kapanmayı önlemesi için siyasal bir girdaba sokulmamalıdır.
• Kültürel özün yabancılaşmadan arındırılması için taklit sürecinden
uzaklaşılmalıdır. Var olmanın özü üretici olmaktan geçer. Tüketim toplumunun
önemli sorunu olan bekle gör ve üretileni tüketelim mantığından uzaklaşılmalıdır.

KOP BÖLGESİ
YEREL KÜLTÜRÜNÜ
ULUSALLAŞTIRMA
ÇABALARINDA
DEĞİŞİM VE
YABANCILAŞMA
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1.4 Yerel Kültürün Ulusallaştırımaması Toplumsal Dengesizliklere Yol
Açar
Toplumda küreselleşme adına değişimden söz edilmektedir. Küreselleşmeye
giden yolun temel formülü şu olmalıdır: Yerel Kültür - Ulusal Kültür - Evrensel
Kültür. Demekki ulusal kültüre ulaşmada evrensel kültür içinde erimeden kalma
olanağı zor görünüyor. Bu sadece kültürün evrenselleşme sorunu da değildir.
Ulusal kimliğin bir var oluş sorunudur. Evrensel kimliğe karşı ulusal kimlik
nasıl korunacaktır? Kimliğini koruyamayan bir toplum kültürünü asimilasyona
uğratmadan nasıl koruyacaktır? Bunun bir yanılgı olduğunu vurgulayanlar da
vardır. Bunlara göre‘’ulusal devlet’’kavramı dönemini tamamlamıştır. Ulusal birliğin
teminatı olan ulusal devletin varlığını yadsıyanlar ülke dirliğini koruyamazlar.
Yerel kültürün kendi başına kalması ya da bunun patalojik boyutta bir etnik yapı
olarak algılanması üniter devlet yapısını zedeler.(5) Eğer kültür ulusallaşmazsa
yerelden evrensel kültürün girdabına her insan bir ‘’arabesk’’ kimlikle tanışabilir.
Yurt dışında çalışan Kululu ne Kululu ne de Norveçlidir. Fransa’ya yerleşen bir
Norveçli ne Avanoslu ne de Fransız dır. Ulusallaştırılamayan yerel kültür ayrıca şu
dengesizliklere de yol açar.
• Dil fakirleşir. Her diyalekt ya da şive ayrı bir yapı olarak algılanırsa dil kirlenir.
Bilimsel düşünce boyutunu yitirir.
• Derleme sözlüklerinde on binlerce yöresel kavram atıl durumdadır. Bunların
Türk diline kazandırılması dili zenginleştirir. Yerel boyutta kalan binlerce melodi
unutulup yok olma tehlikesini yaşıyor.
• İnsanlarımızın düşmanca tutum geliştirmeleri önlecekse bu da yerel kültürün
ulusallaşmasına bağlı olduğu bilinmelirdir.
1.5 Ulusal Kültürün Evrensel Kültür Olarak Algılanması
Ulusal kültürün evrensel olarak algılanması Türk kültürünün ivedi sorunudur.
Ulusal kültürün evresel olarak algılanması kültürlenme sürecinin tüm yurttaşlarca
bilinmesine yönelik bir kültür politikasının işlerliğine bağlıdır. Türk aydını kendi
kültürünü tanımak ve işlemek zorundadır. Batılı gibi yaşayıp Türkün yaşama
biçimini araştırma olanağı olmaz. Her aydın ve bilim adamı fiziki yapısı yanında
zihniyle de Türkiye’de olduğunu kabul etmelidir.
KOP Bölgesi insanların ortak bir tınıda buluşabilmesinin kalkınmanın itici gücü
olabileceği varsayılabilir. Ayrıca şu esasların dikkate alınması önem taşır:
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ÖZET
Rekreatif faaliyetler içinde toplumun her kesiminden insanlar bir arada
bulunabilmektedir. Modern hayatta değişik birçok faktör insanları birbirinden
ayırmaktadır. İnsanlar ırk, milliyet, din, mezhep, sosyal konum, eğitim, kültür ve
ekonomik farklılıklar ile çeşitli gruplar oluşturmaktadır. Bu gruplar arasında farklı
şiddet derecelerinde olan sürekli bir çatışma, toplumların huzurunu bozan temel
sebeplerden biridir.
Rekreasyon faaliyetleri gruplar arsındaki bu çatışmanın azalmasında önemli
rol oynamaktadır. Rekreatif aktivitelerde sosyal, ekonomik ve eğitim farklılıkları
ortadan kalkar ya da önemsizleşir. Farklı gruplardan insanlar ortak zevkleri
doğrultusunda bir araya gelirler ve ortak faaliyetlerde bulunurlar. Bu faaliyetler,
farklı gruplardan olan bu insanların birbirlerini tanımalarına, dostluklar
kurmalarına, ortak amaçlar etrafında çalışmalarına imkân hazırlar. Bu durum
farklılıkları önemsizleştirmekte, nitelikli ilişkiler ile toplumun hoşgörüsünü
arttırmaktadır.

Ezgi ERTÜZÜN*
Bülent FİŞEKÇİOĞLU**

Değişen ekonomik şartlar ile kentler plansız yapılaşma ve gecekondularla
kuşatılmış, kentin ihtiyacı olan yeşil alanlar yerine bloklaşmış yapılanmalara
müsade edilerek, kentler yaşanması imkansız betonarme yığınlar haline
getirilmiştir. Böylece; rekreatif faaliyetlerin yapılacağı yerler kısıtlanmış ve dolaylı
olarak insanların stres atacağı yerler ekonomik şartlara bağlı olarak ta farklılaşmıştır.
Günümüzde stresli, birbirinden çok farklı, ortak bir paylaşımı kalmamış kişilerin
oluşturduğu farklı bir kent-toplum profili doğmuştur. Kentliler şehir ortamından
uzaklaşarak kırsal bölgelerdeki rekreatif alanlara yönelmeye başlamıştır.
Kırsal rekreasyon alanlarına artan talep, bölgede yaşayanları ekonomik, sosyal,
kültürel ve istihdam açısından etkilemektedir. Kırsal alanların rekreasyon amaçlı
kullanılması, bölgede yaşayan insanların refah seviyesini yükseltmek için önemli
bir kaynak oluşmaktadır. Bu çalışmada, rekreasyon kavramı ve kırsal alanlarda
yapılan rekreatif etkinliklerin bölge halkına etkisi literatür ışığında tartışılmıştır.
Yöre halkının kendi kültürünü sergileme, tanıtma, paylaşması yanı sıra,
özellikle uzun vadede, rekreasyon amaçlı bölgeye gelen ziyaretçi profili de bölge
halkını, kültürel ve ekonomik anlamda etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Sportif Rekreasyonel Aktiviteler, Kırsal
Kalkınma

GİRİŞ
Kentsel mekanlarda yaşanan baskılar, ulaşım problemleri ve çevre sorunları
insan hayatını tehdit eder duruma gelmiştir. Bu olumsuz etkiler ve sonuçları,
modern teknoloji ile önlenemediği gibi, eski haline dönüştürülmesi de olası
değildir. Nitekim insan elinin değmediği mekanlar her geçen gün biraz daha
azalmakta ve bu nitelikteki alanların önemi giderek artmaktadır.
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KASIM

Sanayileşme ile ortaya çıkan çevresel sorunlar, hava, su vb. gibi kirlilikler ve
trafik sorunu gibi diğer faktörlerin insan sağlığına olumsuz etkileri, insanların
doğaya çıkma, doğa etkilerine katılma, diğer rekreasyonel faaliyetlere yönelme
ihtiyacını arttırmaktadır (Karaküçük, Gürbüz, 2007).

2013
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Rekreatif etkinlik alanları, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 5 grupta
toplanarak etkinliklerin listesi çıkartılmıştır (KTB, 1989). Buna göre rekreatif etkinlik
alanları: 1. Deniz ve Kum: Kanoculuk, Deniz motorları, Yüzme, Zıpkınla balıkçılık,
Yatçılık, Rüzgar sörfü, Dalgıçlık, Kürekçilik, Su kayağı. 2. Dağcılık, Kış sporları:
Dağcılık, Buz dansı, Kaya tırmanışları, Kar futbol, Buz festivali, Buz heykel traşçılığı,
* Öğr. Gör. Dr. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu-Rekreasyon Bölümü, ezgiulker@selcuk.edu.tr
** Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu-Spor Yöneticiliği Bölümü, bfisekcioglu@selcuk.edu.tr
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Alp kayağı, Kuzey disiplini kayak, Yelkenli kayak. 3. Tabiat ve yeşil turizmi: Arıcılık,
Botanik, Gençlik kampları, Avcılık, Madencilik, Nehir yolculuğu, Hayvan eğiticiliği,
Çiftçilik, Jeoloji, Ornitaloji, Hayvan gözetleme ve izleme, Balıkçılık, Salcılık. 4.
Sosyal hayat ilişkileri: Bowling, Müzik festivalleri, Briç, Sıcak hava balonculuk,
Paraşütçülük, Sağlık çiftliği, Paten, Tenis, Okçuluk 5. Kültür, sanat ve elişleri: Uçak
modelciliği, Antikacılık, Çiçek tanzimi, Astroloji, Astronomi, Mücevher yapma,
El işleri, Nakış, Sinema, Video, Modern dans, Klasik dans, Satranç, Makrame,
Kuklacılık, Müzik, Fotoğrafçılık, Heykelcilik vb. (Karaküçük, 1997).
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Yukarıda sıralanan rekreatif aktivitelerin büyük bölümünü kapsayan kırsal
rekreasyon alanlarına artan talep, bölgede yaşayanları ekonomik, sosyal,
kültürel ve istihdam açısından etkilemektedir. Kırsal alanların rekreasyon amaçlı
kullanılması, bölgede yaşayan insanların refah seviyesini yükseltmek için önemli
bir kaynak oluşmaktadır. Bu durum gelişme sürecindeki ülkemiz için problem
alanı oluşturmaktadır.
Bu çalışmada; boş zaman ve rekreasyon kavramları, kırsal alanlarda yapılan
rekreatif faaliyetler ve bölgede yaşayan insanlara etkisi incelenecektir.
Kırsal Alanlarda Yapılan Rekreatif Faaliyetler
Ülkemizde genel olarak kırsal alanlar il ve ilçe merkezleri dışındaki üretime
kaynak teşkil eden alanlar olarak tanımlanmaktadır. Nüfusumuzun yaklaşık %
35’i kırsal alanlarda yaşamaktadır. Kırsal alanları; kırsal yerleşik alanlar (belde,
köy, mezra ve oba v.b.) ve bu yerleşik alanları da barındıran kentsel alanlarında
dışında kalan bütün araziler olarak tanımlayabiliriz. Kırsal yerleşimler bu kırsal
alanlardaki düşük nüfuslu yerleşimlerdir. Kırsal alanı, kentsel olmayan araziler
olarak tanımlamak da mümkündür. Kentsel alan bir yoğunluklar alanıdır.
Ekonomik güç burada organize olur. Kırsal alanların ortak özelliği ise ekonominin
tarım ve hayvancılığa dayanması, nüfus yoğunluğunun düşük olması, gizli işsizlik,
gelir azlığı, geniş aile yapısı ve sosyal ilişkilerin geleneklere göre yürütülmesidir
(Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2008).
Yurdumuzda hemen her kentin uzun yıllardan beri bilinen bir mesire yeri
bulunur. Halk hafta sonu tatillerini çoğunlukla buralarda geçirir. Eski adı teferrüç
yeri, seyrangah adı verilen bu sahalardan büyük mesire çayırlarında at koşusu,
cirit, güreş ve benzeri spor yarışmaları yapılırdı.
Kırsal alanlarda yaşam ve ekonomik faaliyetler önemli ölçüde doğal
kaynakların doğrudan kullanım ve değerlendirilmesine bağlıdır. Daha çok basit
rekreasyon tesisleri bulunan ve dağ sporu, kayak veya yüzme gibi sporlara imkan
veren yörelerdir. Kırsal alanlarda uzun doğa yürüyüşleri için köy yolları ve patikalar
kullanılabilir. Avrupalı için kırsal yollar, birer doğal ve kültürel mirastır. Çünkü
onların; doğal, ekonomik ve kültürel kimlikleri vardır. Bu nedenle Avrupa’nın pek
çok ülkesinde uzun doğa yürüyüşleri çok iyi organize olmuştur. Yürüyerek veya atlı
gezilerin, özellikle Avusturya, İsviçre, Fransa gibi dağlık bölgelere sahip ülkelerde
turistlerin tatillerinin vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini görmekteyiz
(Soykan, 2000).
Ülkemizde de son yıllarda bazı seyahat acenteleri ve bağımsız örgütlenmeler
Aladağlarda, Toroslarda, Kaçkar Dağlarında, Kaz Dağında, Kapadokya’da, İzmitGölcük, Yalova, İznik, Sakarya-Akyazı, İstanbul-Şile- Ağva, Dilek Yarımadası, Bafa
Gölü, Fethiye vb.nin çevresinde trekking turları düzenlemektedir. Bunun yanı sıra
kış aylarında kayak sporuna ilgi duyan insanlar boş zamanlarında Uludağ, Erciyes,
Ilgaz, Kartalkaya gibi dağlık bölgelere çeşitli organizasyonlar ya da kişisel olarak
katılmayı tercih etmektedirler.
Kırsal rekreasyon alanları kent insanına doğal çevreyi en iyi sunabilen
alanlardır. İnsanlar bu tür alanları, temiz hava, sessizlik, doğanın görsel çekiciliği
ve bunun gibi nedenlerle tercih etmektedirler. Özellikle orman alanları, ağaçlık
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alanlar, su kıyıları ve plajlar; kamping alanları, dağcılık, su sporları, avcılık, yüzme,
doğa araştırması gibi aktiviteler için yoğun olarak kullanılan kırsal rekreasyon
alanları, genellikle ekonomik açıdan sorunlu kent halkına masrafsız rekreasyonel
aktiviteler olanağı tanıyan bazı hizmetler sunabilmektedir. (Erdinç, 1999). Coğrafi
konumları ve kuruluş yerleri itibariyle, doğal ortamlarla bütünleşmiş köylerimizde,
doğaya dayalı her türlü sportif etkinliklerin (dağcılık, trekking, yamaç paraşütü,
atlı geziler, rafting…) organize edilmesi mümkündür. Su kaynakları ve yakın
çevreleri rekreasyonel yönden yine potansiyeli yüksek alanlardır (William, 1973).
Amerika’da 92 km uzunluğundaki South Park Kern River Valley yılda 6000-8000
kişi ziyaret etmektedir. Bu alan; nehir kenarı ormanları, kuş alanları ile önemlidir.
Rafting ve kayak ziyaretçilerin ilgisini çeken başlıca aktiviteler arasındadır (Colby
ve Smith, 2005). Ülkemizde ise, Çoruh Nehri (Artvin), Manavgat Çayı (Antalya),
Köprülü Kanyon (Antalya), Yeşilırmak (Çarşamba), Serçeme Vadisi (Erzurum),
Altıparmak Çayı (Artvin), Seyhan Nehri (Adana), Sakarya Nehri (Sakarya), Biga
Çayı (Çanakkale), Porsuk Çayı (Eskişehir), Tohma Çayı (Malatya) üzerinde ve yakın
çevrelerinde rekreasyon aktiviteleri yapılmaktadır.

ortaya çıkan olay ve ilişkilerin bütünüdür. Bu tanımda belirtilen faaliyetlere boş
zaman içinde imkan veren unsur rekreasyon aktivitesidir. Bu açıdan da rekreasyon
faaliyetlerinin gelişmesi kırsal ve kentsel alanda yaşayan tüm ülke insanlarının
ekonomik ve sosyal yapılarının gelişmesinde olumlu etkiler yaratmaktadır.

Uzun (2005) yaptığı bir çalışmada; kırsal rekreasyon alanı olarak orman içi
dinlenme yerlerini tercih eden katılımcıların sık sık yürüyüş yapmak ve oyun
oynamak için, orta derecede ise koşu yapmak, spor yapmak ve bisiklete binmek
için bu alanları tercih ettiklerini belirtmiştir.
Müderrisoğlu ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir çalışmada ise; kırsal
alanlarda yapılan rekreatif faaliyetlere katılımcıların 1’den 5’e kadar hiç-çok
sık olarak verdikleri cevaplarda dağ yürüyüşü, dağcılık, koşu, yüzme, yürüyüş,
bisiklete binmek, ata binmek, kayak, golf, kamp, serbest ve top oyunları gibi
sportif rekreasyonel aktivitelere katılım isteklerinde en çok yürüyüş, yüzme ve
top oyunlarını tercih ettiklerini belirtmişlerdir.
Son yıllara ait rakamlarda, Fransızların % 53 ünün tatillerinde kırlara gittiği,
bunların içinden % 19 unun büyük tatillerini buralarda geçirdigi % 34 ünün de
kısa tatillerinde (hafta sonu 1-2 gün) kırları kullandığı, yer almaktadır (Espaces
Rural et Foret, 2000).
Bölgede Yaşayanlara Etkisi
Rekreasyon olanaklarındaki gelişmeye bağlı olarak artan rekreasyon aktivitesi
çeşitleri ve rekreasyon alanları bulundukları bölgelerde çekicilik yaratarak
bölgeye daha çok insanın gelmesini sağlamakta ve bölgenin ekonomik gelirini
artırmaktadır. Ayrıca bu tür aktiviteler sosyal ilişkilerin gelişmesi, kullanılan alanın
planlanması suretiyle alt yapının geliştirilmesi ve turizm faaliyetlerini tüm yıla
yayarak bölgenin kalkınması yönünde katkılar sağlamaktadır (Mullens ve Bristow,
2003).
Alanların kullanıma açılmasıyla birlikte, yörede yaşayan kişilere, temizlik işçisi,
bekçi, tamirci, büro görevlisi, kamp görevlisi gibi iş imkanları sağlamaktadır.
Kamp alanlarında, büfe, kır kahvesi, kır gazinosu, alışveriş merkezi ve eğlenme
merkezlerinin sezonluk ihalerle kiraya verilmesi veya teşkilat tarafından işletilmesi
de ayrı bir istihdam yaratmaktadır (Pak, 1999). Ziyaretçilerin yakın çevredeki
turistik mekanlara veya yerleşim alanlarına ulaşımını temin eden dolmuş, taksi
ve otobüs işletmecilerinden, hediyelik eşya satıcılarına, konfeksiyonculardan,
fırıncılara, kasaplara kadar pek çok yöre insanı bu alanlardan yararlanmaktadır
(Pak, 1999). Son yıllarda rekreasyonel amaçlı orman içi dinlenme yerlerinin
işletmesi özel kişi ve kuruluşlara verilmektedir. Bu durumdan, bölge halkıda
yararlanabilir (Pak, 1999).
Rekreasyon eylemi insan yaşamı içinde birçok disiplini kapsar. Turizm de
bunlardan biridir. Genel bir tanıma göre turizm, insanların sadece dinlenmek,
eğlenmek ve zevk almak amacıyla yaptıkları seyahat ve konaklamaların sonucu
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Rekreasyon faaliyetleri; bölgesel alanlarda kırsal yörelerde, tarım ürünlerinin
kolay pazarlanmasına ve hatıralık eşya ile el sanatlarının gelişmesine de sebep
olmaktadır.
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Bu alanların mahalli seviyede ve bölge düzeyinde, sağladığı ekonomik
canlanma ülke ekonomisini de olumlu etkilemektedir. Örneğin, bir çadırlı kamp
alanının ve piknik sahasının proje safhasından hizmet sunulmasına kadar yapılan
tüm faaliyetler, inşaat sektörüne, taşımacılığa, iş gücüne, imalat sanayine girdi
temin etmektedir (Pak, 1999). Yöre halkı sahip olduğu kültürel değerleri daha
geniş halk kitlelerine değişik şekillerde tanıtma imkanı bulabilir (Pak, 1999).
Kırsal alanlarının rekreayonel amaçlı kullanımının bölge halkına getirdiği
fırsatların yanısıra bazı olumsuz faktörlerinde oluştuğu görülmektedir.
Rekreasyonel amaçlar için ayrılan alan içerisinde, otlatma, tohum ve meyve
toplanmasına izin verilmeyecektir. Rekreasyon alanının çevresinde bulunan
köyler, ziyaretçilerin gürültüsünden rahatsız olabilir. Ancak bu 2873 sayılı Milli
Parklar Kanun’unun 17. maddesinin ‘çevreyi ve ziyaretçileri rahatsız edecek
seviyede gürültülü faaliyetlerde bulunulamaz, yüksek sesle müzik yayını
yapılamaz’ şeklindeki e bendine göre zaten yasaktır. Rekreasyonel amaçlı gelen
insanların bazı davranışları köy halkını rahatsız edebilir.
SONUÇ
Değişen ekonomik şartlar ile kentler plansız yapılaşma ve gecekondularla
kuşatılmış, kentin ihtiyacı olan yeşil alanlar yerine bloklaşmış yapılanmalar yerlerini
almış, kentler yaşanması imkânsız betonarme yığınlar haline getirilmiştir. Böylece;
rekreatif faaliyetlerin yapılacağı yerler kısıtlanmış ve dolaylı olarak insanların stres
atacağı yerler ekonomik şartlara bağlı olarak ta farklılaşmıştır. Günümüzde stresli,
birbirinden çok farklı, ortak bir paylaşımı kalmamış kişilerin oluşturduğu farklı
bir kent-toplum profili doğmuştur. Kentliler şehir ortamından uzaklaşarak kırsal
bölgelerdeki rekreatif alanlara yönelmeye başlamıştır.
KOP Bölgesindeki illerin sürekli artan nüfus ve illerin ekonomik ve kültürel
gelişim hızları ile ülkemizin belli başlı bölgeleri arasında yer almaktadır. Kentte
yaşam mücadelesi veren halk; boş zamanlarında yenilenmek, ruhen ve bedensel
olarak dinlenmek için farklı rekreatif etkinliklerin planlandığı hizmet alanlarına
ihtiyaç duymaktadır. Rekreasyon kişiler için bir ihtiyaçtır. Herkesin boş zamanlarını
istekleri doğrultusunda değerlendirme hakkı vardır. Kişiler ancak bu şekilde ruhen
ve bedenen sağlıklı, huzurlu bireyler olabilirler. Bu sebeple rekreatif etkinliklerin
herkese ulaşılabilir olması çok önemlidir.
Son dönemde kişilerin kırsal bölgelerde boş zamanlarını değerlendirme
tercihleri KOP bölgesi için de geçerli olmaya başlamıştır. Kentten uzaklaşma isteği
ile halk boş zamanlarında Sille, Beyşehir, Ermenek, Apa Barajı gibi kırsal bölgelere
gitmeye başlamıştır. Bu bölgelerde sportif rekreasyonel aktivitelerin planlanması
sadece KOP bölgesi kentlisini iyileştirecek bir ilaç olmakla kalmayacak bölge
halkı içinde hem ekonomik hem de kültürel bir kaynak olacaktır. Bir rekreatif
etkinlik olarak kürek, open water, flatwater, kano, balık tutma, kuş gözlemciliği
gibi su sporları için bölge sınırlarında uygunluk analizleri yapılmalı ve olumlu
sonuçlar doğrultusunda bu sporlara ilgi duyanlar için kurslar, ulusal ve uluslararası
organizasyonlar planlanmalı ve bölge halkı için kaynak oluşturulmalıdır. Aynı
zamanda bu rekreatif etkinlikler için uygun olmayan bölgelerde suni parkurların
yapılması ile de uzun vadeli kaynak gelirleri elde edilebilir.
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ÖZET
Modern hayatın insanlara getirmiş olduğu bazı problemler, kaygılar,
ekonomik, fizyolojik, psikolojik ve sosyal problemler, insanların gelecek kaygılarını
etkilemekte bu genç nesilleri de etkilemektedir. Çağımız toplumsal yaşamında
spor giderek büyüyen bir biçimde geniş kitlelerin ilgisini çekmektedir. Spor,
bireyin organik, psikolojik sağlığını geliştiren, sosyal davranışlarını düzenleyen,
zihinsel ve motorik belirli bir düzeye getiren biyolojik, pedagojik ve sosyal bir
olgudur. Spor, fertlerin hayatıyla özdeşleşen toplumsal dinamizmin kaynağı
olan bir sosyal müessesedir. Spor, ileri toplumlarda olduğu kadar, geri kalmış ve
gelişmekte olan toplumlarda da en önemli kaynaşma aracıdır Beden eğitimi ise;
insanın büyüme, gelişme ve davranış şekline göre seçilen fiziksel aktivitelerin
harekete dayalı olarak yapıldığı bir eğitim şekli olarak ifade edilmektedir.
Sağlıklı, mutlu ve sosyal bir yaşam için spor yapmanın ne denli önemli olduğu
bilinmektedir. Sosyalleşme süreci içerisinde şu ana kadar beden eğitimi ve sporun
ne gibi roller üstlendiği ve bundan sonra da ne gibi roller üstlenebileceğini, beden
eğitimi ve sporun kültürel ve toplumsal bütünlüğün sağlanması noktasında
amaçlarının ve yararlarının neler olabileceğinin ortaya konulması önemlidir. Bu
araştırmanın amacı; Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spor aktiviteleri
ile sosyalleşme süreçlerinde meydana gelen değişimin ortaya çıkarılmasını
sağlamaktır. Araştırmamızın evrenini Türkiye’de ki devlet liseleri oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklem grubunu ise Karaman ilinde yer alan seçilmiş devlet
liseleri oluşturmuştur. Araştırmaya, katılanlardan %58’i bay ve %42’si bayandır.
Toplam 672 ortaöğretim öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Toplam geri dönüş
oranı ise %84 tür. Bu araştırma spor yöneticilerine, beden eğitimi öğretmenlerine,
antrenörlere yararlanacağı bir kaynak sunması, ülkemizde insanların spora bakış
açılarının, toplumsal ve kültürel değer yargılarının yansıtılması ve ülkemizde spor
alanında hizmet götürecek kurum ve kuruluşları yönlendirebilmek açısından
önemlidir.
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GİRİŞ
Bu gün beden eğitimi ve sporun temelini oluşturan hareketleri ilk insanlar,
şartlar gereği hayatlarını sürdürmek için doğal olarak yapmışlardır (Çakmakçı
2001).
Beden eğitimi, insanın toplum kurallarına uygun olarak yaşaması, birbiriyle
olan ilişkilerinin iyi örneğini verebilmesi, yardımsever, insan haklarına saygılı,
dürüst davranması, zeki, ruhsal ve bedensel yapı itibarıyla sağlıklı olmasıyla
bağlantılıdır (Aracı 1999). Beden eğitimi, insanın sosyalleşebilmesi ve kişiliğini
bulup doğru bir çizgi üzerinde yol almasında büyük rol oynar (Aracı 1998).

Anayasa’da spora yer verilmesi ve devlet güvencesi altına alınması toplumsal
yaşamdaki önemini anlatmak için yeterli olacaktır (Güçlü 2001). Anayasa’nın
59. Maddesinde “Devlet, her yaştaki Türk vatandaşının beden ve ruh sağlığını
* Selçuk Üniversitesi – Konya, bfisekcioglu@selcuk.edu.tr, metinsahin@selcuk.edu.tr
** Akdeniz Üniversitesi – Antalya, tuncalpozgur@hotmail.com
*** Sıtkı Koçman Üniversitesi – Muğla, fahriagcakoyun@hotmail.com
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KASIM

Spor ise 21. yüzyıl modern toplumunun en yaygın ve etkili sosyal kurumlarından
birisidir. Temel amacı, insanın bedenen, ruhen ve sosyal yönden gelişmesine katkı
sağlamak olan spor, toplumların gelişmesinde de çok etkin rol oynayan sosyal bir
olgudur. Günümüzde bilinçli olarak sporun kitlelere yaygınlaştırılması ve halkın
çağdaş anlamda spor yapması ile toplumların gelişmişliği arasında önemli ölçüde
bir paralelliğin varlığı kabul edilmektedir. Spor, çağımızın modern toplumlarında,
kültürel ve refah düzeylerinin bir göstergesi olarak kabul edilen ve sosyal hayatın
tüm yönlerini etkileyen önemli bir sosyal kurumdur (Çakmakçı 2001).
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geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder, devlet başarılı
sporcuyu korur’’ denilmektedir (T.C. Anayasası 1982). Spor; evrensel kültürün bir
parçası olarak dünyada dili, ırkı, dini farklı insanları birleştiren önemli bir unsurdur.
Günümüzde spor, kişisel ve toplumsal sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikleriyle
önemli bir hizmet sektörü olarak kabul edilmektedir (Almanak 2009).

dışı bırakılmıştır kalan 672 anket içerisinde işlem yapılması kararlaştırılmıştır.
Örneklemin belirlenmesinde İlgili Milli Eğitim Bakanlığının ve Karaman İl Milli Eğitim
Müdürlüğünün 2010-2011 eğitim öğretim yılında ki öğrenci sayıları ele alınmıştır.

Bu araştırmada ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spor aktiviteleri
ile sosyalleşme süreçlerinde meydana gelen değişimin ortaya çıkarılması
amaçlanmıştır. Beden eğitimi ve spor aktivitelerinin ortaöğretim öğrencilerinin
sosyalleşme sürecinde etkisinin olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır.
Özellikle gençlerin sosyalleşme sürecinde aile (birincil), toplumsal çevre,
arkadaş grupları, kitle iletişim araçları (ikincil) ve grupların etkisinin son derece
fazla olduğu ifade edilmektedir. Bunların dışında araştırma amacına uygun
olarak beden eğitimi ve sporun, toplumla etkileşimde bir sosyalleşme aracı olup
olmadığı incelenmeye çalışılmıştır (Şahan 2007).
Yöntem
Bu bölümde araştırmanın model, evren ve örneklemi, veri toplama araçları ve
kullanılan istatistikî teknikler üzerinde durulmuştur.
2.2. Araştırmanın Modeli
Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir.
2.3. Evren ve Örneklem
Evren:
Araştırmamızın evrenini Karaman il merkezinde yer alan devlet liseleri
oluşturmaktadır.
Örneklem:
Araştırmanın örneklemini ise bu evrenden tesadüfî örneklem yöntemiyle
seçilen 8 devlet lisesi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini oluşturulan
devlet liseleri aşağıdaki gibidir.
1- Anadolu Öğretmen Lisesi
2- Anadolu Lisesi
3- Temizel-Ünlü Anadolu Teknik ve Bilgisayar Lisesi
4- Anadolu İmam-Hatip ve İmam Hatip Lisesi
5- Fatih Lisesi
6- Karaman Lisesi
7- Milli Piyango Fen Lisesi
8- Anadolu Endüstri Teknik ve Meslek Lisesi
Spor kavramının günümüzdeki toplumsal önemini dikkate alarak ortaöğretim
öğrencilerinin beden eğitimi ve spora bakışı ve ne kadar yararlandığı, sonucun
da spor ve sosyalleşme kavramını açıklamak için yapılan çalışma coğrafi anlamda
aynı bölgede bulunan, öğrenci sayıları bakımından birbirinden farklı 8 lise
incelenmeye alınmıştır. Bu liselerin hem sayısal hem de sözel bölümleri olmak
üzere beden eğitimi ve spor dersi bulunan tüm sınıflara, lisanslı olarak okul
takımlarında spor yapan ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce çeşitli kulüplerde
lisanslı olarak spor yaptığı tespit edilen ortaöğretim öğrencilerine uygulama
yapılmıştır.
Bu şekilde belirlenen ortaöğretim öğrencilerine, 2010 yılı Nisan, Mayıs, Haziran
ayları boyunca anket uygulanmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak katılan 800 kişiye
uygulanan anketlerden 672’si değerlendirmeye alınmıştır 800 kişiye uygulanan
anketler teker teker gözden geçirilmiştir. Yapılan incelemelerde anketin farklı
bölümlerinin boş bırakıldığı en yüksek değerin işaretlendiği görülmüştür. Bu
nedenle hatalı görülen ve amaca uygun olmayan 128 anket değerlendirme
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Örneklem grubunu oluşturan liselerin öğrenci sayıları ve anketi cevaplayan
öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Eğitim gördüğü okul

Liselerdeki öğrenci
sayısı

Anadolu Öğretmen
Lisesi

Anketi cevaplayan
öğrenci sayısı
360

94

Anadolu Lisesi

547

81

Temizel-Ünlü And. Tekn.
ve Bilgisayar Lisesi

466

72

Anadolu Endüstri teknik
ve meslek Lisesi

705

88

Anadolu İmam-Hatip ve
İmam-Hat. Lisesi

727

61

Fatih Lisesi

551

90

Karaman Lisesi

635

93

Milli Piyango Fen Lisesi

344

93

4335

672

TOPLAM
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2.4. Veri Toplama Araçları
Araştırmada Şahan (2007). tarafından geliştirilen “sporda sosyalleşme ölçeği’’
kullanılmıştır. Ölçeğin geliştirilme aşamasında spor-sosyalleşme konusu ile ilgili
kullanılan ölçekler, Hacettepe kişilik envanteri, sosyotropi, otonomi ölçeği, sosyal
karşılaştırma ölçeği, sosyal tanıma anketi, kendini tanımlama envanteri, kişisel
bilgi formu gibi daha önce uygulanmış çalışmalardan yararlanılmıştır. Oluşturulan
(SSÖ) ölçeği pilot uygulamaya tabii tutulmuş, gereksiz, cevaplayıcı çeldirici ve
anlaşılamayan sorular ya çıkartılmış ya da yeniden düzenlenmiştir.
Bu ölçek iki bölümden oluşmaktadır. Ölçeğin 1. bölümünde öğrencilerin kişisel
bilgilerini belirlemeye yönelik (doğum yeri, yaş, cinsiyet vb) 22 soru, 2. bölümde
ise spor ile birlikte sosyalleşme kavramının ortaya çıkmasına yardım edecek 35
soru bulunmaktadır. Ölçek “kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım,
katılıyorum, kesinlikle katılıyorum’’ şeklinde 5 likert tipinde hazırlanmıştır.
Likert tipi ölçekleme, ölçekleme yöntemleri arasında en çok kullanılan ve
kuruluş ve güvenirliliği açısından en kolay olanıdır
Araştırmaya katılan ortaöğretim öğrencileri anketi ortalama 35-40 dakikalık
bir sürede cevaplamışlardır.
Sosyalleşme Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirliliği
Konu

Madde sayısı

Cronbach Alpha

Spor ile sosyalleşme

35

0.84

Şahan (2007) tarafından geliştirilen ölçeğin cronbach alpha güvenirlik katsayısı
0,84 olarak hesaplanmıştır.
Cronbach Alpha değerleri sosyal bilimler için 0,70’in üzeri kabul edilir.
Dolayısıyla bu değerler ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir (Arseven
2001).
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2.5. İstatiksel Analiz
Araştırmada betimsel istatistik yöntemlerinden frekans analizi ve descriptive
(tamamlayıcı istatistik) analizleri kullanılmıştır. Gruplar ararsı farkı değerlendirmek
için crosstab (çapraz tablo) karşılaştırmalı istatistik uygulanmıştır.
Ankette yer alan ifadeler öncelikle frekans analizi tabloları ile sunulmuştur.
Özellikle demografik faktörlerin frekans analizleriyle ifade edilmesi aradığımız
sonuçların daha net görülmesine imkân sağlamıştır.
Ankette yer alan ve sosyalleşme ile ilgili olan sonuçlar frekans analizi ve
Descriptive (Tamamlayıcı İstatistik) analizleri ile sunulmuştur. Karşılaştırma
yaptığımız bazı ifadelerde Crosstab (Çapraz tablo) analizi ile de gösterilmiştir.
Descriptive analizi özellikle Likert tipi ölçeklerde elde edilen cevapların ağırlıklı
olarak yönünü belirler ve standart sapmasını verir. (Alpar 2000)
Amaç; verilen cevaplarda bir anormallik olup olmadığının anlaşılmasıdır.
Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nun
16.10.2009 tarihli ve 022 toplantı numaralı etik kurulu kararına uygun olarak
yapılmıştır.

BULGULAR
Ankete Katılanların İlgilendikleri Spor Branşları ve İlgi Düzeyleri İle İlgili
Sonuçlar
Çizelge 3. 5. İlgilendiğiniz spor branşları ve düzeyini belirtiniz.

İlgilenilen spor branşı
Futbol
Basketbol
Voleybol
Atletizm
Tenis
Jimnastik
Kayak
Masa Tenisi
Badminton
Halkoyunları
Yüzme
Boks
Güreş
Taekwon-do
Doğa sporları
Dağcılık
Toplam
İlgilenilen spor branşına karşı olan ilgi düzeyleri

n
246
62
223
11
6
17
6
16
7
4
40
7
4
2
16
5
672
n

%
36,6
9,2
33,2
1,6
0,9
2,5
0,9
2,4
1,0
0,6
6,0
1,0
0,6
0,3
2,4
0,7
100,0
%

Amatör yapıyorum
Profesyonel yapıyorum
İzleyiciyim
Toplam
Profesyonel-amatör ilgilenilen spor branşını yapma sıkılığı
Hafta içi her gün
Haftada 3 gün
Sadece hafta sonları
Ara sıra
Diğer
Toplam

386
41
245
672
n
82
163
110
0
72
427

57,4
6,1
36,5
100,0
%
19,2
38,2
25,8
0
16,8
100,0

*Birden fazla madde işaretlendiği için toplam sayı anket katılımcılarından fazla ve eksik çıkabilir.
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Çizelge 3.5´te görüldüğü gibi ankete katılan ve cevap veren öğrencilere
sporla ilgili ilk soru, ilgilendikleri spor branşıdır. Öğrencilerin çok büyük bir
kısmı %36,6 futbol ile hemen ardından %33,2 voleybol ile ilgilendiklerini ifade
etmişlerdir. Futbolun en çok tercih edilen spor olarak çıkması ülkedeki bu branşın
durumu düşünüldüğünde normal iken, voleybolun yine yüksek bir oranla ikinci
sırada gelmesi anket uygulaması yapılan şehirde takım sporlarına olan ilginin
öncelikli olduğunu göstermektedir. Yine Çizelge 3.5´te ankete katılan 672
öğrenciden %57,4’ü ilgilenilen spor branşını amatör düzeyde, %6,1’i profesyonel
düzeyde yaptığını belirtmiştir. Bununla beraber cevaplayıcıların % 36,5’i spor
izleyicisi olduğunu, fiilen amatör ya da profesyonel olarak sporla ilgilenmediğini
belirtmiştir. Bununla beraber profesyonel ya da amatör olarak ilgilenilen sporu
yapma sıklıkları da yine aynı tabloda yer almaktadır. Buna göre ankete cevap
verenlerin %19,2’si hafta içi her gün , %38,2’si haftada en az 3 gün, %25,8’i sadece
hafta sonları ilgilendikleri sporları yaptıklarını belirtmişlerdir. Düzensiz bir şekilde
ilgilenenlerin oranı ise %16,8’dir.
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Çizelge 3.6. Sporla ilgilenme amacı.

Spor ile ilgilenme amacı

n

%

Kişisel gelişim

193

28,7

Sağlıklı yasam

193

28,7

Mesleki kariyer

31

4,6

Sosyo kültürel aktivitelere katılma-paylarım

133

19,8

Kişisel beceri ve yetenek

91

13,5

Diğer

31

4,6

Toplam

672

100,0

Çizelge 3.6´ya göre gerek fiilen gerekse izleyici olarak sporla ilgilenen
öğrencilerin neden spor ile ilgilendikleri sorulmuştur. Ankete cevap veren
öğrenciler %28,7 nispetinde kişisel gelişim ve sağlıklı yaşam seçeneklerini aynı
oranda belirtmişlerdir. Bununla beraber sporu mesleki kariyer olarak yapanların
oranı %4,6’dır. Ayrıca %19,8’i sosyo-kültürel aktivitelere katılmak ve paylaşım
seçeneğini, %13,5’i kişisel beceri ve yeteneklerinden dolayı sporla ilgilendiklerini
ifade etmişlerdir.
Spor yapan bireyler spor ve spor aktivitelerini bir mesleki kariyer olarak
görmemektedirler. Bu durum sporun bireyin sosyal statüsünden ziyade sağlık,
kişisel gelişimi artırıcı, toplumsal etkinliklere katılımcı yönüyle ilgilenmeleri
sosyalleşme sürecini pozitif etkileyecektir
Çizelge 3.7. İlgili branşı seçmede etkin olan şartlar.

İlgili branşı seçmede etkin
olan şartlar

n

%

Kişisel tercihim etkili oldu

534

79,5

Aile bireylerim etkili oldu

36

5,4

Beden eğitimi ve spor öğretmenim etkili oldu

27

4,0

Branş antrenörü etkili oldu

30

4,5

Basarılı ve ünlü sporcular etkili
oldu

45

6,6

Toplam

672

100,0

Ankete cevap veren öğrencilere, gerek fiilen yaptıkları ya da izleyici oldukları
spor branşlarını seçmelerinde etkin olan şartların neler olduğu sorulmuş ve alınan
cevaplar Çizelge 3.7´de gösterilmiştir. Buna göre; Öğrencilerin çok büyük kısmı
%79,5’i ilgilendikleri spor branşını seçmenin kendi kişisel tercihleri olduğunu
ifade etmişlerdir. Ayrıca %5,4 oranında aile bireylerinin, % 4,0 oranında okuldaki
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beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin, % 4,5 nispetinde branş antrenörlerinin ve
%6,6 oranında başarılı ve ünlü sporcuların etkin olduğunu ifade etmişlerdir.
Çizelge 3.8 İlgilenilen spor branşını nasıl yapıyorsunuz?

Değişkenler

n

%

Yalnız

81

12,1

İlgilenilen spor branşını nasıl yapıyorsunuz?

n

%

Erkek arkadaşımla-kız arkadaşımla

223

33,2

Kulüp bünyesinde antrenör gözetiminde

78

18,3

Erkek ve kız arkadaş grubumla

187

27,8

Bir arkadaş grubu ile birlikte

217

50,8

Sadece erkek arkadaş-sadece kız arkadaş grubumla

84

12,5

Bir beden eğitimi öğretmeni gözetiminde

23

5,4

Aile üyeleri ile

94

14,0

Bireysel olarak program dâhilinde

18

4,2

Bireysel olarak program yapmaksızın

87

20,4

Diğer

3

0,4

Diğer

4

0,9

Toplam

672

100,0

Toplam

427

100,0

Çizelge 3.8´e göre izleyici olmayan ve sadece fiilen spor yapan öğrencilerin bu
fiili nasıl gerçekleştirebildikleri gösterilmiştir. Ankete cevap verenlerden %50,8’i
amatör ya da profesyonel olarak ilgilendikleri spor branşını bir arkadaş grubu
ile beraber yaptıklarını, %20,4’ü bireysel olarak bir programa bağlı olmaksızın,
%18,3’ü bir kulüp bünyesinde antrenör gözetiminde %5,4’ü bir beden eğitimi
ve spor öğretmeni gözetiminde ve %4,2’si bireysel olarak belirli bir program
dahilinde gerçekleştirdiklerini ifade etmişlerdir. Çizelge 3.8’e göre, spor yapan
bireylerin, spor aktivitelerini bireyselden ziyade grup olarak yapmayı tercih
etmektedirler. Bu durum spor ve spor aktivitelerinin bireyin katılımcı, paylaşımcı,
işbirlikçi, kendini daha kolay ifade edebilme yeteneğini ortaya çıkarıcı bir faktör
olarak çıkmaktadır.
Çizelge 3.9. Ortalama olarak (sezonda) kaç defa tiyatroya gidersiniz?

Değişkenler

n

%

Hiç gitmem

471

70,1

Bir iki defa

159

23,7

İki beş defa

21

3,1

Beşten fazla

21

3,1

Toplam

672

100,0

Çizelge 3.9’a göre öğrencilerin tiyatro faaliyetine gitme sıklığı görülmektedir.
Ankete cevap veren öğrencilerin bir sezonda, %70,1’i hiç gitmem, %23,7’si bir
iki defa, %3,1’i iki ile beş defa arasında, %3,1’i beşten fazla şeklinde tiyatroya
gittiklerini ifade etmişlerdir.
Çizelge 3.10 Ortalama olarak ayda kaç defa sinemaya gidersiniz?

ORTAÖĞRETİM
ÖĞRENCİLERİNİN
SOSYALLEŞME
SÜRECİNDE BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
AKTİVİTELERİNİN
ROLÜ

Çizelge 3.11’de tiyatro ve sinemaya giderken kiminle katıldığı ile ilgili veriler
görülmektedir. Öğrencilerin %12,1’i yalnız, %33,2’si erkek/kız arkadaşımla, %27,8’i
erkek ve kız arkadaş grubumla, %12,5’i sadece erkek arkadaş, sadece kız arkadaş
grubumla, %14,0’ı aile üyeleri ile beraber gittiklerini belirtmişlerdir. Sorumuza
herhangi bir yanıt vermeyen öğrencilerimizin oranı %0,4 olarak ifade edilmiştir.
Çizelge 3.12 İlgi alanlarınız.

Değişkenler

N

%

Kitap-dergi

202

30,1

Sinema

167

24,9

Tiyatro

16

2,4

Müzik

147

21,9

Bilgisayar

118

17,6

Diğer

22

3,3

Toplam

672

100,0

Çizelge 3.12’ de beden eğitimi ve spor dışındaki ilgi alanları görülmektedir.
Öğrencilerin, %30,1 kitap ve dergi okumayı seviyor, %24,9’u sinemaya ilgi duyuyor,
%2,4’ü tiyatroya ilgi duyuyor, %21,9’u müzik’e ilgi duyuyor, %17,6’sı bilgisayara
ilgi gösteriyor, %3,3’ü ise diğer aktivitelerde bulunuyor cevabını vermişlerdir.
Çizelge 3.13 Ne tür kitaplar okursunuz?

Değişkenler

n

%

Polisiye-macera

341

50,7

Ask-romantik

154

22,9

Değişkenler

n

%

Tarihi-coğrafi

59

8,8

Hiç gitmem

159

23,7

Dini

27

4,0

Bir iki defa

381

56,7

İki - beş defa

90

13,4

Siyasi

26

3,9

Beşten fazla

41

6,1

Bilimkurgu

32

4,8

Diğer

0,1

0,1

diğer

33

4,9

Toplam

672

100,0

Toplam

672

100,0

Çizelge 3.10’da öğrencilerin sinemaya gitme sıklıkları görülmektedir. Ankete
cevap veren öğrencilerin bir ayda, %23,7 hiç gitmem, %56,7 bir iki defa, %13,4
iki ile beş defa arasında, %6,1 beşten fazla şeklinde ifade etmişlerdir. Sinemaya
gitme konusunda sorumuza hiç cevap vermeyen öğrencilerimizin oranı ise %0,1
oranındadır.
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Çizelge3.11 Tiyatro ve sinema gibi eğlencelere en çok kiminle gidersiniz?

Çizelge 3.13’e göre öğrencilerin okudukları kitap türleri görülmektedir.
Öğrencilerin, %50,7’i polisiye macera kitapları, %22,9’u aşk ve romantik konulu
kitapları, %8,8’i tarihi ve coğrafi kitapları, %4,0’ı dini kitapları, %3,9’u siyasi
kitapları, %4,8’i bilim kurgu konulu kitapları, %4,9’u ise diğer kitapları okuduğu
görülmektedir.
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1.3.3. Spor ve Sosyalleşme ile İlgili Değişkenler
Çizelge 3.14 Spor ve sosyalleşme ile ilgili tanımlayıcı istatistik bilgileri ve frekanslar.
Tanımlayıcı
Bilgiler

1.İlgilendiğim
spor dalını seçmede kişisel ilgim ve yeteneğim
belirleyicidir
2. Kendimi daha
çok bireysel
sporlarda
başarılı bulurum
3. Spor alanında
bir şey yapmaya
karar verirsem
başkalarının
düşüncelerinden etkilenmem
4. Her yaş
grubunda ve
cinsiyette ve
gelir seviyesinde
insanlarla spor
yapmaktan
hoşlanırım
5. Spor
aktivitelerinde
başkalarını
memnun etmek
için kendime
ters düşen
davranışlar
yapmam
6. Diğerleri
tarafından spor
aktivitelerinde
beğenilip sevilmek benim için
önemli değildir.
7. İnsanlar beni
spor aktivitelerinde daha kolay tanıyabilirler
8. Hayatımdaki en büyük
zevklerden birisi
tanımadığım
insanlarla spor
yapmaktır
9. Takım
sporlarının
yapıldığı spor
faaliyetlerinde
kendimi yalnız
hissederim
10. Duygularımı
spor aktiviteleri
boyunca kontrol
altında tutmaktan hoşlanmam
11. Takım olarak
yapılan spor
aktivitelerinde
grubun lideri
olurum
12. Takım sporlarında takımı
yönlendirmekte
başarılıyım

Ort.
3,98

St.Sp
1,236

Kesinlikle
Katılmıyorum
n
%
64
9,5

3,18

1,113

52

7,7

117

17,4

253

37,6

157

23,4

93

13,8

672

100,0

3,40

1,258

64

9,5

105

15,6

155

23,1

195

29,0

153

22,8

672

100,0

3,56

1,316

71

10,6

99

14,7

72

10,7

244

36,3

186

27,7

672

100,0

3,91

1,199

45

6,7

46

6,8

108

16,1

200

29,8

273

40,6

672

100,0

3,12

1,318

99

14,7

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Toplam

n
21

%
3,1

n
72

%
10,7

n
222

%
33,0

n
293

%
43,6

n
672

%
100,0

131

19,5

153

22,8

169

25,1

120

17,9

672

100,0

3,14

1,195

54

8,0

172

25,6

174

25,9

168

25,0

104

15,5

672

100,0

2,61

1,280

155

23,1

187

27,8

169

25,1

84

12,5

77

11,5

672

100,0

2,36

1,156

182

27,1

220

32,7

147

21,9

90

13,4

33

4,9

672

100,0

3,12

2,98

3,29

1,265

1,123

1,177

91

56

50

13,5

8,3

7,4

121

186

120

18,0

27,7

17,9

187

218

216

27,8

32,4

32,1

165

137

160

24,6

20,4

23,8

108

75

126

16,1

11,2

18,8

672

672

672

100,0

100,0

100,0

13. Spor
yapan bireyler
kendi kendisiyle
barışık olur
14. Spor
aktivitelerinde
tartışmaktan
ziyade çözmeyi
tercih ederim
15. Spor
aktivitelerinin
organize edilmesinde katkıda
bulunurum
16. Her türlü
spor aktivitelerine katılmaktan
hoşlanırım
17. Diğer
insanlar beni
reddedecek olsa
dahi haklarımı
savunurum
ve doğruyu
söylerim
18. Takım
sporları ile ilgili
faaliyetleri tercih
ederim
19. Spor toplumlar arası sosyal
bütünleşmeyi
sağlar
20. Spor
aktivitelerinde
kendimi daha
özgür ifade
ederim
21. Spor ve
spor aktiviteleri toplumsal
bütünleşmeyi
sağlar
22. Spor aktivitelerinde kurallara uymayan
davranışlar
hoşgörülü
karşılanabilir mi
(küfür centilmenlikten uzak
hareketler)
23. Bir grubun
üyesi olmaktansa, kendime
özgü bir değer
yapısına sahip
birey olmayı
tercih ederim
24. Spor insanlar
arası iletişime
olumlu katkılar
sağlar
25. Her türlü
spor faaliyetine
ve spora kolayca
uyum sağlarım
26. Spor
faaliyetlerinde
başkaları ile
daha kolay
iletişim kurarım

3,93

1,085

32

4,8

40

6,0

108

16,1

255

37,9

237

35,3

672

100,0

3,78

1,056

36

5,4

39

5,8

131

19,5

296

44,0

170

25,3

672

100,0

3,51

1,124

30

4,5

115

17,1

143

21,3

249

37,1

135

20,1

672

100,0

3,45

1,206

42

6,3

119

17,7

168

25,0

183

27,2

160

23,8

672

100,0

4,06

1,116

29

4,3

45

6,7

89

13,2

200

29,8

309

46,0

672

100,0

3,82

1,015

25

3,7

49

7,3

118

17,6

307

45,7

173

25,7

672

100,0

4,08

,936

14

2,1

31

4,6

91

13,5

285

42,4

251

37,4

672

100,0

3,84

1,016

15

2,2

61

9,1

136

20,2

265

39,4

195

29,0

672

100,0

3,92

1,126

40

6,0

49

7,3

68

10,1

284

42,3

231

34,4

672

100,0

2,55

1,353

213

31,7

130

19,3

135

20,1

132

19,6

62

9,2

672

100,0

3,16

1,318

90

13,4

137

20,4

148

22,0

167

24,9

130

19,3

672

100,0

3,84

1,104

34

5,1

55

8,2

104

15,5

273

40,6

206

30,7

672

100,0

3,51

1,170

45

6,7

90

13,4

167

24,9

220

32,7

150

22,3

672

100,0

3,68

1,063

24

3,6

75

11,2

151

22,5

263

39,1

159

23,7

672

100,0
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27. Spor
eğitimi topluma
faydalı bireyler
yetiştirilmesinde
önemli rol oynar
28. Spor bireysel
yeteneklerin
keşfedilmesini
sağlar
29. Spor
insanlara karşı
olumlu duygular
geliştirilmesini
sağlar
30. Sevdiğim
insanlardan ayrı
olmak benim
için zordur
31. Boş zamanlarımı diğer
insanlarla birlikte geçirmekten
hoşlanırım
32.Arkadaşlarla
birlikte spor
yapmaktan
hoşlanırım
33. İlgilendiğim
spor dalını seçmede ailem ve
çevrenin etkisi
belirleyicidir
34. Diğer
insanlara yardım
etmeyi, onların
bana yardım
etmesinden
daha çok tercih
ederim
35. Bireysel
hareketlerden
ziyade diğer
insanlarla hoş
zaman geçirecek
aktiviteler
yapmayı tercih
ederim
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3,83

1,055

32

4,8

43

6,4

119

17,7

291

43,3

187

27,8

672

100,0

3,98

973

22

3,3

35

5,2

88

13,1

318

47,3

209

31,1

672

100,0

3,81

1,032

19

2,8

59

8,8

144

21,4

261

38,8

189

28,1

672

100,0

3,76

1,123

33

4,9

60

8,9

147

21,9

230

34,2

202

30,1

672

100,0

3,84

1,138

34

5,1

56

8,3

126

18,8

225

33,5

231

34,4

672

100,0

3,84

1,209

42

6,3

65

9,7

107

15,9

205

30,5

253

37,6

672

100,0

2,90

1,307

127

18,9

129

19,2

195

29,0

123

18,3

98

14,6

672

100,0

3,60

1,182

46

6,8

79

11,8

146

21,7

230

34,2

171

25,4

672

100,0

3,81

1,134

39

5,8

48

7,1

131

19,5

240

35,7

214

31,8

672

100,0

*5’li likert ölçeği kullanılmıştır. (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım, 4= Katılıyorum, 5=Kesinlikle
Katılıyorum

Çizelge 3.14’te spor ve sosyalleşme düzeylerinin ölçülmesine yönelik sorulara
verilen cevapların frekansları görülmektedir. 35 sorudan oluşan bu ölçekte
fiilen sporla uğraşan ya da izleyici olarak spora ilgisi olan kişilerden, sporun
sosyalleşmelerine nasıl etkisinin olduğunun ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu bölümde
Çizelge 3.14’e göre en çarpıcı sonuçlar yorumlanacaktır.
Öğrencilerin %43,6 gibi yüksek bir oranda ilgilendikleri spor dalının
seçiminde kişisel ilgi ve yeteneklerinin belirleyici olduğunu, %3,1’i ise bu söyleme
katılmadıklarını belirtmişlerdir. Kendilerini bireysel sporlarda başarılı bulup
bulmadıklarına yönelik ifadede %37,6 oranında kararsız kalmışlardır. Buda bize
ağırlıklı olarak öğrencilerin takım sporlarında başarılı olduklarını ifade edebilir.
“Spor alanında bir şey yapmaya karar verirsem başkalarının düşüncelerinden
etkilenmem” ifadesine %29 oranında katılıyorum ve %22,8 oranında kesinlikle
katıyorum cevaplarının toplamı % 51,8 etmektedir. Bu sonuç bize öğrencilerin
spor konusunda ağırlıklı olarak bireysel karar verdikleri söylenebilir.
Diğer bir veri ise “Her yaş grubunda ve cinsiyette ve gelir seviyesinde
insanlarla spor yapmaktan hoşlanırım’’ ifadesine ağırlıklı olarak %36,3 oranında
katılıyorum, %27,7 kesinlikle katılıyorum cevaplarının toplamı %64 etmektedir.
Bu sonuç bize öğrencilerin ayrımdan uzak aktivite yapmadıklarını ve bunun
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sosyalleşme açısından önemli olduğunu göstermiştir. %10,6 oranında ise
kesinlikle katılmıyorum seçeneği ile cevap verilmiştir.
“Spor aktivitelerinde başkalarını memnun etmek için kendime ters düşen
davranışlar yapmam” ifadesine ise ağırlıklı olarak, %40,6 oranında kesinlikle
katılmıyorum ve %29,8 oranında katılmıyorum seçenekleri ile cevap verilmiştir.
Bu ifadeye aynı zamanda %6,7 oranında kesinlikle katılmıyorum cevabı verilmiştir.
Sporda her şeye rağmen kazanmak, spor kültürü ve centilmenlik dışı davranışlarda
bulunmak, kazanmak için kural dışı davranışlarda bulunmak gibi düşüncelerin
kabul görmediği söylenebilir. Öğrencilerin kendi öz değerlerini koruyarak başarılı
olabilecekleri söylenebilir. Sosyalleşme sürecinde bireyin kazanma ve kaybetme
duygusu önemli bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır.
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“Diğerleri tarafından spor aktivitelerinde beğenilip sevilmek benim için
önemli değildir.” ifadesine verilen cevaplarda %25,1 oranında katılıyorum ve
%14,7 oranında kesinlikle katılmıyorum cevapları verilmiştir.
İnsanlar beni spor aktivitelerinde daha kolay tanıyabiliyor ifadesine verilen
cevaplarda %25,9 kararsızım, %8,0 kesinlikle katılmıyorum cevapları verilmiştir,
%25 oranında ise sporun bireyi tanıtımı konusunda önemli olduğu cevabını
vermişlerdir. “Hayatımdaki en büyük zevklerden birisi tanımadığım insanlarla
spor yapmaktır’’ ifadesine ise %27,8 katılmıyorum, %11,5 oranında ise kesinlikle
katılıyorum cevabı verilmiştir.
Takım sporlarının yapıldığı spor faaliyetlerinde kendimi yalnız hissederim
ifadesine verilen cevaplarda %32,7 katılmıyorum, %4,9 kesinlikle katılıyorum
cevapları verilmiştir. “Duygularımı spor aktiviteleri boyunca kontrol altında
tutmaktan hoşlanmam’’ ifadesinde ise öğrenciler, %13,5 kesinlikle katılmıyorum,
%27,8 kararsızım cevabını vermişlerdir.
Takım olarak yapılan spor aktivitelerinde grubun lideri olurum ifadesine, %8,3
kesinlikle katılmıyorum, %32,4 kararsızım cevabı verilmiştir. “Takım sporlarında
takımı yönlendirmekte başarılıyım’’ ifadesine, %7,4 kesinlikle katılmıyorum, %32,1
kararsızım, cevabı verilmiştir. Bu sonuçlar bize öğrencilerin grup liderliğinden,
arkadaş gruplarını yönlendirmekten çekindiklerini sorumluluk duygusundan
kaçındıklarını, hata yaptıkları zaman sosyal çevreleri tarafından dışlanma duygusu
ve alay edilme kaygısı taşıdıklarını göstermektedir.
Spor yapan bireyler kendi kendisiyle barışık olur ifadesinde, %4,8 kesinlikle
katılmıyorum, %37,9 katılıyorum cevabı verilmiştir. Sporun bireyler üzerinde
fizyolojik, psikolojik ve sosyal olarak etkilerinin olduğu bütün dünya tarafından
kabul edilmektedir.
Spor aktivitelerinde tartışmaktan ziyade çözmeyi tercih ederim ifadesine, %5,4
kesinlikle katılmıyorum, %44,0 katılıyorum cevabı verilmiştir. “Spor aktivitelerinin
organize edilmesinde katkıda bulunurum’’ ifadesine %4,5 kesinlikle katılmıyorum,
%37,1 katılıyorum cevabı verilmiştir. “Her türlü spor aktivitelerine katılmaktan
hoşlanırım’’ ifadesinde %6,3 kesinlikle katılmıyorum, %27,2 katılıyorum cevabı
verilmiştir. “Spor toplumlar arası sosyal bütünleşmeyi sağlar’’ ifadesinde %2,1
kesinlikle katılmıyorum, %42,4 katılıyorum ve %37,4 kesinlikle katılıyorum cevabı
verilmiştir. Bu sonuçlara göre sporun sosyal bütünleşmeyi sağlamadaki rolünün
önemi ortaya çıkmaktadır. Başka bir ifadeyle bütünleşme, bir sosyal sistemin
unsurları, bir toplumun üyeleri arasındaki karşılıklı sıkı bağlılıktır. Bütünleşme,
birbirinden ayrılan parçaların tek bir ünite haline gelmesini sağlayan bir süreçtir.
Toplumun çeşitli faaliyetlerinin birbiri ile ahenkli olma derecesidir.
Diğer insanlar beni reddedecek olsa dahi haklarımı savunurum ve doğruyu
söylerim ifadesinde %4,3 kesinlikle katılmıyorum, %46,0 kesinlikle katılıyorum
cevabı verilmiştir.
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Takım sporları ile ilgili faaliyetleri tercih ederim, ifadesine çok yüksek bir
oranda %45,7 katılıyorum, %25,7 kesinlikle katılıyorum cevaplarının toplamı
%71,4 etmektedir. Bu sonuç bize ankete katılan öğrencilerin takım sporlarını
bireysel sporlara göre daha çok tercih ettiklerini göstermektedir. %3,7 oranında
ise kesinlikle katılmıyorum cevabı verilmiştir.

“Boş zamanlarımı diğer insanlarla birlikte geçirmekten hoşlanırım’’ ifadesine
öğrenciler, %34,4 kesinlikle katılıyorum, %5,1 kesinlikle katılmıyorum cevabını
vermiştir. Bu sonuca göre ankete katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu boş
zamanlarını başka bireylerle geçirmektedir. En sağlıklı bir ailenin bile çocuğa
veremeyeceği tek şey arkadaşlıktır. Arkadaşsızlığın yarattığı yalnızlık ve eksiklik
duygusunu aileden gelen sevgi gideremez. Çünkü genç için toplumun ne
düşündüğü değil, arkadaş grubunun ona verdiği değer önemlidir. Bu açıdan
araştırma bulgumuzun olumlu olduğu düşünülmektedir.

Diğer veride ise, “Spor aktivitelerinde kendimi daha özgür ifade ederim’’
sorusuna %2,2 kesinlikle katılmıyorum, %39,4 katılıyorum cevabı verilmiştir.
Zihinsel gelişme, gencin kendini kanıtlamasına imkân verir. Genç bu bilgi ve
deneyimlerin ışığında çevresini daha farklı ve kapsamlı biçimde algılamaya başlar.
Özgür düşünme yetisi bireylerin hareket yeteneğini artıracağından sosyalleşme
açısından önemlidir. “Spor faaliyetleri ile başkalarıyla daha kolay iletişim kurarım’’
ifadesine %3,6 kesinlikle katılmıyorum, %39,1 katılıyorum, %23,7 kesinlikle
katılıyorum cevabı verilmiştir. Bu sonuçlara göre öğrencilerin özgür düşünmesi
ve kolay iletişim kurması onların sosyalleşme sürecini ve kişiliğinin sağlıklı
gelişmesini etkileyeceği muhakkaktır.
Spor aktivitelerinde kurallara uymayan davranışlar hoşgörülü karşılanabilir mi?
(küfür, centilmenlikten uzak hareketler) ifadesinde %9,2’si kesinlikle katılıyorum,
%31,7’si kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiştir. Bu sonuca göre hoşgörünün
spor alanında uygun olmayan davranışlara gösterilmediği görülmektedir.

“Diğer insanlara yardım etmeyi, onların bana yardım etmesinden çok tercih
ederim’’ ifadesinde %6,8’i kesinlikle katılmıyorum, %34,2’si katılıyorum, %25,4’ü
kesinlikle katılıyorum cevabını vermiştir. Bu sonuca göre, öğrencilerin büyük
bir oranla kişisel çıkarlarını ikinci planda bırakıp toplumsallaşmanın en güzel
örneklerinden biri olan yardımlaşma duygusunu ön plana çıkardıkları söylenebilir.
Adalet duygusunu yönetebilme ve adil olma, ailesi, arkadaşları ve sosyal çevreye
saygılı olma önemli bir kıstas olarak görülmektedir.

Bir grubun üyesi olmaktansa, kendine özgü bir değer yapısına sahip
birey olmayı tercih ederim, ifadesine, %24,9 katılıyorum, %19,3 kesinlikle
katılıyorum, %13,4 kesinlikle katılmıyorum cevabı vermiştir. Bu durum bireyin
toplumsallaşmasını engelleyebileceği gibi, daha çok yalnız kalmasını sağlayacak
ve bireyin bir süre sonra içine kapanık bir yapıya dönüşmesine neden olacaktır.

Öğrenciler, “Bireysel hareketlerden ziyade diğer insanlarla hoş zaman geçirecek
aktiviteler yapmayı tercih ederim’’ ifadesinde %5,8’i kesinlikle katılmıyorum,
%35,7’si katılıyorum cevabını vermiştir. Sosyalleşme kriterlerinden bir tanesi de
bireylerin yalnızlıktan ziyade grup aktivitelerine yönelmesidir. Bu sonuca göre
ankete katılan öğrencilerin bu kriteri sağlamada başarılı olduğu söylenebilir.

Spor insanlar arası iletişime olumlu katkılar sağlar, ifadesine verilen cevaplarda
%40,6 katılıyorum, %30,7 kesinlikle katılıyorum, %5,1 kesinlikle katılmıyorum,
bir diğer ifadede ise “Her türlü spor faaliyetine ve spora kolayca uyum sağlarım’’
sorusuna %32,7 katılıyorum, %22,3 kesinlikle katılıyorum, %6,7 kesinlikle
katılmıyorum, cevapları verilmiştir. Bu sonuçlara göre araştırma grubunu
oluşturan öğrencilerin, sporun bireyin iletişiminde ve aynı zamanda bireyin
sosyalleşmesinde rolünün farkında olduklarını söyleyebiliriz..
Spor eğitimi topluma faydalı bireyler yetiştirilmesinde önemli rol oynar,
ifadesinde %4,8 kesinlikle katılmıyorum, %43,3 katılıyorum, %27,8 kesinlikle
katılıyorum cevabı verilmiştir. Sonuçtan da anlaşılacağı gibi bireyin tüm yaşam
süresince diğer bireylerle olan ilişkisi, her dönemde bir başka önem ve değer
kazanır. Spor eğitiminin de toplumsallaşmaya etkisi şüphesiz çok önemlidir.
Öğrenciler, spor bireysel yeteneklerin keşfedilmesini sağlar, ifadesinde
%3,3 kesinlikle katılmıyorum, %47,3 katılıyorum, %31,1 kesinlikle katılıyorum
cevabını vermiştir. “ Spor insanlara karşı olumlu duygular geliştirilmesini sağlar’’
ifadesine ise öğrenciler %2,8 kesinlikle katılmıyorum, %38,8 katılıyorum, %28,1
kesinlikle katılıyorum cevabını vermişlerdir. Bu sonuçlara göre yeteneklerin
ortaya çıkmasında sporun önemli bir faktör olduğu söylenebilir. Aynı zamanda
spor yapan bireylerin vizyon ve misyon sahibi olma, duygularını yönetme, yaratıcı
düşünme, sürekli öğrenme, sabırlı olma, sürekli olarak değişimi takip etme,
empati geliştirme gibi duyguların gelişmesinde de önemi büyüktür.
Öğrenciler, sevdiğim “insanlardan ayrı olmak benim için zordur’’ ifadesine %4,9
kesinlikle katılmıyorum, %34,2 katılıyorum, %30,1 kesinlikle katılıyorum cevabını
vermiştir. Yine bu soruyu destekleyen bir başka soru ise “Arkadaşlarımla birlikte
spor yapmaktan hoşlanırım’’ ifadesidir. Bu ifadeye öğrenciler %6,3 kesinlikle
katılmıyorum, %30,5 katılıyorum, %37,6 kesinlikle katılıyorum cevabı vermiştir.
Öğrencilerin yüksek bir oranda birlikte olma duygusunu büyük bir ortalama ile
cevaplaması sosyalleşme açısından önemlidir.
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Öğrenciler, ilgilendiğim spor dalını seçmede ailem ve çevrenin etkisi
belirleyicidir, ifadesine %29,0 karasızım, %14,6’sı kesinlikle katılıyorum cevabını
vermiştir. Ankete katılan öğrencilerin büyük bir bölümü sosyal çevre ve ailenin
spora etkisinde kararsız kalmıştır.
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TARTIŞMA ve SONUÇ
Ankete katılan ve cevap veren öğrencilerin ilgilendikleri spor branşı Çizelge
3.5´te yer verilmiştir. Öğrencilerin büyük bir kısmı %36,6 futbol, %33,2 voleybol
ile ilgilendiklerini ifade etmişlerdir. Futbolun en çok tercih edilen spor olarak
çıkması ülkedeki bu branşın durumu düşünüldüğünde normal iken, voleybolun
yine yüksek bir oranla ikinci sırada gelmesi anket uygulaması yapılan şehirde
takım sporlarına olan ilgilinin öncelikli olduğunu göstermektedir. Çakmakçı’nın
(2001)’de yapmış olduğu çalışmada, %37,6 futbol %11,8 voleybol, Tuna’nın
(2008)’de yapmış olduğu çalışmada çocukların boş zamanlarını değerlendirmede
sırasıyla Futbol %28,7 ve Voleybol %22,1 oranında bulunmuştur. Bu bulgular
çalışmamızla ilgili ilk iki branşın bulguları ile örtüşmektedir.
Öğrencilerin spor yapma amaçları ve gerek fiilen gerekse izleyici olarak sporla
ilgilenen öğrencilerin neden spor ile ilgilendikleri ile ilgili bulgular, Çizelge 3.6’da
gösterilmektedir. Ankete cevap veren öğrenciler %28,7 nispetinde kişisel gelişim
ve sağlıklı yaşam seçeneklerini belirtmişlerdir. Bununla beraber sporu mesleki
kariyer olarak yapanların oranı %4,6’dır. Ayrıca %19,8’i sosyo-kültürel aktivitelere
katılmak ve paylaşım seçeneğini, %13,5’i kişisel beceri ve yeteneklerinden
dolayı sporla ilgilendiklerini ifade etmişlerdir. Kelinske ve ark. (2001), Özdinç
(2005) ve Şahan (2007) yapmış olduğu çalışmalarda katılımcıların spor yapma
amaçlarını “sağlıklı bir yaşama sahip olmak’’ olarak bulmuşlardır. Bu bulgular,
bizim çalışmamızla paralellik göstermektedir. Son yıllarda gelişmiş ülkelerde
çocukların ve gençlerin sağlıklı, güçlü, sosyal ve bilinçli yetişmeleri, geleceğin
güvenilir kuşaklarının oluşturulması için spora çok önem verilmiş ve her türlü
spor yatırımları belirgin bir biçimde hayata geçirilmiştir. Aslında spor sadece
genç nesle hitap eden bir faaliyet değil, toplumun tüm kesimlerine hitap eden
insanların sağlıklı bir ömür sürdürmelerinde, hayatın bir parçası ve tamamlayıcısı
rolü oynayan bir olgudur (Yetim 2010)
Araştırma grubunda spor yapan öğrencilerin, bu spor aktivitelerini, yapma
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şekli incelendiğinde izleyici olmayan ve sadece fiilen spor yapan öğrencilerin bu
fiili nasıl gerçekleştirilebildikleri Çizelge 3.8´de gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre
öğrencilerin %50,8’i amatör ya da profesyonel olarak ilgilendikleri spor branşını
bir arkadaş grubu ile beraber yaptıklarını, %20,4’ü bireysel olarak bir programa
bağlı olmaksızın, %18,3’ü bir kulüp bünyesinde antrenör gözetiminde %5,4’ü bir
beden eğitimi ve spor öğretmeni gözetiminde ve %4,2’si bireysel olarak belirli bir
program dahilinde gerçekleştirdiklerini ifade etmişlerdir. Çizelge 3.8’e göre, spor
yapan bireylerin, spor aktivitelerini bireyselden ziyade grup olarak yapmayı tercih
etmektedirler. Synder ve Spreitzer (1983)’in spor aktivitelerine katılımı konusunda
yapmış oldukları çalışmada deneklerin yüksek oranda arkadaşları ile birlikte olmak
için spor yaptıkları belirlenmiştir. Alparslan ve ark. (2003) yapmış oldukları boş
zamanı değerlendirmede sporun yeri isimli çalışmalarında katılımcıların %51,12
sporu arkadaş grubu ile beraber yaptığı görülmüştür. Ortaya konan bu sonuçlar
yapmış olduğumuz çalışmamızın bulgusuyla örtüşmektedir. Bu durum spor
ve spor aktivitelerinin bireyi, sosyalleştirici, dayanışmacı, katılımcı, paylaşımcı,
işbirlikçi, kendini daha kolay ifade edebilme yeteneğini ortaya çıkarıcı kültürel bir
faktör olarak ortaya çıkmaktadır.

olduğunu düşünen katılımcılar kendini daha çok bireysel sporda başarılı olduğunu
belirtmiş, takım sporları ile ilgili faaliyetlere de katıldıkları görülmüştür.

Ortaöğretim öğrencilerinin Beden eğitimi ve spor dışında ilgilendikleri sosyal
ve kültürel aktivitelerin dağılımına bakıldığında öğrencilerin, %30,1 kitap ve
dergi okumayı, %24,9’u sinemaya gitmeyi, %2,4’ü tiyatroya gitmeyi, %21,9’u
müzik dinlemeyi, %17,6’ı bilgisayar kullanmayı, %3,3’ü ise diğer aktiviteleri tercih
ettikleri görülmektedir. Şahan (2007)’ın yapmış olduğu çalışmada katılımcılar
%25,9 Kitap okumayı, %24,3 sinemaya gitmeyi, %21,6’sı müzik dinlemeyi, % 18,7’si
bilgisayar ile ilgilenmeyi, %7,3’ü tiyatro faaliyetlerinde bulunmayı, %2,2’sinin
diğer aktiviteleri tercih ettiği görülmüştür. Bu bulgular araştırma bulgularımızı
desteklemektedir. Boş zamanlarında öğrencilerin spor harici bir sosyal aktivite ile
uğraşmaları, uğraştıkları faaliyet açısından etkili bir sosyalleşme aracı olacaktır.
Çizelge 3.14’te “spor ve spor aktiviteleri toplumsal bütünleşmeyi sağlar’’
ifadesinde katılımcıların %42,4 katılıyorum, %37,4 kesinlikle katılıyorum
cevabı verdikleri görülmüştür. Bu sonuç bireyin sporun sosyal bütünleşmeyi
sağlamadaki rolünün öneminin olduğunu göstermiştir. Ankete katılan öğrenciler
spor aktivitelerinde kendilerini daha özgür ifade ettiklerini belirtmişlerdir. Aynı
zamanda sporun toplumlar arası bütünleşmeyi sağladığını düşünen katılımcılar
bununla birlikte her türlü spor aktivitelerinden hoşlandıklarını belirtmişler ve
spor aktivitelerinin organize edilmesine katkıda bulunacaklarını toplamda %57,2
oranında (katılıyorum, kesinlikle katılıyorum) belirtmişlerdir. Yenel ve Güngörmüş
(2006)’da yapmış oldukları çalışma da ise çağımızda toplumların refah ve
kültür düzeylerinin bir göstergesi olarak anlam kazanan spor, kitleleri yakından
ilgilendiren ve milyonlarca insanın gerek pasif gerekse aktif olarak katıldığı sosyal
bir olgudur ve çağdaş toplumlar, sporu hayatın ayrılmaz bir parçası saymaktadır.
Bu düşünce yapmış olduğumuz çalışmayı desteklemektedir.
Biyolojik ve sosyal bir varlık olan insanın, yaşamını sürdürebilmesi için
birtakım fizyolojik, psikolojik ve sosyal gereksinimleri vardır. Bu gereksinimlerinin
karşılanması sürecinde olumlu veya olumsuz gelişmeler, bireyin uyum düzeyini
etkilemektedir. Birey bu uyum sürecinde hem kendine yönelik hem de çevresine
yönelik tutumlar geliştirebilmektedir (Dağ, 1990). Kendi kimliğini bulma,
toplumun ulusal ve evrensel değerlerini benimseme, uyum sağlama ve olgunluğa
erişme durumundadır (Çuhadaroğlu, 1989). Bu nedenle başa çıkma çabaları ve
psikolojik iyi olma ile ilgili süreçler karşılarına çıkmaktadır (Özbay ve Palancı,
2000). Dolayısıyla sosyal yaşama uyum sağlamaları ve sağlıklı sosyal ilişkiler
geliştirebilmeleri önemli görülmektedir (Palancı, 2004).
Her türlü spor faaliyetine ve spora kolayca uyum sağladığını düşünen
katılımcılar aynı zamanda sporun insanlar arası iletişime olumlu katkı sağladığını
ifade etmişlerdir. İlgilendiği spor branşını seçmede kişisel tercihinin etkili
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Spor bireyin dinamik sosyal çevrelere katılımı sağlayan bir sosyal etkinlik
olması özelliğinden dolayı kişinin sosyalleşmesinde önemli bir role sahiptir.
Modern toplumlularda sporun çoğunlukla kolektif bir etkinlik olduğu göz
önünde bulundurulduğunda, sportif faaliyetler aracılığı ile spor ile ilgilenen
bireyler değişik insan grupları ile sosyal ilişkiye girmektedir. Spor, bireyin kendi
dar dünyasından kurtularak başka ortamlarda, başka kişilerden, inançlardan,
düşüncelerden insanlar ile diyalog içinde bulunmasını, onlardan etkilenmesini ve
onları etkilemesini sağlamaktadır. Bu yönü ile sporun, yeni dostluklar kurulmasına,
pekiştirilmesine ve sosyal kaynaşmaya destek sağladığı söylenebilir. Spor sadece
spor yapanlar değil izleyici kitleleri arasında da önemli bir sohbet ve muhabbet
konusu oluşturmaktadır (Çaha 2000).
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Sosyalleşme süreci bazı insanların fiziksel aktivite ve beden eğitimi ve spor
içinde nasıl ilgili olduğunu anlaması için uygun bir yer iken, bazıları için böyle
değildir. Fiziksel aktivite ve beden eğitimi ve sporla ilgili olma sürecine spor ile
sosyalleşme denir. Diğer bazı çalışmalardan elde edilen bazı bulgu ve araştırmalar
bu eğilimi desteklemektedir. Greendorfer (1979)’a göre yetişkinlikte spor ilgisinin,
çocukluktaki spor uğraşı ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Karapınar (1997), Koşu
(1998), Çakmakçı (2001), Çelik (2002), Ökmen (2003), Şahan (2007)’de yapmış
oldukları çalışmalarda sporun sosyalleşme üzerine etkisinin önemli olduğunu
belirtmişlerdir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan çalışmanın sonucunda sporun ilk çağlardan itibaren, toplumlardaki en
önemli sosyal olaylardan biri olduğu, gün geçtikçe önemini arttırdığı ve özellikle
yüzyılımızda sosyal ve ekonomik açıdan dev bir sektör haline geldiği söylenebilir.
Sosyalleşme, toplumun bir parçası haline gelme, kişinin aile, okul, çevre
ve mesleki örgütler gibi içinde yer aldığı toplumsal kuramların, daha genelde
yaşadığı kültürel ortamın kendisinden beklediği şekilde davranmayı ve diğer
bireylerle uyum içinde yaşamayı öğrenme sürecidir (Demir ve Acar 1997).
Genel olarak sosyalleşme, ergenlikte iki açıdan değerlendirilmektedir. Birincisi,
sosyalleşmenin ergenliğin sona ermesiyle bitmesi, ikincisi ise sosyalleşme
sürecinin, insanın doğumdan ölümüne kadar devam etmesidir.
İnsan hayatını dinamik bir süreç olarak değerlendiren görüşler ağırlıktadır.
Zekâ gelişimi, cinsel gelişim vb. süreçlerin belli dönemlerde başlayıp bitmesi
kabul edilmektedir. Ancak sosyalleşme belli bir dönemde başlayıp sonrada biten
bir süreç değildir. Vurgulamak gerekir ki, ergenlik, sosyalleşmenin en canlı ve en
hızlı olduğu bir gelişim ve değişim sürecidir.
Fiziksel ve biyolojik gelişim genellikle ergenlik döneminde tamamlanmasına
rağmen, sosyalleşme bitmeyen bir süreç olarak kabul edilmektedir.
Çalışma sonuçlarına göre şu öneriler getirilebilir;
1- Sporun sosyalleşme sürecindeki önemi uzman kişiler tarafından eğitim
öğretim kurumlarında vurgulanmalıdır. Beden eğitimi ve spor faaliyetlerini
yönlendirecek ve uygulatacak nitelikli elemanlar yetiştirilmelidir.
2- Eğitim öğretim kurumlarında spora gerekli önem verilmeli ve sportif
faaliyetler çeşitliliği artırılmalı ve desteklenmelidir.
3- Türkiye’de okul öncesi dâhil, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversitesi gibi
eğitim ve öğretim kurumlarında bu uygulamalar yetersizdir. Gençler kötü
alışkanlıklara yönelmektedir. Bu nedenle Türkiye’de Beden eğitimi etkinliklerine
daha çok zaman ayrılmalı, serbest zamanları değerlendirme ve sosyalleştirme
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açısından faydalı olan beden eğitimi ve spor faaliyetleri arttırılmalıdır.
4- Öğrencilerin normal müfredat içerisindeki derslere çalışmaları, üniversite
sınavlarına hazırlanmaları amacıyla dershanelere gitmeleri, öğrencilerin
serbest zamanlara yönelik faaliyetlerini engellemektedir. Gelecek problemi,
öğrencilerin erken yaşlarda mesleki kaygı içerisinde olmalarını sağlamaktadır.
Türk toplumunda beden eğitimi ve spora gereken önemin verilmesi için işsizlik
sorunu çözümlenmeli ve gençler gelecek kaygısı gütmeden eğitim almalıdır.
Öğrenciler sınavla yerleştirmeden çok okul dönemindeki başarılarıyla mesleğe
yönlendirilmelidir.
5- Öncelikli spor dallarına göre okullarımızın spor salonları ihtiyaçları tespit
edilmeli, beş yıllık planlarla yatırıma yönelinmeli, devletin yerel yönetimlerle
işbirliği yaparak ortaöğretim kampüsleri oluşturulması sağlanmalıdır.
6- Ortaöğretim çağı genel olarak sorunlu bir dönem olarak kabul edilmektedir.
Bundan dolayı ortaöğretim çağının, çocukluk ile yetişkinlik arasında yer alan,
fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişim ve değişim hızlandığı eşik bir dönem olarak
değerlendirilmesi gerekmektedir.
7- Engelli öğrencilerin de topluma kaynaştırılması için beden eğitimi ve spor
faaliyetlerine katılımları sağlanmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.
8- Gençliğin gelecek kaygısı duyarak yaşaması, beden eğitimi ve spor
etkinliklerine gerekli önemi vermemelerine sebep olmaktadır. Aileler spora
ayrılan zamanı boşa geçmiş zaman olarak değerlendirmektedirler. Bu konuda
aileler bilinçlendirilmelidir. Unutulmamalıdır ki sosyalleşmede aile çok önemli bir
yer tutmaktadır.
9- Farklı bilim ve sanat dalları ile de öğrencilerin sosyalleşmesindeki rolü ve
önemi ile ilgili araştırmalar yapılmalıdır. (Örneğin: Tiyatro, resim, müzik dalları
gibi.)
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ÖZET
Canlıların yaşamlarını sürdürmesinde beslenme ve metabolik olaylar büyük
önem taşır. Alınan gıda ve vitaminlerin sindirilmesinde ve metabolize edilmesinde
sindirim sistemi görevlidir. Vücuttaki açlık ve tokluk beslenme alışkanlıklarını
belirleyen günlük yaşanan durumlardır. Vücuttaki açlık ve tokluk hissi, tamamen
vücut içerisindeki enerji, su ve diğer besinsel elementlere duyulan ihtiyaç ile
ilgilidir. Vücuda alınacak besin miktarını ve iştahı düzenleyen en önemli sinirsel
merkezler, hipotamalus’da bulunur. Şişmanlık ya da zayıflık besin alımı ve enerji
tüketimi arasındaki dengenin bozulması sonucunda gelişmektedir. Kalp ve damar
hastalıkları, tip II diyabet, obezite ve kanserli hastalarda ölümlerin en sık nedeni
olarak karşımıza çıkan kaşeksinin başarılı bir şekilde tedavisi, enerji dengesinin
nasıl düzenlendiğinin çok iyi bilinmesiyle yapılabilir. Sindirim sistemi ve yağ
dokusu gibi periferal dokulardan ve santral sinir sisteminin çeşitli bölgelerinden
gelen uyarıların koordinasyonu ve uygun cevabın oluşturulmasında hipotalamus
anahtar rol oynamaktadır. Hipotalamusa gelen uyarılara aracılık eden, bir başka
deyişle beslenme davranışının oluşmasına; leptin, nöropeptid Y, oreksinler,
dopamin, Agouti- Related Protein, kortikostreodler, kokain ve amfetamin
regulated transkript, kolesistokinin, serotonin, noradrenalin, insülin, glukagon,
ghrelin, galanin gibi birçok hormonların ve çok çeşitli sitokinlerin katıldığı
saptanmıştır. Bu öğelerden her birinin iştahın yada tokluğun oluşumuna belirli
ölçüde katıldığı ve enerji metabolizmasında belirleyici moleküller olarak rol
oynadığı bildirilmektedir. Bu moleküllerin etki tarzları ve faktörlerin birbirleri
arasındaki ilişkilerinin bilinmesi, insanlarda açlık ve tokluk hislerinin oluşumundaki
etkilerinin açıklanmasında önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Gıda Alımı, Vücut Ağırlığının Kontrolü, Şişmanlık, Zayıflık

GİRİŞ
Açlık ve tokluk beslenme alışkanlıklarını belirleyen günlük yaşanan
durumlardır. Vücuttaki açlık ve tokluk hissi, tamamen vücut içerisindeki enerji,
su ve diğer besinsel elementlere duyulan ihtiyaç ile ilgilidir. Vücuda alınacak
besin miktarını ve iştahı düzenleyen en önemli sinirsel merkezler, hipotamalus’da
bulunur. Hipotalamusun orta çizgiye yakın ve aşağı bölgesinde bir “tokluk
merkezi” (ventromedial hipotalamus), kenara yakın bir bölgesinde de “açlık
merkezi”(lateral hipotalamus) bulunur ve bunların birbirini karşılıklı olarak
engellediği söylenebilir (Mayer 1953, Kök ve Tunalı 1992, Flier ve Maratos-Flier
1998).
İdeal bir vücut ağırlığı için dengeli bir enerji blançosu şarttır. Yetişkin bir
insan vücut ağırlığını yıllarca sabit tutma yeteneğine sahiptir. Vücut ağırlığının
sabit tutulması için gıdalarla alınan enerjinin ve tüketilen enerji miktarının
paralel olması gerekmektedir. Gerekli miktarda enerji alınmaz ise, negatif enerji
blançosuna bağlı olarak vücut ağırlığında azalma meydana gelebilmektedir. (Flier
ve Maratos-Flier 1998).
Tüm sanayileşmiş ülkelerde vücut ağırlığının sürekli artmasına bağlı olarak
adipositazın geliştiği gözlenmiştir. Adipozun en önemli nedenleri arasında bir
yandan ticarete sunulan çok çeşitli, albenisi yüksek ancak enerjiden zengin gıda
maddelerinin aşırı tüketimi diğer yandan yaşam ve çalışma koşullarının getirdiği
hareketsizlik söylenebilir (Zhang ve ark 1994).
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Açlıktan iştahı ayırmak gerekir. Açlık fizyolojik bir olayken, iştah psikolojik
bir olgudur (Carola ve ark 1990). Açlık hissini başlatan en önemli etmenin ilk kez
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1999 yılında Japon araştırıcı Kojima ve ark (2001) tarafından keşfedilen polipeptid
yapısına sahip Ghrelin hormonu olduğu bildirilmektedir.
Kan glikoz düzeyinin düşmesi ve kan serbest yağ asidi düzeyinin yükselmesi
açlık hissini uyandırır. Metabolizmanın açlık durumu, besinlerin vücuda alınmadığı
ve enerji ihtiyacının internal depolardan sağlandığı durumdur. Vücudun plazma
glikoz konsantrasyonu 70-110 mg/dl olan homeostatik düzeyde tutulmalıdır.
Açlıkta vücudun glukoz ihtiyacı, güçlü bir şekilde regüle edilir. Bu regülasyon,
karaciğer depolarının yıkılması (glukojenolizis), protein ve lipidlerden glukozun
sentezlenmesidir (glukoneojenezis) (Moffett ve ark 1993).
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Açlık midede oluşmaz. Çünkü midesi cerrahi olarak uzaklaştırılan insanlarda
belirgin bir açlık hissi gözlenmiştir. Bu düzeyler karaciğer ve midedeki reseptörler
tarafından hipotalamusa bildirilir ve hipoglisemilerde açlık hissi başlar. Bu sırada
insulin düzeyleri ve yağ hücrelerindeki leptin hormonunun selbest bırakılması da
dikkate alınmalıdır. Gıda alımı kesildiğinde gıdalarla glikoz alımı olmayacağından
kan glikoz düzeyleri düşmeye başlar. Kan glikoz düzeylerinin düşmesine paralel
olarak pankreasın langerhans adacıklarının β-hücrelerinden insülin salınımı
durdurulurken, α- hücrelerinden salınan glukagon düzeyleri artmaya başlar (Kök
ve Tunalı 1992).
Tokluk hissi ise vücudun yeteri kadar gıda almasıyla, sinyallerin oluşması ve
gıda alımının bitirilmesidir. Doyma ile tokluk halininde birbirinden ayırt edilmesi
zorunludur. Doyma gıda alımının kesilmesini tanımlarken, tokluk gıda alımının
kesilmesinden bir sonra gelişen açlık hissinin oluşumuna kadar geçen süreyi
tanımlar (Daikoko ve ark 1989, Carola ve ark 1990).
Çalışmalar proteinlerin karbonhidratlardan daha güçlü doygunluğa ulaştırdığını
ve yağlardan çok açık bir şekilde daha iyi olduğunu ortaya koymuştur. Sindirimin
devreye girmesiyle bağırsaklarda birçok hormon oluşturulur ve hormonlar
kısmen sinir sistemi üzerinden kısmen de kan yolu üzerinden beyne doyma
sinyalleri gönderirler. İnsulin salınımı, leptin ve kan-glikoz konsantransyonları
burada önemli rol oynar. Birçok doygunluk uyarıları hipotalamusa ulaştığı zaman
hipotalamus iştahı kapatan, içinde serotoninde bulunduğu birçok madde salgılar.
Halen gerçekte doygunluk mekanizmasına ne kadar faktörün katıldığı tam olarak
bilinmektedir (Gunion ve ark 1990).
Gıda Alımını Düzenleyen Peptidler
Gıda alımını düzenleyen peptidler kökenlerine göre, merkezi sinir sistemin de
üretilen merkezi peptidler ve sindirim kanalında üretilen perifer peptidler olarak
sınıflandırılırken, beslenme davranışları üzerindeki etkilerine göre ise orexigenik
ve anorexigenik peptidler olarak gruplandırılmaktadırlar (Hagan ve ark 2000).
Orexigenik peptidler açlık hissinin başlatılmasıyla gıda alımını uyarırlarken,
anorexigenikler ise doyma hissinin oluşturulmasıyla gıda alımını durduran
peptidlerdir (Li ve ark 2003).

ANOREKSİJENİKLER:
Leptin :
Leptin, adipoz dokuda sentezlenenip kana salınan 167 amino asit içeren bir
proteindir. Plazmadaki leptin hipotalamusta ki reseptörleri üzerinden besin alımını
azaltır ve leptin geninin mutasyonları ya da leptinin komple yetmezliği şiddetli
obezite ile sonuçlanır (Parker 1999). Kandaki leptin düzeyleri ne kadar düşükse
o derece kuvvetli bir açlık hissi ortaya çıkar. Ancak bu olgu sadece normal kilolu
bireyler için geçerlidir. Obezlerin sadece % 5-10’luk kısmında leptin seviyelerinin
düşük olduğu ve leptin ve leptin reseptör geninde mutasyonların oldukça nadir
olduğunun gösterilmesi asıl sorunun leptin yetmezliğinden çok leptin direnci ile
ilişkili olduğunu düşündürmüştür (Chiesi ve ark 2001).
429

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

İNSANLARDA AÇLIK
ve TOKLUK HİSSİNİN
OLUŞUMU

Kortikotropin Releasing Faktör (CRF)
Katabolik etkili hipotalamik bir nöropeptid olan CRF etkisini CRF1 reseptörleri
üzerinden gösterirken, CRF benzeri bir nöropeptid olan ürokortin de CRF2
reseptörleri aracılığıyla etkisini göstermekte ve üstelik ürokortin CRF’ den daha
güçlü bir şekilde beslenmeyi baskıladığı bildirilmektedir. Ayrıca iştahsızlığa neden
olan birçok sitokininde CRF salınımını uyardığı gösterilmiştir (Chiesi ve ark 2001).
α-Melanosit Uyarıcı Hormon (α-MSH)
Melanokortininde içinde yer aldığı β-MSH, γ-MSH ve ACTH gibi peptidlerin
ortak ön maddesi olan proopiomelanokortin (POMC)’in ekspresyonunun leptin
tarafından uyarıldığı ve hücre içi etkilerinin G-proteinine bağlı 5 ayrı rezeptör
üzerinden (MC1-MC5) oluşturulduğu bildirilmektedir (Adan ve Gispen 1997).
Gıda alımını MC4 reseptörü üzerinden güçlü bir şekilde baskılayan melanokortin
reseptörünün hipotalamusun birçok bölgesinde ekspresyonunun yapıldığı, MC4
reseptör genindeki mutasyonların ya da reseptör yokluğunun obeziteye yol açtığı
bildirilmiştir (Parker1999).
Kokain ve Amfetamin Regulated Transcript (CART)
Prekürsör proteinin parçalanması sonucu oluşan 102 amino asitli CART’in
merkezi sinir sistemine uygulanması besin alımını belirgin olarak azaltırken, antiCART antikorları beslenmeyi uyarmaktadır (Spiess ve ark 1981). Leptin tarafından
uyarılan CART nöronları, nucleus arcuatus’ta bulunur ve hipotalamustaki bazı
CART nöronlarının nöropeptid Y (NPY) sinirleri ile sinaps yaparak vücut ağırlığının
düzenlenmesinde önemli rolü olabileceği düşünülmüştür (Lambert ve ark 1998).
Bombesin
İnsanlardaki homologu gastrin salıcı peptit olan bombesin bir barsak
hormonudur ve insanlarda ve hayvanlarda besin alımını azalttığı ileri sürülmektedir
(Halford ve Blundell 2000).
Serotonin
Tokluğu uyararak, şişmanlığa karşı kullanılan bir dizi ilacın ana hedeflerinden
birisidir. Sibutramin, fenfluramin ve deksfenfluramin gibi ilaçların etkisiyle
sinapslarda yükselen serotonin düzeyleri gıda alımının engeller ve vücut ağırlığını
azalttığı bildirilmiştir (Sahu ve ark 2001).
Kolesistokinin (CCK)
Sindirim kanalına ulaşan yağ ve proteinlerce oluşturulan uyarımlarla
duodenumdan salınan, peptid yapılı bir hormon olan CCK’nin insanlarda tokluğa
benzer etkilerle birlikte kötü koku algılanmasına ve anksiyete’ye yol açmasıyla
potansiyel tokluk ajanı olarak tanımlanmıştır (Halford ve Blundell 2000, Wilding
2002).
İnsülin
İnsülin, pankreasın langerhans adacıklarının β hücrelerinden salınan ve
beslenmenin düzenlenmesinde rol alan en önemli hormonlardan biridir. Gıda
alımı, glikozun kullanılması, lipit ve protein sentezinin artırılması üzerinden
metabolizmayı etkilediği, gıda alımını izleyerek gelişen insülin salınımı artışının
doğrudan oluşan metobolik etkileri yanı sıra insülin benzeri faktörlerin biyolojik
etkilerini artırarak büyümeyi dolaylı yoldan etkileyebilmektedir (Li ve ark 2003).

OREKSİJENİKLER:
Ghrelin
Kojima ve arkadaşları tarafından tanımlanan 28 amino asit içeren lipofilik
bir peptiddir (Kojima ve ark 2001). Ghrelin güçlü bir endojen büyüme hormonu
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salgılatıcısı olmasının yanısıra, büyüme hormonundan bağımsız etkilere de
sahiptir. Ghrelin oreksijenik etkisi molar bazda NPY’nin etkisine yakındır. İnsanda
ghrelin seviyeleri her öğün öncesi bir pik yapar ve beslenmeyi takiben geriler.
Ghrelinin besin alımı ve tokluğun önemli bir düzenleyicisidir. Şişman kişilerde aşırı
beslenmeye yanıt olarak ghrelin seviyesi azaldığı yapılan çalışmalarla gösterilmiştir
(Gale ve ark 2003). Gıda alınımını uyarması, karbonhidrat kullanımının arttırılması,
yağ kullanımının azaltılması gibi leptinin etkilerine zıt etkileriyle enerji kazanımı
ve enerji depolanmasını sağladığı büyüme hormonu gibi kullanılabileceği öne
sürülmüştür (Wren ve ark 2000).

İNSANLARDA AÇLIK
ve TOKLUK HİSSİNİN
OLUŞUMU

Nöropeptid Y (NPY)
Beyinde ve periferal sinir sisteminde yaygın olarak bulunan ve 36 amino
asit içeren peptid yapıdaki nöropeptid Y’nin merkezi sinir sistemine verilmesi
gıda alımını artırken, endojen NPY düzeylerindeki düşmelerde ise gıda alımını
azaltmaktadır (Parker 1999). NPY1- NPY6 olmak üzere 6 reseptörü tanımlanan
ve beslenme davranışına aracılık eden reseptörlerinin NPY1 ve NPY5 olduğu
gösterilmiştir (Kokot ve Ficek 1999).
Melanosit Konsantre Edici Hormon (MCH)
Yapısında 19 amino asit içeren siklik yapıda bir nöropeptid olan ve hücre
zarında yer alan Gi proteini ile eşleşen MCH reseptörleri genelde lateral
hipotalamusta bulunurlar ve daha üst beyin bölgelerine doğruda yayılırlar. Son
zamanlarda MCH mRNA’sının açlıkta ve leptin yetmezliklerinde yeterince kontrol
edilemediği, MCH’nın intra cranio ventricüler yolla uygulanmasında gıda alımını
arttırdığı gösterilmiştir (Chiesi ve ark. 2001).
Agouti-Related Protein (AgRP)
Merkezi sinir sisteminde melanokortin MC4 reseptörlerinin endojen
antagonistidi olan AgRP’in aşırı sentezinin ya da ektopik ekspresyonunun
obezite ile sonuçlandığı, bu etkinin ortaya çıkışında kısmen α-MSH’nin etkisini
engellemesinin rol oynadığı AgRP’nin NPY içeren nöronlarla tamamen eş-lokalize
olması ve buradaki melanokortin nöronlarının NPY Y1 reseptör ekspresyonuna yol
açmasının vücut ağırlığının düzenlenmesinde NPY ve melanokortin yolaklarının
sıkı ilişkisinin kanıtı olabileceği öne sürülmüş ve AgRP’yi etkisiz hale getiren
maddelerin anti-obeziter ilaç olarak kullanılma potansiyellerinin bulunduğu
bildirilmiştir (Wilding 2002).
Nitrik Oksid (NO)
İştahın düzenlenmesinde rolü olduğu düşünülmektedir. NO sentezinin merkezi
yoldan bloke edilmesi besin alımını azaltır, l-arjinin gibi nitrik oksit donörlerinin
uygulanması ise bazı durumlarda besin alımını artırır (Morley ve Flood 1991).
Glikoz, Triptofan, L-arjinin ve Yağ Asitleri
Glikoz, triptofan, l-arjinin ve yağ asitleri gibi gıda maddelerininde iştahın
yönlendirilmesinde önemli rol oynadıkları saptanmış, ön hipotalamusta glikoza
duyarlı nöronlar bulunduğu ve hatta bazılarının aynı zamanda insüline de duyarlı
olduğu belirlenmiştir. Hipoglisemi sonucu açlık hissinin ortaya çıktığı, kan glikoz
düzeylerindeki küçük değişimlerin bile öğünlerin öne alınmasına yol açacağı
gözlenmiş ve yakın zamanda yapılan glikoza duyarlı bazı nöronların oreksin
içerdiği ileri sürülmüştür (Wilding 2002).

SONUÇ
Beynin vücutla haberleşmesinde merkezi trafo hipotalamustur. Hipotalamus
bilinen hemostaz sistemlerini kontrol ederek gıda alımı ve enerji tüketimini
düzenler. Hipotalamusun ingundibuler kısmında bu regülasyon için özellikle
önemli olan Nucleus Arcuatus ve perifornikal bölgeden oluşan iki önemli yer
bulunur ve bu bölgelerin incelenmesi gıda alımının kontrolüne çok sayıda farklı
nöropeptidin katıldığını göstermiştir. Tüm etkileşim sistemleri leptin, ghrelin
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ya da kolesistokinin üzerinden humoral ve nöronal yollar üstünden periferle
bağlantılı olduğu saptanmıştır. Açlıkta bunlara ilave olarak gıda alımı ‘’Reword
Sistemi’’(karşılık verici sistem) üzerinden belirgin bir hedonik (hayatın esasını zevk
kabul eden öğreti) his ilede bağlantılıdır. Katılan parametrelerin çeşitliği nedeniyle
bozuklukların oluşumu kaçınılmazdır ve bu bozukluklar genetik ya da fizyolojik
mekanizmalarda hatalı yönlendirilmelerinden kaynaklanabilir. Açlıkta, açlığın
regülasyonuda tokluğun regülasyonunda olduğu gibi hala tamamı bilinmeyen
sayısız faktörün katıldığı çok kompleks bir olaydır.
Sonuç olarak enerji metabolizması yukarıda belirtiğimiz etkenlerin dışında
daha birçok etkenden de etkilendiği düşünülmektedir. Bu sebepten dolayı
araştırmaların bu konuda yoğunlaşması bundan sonraki araştırmacılara katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
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ÖZET
Meram Tıp Fakültesi 1982 yılında 53 öğrenci ile eğitim ve öğretime başlamış
olup, bugün verdiği mezun sayısı 3705’e ulaşmıştır. Meram Tıp Fakültesi’nden
1988-2013 yılları arasında 43 yabancı uyruklu öğrenci mezun olmuştur. 20132014 eğitim öğretim yılında kontenjanı 237 öğrenciye ulaşmıştır. Halen eğitim
ve öğretim görmekte olan toplam öğrenci sayısı 1327’dir. Bugüne kadar toplam
1272 kişi uzmanlık eğitimi almıştır. Meram Tıp Fakültesi Temel, Dahili, Cerrahi
Tıp Bilimleri Bölümlerinde, 42 Anabilim Dalı ve 26 Bilim Dalı ile 133 profesör, 57
Doçent ve 89 Yardımcı Doçentten oluşan kadrosu ile hizmet vermeye devam
etmektedir. İç Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalları içinde
yer alan yan dallarla ayrıca yan dal uzmanlık eğitim öğrencisi yetiştirilmektedir.
Meram Tıp Fakültesini TUS sınavlarında kazanan adayların başarı oranı %10’luk
dilim içerisinde yer almaktadır.

MERAM TIP
FAKÜLTESİ’NİN
TIP EĞİTİMİNE VE
BÖLGE SAĞLIK
HİZMETLERİNE
KATKISI

Halen Meram ilçesi sınırları içinde yer alan fakülte ve hastane hizmet
binalarımız; 85.415 m² lik hastane kampüsü içerisinde 14 bina ve 70.000 m² ye
yakın kapalı alandan oluşmaktadır. Ayrıca kampüs alanı dışında Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezimiz ve Çocuk Psikiyatri Kliniğimiz hizmet vermektedir.
Hastanemizin yıllık istatistiklerine bakıldığında ise ortalama poliklinik sayısı
623 bin civarındadır. A grubu ameliyat sayısı 1200, B grubu ameliyat sayısı 5200,
C grubu ameliyat sayısı 5650, D grubu ameliyat sayısı 3900 ve E grubu ameliyat
sayısı 5800 olmak üzere toplamda 21 760 cerrahi girişim olmaktadır.
Meram Tıp Fakültesi kurulan organ nakil merkezinde böbrek, Karaciğer ve
kemik iliği nakli gibi organ nakillerini gerçekleştirmektedir. Meram Tıp Fakültesi
bünyesinde hizmet vermekte olan Onkoloji Hastanesi bölgenin en büyük ve ilk
Onkoloji hastanesi olup, 2009 yılı Aralık ayından beri hizmete devam etmektedir.
Bölgenin en gelişmiş teknik donanımına sahip uluslararası akreditasyon almış
rehabilitasyon ünitesi, yeni doğan yoğun bakım ünitesi, yoğun bakım üniteleri ile
sağlık hizmetine devam etmektedir.

Rahmi ÖRS*
Ahmet ÖZKAĞNICI**

Anahtar kelimeler: Meram Tıp Fakültesi, Sağlık Eğitimi, sağlık hizmeti, organ
nakli
Meram Tıp Fakültesi, ilk tıp fakültesinin 1827’de kurulduğu ülkemizde tarihçe
olarak çok eski kabul edilmeyebilecek bir geçmişe sahip olarak düşünülebilir.
Ancak kurulduğu tarih olan 1982 yılından bu yana yaklaşık 30 yıllık geçmişi içinde
ülkemizde ve özellikle KOP bölgesinde Tıp Eğitiminde ve Sağlık Hizmetlerinde
çok önemli değişikliklere tanıklık etmiştir. Burada ülkemizde Tıp Eğitimine ve
Sağlık Hizmetine önemli katkılar sağlamış olan Meram Tıp Fakültesi ile ilgili veriler
aktarılacaktır.

TIP EĞİTİMİ VE AKADEMİSYEN DURUMU
Meram Tıp Fakültesi 53 öğrenci ile eğitim ve öğretime başlamış olup, bugün
verdiği mezun sayısı 3705’e ulaşmıştır. Meram Tıp Fakültesi’nden 1988-2013 yılları
arasında 43 yabancı uyruklu öğrenci mezun olmuştur. 2013-2014 eğitim öğretim
yılında kontenjanı 237 öğrenciye ulaşmıştır. Halen eğitim ve öğretim görmekte
olan öğrenci sayısı 1327’dir. Bugüne kadar toplam 1272 kişi uzmanlık eğitimi
almıştır. Bölgemizde sağlık hizmeti veren pratisyen ve uzman hekimlerin çoğunun
yetiştiği bir kurum olarak Meram Tıp Fakültesi bölgede eğitimle ilgili hizmet veren
Sağlık Bakanlığına ait Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında halen lisans,
lisansüstü ve uzmanlık düzeyinde en fazla kadroya sahip eğitim kurumu olarak
gözükmektedir. Tıpta branşlaşmanın ve yan dal uzmanlıklarının ortaya çıkması
ve yaygınlaşması ile birlikte yan dal uzmanlık eğitiminde aktif rol almaktadır. İç
*Prof.Dr. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı rors@konya.edu.tr
** Prof.Dr. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Dekanı, akagnici@konya.edu.tr
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Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalları içinde yer alan yan
dallarla ayrıca yan dal uzmanlık eğitim öğrencisi yetiştirilmektedir. Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları Anabilim Dalı çatısı altında Neonatoloji, Çocuk Yoğun Bakım,
Çocuk Nörolojisi, Çocuk Alllerjisi ve İmmünolojisi, Çocuk Endokrinolojisi, Çocuk
Gastroenterolojisi, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dallarında yan dal uzmanlık öğrencisi
yetiştirmektedir. Yine KOP bölgesinde Çocuk Göğüs Hastalıkları ve Çocuk Genetik
Uzmanı alanında hizmet verilen kurumdur.

1.664 hasta tedavi görmüştür. Meram Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım
Ünitesi 35 yatağa sahip olup, 21 yatak III.basamak hizmeti vermektedir. Altyapısı
ve mekanı ile ülkemizde sayılı ünitelerden biri olan merkezde 2012 yılında 827
yenidoğan yatırılmıştır. Bu ünitede amplitüd EEG, video EEG monitorizasyonu
yanında yüksek frekanslı osilasyonlu ventilasyon, inhale nitrik oksit tedavisi gibi
yeni tedaviler ve erken doğan bebekler için kalpte duktus ligasyonu, beyne şant
yerleştirilmesi, göze lazer tedavisi gibi cerrahi tedaviler uygulanmaktadır.

Meram Tıp Fakültesi Temel, Dahili, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümlerinde, 42
Anabilim Dalı ve 26 Bilim Dalı ile güçlü bir akademik kadroya sahiptir. Halen
Temel Tıp Bilimleri’nde 20 profesör, 5 Doçent, 14 Yardımcı Doçent; Cerrahi Tıp
Bilimleri’nde 56 Profesör, 14 Doçent, 31 Yardımcı Doçent; Dahili Tıp Bilimleri’nde
57 Profesör, 38 Doçent, 44 Yardımcı Doçent görev yapmaktadır. Toplam 133
profesör, 57 Doçent ve 89 Yardımcı Doçentten oluşan zengin kadrosu ile hizmet
vermeye devam etmektedir. Halen 400 civarında araştırma görevlisi uzmanlık
eğitimi görmektedir. Meram Tıp Fakültesini TUS sınavlarında kazanan adayların
başarı oranı %10’luk dilim içerisinde yer almaktadır.

Meram Tıp Fakültesi’nde kurulan organ nakil merkezinde böbrek, Karaciğer
ve kemik iliği nakli gibi organ nakilleri gerçekleştirilmektedir. Necmettin
Erbakan Üniversitesi Organ Nakil Merkezinde 2011-2013 yılları arasında 15
karaciğer, 61 böbrek nakli gerçekleştirilmiştir. Meram Tıp Fakültesi Kornea Nakil
Merkezi 2013 yılında kurulmuş olup, Kasım 2013’de üç ay içinde 29 kornea nakli
gerçekleştirilmiştir. İlk kök hücre naklini Nisan 2012’de gerçekleştiren kök hücre
nakil ünitesi bugün Kasım 2013 itibariyle 54 hastaya ulaşmıştır.

FİZİK MEKAN
Halen Meram ilçesi sınırları içinde yer alan fakülte ve hastane hizmet binalarımız;
85.415 m² lik hastane kampüsü içerisinde 14 bina ve 70.000 m² ye yakın kapalı
alandan oluşmaktadır. Onkoloji binası Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi ve
Kök Hücre ve Kemik iliği Nakil Ünitelerini içeren müstakil bir bina olarak, 2009
yılından itibaren hizmet vermektedir. Tıp Fakültesi Morfoloji ve Dekanlık Yönetim
Binası olarak ayrı bir eğitim binasına sahiptir. Bu binada Sağlık Bilimleri Enstitüsü
ve geçici olarak Diş Hekimliği Fakültesi hizmet vermektedir. Ayrıca kampüs alanı
dışında akredite bir merkez olarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimiz ve
Çocuk Psikiyatri Kliniğimiz hizmet vermektedir.

MERAM TIP
FAKÜLTESİ’NİN TIP
EĞİTİMİNE VE BÖLGE
SAĞLIK HİZMETLERİNE
KATKISI

Ayrıca son birkaç yıl içinde gelişen yeni yapılanma sonrasında ayrı bir
hastane bina projesi hayata geçirilmek üzeredir. Böylece Meram Tıp Fakültesi
Hastanesi yeni mekanı ile hastalarına daha iyi, daha modern bir hizmet sunmayı
planlamaktadır.

SAĞLIK HİZMETLERİ
Meram Tıp Fakültesi kurulduğu tarihte KOP bölgesinde rutin sağlık
hizmetlerinin yerleşmesinde çok önemli rol üstlenmiştir. Ancak zaman içinde rutin
sağlık hizmetlerinin kamu hastanelerinde yaygınlaşması ve sağlıkta özel sektörün
artan rolü Tıp Fakültelerini daha çok bilgi, tecrübe gerektiren nitelikli sağlık
hizmeti üretmeye yöneltmektedir. Hastanemizin yıllık istatistiklerine bakıldığında
ortalama poliklinik sayısı 623 bin civarındadır. A grubu ameliyat sayısı 1200, B
grubu ameliyat sayısı 5200, C grubu ameliyat sayısı 5650, D grubu ameliyat sayısı
3900 ve E grubu ameliyat sayısı 5800 olmak üzere toplamda 21 760 cerrahi girişim
olmaktadır.
Bugün geldiğimiz noktada sağlık hizmetinin yaygınlaşması, kamu
hastanelerinin güçlenmesi ile Meram Tıp Fakültesi bölgede nitelik olarak özellik
gösteren sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde öncülük görevi üstlenmektedir.
Burada bu anlamda bazı örnekler verilecektir.
Meram Tıp Fakültesi bünyesinde hizmet vermekte olan Onkoloji Hastanesi
bölgenin en büyük ve ilk Onkoloji hastanesi olup, 2009 yılı Aralık ayından beri
hizmete devam etmektedir. Onkoloji Hastanesi 54 yatakla hizmet vermekte
olup, 2012 yılında 17.024 poliklinik sayısına ulaşmıştır. Bu hastalar gerektiğinde
aynı binada hizmet vermekte olan Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda
Radyoterapi tedavisi görmektedirler.
Bölgenin en gelişmiş teknik donanımına sahip, uluslararası akreditasyon almış
fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi, yeni doğan yoğun bakım ünitesi, yoğun
bakım üniteleri KOP bölgesinde önemli referans merkezi konumundadırlar.
Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi bölgede önemli bir referans merkezi olup, 2012
yılında 351 hastaya hizmet vermiştir. Acil Yoğun bakım Ünitesinde 2012 yılında
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ÖZET
Rekabetçi ve bilgiye dayalı piyasalarda işletmelerin uzun dönemli performansı
yeni fikirler yaratma ve uygulamaya koyma kabiliyetine dayanmaktadır. Bu haliyle
yenilik becerisi, özelde işletmeler genelde müşterek iktisadi kalkınmanın önemli
bir unsuru olarak rol oynamaktadır. Bölgesel kalkınmanın asli unsurlarından
olan bölgesel yenilik stratejileri, içerdiği tüm kolaylaştırıcı kurum ve faaliyetler
ile beraber yerel aktörlerin kapasitesini arttırmaya dönük bir etkin planlama
aracı olarak ön plana çıkmaktadır. Ancak yenilik kavramının örtük bilgiye dayalı,
uzun erimli ve maliyetli olması nedeniyle, bölgesel yenilik sistemleri özellikle
yenilik kültürüne uzak, kısıtlı sermaye ve bilgi birikimine sahip KOBİ’lerin gerçek
ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamamaktadır. Çünkü yenilik kavramının ortaya
çıkması sunulan yenilikçi çevre kadar, uygun kültüre, mali yapı ve ölçeğe sahip
işletmelerin varlığına bağlıdır. KOBİ’ler için, yenilik sistemine dâhil olma belirli
kültürel ve mali yükler getiren organizasyonel aşamalar gerektirmektedir. Özellikle
imalat sanayinde, yeni yetkinlikler geliştirmek ve beceriler kazanmak işletmelere
fazladan işlem ve işletme maliyetleri ortaya çıkarmaktadır. Bu maliyetler, niyet
olsa dahi girişimciliğin ve yenilikçiliğin işletme içinde tesisinde en önemli engeli
oluşturmaktadır.
Bu noktadan hareketle çalışmada, bölgesel işletmelerin rekabetçiliğini
arttırmak için yeniliğe oranla daha düşük maliyetlere ve daha kısa erime ihtiyaç
duyan yeni ürün geliştirmeye yönelik endüstriyel tasarım etkinliğini ele alarak,
bölgesel göreli üstünlük unsurlarının yüksek tasarım etkinliği ile buluştuğunda
bölgesel kalkınmaya pozitif etki yapacağını öngören bir model önerisi tartışacaktır.
Çalışma, özellikle KOBİ ölçeğindeki işletmeler için, düşük risk sermayesine ihtiyaç
duyan endüstriyel tasarım etkinliğini yenilik kültürünü oluşturmada ilksel ve
öğrenmeye dayalı bir basamak olarak ön plana çıkarmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma, Yenilik Sistemi, Endüstriyel Tasarım
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Literatürde yenilik (inovasyon veya yenileşim) kavramının kalkınmaya olumlu
etkisi konusunda bir uzlaşı olmasına, yeniliğin mekan ve ölçek bağımlı olması
bu kavramın etkin bir üretim faktörü olarak kalkınma süreçlerinde etkin şekilde
kullanılmasını engellemektedir. Bununla beraber yenilik ve kalkınma ilişkisi
genelde stratejik seviyede ele alınmakta, operasyonel seviyede pratik uygulama
çabaları, işletmelerin gerçeği olan mali ve kültürel kısıtlarına takılmaktadır.
Kalkınmanın bölgesel ölçeğe yönelmesi çözüm reçetelerini daha operasyonel
seviyede ele almasının yolunu açmaya başlasa da bu sefer yenilik fonksiyonun
hala çoğu KOBİ için üst faaliyet alanı olarak kalması bu iki kavramın özellikle KOBİ
ölçeğinde buluşmasını engellemektedir. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada
yenilik kavramı yerine yeniliğin bir aracı olan endüstriyel tasarım kavramı ölçek
olarak alınmış bölgesel kalkınmada endüstriyel tasarım faaliyetini merkeze alan
bir model önerisi arayışı tartışılmıştır (Şekil 1). Bu model kurgusunda endüstriyel
tasarım yenilik kavramına alternatif olarak sunulmamakta aksine endüstriyel
tasarım faaliyeti, yeniliğin bir öncü unsuru olarak, organizasyonları yenilik
kültürünü oluşturmada ilksel ve öğrenmeye dayalı bir basamak olarak yenilik
kavramı ile tanıştıran; işletmelerinin rekabetçiliğini arttırmak için yeniliğe oranla
daha düşük maliyetlere ve daha kısa erime ihtiyaç duyan bir faaliyet alanı olarak
ele alınmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde kalkınma, yenilik ve endüstriyel tasarım
kavramlarının birbiri ile ilişkisi ele alınmış, ilerleyen bölümlerde ise model önerisi
tartışmaya açılmıştır.

* Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, serkangunes@gazi.edu.tr
** TUSAŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş., cgunes@tai.com.tr
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2. KALKINMA ve YENİLİK İLİŞKİSİ
Kalkınma kuramlarının sınıflandırılması ve kuramların bir kavram alanı içinde
benzerlikleri ve farklılıklarına dayalı analizine dair yazında birçok yaklaşım
bulunmaktadır. Buna karşın ele alınan meselenin genişliği ve zaman içinde oluşan
girift yapı nedeniyle bir noktadan sonra kuramlar arası ayırım zorlaştırmakta,
sınıflandırmaya esas teşkil eden nüanslar kimi zaman yeni yaklaşımın eskiyi
reddetme iddiası ile tamamen zıt yönde, kimi zaman ise gelen eleştiriler nedeniyle
kuramların revize ve kuramların birbirleri üzerine inşa edilmesinden dolayı küçük
önermeler halinde var olmaktadır. Bu bilgi yoğunluğu içinde yine de kalkınma
kuramlarını ele alan kavram alanı içinde ayrışmayı sağlayan farklı sınıflandırma
yaklaşımları bulunmaktadır. Örneğin Hirschman’a göre (1996) tekiktisat anlayışının
reddi yani sanayileşmiş ülkelerin yaşadığı kalkınma deneyiminin az gelişmiş
ülkeler içinde söz konusu olacağı ve karşılıklı çıkar iddiasının kabulüne dayalı
olarak dört farklı kalkınma teorisi tipinden bahsetmek mümkündür. Giddens’a
göre ise üç adet belirgin ana akımdan söz etmek mümkündür. Bu ana akımlardan
ilki, bireylerin ekonomik seçimlerinde devlet kısıtlaması olmadan tamamen özgür
bırakılmalarının en iyi ekonomik sonuçları doğuracağını varsayan (Giddens, 2012)
Pazar Odaklı Kalkınma Kuramları’dır. İkinci ana akım, temelde azgelişmişliğin
nedenini küresel kapitalizm ve onun uzantısı olan çok uluslu şirketlerin
operasyonları olarak gören bu haliyle pazar odaklı açıklamaları eleştiren Bağımlılık
ve Dünya Düzeni Kuramları’dır. Son akım ise devletin kalkınmadaki etkin rolüne
vurgu yapan ve bu haliyle Pazar Odaklı Kalkınma Kuramlarından ayrılan (Giddens,
2012) Devlet Merkezli Kalkınma Kuramları’dır. Bu çalışmada daha ziyade bölgesel
kalkınma ve yenilik kavramlarına ağırlık verileceğinden yenilik kavramının bir
üretim faktörü olarak ele alındığı pazar odaklı kalkınma kuramlarına ağırlık
verilecek, bu kuramlar içinde ise kalkınma için yenilik kavramını ön plana çıkarak
neo-liberal kalkınma teorilerine ilgi çekilecektir.
Pazar Odaklı Kalkınma Kuramları, özünde devletin pazara müdahalesini
tamamen reddeden bir görünüme sahip olup, ancak kaçınılmaz olarak ise
tartışmalarında devletin pazara müdahale seviyesine de yer veren bu yaklaşımda,
varsayımsal olarak kalkınma için ön şart olarak ekonomik faaliyetlerin tam
rekabet şartları içinde serbestçe yapılabildiği pazar ilkesi ön plana çıkarılmış,
devlete ekonomik sorunların çözümünden ziyade pazarın serbestlik şartlarını
oluşturmada düzenleyici rol biçilmiştir. Pazar odaklı kalkınma kuramlarının çoğu
az gelişmiş ülkelere dikkatini vererek ve kalkınmanın yapı taşlarını doğal düzen
anlayışı üzerinden inşa ederek doğrusal ve aşamalı bir ilerleme çizgisi üzerine
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kurgulamıştır. Pazar odaklı kuramları doğrusal, dengeli ve dengesiz kalkınma
kuramları olarak üç sınıfa ayırmak mümkündür. Doğrusal kalkınma teorilerinde
toplumların doğrusal bir gelişme çizgisi izleyeceği öngörülmekte, kalkınmanın
salt ekonomik faktörler ile açıklanamayacağı belirtilmektedir. Kalkınmanın
izleyeceği bu rota Hoselitz’e göre toplumların gelişmek için içinde bulundukları
geleneksel kalıplarını kırmalarına (1960), Rostow’a göre birbirini takip eden beş
adet üretim aşamasından geçmesine (1960), Clark’a göre bir sektörde oluşan
emek fazlasının başka bir sektöre hareket etmesine (1957) ve Kuznets’e göre
ekonomik olduğu kadar sosyal yapıda ve insan ihtiyaçlarında yaşanan kontrollü
bir devrim halinde olacağını savunmuştur (1966). Dengeli kalkınma kuramlarının
ana yaklaşımına göre özellikle azgelişmiş ekonomilerde piyasa mekanizması
tek başına kaynakların optimal dağılımı yeterince sağlayamamakta, bu nedenle
bütün ekonomik alanların birlikte ve aynı anda geliştirilmesi için kalkınmanın
planlanması gerekmektedir (Han ve Kaya, 2012). Böyle bir kurgu içinde ortaya
çıkacak olan dışsal ekonomilerin varlığı topyekûn bir bütünleşme ve ekonomik
gelişme yaratacaktır. Alanın savunucularından Rosenstein-Rodan’a göre tekil
girişimcilerin yatırımlarının miktarı tek başına ekonomik kalkınma için ihtiyaç
duyulan yeterli yatırım seviyesine ulaşmaktan uzaktır (Rosenstein-Rodan, 1943).
Aynı şekilde tek bir sektör ekonominin ihtiyaç duyduğu altyapı sermayesini
yaratıp total ekonomik kalkınmayı tetikleyemez ancak diğer sektörlerdeki karlılığı
arttırabilir (Rosenstein-Rodan, 1943). O halde tamamlayıcılık ilkesi uyarınca
yapılması gereken kurumsal bir çatı altında endüstriyi dev bir firma olarak
görmek, tüm sektörlerde aynı anda Büyük İtki yaratacak yatırımlar yapmaktır.
Bu Büyük İtki ise dışsal ekonomiler ile sonuçlanacak, sektörler birbirini çok yönlü
olarak tamamlayacaktır. Dengeli Kalkınmayı savunan diğer bir ekonomist olan
Nurkse bir ülkenin yoksul olduğu için yoksul olduğunu savunarak az gelişmiş
ülkelerin Yoksulluk Kısır Döngüsü içine düştüğünü, düşük gelirin, düşük tasarruf
miktarına, düşük tasarrufların ise düşük yatırım ve akabinde yine düşük gelir
seviyesini yarattığını savunmaktadır (Nurkse, 1952). Bu yaklaşıma göre döngüyü
başlatan faktör kişi başına düşük gelirdir. O halde yapılması gereken talep yönlü
bir kalkınma yerine üretimde verimlilik gereklilikleri yerine getirilmiş arz yanlı bir
gelişme sağlamaktır. Bu yolla farklı sektörde çalışanlar birbirlerinin müşterileri
olacak, artan gelirler ve harcamalar ise dengeli büyüme için ihtiyaç olan pazar
genişlemesini sağlayacaktır (Nurkse, 1961). Chenery ise farklı sektörler arasındaki
dengeli büyümenin gerekliliğini savunarak, dengeli büyüme için yapılacak
yatırımların anahtar ve öncü sektörlerden başlaması gerektiğini savunmuştur
(1961). Ünlü kalkınma iktisatçısı Lewis’de kapasite fazlalığının yarattığı israf
nedeniyle dengeli kalkınma görüşünü savunmuştur (Kaynak, 2009). Lewis’e göre
tarım sektörü düşük verimlilik nedeniyle kaçınılmaz olarak emek fazlalığı üretir
(Lewis, 1954). Bu emek fazlalığı ise yeni endüstrilerin ve yeni iş olanaklarının emek
sıkıntısı çekmeden gelişmesine olanak verir (Lewis, 1953). Sistem böylelikle üretim
kaybı oluşmadan yapısal bir değişim geçirerek endüstrileşmeye başlar. Dengeli
Kalkınmaya Yönelik Teorilerden farklı olarak Dengesiz Kalkınmaya Yönelik Teorileri
iktisadi kalkınma için kimi zaman dengeden vazgeçmenin uygun olduğunu,
bu durumun dinamik bir kalkınma ortamı hazırlayacağını, dengeli kalkınmanın
ön gördüğü tamamlaşmaların zaten yetersiz olan kaynaklar üzerinde israf
yaratacağını savunmuştur (Han ve Kaya, 2012). Dengesiz kalkınmanın en önde
gelen isimlerinden olan Hirschman’a göre az gelişmiş ülkelerde hâlihazırda bir
kaynak sınırlılığı sorunu vardır. İhtiyaç duyulan kaynaklar ise zaten sistem içinde
gizli, dağınık halde ya da kötü kullanılmış şekilde bulunmaktadır (Hirschman,
1958). Bu nedenle bu kaynaklar tespit edilip, bazı endüstri alanlarına değerlerine
göre öncelik verilmelidir (Parasız, 2005). Streeten ise önceliğin daha ziyade yenilikçi
ve tamamlayıcı özellik taşıyan endüstrilere öncelik verilmesinin sürükleyici
olacağını savunuştur (1966). Dengesiz Kalkınmaya Yönelik Teorileri arasında yer
alan diğer bir teori Perroux tarafından geliştirilen Kalkınma Kutupları Teorisi’dir
(Growth Poles). Bu teori kalkınmanın her yerde aynı anda gerçekleşmeyeceğini

düşüncesinden hareketle kalkınma kavramına mekân boyutunu getirmekle
beraber öncelikli mekânların iktisadi anlamda bir büyüme kutbu oluşturduğunu
savunur. Bu kutup bir güç alanı olarak büyümenin merkezi olarak kabul edilip
(Perroux, 1950) karşılıklı etkileşim ve dışsallıklar sayesinde çevresi ile ilişkiye girer.
Merkez ile çevre arasındaki bu ilişki bir dengesizlik yarattığından, bu dengesizlik
kalkınmanın gerçekleşmesi için koşul olarak kabul edilir. Diğer taraftan Myrdal
potansiyel olumsuz etkilerinden hareketle kutuplaşmaya karşı kötümser bir
yaklaşım sergilemiştir. Myrdal’a göre kalkınmayı salt piyasa mekanizmasına
bırakmak gelişmiş ile gelişmemiş arasındaki uçurumu kapatmaktan öte
derinleştirmektedir (1957). Zira gerek sermaye, gerek iş gücü serbest bırakılması
halinde gelişmiş olan bölgelere akacak (backwash effect) bunun neticesinde fakir
bölgeler giderek daha da fakirleşecek ve rekabet güçleri kaybolacaktır (Myrdal,
1957).
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Yenilik ve kalkınma ilişkisinde literatür yeniliği bir gayri maddi üretim faktörü
olarak dikkate almıştır. Bu faktör özellikle doğrusal aşamalı kalkınma modellerinde
sağladığı verimlilik artışı dolayısıyla sektörler arası istihdam hareketlerinin önemli
bir bileşeni olarak görülmüştür. Zira yenilik tabanlı verimlilik ile beraber sektörde
istihdam fazlası oluşmakta, sektörde verimlilik arttıkça o sektörde bulunan iş gücü
başka bir sektöre hareket etmektedir. Solow-Swan bütünleşik büyüme modelinde
ise yeniliğe dayalı teknolojik değişme, kişi başına gelirdeki artışı sağlayan tek
faktör olarak görülmüş, tasarruf eğiliminden bağımsız olarak denge durumundaki
büyüme hızı bu faktörün varlığına bağlanmıştır (Solow, 1956; Swan, 1956).
Teknolojinin büyümeye katkısı Schumpeter tarafından da ele alınmış, teknoloji
ekonomik sistemi denge konumundan başka bir denge konumunu taşıyan bir
unsur olarak görmüştür. Schumpeter neo-klasik yaklaşımdan farklı olarak gayri
maddi kaynaklar arasında olan yenilik ve girişimciliğe yer vererek bu iki üretim
faktörünün üretim fonksiyonunu yeniden şekillendirmedeki rolünü tanımlamaya
çalışmıştır (Schumpeter, 1943). Schumpeter’e göre (1943) yenilik diğer yenilikleri
tetiklerken aynı zamanda taklitçi sürüsü de yaratmaktadır. Bu nedenle, Kolind’e
göre başarılı bir yeniliğin firma içinde atalet yaratma potansiyeli söylemini göz
önünde bulundurarak (2006), hem yenilikçi firmalar kendilerini her başarıdan
sonra tekrardan yaratmak zorunda kalmakta (Ridderstråle ve Nordström, 2004),
ekonomide yarattığı etkiler bakımından yaratıcı yok ediş ve yaratıcı birikim hem
yasa dinamiklerini belirlemekte hem de ekonomik büyüme getirmektedir. Bu
etkileşimden hareketle, güncel kalkınma modellerinin ilgisini giderek yenilik ve
yenilik nedeniyle oluşan bilgi yayılımı ve dinamik dışsallıkları çevirmiş, yenilik ve
kalkınma arasındaki pozitif ilişkiyi ekonomik birimlerin karşılıklı bilgi yayılımına
bağlanmaya başlamıştır. Yeniliğin dışsallık özelliği birçok dengesiz kalkınma
teorisine de ilham vermiş, yeniliklerin ve tamamlayıcı özelliklerin hakim olduğu
sürükleyici endüstrilere yapılacak öncelikli müdahalenin diğer sektörlere de kısa
sürede girdi-çıktı ilişkisi yoluyla sirayet edeceği savunulmuştur (Perroux, 1950).

3. YENİLİK KONUSUNDA ÜÇ TEMEL ÇIKMAZ
Yenilik kavramının kalkınmaya pozitif katkısı birçok ampirik çalışma neticesinde
ortaya çıkmasına karşın (Solow, 1956; Glaeser ve diğerleri, 1992; Carlino, 2001; Gao,
2002) yenilik ihtiyaç duyduğu bazı gereklilikler nedeniyle birçok organizasyon
tarafından bir üretim fonksiyonu olarak kullanılamamaktadır. Daha doğrusu, bir
işletmenin yenilikçi bir organizasyon yapısına dönmesi işletmenin sahip olduğu
mali imkânlar kadar işletmenin faaliyet gösterdiği piyasa koşulları ve içinden
geçmesi gereken öz kültürel değerler dizisi değişimine bağlıdır.
Yeniliğin gerektirdiği mali yapı, özünde, iki temel süreçten kaynaklanır.
Bu süreçlerden ilki yeniliğin kaynağını oluşturan bilginin üretilmesi veya
organizasyona transferinden kaynaklanan maliyetlerdir. Her ne kadar neoklasik
iktisat görüşü bilgi temelli teknolojiyi elde etmek ve geliştirmeyi üretimin
yan ürünü olarak görüp, piyasaları bilgi konusunda dengede ve teknolojik
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açıdan homojen olarak görse de, evrimci iktisadi görüş ekonomik birimlerin
farklı düzeyde bilgiye sahip olduğunu, bu asimetrinin teknolojik farklılıkları
yarattığını, oluşan heterojenliğin ise rekabetin kaynağı olduğunu savunmuştur.
Schumpeter’a göre yenilikçi işletmeler, benzer şekilde, piyasada kendi lehlerinde
bir bilgi asimetrisi yaratarak heterojenliğin sağladığı geçici rantın keyfini
sürmekte, “takipçi sürüsü” piyasayı homojen hale getirdikten sonra tekrardan yeni
asimetriler yaratma yollarını aramaktadır. Nelson ve Winter’a göre ise yenilikçi
firmalar heterojenliğin sağladığı rekabette öne çıkabilmek için yeni rutinler
(bilgi kodları) geliştirmekte, takipçi firmalar ise oluşan ranttan faydalanabilmek
için mevcut başarılı rutinleri imitasyon vasıtasıyla bünyelerine transfer etmeye
çalışmaktadır (Nelson ve Winter, 1982). Elbette ki rutinler sınırlı rasyonaliteye,
belirsizlik ve örtük bilgiye dayandığından yaratılması ve transferi zor bir süreçtir.
Bu nedenle özellikle imitasyona dönük rutin transferlerinde sıkıntılar oluşmakta;
farklı yenilik modelleri ve teknoloji firmalar için kolay ve ulaşılabilir bir süreç
olmaktan çıkmaktadır. Bu durumda yeni bilgi oluşturmak işletmeler için yeni
bir maliyet kalemi olarak karşımıza çıkmakta, bu maliyetin varlığı genelde
belirsizlikleri göğüsleyebilen ölçekte firmaların tasarrufunda olduğundan ve
belirsizlik sınırlı rasyonaliteyi tetiklediğinden kurumlar arasında imitasyon
daha yaygın görülmektedir (Dickson, 2003). İkinci tür maliyet, bilgi asimetrisini
yaratan işletmelerin bulunduğu heterojen pazara yükselen firmaların bu dilimde
tutunabilmesi nedeniyle ortaya çıkan maliyettir. Bu pazarda bulunan işletmeler
gerek yeni dilim yenilikçi rakipleri ile gerekse kendileri ile benzer beraber aynı
stratejiyi uygulayan diğer potansiyel firmaların alttan yarattığı baskı ile mücadele
etmek zorunda kalmaktadır. Bu alanın kendi doğası nedeni ile özellikle genç
olanlar (Dosi ve diğerleri, 1995) ve sürdürülebilir risk sermayesi olmayan
işletmeler pazardan daha çabuk çıkmaktadır. Kısacası yeniliğe yol açacak bilgiyi
üretmek ve elde etmek, bu süreci rekabetçi piyasalarda sürdürülebilir kılmak ve
bilgiyi korumak işletmeler için yeni işlem ve işletme maliyetleri oluşturmakta bu
nedenle yeterli risk sermayesine ve ölçeğe sahip olmayan firmalar niyet olsa dahi
yenilik süreçleri bünyelerinde uygulayamamaktadır. Her ne kadar liberal sistem
fikri sınaî haklar gibi korumacı, teşvik sistemleri gibi risk sermayesi yaratıcı hukuki
ve mali mekanizmalar geliştirmiş olsa da bu mekanizmaların etkinliği kendi içinde
ayrı bir literatür oluşturmuştur.
Yenilikçi bir organizasyonun ortaya çıkması organizasyonun içinde bulunduğu
piyasadaki rekabet koşulları ile sıkı ilişki içindedir. Eğer işletmenin içinde bulundu
piyasa yapısı yeniliği gerektirmiyor veya yeniliği destekler niteliklere sahip değilse
rasyonel bir organizasyon için maliyetli yenilik süreçlerine girişmeye gerek
olmamaktadır. Aslında burada sorulacak soru yeniliğin öncü işletmeler tarafından
rekabetten kaçınmak için piyasaya dayatılan veya piyasa tarafından oluşturulan
ve takipçi işletmeler tarafından bu talebe cevap verilen bir süreç olup olmadığıdır.
Bu sorunun cevabı Kim ve Mauborgne tarafından (2005) geliştiren ve rekabetçi
olmayan yeni pazarlar yaratmaya dayalı Mavi Okyanus Stratejisi’nde izah bulabilir.
Yazarlara göre işletmeler sınırları belirli ve küçük pazar payları için fiyat ve maliyet
tabanlı rekabetin olduğu kanlı kızıl okyanuslardan kendi yarattığı, başkalarıyla
rekabet edilmeyen ve rekabet etmenin anlamsız olduğu dingin mavi okyanuslara
yelken açmalıdır (Kim ve Mauborgne, 2005). Mavi okyanuslar keşfedilmemiş
(kullanılmamış) talebin firmalar tarafından yaratıldığı yüksek karlılık oranları ile
gelişilebilen pazarlardır. Bu pazarlarların bazıları endüstrilerin sınırlarının epey
ötesinde oluşturulmasına rağmen, genellikle endüstri sınırlarını genişleterek
kızıl okyanuslardan yaratılır. O halde piyasa ile yenilik ilişkisini belirleyen unsur
rekabet olmaktadır. Yenilik ise mevcut rekabeti geçici olarak anlamsızlaştıracak,
rekabetsiz bir ortamda geçici ranta imkan tanıyacak bir eylem olarak karşımıza
çıkacaktır. Yani yenilik işletmeler için bir rekabet aracından öte rekabeti kısmen
ve geçici yok eden bir eylemdir. Piyasadaki rekabeti ise o piyasada bulunan
işletmelerin yenilik faaliyetleri belirler. Yeniliğin oluşmadığı piyasalar ise fiyat ve
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maliyet tabanlı rekabetin olduğu mevcut talep üzerine kurulu piyasalardır.
Organizasyonel kültürün yeniliğe etkisi ve bu kültürün yapısının yeniliğin
organizasyon içinde yeşermesi üzerinde rolü birçok araştırmacı tarafından ele
alınmıştır. Kültürün yeniliğe olumlu ve kritik etkisi bir yana (Schein, 1984; Weick,
1985; Syrett ve Lammiman, 1997; Tushman ve O’Reilly, 1997), bu kültürün ortaya
çıkışı genellikle pazar yönlendirmeli etmenlere bağlanmıştır (Hult ve diğerleri,
2004). O halde pazar yeniliği talep ettiği halde neden bazı örgütler bu isteğe
gerekli şekilde cevap verememektedir? Hiç şüphesiz yenilik kültürü toplumun
genel kültürü ve örgüt kültürü ile bağlantılıdır. Toplumun genel kültüründen
kasıt toplumda olan mevcut yenilik potansiyelini ortaya çıkarmak için bulunan
mekanizmaların var olup olmadığıdır. Bu haliyle yenilikçi toplumdan kastedilen
şey toplumda zaten var olan potansiyeli uygun mekanizmalarla açığa çıkarmayı
başarmış ve bunları sair kurumlarına taşımış toplumdur. Organizasyondaki yenilik
kültürü ise yenilik için istek (Tesluk ve diğerleri 1997), yenilik için ihtiyaç duyulan
altyapı (Syrett and Lammiman,1997; Wang ve Ahmed, 2004), yönetim desteği
(Kohli ve Jaworski,1990; Narver ve Slater, 1990) gibi unsurlara bağlı olmaktadır.
Piyasa yeniliği talep eden bir rekabetçiliğe sahip olsa da eğer organizasyon
buna karşılık gelecek gerekli yapıda değilse organizasyonun yenilikçi olması
beklenmemelidir. Bu nedenle yenilikçilik birçok firma için kültürel bir değişimi
içeren öğrenme süreçlerini içerir.
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Yeniliğe dair bu üç çıkmaz, organizasyonların yenilikçi olması önünde engeller
oluşturmaktadır. Bu engeller KOBİ düzeyinde daha yüksektir. Zira KOBİ’lerin mali
yapısı yeniliği ortaya çıkaracak bilgiyi üretmek ve elde etmeyi, bu süreci rekabetçi
piyasalarda sürdürülebilir kılmak ve bilgiyi korumayı zorlaştırmaktadır. Bu
nedenle KOBİ’ler daha ziyade ve genel olarak piyasa koşullarına uyum yaklaşımını
benimsemeye çalışmakta (Alistair ve Atkins, 2001) ve niş marketlere yönelmektedir
(Sharma, 2008). Her ne kadar yeniliğe uyum kavramı, ölçek nedeniyle KOBİ’lere
uygun bir yapı olarak ön plana çıkarılsa da, düşük risk sermayesi sahipliği, uzun
erimli yenilik süreçlerinin yarattığı belirsizlik KOBİ’leri yenilik faaliyetlerinden
uzaklaştırmaktadır.
Yenilik faaliyetleri sonucunda rekabeti anlamsızlaştırmayı vaat etse de, talep
ettiği bütçe ve erimi birçok organizasyonun bu değerli unsuru bir faktör olarak
üretim faaliyetlerinde kullanmasını engellemektedir. Daha doğrusu, yenilik ölçek
bağımlı bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Uygun ölçeğe sahip olmayan
organizasyonlar için yenilik üretme, konvansiyonel üretim faaliyetlerinde bulunan
işletmeleri belirsizliğe hatta organizasyonun bekasını riske sokacak derecede
tehlikeye sokmaktadır. Bu nedenle yenilik KOBİ’ler için deneyime sahip olmayan
tehlikeli sularda yüzmeye eş değerdir. Yenilik kavramının ortaya çıkması sunulan
yenilikçi çevre kadar, uygun kültüre, mali yapı ve ölçeğe sahip işletmelerin
varlığına bağlıdır. KOBİ’ler için, yenilik sistemine dâhil olma kültürel ve mali yükler
getiren organizasyonel aşamalar gerektirmektedir. Özellikle imalat sanayinde,
yeni yetkinlikler geliştirmek ve beceriler kazanmak işletmelere fazladan işlem
ve işletme maliyetleri ortaya çıkarmaktadır. Bu maliyetler ise girişimciliğin ve
yenilikçiliğin işletme içinde var olmasında en önemli engeli oluşturmaktadır.
Yeni ürün geliştirmeye yönelik endüstriyel tasarım faaliyeti ise, yeniliğin bir
öncü unsuru olarak, organizasyonları yenilik kültürünü oluşturmada ilksel ve
öğrenmeye dayalı bir basamak olarak yenilik kavramı ile tanıştıran; işletmelerinin
rekabetçiliğini arttırmak için yeniliğe oranla daha düşük maliyetlere ve daha
kısa erime ihtiyaç duyan bir faaliyet alanıdır. Bu nedenle organizasyonların
endüstriyel tasarım faaliyeti gibi daha korunaklı bir üretim faaliyetiyle yenilik
süreçlerine başlamaları, bu alanda deneyim kazanarak daha kapsamlı ve kaynak
talep faaliyetlere girişmeleri uygun gözükmektedir. Bu açıdan bakıldığında
endüstriyel tasarım, organizasyonlar için yenilik kültürü oluşturmada kendileri
sınayabilecekleri düşük riski bir uğraş olarak karşımıza çıkmaktadır.
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4. ENDÜSTRİYEL TASARIM KALKINMA İÇİN NE İFADE
EDİYOR?
Birçok kalkınma yaklaşımı yeniliği sürdürülebilir ekonomik büyüme için ön
plana çıkarmakta, yenilik ekonomisinin kurulması için yeniliği ortaya çıkaracak
mekanizmaların oluşturulması ve sermayeye erişim olanaklarının yaratılması
için çeşitli reçeteler sunmaktadır. Bu reçetelerin içeriğine bakıldığında bölgesel
kümeler, öğrenen bölgeler ve yeni sanayi odakları gibi güncel yaklaşımlar ön
plana çıkmakta, yaklaşımlar ise temelini birkaç bölgeye yığınmış kalkınma
vazifesini farklı bölgelere yayma üzerine kurulmaktadır. Bir araya gelme, kaynak
tasarrufu, sinerji, göç engellenmesi, teşvik ve dışsallık gibi kavramlar üzerine inşa
edilen bu politika araçları yenilik konusuna ilke olarak önem vermekte ancak
yenilik kavramının pratiğe dönük işleyişi konusunda bir seçenek veya yol haritası
sunamamaktadır. Bu genel boşluk tüm yeniliğe dönük literaürde de bulunmakta,
yeniliğin erdemlerinden bahsedilirken yeniliğin içsel mekanizması ancak başarılı
rutinlerin vaka çalışmaları şeklinde sunulması ile kısıtlı olmaktadır. Rutinler
ise örtük bilgiler ile sarılı olduğundan vaka çalışmaları da emsal olarak yetersiz
kalmakta, öne sürülen yaklaşımlar teşhis aşamasında kalıp tedaviye dönük
pratikten uzaklaşmaktadır.
Yukarıdaki ifadelerden hareketle, literatürde, yeniliğin kalkınmaya olumlu
etkisi konusunda bir uzlaşma bulunmaktadır. Ancak öznel bir olgu olan yeniliğin
nasıl yapılacağı konusunda pratik yol haritası olmadığından organizasyonlar bu
maceraya atılmakta ve bu süreci somutlaştırmada çekinceli davranmaktadır. Bu
nedenle yenilik için en önemli nokta, yol gösterici düşük riskli ve maliyetli bir
başlangıç noktası bulmak olmaktadır. Bu çalışmada yeni ürün geliştirmeye dönük
endüstriyel tasarım faaliyetleri yukarıda bahsedilen başlangıç noktasına uygun
bir faaliyet olarak sunulmaktadır. Zira endüstriyel tasarım bir yenilik aracı olarak,
etkinliğini yıllar boyu ispatlamış, ürüne değer katan rekabetçi üstünlük unsurudur.
Bu haliyle bu araç, gayri maddi üretim faktörü olarak, üretim fonksiyonunu
yeniden şekillendirme ve rekabeti yönlendirme gücü ile kalkınma yaklaşımlarının
ihtiyaç duyduğu etkinlik araçlarından birisi olmaya adaydır.

5. MODEL ÖNERİSİ
Bölgesel kalkınmada, işletmelerin rekabet gücünü arttırma stratejisini daha
düşük maliyetlere ihtiyaç duyan endüstriyel tasarım etkinliği üzerinden arttırmayı
hedefleyen bu model önerisinde, yenilik kavramının rekabette etkisi ve önemi
reddedilmemekte, aksine organizasyonların yenilik yapabilme kapasitelerine
ulaşmada endüstriyel tasarım etkinliği ilksel bir araç olarak sunulmaktadır.
Modelde endüstriyel tasarım, estetik bir unsur olmaktan öte, kullanıcı dostu
ve farklılık yaratan ürün fikirlerini sistematik bir şekilde pazara sunma olarak
tanımlanmıştır. Bu faaliyetin yenilik yapmayı amaçlayan firmalar için kendilerini
sınayabilecekleri korunaklı öncü bir alan olacağı düşünülmektedir. Her ne kadar
daha evvel “Tasarım Tahrikli İnovasyon” gibi tasarım temelli yenilikçi modeller
(Verganti, 2008) literatürde tartışılmış olsa da bu modellerin KOBİ’ler, bölgesel
kalkınma ilişkisi zayıf kalmıştır.
Yenilik ile endüstriyel tasarım faaliyetleri arasında karşılaştırma yapıldığında
(Tablo 1) öncelikle yenilik süreçlerin başarı oranının ortalama %17 (Strategyn,
2010) seviyesinde kaldığı göze çarpmaktadır. Bu oran düşük gözükse de yenilik
süreçlerinin vaat ettiği kazanç elbette ki endüstriyel tasarım faaliyetleri sonucu
oluşacak kazanç miktarından fazladır. Zira tasarım faaliyeti bir rekabetçi üstünlük
aracı iken yenilik kimi zaman rekabeti yenilikçi firma lehine geçici olarak
sonlandıracak potansiyeller barındırmaktadır. Diğer taraftan yenilik üretimi uzun
erimli, çoğu zaman yüksek bütçeler talep eden meşakkatli süreçler olmasına
karşın tasarım süreçleri yeniliğe oranla kısa sürelerde tamamlanabilen bu haliyle
risk sermayesini aşındırmayan bir faaliyet alanıdır.
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Tablo 1: Yenilik ve Endüstriyel Tasarım süreçlerinin Karşılaştırılması

İhtiyaç duyulan süre

YENİLİK

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Uzun

Kısa

Kaynak kullanımı/ihtiyacı

Yüksek

Düşük

Süreç başarı oranı

Düşük

Yüksek

Vaat olunan karlılık

Yüksek

Düşük

Bu açıdan bakıldığında, KOBİ ağırlıklı, yenilik kültürü zayıf ve risk sermayesi
düşük olan ekonomiler için uygun gelişim modelinin tasarım faaliyeti odaklı olması
makul gözükmektedir. Böyle bir modelin işlerlik kazanması ve sürdürülebilir olması
için ihtiyaç duyulan şey salt KOBİ’lerde tasarım konusunda farkındalık yaratmak
değil aynı zamanda KOBİ’lere tasarım pratiği konusunda fayda sağlayacak ara
yüzleri oluşturmaktır. Bu noktadan hareketle önerilecek modelin ana vurgusu,
her bölgeye ait göreli üstünlüklerini bölgesel kalkınmanın anahtar unsuru
olarak görerek, bu potansiyellerini endüstriyel tasarım kavramı ile birleştiren,
işletmelerin sürdürülebilir rekabet gücünü arttırırken, işletmelere bilgi desteği,
yönetimsel ve organizasyonel danışmanlık hizmeti sunarak işletmeler arasında
tasarım temelli yenilikçiliğe dayalı dinamik bir işbirliği meydana getirmektir.
Böyle bir modelin işlerlik kazanması için modelin kurgusunda işletmelere tasarım
pratiği kazandıracak, işletmelerin net sonuç alabileceği mekanizmalarında
bulunması gerekmektedir. Bu noktadan hareketle önerilen modelin aşamaları
aşağıda sunulmuştur.
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I. Envanter Çalışması (Altyapı ve Olanaklar): Dünya ekonomisinde yaşanan
yoğun bir şekilde yaşanan ve gelişmeler, ülkelerin ekonomisini etkilediği kadar
bölge ekonomilerini de etkilemekte, bölgeler gelişmelere ayak uydurabilmek
için zorunlu değişimlerin etkisi altında kalmaktadır. Değişimleri izlemek kadar
mevcut değişimlere karşı önceden gerekli tedbirleri alabilmenin ilk şartı ise
değişimlerinin etki boyutunun bölge ölçeğinde tespit edilmesi ve gerekli
müdahalelerin yapılabilmesi için bölge potansiyellerini ortaya koymaktır. Küresel
ve ulusal değişimlerin etkilerinin bölgedeki durumunu tespit etmek, gelecekteki
potansiyellerini ortaya koymak ve gelecekteki durumu net olarak ortaya koyup
gerekli politikaları oluşturmak, yatırımlara yön vermek ve hangi sektörlerde
ne gibi açıklarının olduğunu anlamak için bölgesel envanter çalışmaları büyük
önem arz etmektedir. Rekabetin hızla arttığı günümüzde bölgesel işletmelerin
varlığını sürdürebilmesinin ana koşullarından birisi bilinçli yatırım stratejilerinden
geçmektedir. Bu bilinci oluşturabilmek için ise işletmelere kılavuzluk yapacak yol
haritaların oluşturulması şarttır. Bu durumda bölgesel ekonomik gelişimine yön
veren kurum ve kuruluşların bu tür çalışmalara öncülük etmesi bir zorunluluk
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yolla üst kurumlar kıt kaynakların bir bölge için
en yüksek faydayı sağlayacak yatırım alternatifine yönlendirilmesini sağlayacak
aynı zamanda işletmeler bu bilgiler sayesinde gelecekteki yatırımları hakkında
net ve istikrarlı kararlar verme imkânına kavuşacaktır.
Yukarıda arz olunan gerekçeler kapsamında, modelin bu aşamasında ele
alınan plan bölge içinde bulunan sanayi işletmeleri ile envanter çalışması
yürütülmelidir. Bu çalışma metot olarak nicel verileri anket çalışması bağlamında
özne yaklaşımı ile temin etmek uygun bir yöntem olacaktır. Anket çalışması şu
başlıkları kapsamalıdır:
a. İşletme genel rakamları: İşletmelerin faaliyet performansı ölçümü için
ankette işletmelerin yıllık cirosu, çalışan sayısı, karlılık, borç ödeme gücü ve likidite
ölçütlerine bakılmalıdır. Bu rakamlar işletmelerin mali yapısını göz önüne sererek
kaynak yeterliliği sınaması yapacaktır.
b. İşletme tasarım faaliyet göstergeleri: Bu göstergede işletmelerin tasarım
faaliyetlerine yönelik istatistikleri belirlenmelidir. Ülkemizdeki işletmelerin
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tasarım faaliyetlerine dönük kapsamlı istatistikî bir çalışma bulunmadığından,
burada elde edilecek veriler ileriye dönük politikalar için altlık oluşturacaktır.

III. Bölgesel Tasarım Merkezlerinin Oluşturulması: Model önerisinde
bahsedilen bölge kavramı fiziki bir bölge kavramı olmayıp sektörel bir ifade
içermektedir. Dolayısıyla bu merkez fikri özünde ihtisaslaşma, pratikte ise sektörel
yoğunlaşma içermektedir. Oluşturulacak merkez bölgenin göreli üstünlüğüne
göre şekillenecektir. Örneğin, Bursa kenti ve periferisi, otomotiv ve otomotiv
yan sanayi konusunda ülkemizde merkez konumundadır. Burada kurulacak
bir merkez Bursa ve çevresine kadar, diğer bölgelerde bulunan işletmelere de
hizmet sunacaktır. Günümüzün bilgi ekonomisi zaman ve mekandan bağımsız
olduğundan fiziki sınırlar ortadan kalkmıştır. Diğer taraftan gerek GAP bölgesinde
gerekse gerekse Batı Anadolu’da iki adet tarıma dayalı sanayi konusunda
ihtisaslaşmış tasarım merkezi kurulabilir. Bu şekilde kurgulanacak ikili yapı ise
bölgeler arası bilgi paylaşımını hızlandırma potansiyeli barındıracaktır.

c. İşletme tasarım kültürü göstergeleri: Tasarım faaliyetlerinde bulunmaya
dönük istek ve kültürel çevrenin tespiti için bu aşamada açıklayıcı faktör analizine
(Dobni, 2008) dönük veriler elde edilmelidir.
II. İşletmelerin Tasarım Faaliyeti Açısından Sınıflandırılması: Bu aşamada
işletmeler tasarım faaliyetlerinin algısı ve seviyesi açısından dört seviyede
sınıflandırılarak, her işletmenin bir sonraki ileri aşamaya geçmesi için gerekli
eylem planları oluşturulmalıdır. İşletmeler, tasarım faaliyetinde bulunmayan,
tasarım faaliyetlerini salt kozmetik bir unsur olarak gören, tasarım faaliyetlerini
etkin bir şekilde süreçlerine katmaya hazır ve tasarım faaliyetlerini tam anlamı
ile etkin kullanan firmalar olarak sınıflandırılabilir. Bu işletmelerin bir sonraya
geçmesi için ihtiyaç duyulan eylem planlı şu şekilde şekillenebilir:
a. Tasarım faaliyetinde bulunmayan işletmeler: Bu tür işletmelerin çoğu ürün
yapısı nedeniyle tasarıma ihtiyaç duymamaktadır. Firma ya belirli standartlara
tabi ürün ya da uzun süre boyunca kendi tarafından standart haline getirdiği
bir ürünü üretmektedir.Bu firmalar ile yürütülecek çalışmalar tasarımdan daha
ziyade maliyet düşürücü / kalite yükseltici süreç iyileştirmeleri olmalıdır. Tasarım
potansiyeli bulunan ürüne sahip işletmeler için tasarım konusunda farkındalık
yaratmak ve bilinç oluşturma çalışmaları yapılmalıdır.
b. Tasarım faaliyetlerini salt kozmetik bir unsur olarak gören işletmeler: Bu
işletmelerde gerek firma sahiplerinin deneyimi gerekse müşteriden gelen geri
bildirim vasıtasıyla tasarım faaliyeti yürütülmektedir. Bu firmalar yürüttükleri
tasarım faaliyetini daha ziyade fonksiyonel/teknik tasarım olarak nitelemekte
endüstriyel tasarım faaliyetlerini kozmetik bir süreç olarak tanımlamaktadır. Bu
firmalarda tasarımcıların teknik becerileri konusunda ciddi bir endişe ve güvensizlik
bulunmaktadır. Firmalar teknoloji açısından yeterli görmekte tasarımcıyı kozmetik
faaliyetler için kullanmak istemektedir. Bu firmalar ile yürütülecek çalışmalar
tasarımdan daha ziyade öncelikle eğitim üzerine olmalıdır. Firmalar endüstriyel
tasarım kavramını estetik bir süreç olarak görmekte tasarımcıyı mevcut üretilmiş
ürünü “güzelleştirecek” meslek grubu olarak görmektedir. Bu firmalar için uygun
eylem planı ürün tasarımcılarının tüm yeni ürün geliştirme süreçlerine başından
itibaren katılmasını sağlayacak imkânları oluşturmak olacaktır.
c. Tasarım faaliyetlerini etkin bir şekilde süreçlerine katmaya hazır işletmeler:
Bu işletmeler tasarımı salt estetik bir olgu olarak görmemektedir. Tasarımı bir
süreç olarak kabul etmeye hazır olmalarına karşın temel iki sıkıntı mali hususlar
ve geçmiş kötü tecrübelerdir. Olumlu sonuçlar firmaların tasarımcı istihdam
etmesine kadar gidebilir. Geçmiş kötü tecrübeler ise; tasarımı pahalı satmaya
çalışan tasarım firmaları, teknik bilgiden yoksun tasarımcılar ve firmaların üretim
kabiliyetlerini aşan tasarım önerileridir. Bu firmaları belirli bir mali destekle
tekrardan veya ilk defa tasarımcılar ile tanıştırmak önerilmektedir. İlk aşamada
başarı hikâyelerinin bu firmalardan çıkacağı düşünülmektedir.
d. Tasarım faaliyetlerini tam anlamı ile etkin kullanan işletmeler: Bu işletmeler
tasarım konusunda belirli bir mesafe kaydetmiş, başarı kazanmış firmalardır. İç
tasarım ekibine inanç yüksek olmakla beraber organizasyonel miyopluğun
engellenmesi için dış kaynak önerilmektedir. Bu işletmeler tasarım konusunda
bölgenin sürükleyici firmaları oldukları kadar, kapsamlı yenilik süreçlerine
hazır işletmelerdir. Bu işletmeler mali açıdan desteklenerek başarı hikâyeleri
yaratılmaları, bu başarı hikâyelerinin diğer işletmeler için rutin imitasyonu
oluşturması sağlanmalıdır.
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Bu aşamada Bölgelerin göreli üstünlüklerini bölgesel kalkınmanın anahtar
unsuru olarak görerek, bu potansiyellerini endüstriyel tasarım kavramı ile
birleştiren, Bölgeye özgü yenilikçilik kültürüne dair tasarım merkezi ve merkez
ara yüz faaliyetlerini oluşturmaktır. Bu merkezlerin dört adet asli görevi olmalıdır.
a. Sorumluluk alanı altındaki işletmelere ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında
koordinasyonu sağlamak, bu koordinasyon neticesinde Bölgesinde bulunan
işletmelerin talepleri neticesinde belirlenen alanlarda ve merkez amaçları
doğrultusunda düzenli eğitim vermek, bölge işletmelerinde yenilikçilik kültürüne
katkıda bulunmak,
b. Bölgesi özelinde tasarım ihtiyaçlarının belirlenmesine, yeniliğe yönelik
ekonomik göstergelerin düzenli raporlanması amacıyla düzenli araştırmalar
yapmak, araştırmalar neticesinde stratejileri güncellemek, iyileştirme
faaliyetlerinde bulunmak, ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim faaliyetleri vermek,
Bölgesinde bulunan işletmeler ile merkez veri tabanına kayıtlı tasarım ve
bağlantılı hizmetleri veren işletmelerin bir araya gelmesini sağlamak, kaynakların
ve uzmanlıkların etkin kullanımı amacıyla Bölgesinde bulunan işletmeler ile
merkez veri tabanına kayıtlı tasarım ve bağlantılı hizmetleri veren işletmelerin
kullanımına tahsis edilmiş laboratuarlar hizmetleri sunmak,
c. Bölgesinde bulunan işletmelerin tasarım alanında ihtiyaç duyduğu fiziki,
yönetimsel ve organizasyonel hususlarda birebir danışmanlık hizmeti vermek.
Merkez veri tabanına kayıtlı tasarım (doğrudan ürün ve grafik tasarımı) ve
bağlantılı hizmetleri (maket ve prototip yapımı, kullanılabilirlik ve ergonomi
testleri, fikri ve sınaî haklar, tasarım ve pazar araştırmaları vb.) veren işletmelerin
iletişim bilgilerini ve portfolyolarını sorululuğu altındaki işletmeler ile paylaşmak,
d. Bölgesel kalkınma ve tasarım ilişkisi üzerinden, sorumluluk alanının sosyal
ve ekonomik açıdan ulusal entegrasyonu için gerekli politika ve stratejilerin
geliştirilmesine olanak sağlamak, diğer bölgesel merkezler ile ortak stratejiler
geliştirmektir.

6. SONUÇ
Yenilik kavramının kendine has gereklilikleri bu faaliyetin bölgesel kalkınma
politikalarında bir araç olarak kullanımını tekrardan düşünmeye sevk etmektedir.
Operasyonel seviyede, özellikle KOBİ düzeyinde, yenilik faaliyeti ile başlamak
yerine, daha az talepkar olan endüstriyel tasarım süreci ile yola çıkmak makul
bir strateji olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu amaçla, öncelikle yapılması gereken,
işletmelerin tasarım faaliyeti düzeylerine bakmak, daha sonra bu işletmeleri bir
üst etkinlik yoğunluğuna sıra ile ulaştırarak, yenilik faaliyetleri için hazırlıklı ve
kısmen deneyimli konuma taşımaktır. Model önerisinde arz olunan ihtisaslaşmış
bölgesel tasarım merkezleri kolaylaştırıcı bir mekanizma olarak kullanılması
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önerilmektedir. Bu merkezlerin takip eden dönemde bölgesel yenilik politikaları
için deneyim kazanmış kurumlar haline geleceği öngörülmektedir.

Perroux, F., “Economic Space: Theory and Applications.” The Quarterly Journal of Economics, 64
(1), 1950, 89-104.

7. KAYNAKÇA
Alistair R. A. ve Martin H. A. “Business Strategies for Entrepreneurial Small Firms”, Strategic Change,
10, 2001.
Carlino, G. A., “Knowledge Spillovers: Cities’ Role in the New Economy” Federal Reserve Bank of
Philadelphia Business Review , Q4, 2001.
Chenery, H.B. “Comparative advantage and development policy”, American Economic Review,
51(1), 1961, 18-51.
Clark, C. , The Conditions of Economic Progress, Londra, Macmillan & Co.Ltd., 1957.
Dickson, Peter., “The Pigeon Breeders’ Cup: A Selection onSelection Theory of Economic Evolution”,
Journal of Evolutionary Economics, 13, 2003, 259-280.

Ridderstråle, J., Kjell N., Karaoke Capitalism, Bookhouse Publising Ltd., Stockholm, 2004.
Rosenstein-Rodan, P.N., “Problems of industrialisation of eastern and south-eastern Europe.”, The
Economic Journal, 53(210), 1943, 202-211.
Rostow, W. W. The Stages of Economic Growth: A Non-communist Manifesto, London, Cambridge
Universite Press, 1960.
Sharma A., Handbook of Hospitality Strategic Management, Michael Olsen ve Jinlin Zhao içinde,
Strategy Models and their Application to Small-and Medium Sized Enterprises, Elsevier Ltd, 2008.
Schumpeter, J., Capitalism, Socialism and Democracy, Harper, New York, 1943.
Schein, E.H., “Coming to a new awareness of organizational culture”, Sloan Management Review,
25, 1984, 3-16.
Strategyn, Innovation Track Study Report, Strategyn Inc., 2010.

Dobni, C.B., “Measuring innovation culture in organizations”, European Journal of Innovation
Management, 11(4), 2008, 539-559

Streeten, P., Dengesiz Büyüme. Ankara, ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, 1966.

Dosi, G.,Marsili, O., Orsenigo, l., Salvatore, R., Learning,Market Selection and the Evolution of
Industrial structures” in Innovation, Organization and Economic Dynamics, Dosi, G (ed.) Edward Elgar:
Cheltenham, UK and Northampton, 1995.

Solow, R.M., “A Contribution to the Theory of Economic Growth”, The Quarterly Journal of
Economics, 70 (1), 1956, 65-94.

Gao, T., “Regional Industrial Growth Evidence from Chinese Industries”, Regional Science and
Urban Economics, 34(1), 2004.

361.

Glaeser, L., Kallal, H. D., Scheinkman, J. A., Shleifer, A., “Growth in Cities”, Journal of Political
Economy, 100, 1992.

Tesluk, P.E., Faar, J.L. ve Klien, S.R., “Influences of organizational culture and climate on individual
creativity”, The Journal of Creative Behavior, 31(1), 1997, 21-41.

Giddens, A. Sosyoloji, İstanbul, Kırmızı Yayınları, 2012.
Han, E., Kaya, A.A., Kalkınma Ekonomisi: Teori ve Politika, Ankara, Nobel Yayıncılık, 2012.
Hirshman, A. O., The Sstategy of Economic Development. New Haven, Yale University Press, 1958.
Hirschmann, A. O. Kalkınma iktisadı: Yükselişi ve gerilemesi, Fikret Şenses (Ed.) içinde, Kalkınma
iktisadı: Yükselişi ve gerilemesi, (s. 23-52). İstanbul, İletişim Yayınları, 1996.
Hoselitz, B.F. Social Aspects of Economic Growth, Bombay, Vakils Feffer and Simons Private Ltd.,
1960.
Hult, G.T.M., Hurley, R.F. ve Knight, G.A., “Innovativeness: its antecedents and impact on business
performance”, Industrial Marketing Management, 33(5), 2004, 429-38.

KALKINMA
ARACI OLARAK
ENDÜSTRİYEL
TASARIM: TÜRKİYE
İÇİN GÖRELİ
ÜSTÜNLÜK BAZLI BİR
BÖLGESEL KALKINMA
MODEL ÖNERİSİ

Swan, T.W., “Economic Growth and Capital Accumulation”, Economic Record, 32 (63), 1956, 334Syrett, M. ve Lammiman, J., “The art of conjuring ideas”, Director, 50(9), 1997, 48-54.

Tushman, M.L. ve O’Reilly, C.A., Winning through Innovation: A Practical Guide to Leading
Organizational Change and Renewal, Boston, Harvard Business Press, 1997.
Verganti, R., “Design, Meanings, and Radical Innovation: A Metamodel and a Research Agenda”,
Journal of Innovation Management, 25, 2008, 436–456.
Wang, C.L. ve Ahmed, P.K.,“The development and validation of the organizational innovativeness
construct using confirmatory factor analysis”, European Journal of Innovation Management, 7(4),
2004, 303-13.
Weick, K.E., “The significance of corporate culture”, in Frost, P.J.,Moore, L.F. and Martin, C.C. (Eds),
Organizational Culture (s. 89-104), Sage Publications, Beverly Hills, CA, 1985.

Kaynak, M., Kalkınma İktisadı, Ankara, Gazi Kitapevi, 2009.
Kim, C., Mauborgne, R., Blue Ocean Strategy,Massachusetts: Harvard Business School Press, 2005.
Kohli, A.K. and Jaworski, B.J., “Market orientation: the construct, research propositions, and
managerial implications”, Journal of Marketing, 54, 1990, 1-8.
Kolind, L., The Second Cycle: Wining The War Against Bureaucracy, Wharton Schoool Publising,
New Jersey, 2006.
Kuznets, S. “Economic growth and income inequality.” The American Economic Review, 45(1),
1955, 1-28.
Lewis, W.A., Aspects of Industrialization, Kahire, National Bank of Egypt, 1953.
Lewis, W.A., “Economic Development with Unlimited Supplies of Labour.”, The Manchester School,
22(2), 1954, 139-191.
Myrdal, G., “Economic Development and Underdeveloped Regions”, Londra, Gerald Duckworth
& Co, 1957.
Narver, J.C. ve Slater, S.F., “The effect of a market orientation on business profitability”, Journal of
Marketing, 20, 1990,20-35.
Nelson, R., Winter, S., An Evolutionary Theory of Economic Change, Cambridge,Harvard University
Press, 1982.
Nurkse, R. “Some international aspects of the problem of economic development” The American
Economic Review, 42 (2), 1952, 571-583.
Nurkse, R. Equilibrium and Growth in the World Economy. Gottfried Haberler ve Robert M. Stern
(eds) içinde, Harvard Economic Studies CXVIII, (s. 7-12). Cambridge: Harvard University Press, 1961.
Parasız, İ., Kalkınma Ekonomisi, Bursa, Ezgi Kitapevi, 2009.

446

447

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

KOP BÖLGESİ’NDEKİ
BÜYÜMEYE BİR
CEVAP: KONYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ SÜREKLİ
EĞİTİM MERKEZİ,
ŞEHİR İÇİ TOPLU
TAŞIMA PERSONELİ
EĞİTİM PROJESİ

Konya ili, KOP bölgesinin en önemli ticaret, sanayi ve turizm merkezi olarak
var olan cazibesi her gün artan başat oyuncusudur. Konya Büyükşehir Belediyesi
artan ekonomik potansiyelin beraberinde getirdiği her türlü sosyal ve fiziksel
büyüme ve gelişmeye cevap verme adına çeşitli projelerle bölgesel kalkınmanın
gerektirdiği cevapları üretme çabasındadır. Artan ekonomik refah ve büyüme,
6360 sayılı kanun büyükşehir belediyelerinin il merkezi ve tüm il sathından
sorumlu hale gelmeleri gibi nedenlerle şehir içi toplu taşıma il içi toplu taşımaya
dönüşmesiyle ulaşıma ve erişilebilirliğe olan talepte hem niceliksel hem de
niteliksel boyutları olan bir artış yaşanmaktadır. Niceliksel artışa verilen yanıt yol
stoğu, araç parkı vb. iken, niteliksel olarak değerlendirilebilecek insan kaynağı
kalitesi, müşteri memnuniyeti vb. uygulamalardır. Bu uygulamaların pratiklerinin
gerçekleştirilmesi amacıyla, Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir Sürekli
Eğitim Merkezi(SÜMER) kurulmuştur. Kurulan merkez bünyesinde şehir içi toplu
taşıma personelinin eğitimi amacıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi Sultandağı
Meslek Yüksek Okulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü danışmalığında eğitim modülü
hazırlanmış ve Milli Eğitim Bakanlığınca onayına sunulmuştur. Sürekli eğitim
merkezinde hazırlanan eğitim modülü çerçevesinde eğitimlerine başlanmıştır.
Proje verilen eğitimlerin sonuçlarının ölçülmesi ve eğitimlerin sürekli hale
getirilerek öğrenen bir organizasyona dönüşümün sağlanması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma, Konya Büyükşehir Belediyesi, Şehiriçi
Toplu Taşıma, Sürekli Eğitim Merkezi, Yetişkin Eğitimi
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***

Kemal KARAYORMUK****

1.Giriş
Bölgesel kalkınma ülkelerin yeni keşfettiği bir ekonomik model yada
uygulama değildir, Özellikle 2.Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkmış ve
paradigmaları önemli değişimler geçirerek literatürde çeşitli tartışmalar neden
olmuştur. Bir bölgenin nasıl diğerlerinden daha büyük bir ekonomik potansiyele
ulaşacağını ve ulaşabileceğini kalkınma politikaları ile açıklamaya çalışıldığını
görmekteyiz(Kumral vd.,2011).
Bölge, belirli kriterler bakımından homojen mekân parçası şeklinde tarif
edilirken, başlıca özellikleri, bir coğrafi alanı kapsaması, benzer ekonomik ve
sosyal yapıya sahip olması, ortak tarihi geçmiş çerçevesinde ortak etnik, kültürel
ve dini özelliklere sahip, aynı dili konuşan halklardan oluşmasıdır. Bölge tanımı
yapabilmek için ise, coğrafi etnik, kültürel, endüstriyel, kentsel ya da yönetsel
ölçütler kullanılmaktadır. Yönetsel açıdan, aktarılan yetkiler bakımından coğrafi
bölgeler, planlama bölgeleri, ekonomik bölgeler ve kültür bölgeleri olabilir. Bu
bağlamda, bölge; kentten daha geniş, ülkeden daha küçük, yönetsel sınırları ulus
yönetsel birim sınırları ile çakışan, ama etkileşim açısından o sınırları aşabilen,
yerinden yönetilen, demokratik katılımcı bir yönetime ve bütçeye sahip bir
planlama ve yönetim birimi olarak tanımlanmaktadır(Hasanoğlu ve Aliyev,2006).
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Devletler teşvik mekanizmaları ile bölgesel kalkınmayı sağlamaya, bölgeler
arası eşitsizliği giderme çabaları göstermektedirler. Türkiye’de bölgesel kalkınma
amacıyla uzun süre klasik teşvik mekanizmalarını kullanmaya çalışmıştır. Bölgesel
teşviklerin entegre bölgesel planlama çerçevesinde ele alınması, yürütülmekte
olan faaliyetlerin koordinasyonunun sağlanması ve yönlendirilmesi amacıyla
kurulan yapıların ilk örneği Güneydoğu Anadolu Projesidir(http://www.gap.gov.
tr/).
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kuruluşundan sonra Türkiye bölgesel kalkınma modeline Kalkınma Ajansı
yapılarını oluşturmaya başlamıştır. Avrupa Birliği müzakereleri ile birlikte
kalkınma modelinde bölgesel kalkınma politikaları araçları olarak klasik teşvik
mekanizmalarında değişikliğe gidilmesi ihtiyacı görülmüştür. Bu ihtiyacın esas
nedeni Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde bölgesel gelişme politikalarının entegre
edilmesidir. Türkiye, yaklaşık 40 yıldır uygulamakta olduğu bölgesel gelişme
model, politika ve araçlarını bir yana bırakarak yeniden bir yapılanma içine
girmiştir. Bu yeni yapının ana kütlesini Bölgesel Kalkınma Ajansları (BKA) olarak
adlandırılan birimler oluşturmaktadır (Hasanoğlu ve Aliyev,2006). Bu amaçla
bölgesel kalkınmada koordinasyon ve liderlik kurumları olan Bölgesel Kalkınma
Ajansları 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri
Hakkında Kanun” ile kurulması sağlanmıştır (http://www.resmigazete.gov.tr).
Kalkınma ajanslar görevlerini yerine getirmeye devam ederken uygulamada
karşılaşılan çeşitli yetersizlikler Türkiye’nin coğrafi büyüklüğü ve mekânsal
zorluklar gibi nedenlerle bazı bölgelerde kalkınma kurumlarının arttırılması ve
güçlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Uygulama pratiği olan GAP (Güneydoğu
Anadolu Projesi) örneği göz önüne alınarak yeni mekânsal ve coğrafi temelli
yapıların artırılması kararlaştırılmıştır. Bu amaçla DAP (Doğu Anadolu Projesi),
DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi) ve KOP (Konya Ovası Projesi) Bölgelerinde
yerelde yatırımları hızlandırmak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla 2011
yılında 642 Sayılı KHK ile 3 yeni bölge kalkınma idareleri kurulmuştur(http://www.
kop.gov.tr/).
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2. Türkiye İçin Yeni Bir Cazibe Merkezi Olarak Kop Bölgesi:
Neler Yapılmalıdır?
Konya ili, KOP bölgesinin en önemli ticaret, sanayi ve turizm merkezidir. İlin
artan cazibesi sorumlulukları beraberinde artırmış ve yerel kamusal örgütlerden
biri olan Konya Büyükşehir Belediyesini artan ekonomik potansiyelin beraberinde
getirdiği her türlü sosyal ve fiziksel büyüme ve gelişmeye cevap verme adına
çeşitli projelerle bölgesel kalkınmanın gerektirdiği cevapları üretme çabasına
itmiştir.
Her anlamda büyüyen ve gelişen Konya’da şehir içi ulaşım hizmetlerinin
düzenlenmesi ve sağlanması büyükşehir belediyesinin sorumluluğundadır. Artan
ekonomik refah ve büyüme, 6360 sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi
Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun” büyükşehir belediyelerinin il merkezi ve tüm il sathından
sorumlu hale gelmişlerdir. Şehir içi toplu taşıma il içi toplu taşımaya dönüşmesiyle
ulaşıma ve erişilebilirliğe olan talepte artış yaşanmaktadır. Bu artış değişen
dünyada hem niceliksel hem de niteliksel boyutları olan bir artış olarak karşımıza
çıkmaktadır. Niceliksel artış şehirlerin fiziksel ve nüfus olarak büyümesine verilen
yol stoğu ve araç parkında yaşanan artışlardır. Niceliksel artışlar beraberinde
niteliksel olarak değerlendirilebilecek insan kaynağı kalitesi, müşteri memnuniyeti
gibi uygulamaları, sorunlu alanlar olarak karşımıza çıkarmaktadır.
Bölgesel kalkınma araçları ile bölgesel büyümenin teşvik edilmesi ve
yönetilmesi kamusal kurumların daha etkili olması daha yüksek düzeyde bir
ekonomik faaliyete ev sahipliği yapılmasına ve nüfusun bunu sürdürebilecek
şekilde artmasını sonucunu beraberinde getirmektedir. Bu çabalar, yaşam
kalitesinin düşüreceği veya düşeceği endişe ile sosyal baskı gruplarından
eleştiriler alabilmektedir(Harding,2007). Yüksek seviyedeki ekonomik gelişmenin
yarattığı sorunlar trafik yoğunluğu, havaalanı, gar ve terminal gibi kamusal
alanların kapasitesi üzerindeki baskılar, kalifiye elaman eksikliği, yetersiz konut
üretimi sıralanabilir.
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1945’lerde ortaya çıkan kalkınma ekonomisi dünyadaki değişimlere paralel
olarak evrim geçirmiş ve “toplumsal mühendislikten” “sürdürülebilir insani
kalkınma” paradigmasına dönüşmüştür. Başka bir ifadeyle yerel ve bölgesel
kalkınma literatürünün odak noktası, miktarın (büyüme) nasıl artırılabileceği
konusundan, yaşam kalitesinin nasıl artırılabileceği konusuna doğru kaymıştır.
İnsani kalkınma politikasında yerel yönetimlere düşen en önemli görevlerden
biri toplu taşımacılık ve trafik sıkışıklığı gibi ulaşılabilirliği artıran konular olarak
değerlendirilmektedir(Kumral vd.,2011).

3.Aşağıdan Yukarıya Bir Cevap: Konya Büyükşehir Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi (SÜMER)

Bölgesel kalkınma politikalarında kullanılan araçların ruhu Tablo 1’de
verilmiştir. Klasik teşvik mekanizmaları merkezi hükümetler tarafından geleneksel
yukardan aşağıya belirlenen ‘havuç’ ‘sopa’ sistemi ile ‘sert’ politika araçları olarak
değerlendirilmektedir. Bölgesel politikalar aşağıdan yukarıya doğru yönelerek
öneriler, bağlantılar veya eğitim gibi genellikle ‘yumuşak’ politika araçları ile
yerel kurumların ve şirketlerin rekabetçiliğini arttırmayı sağlamaktadır. Ek olarak,
aşağıdan yukarıya yaklaşımda bölgesel politika için sorumluluk genellikle merkezi
kamu kurumlarından uzaklaşır ve bunun yerine, sorumlukları kalkınma ve iktisadi
kalkınma girişimleri olan yerel ve yarı özerk kamu kurumlarına geçer(Halkier,2006).
Bölgesel politikanın bölgesel seviyede yürütmenin doğrudan bir parçası
olmayan kamu kurumlarının sorumluluğu olarak tanımlamasının merkezi
yönetimin geleneksel yeniden dağıtım politikaları üzerinde önemli avantajlar
sağladığı düşünülmektedir. İlk olarak, politikaları bölgesel seviyede tasarlamak,
tek bir bölgenin belirli sorunlarının hedeflenmesi ve yerel yönetimlerin
güçlendirilmesine odaklanmayı mümkün kılmaktadır. İkinci olarak, yürütmenin
ana çalışma yapısı dışında olmak politika uygulamasında parti-politikaları veya
kısa vadeli beklentiler veya popülist yaklaşımlardan bir ölçüye kadar korunma
sağlamaktadır. Üçüncü olarak, hükümetin ana çalışma yapısı dışında olmak, kamu
özel ortaklığı gibi dışarıdan hizmet alımlarında bölgesel ve yerel beklentileri
karşılamada yeni ‘yumuşak’ politika araçlarının proaktif ve bütüncül olarak
uygulanmasına imkan sağlayacak belirli iş deneyimi olan personel alınmasını
mümkün kılacağı öngörülmektedir.
Tablo 1. Bölgesel politika yaklaşımları karşılaştırması

Temel özellikler

Yukardan aşağıya

Aşağıdan yukarıya

Organizasyon

Ulusal sıfat
Merkezi yönetim birimlerine ait

Bölgesel sıfat
Yarı özerk

Stratejiler

Büyümenin yeniden dağıtılması
Bölge içi dayanışma

Yerel büyümenin güçlendirilmesi
Bölge içi rekabet

Politika araçları

‘Sert’ kaynaklar
Seçici olmayan, re-aktif

‘Sert’ ve ‘yumuşak’ kaynaklar
Seçici, proaktif

Kaynak: Halkier,2006

Ulaşılabilirlik büyükşehirlerin yaşanabilir olması için önemli bir unsur olarak
karşımıza çıkmaktadır. Şirketler ve insanlar işlem maliyetlerini artıran bu tür
engeller nedeniyle yatırım ve sürdürülebilir olmakta zorluklar çekmektedirler.
Yaşanabilir kentler nitelikli yatırımları ve nitelikli insan kaynağını çekmede
ulaşılabilir toplu taşıma hizmetlerini yaşam kalitesinin bir göstergesi olarak kabul
etmektedirler(Capellin,2007).
Belediyelerin bölgesel kalkınma adına üretecekleri cevaplar bölgesel bir
organizasyon olarak, yerel büyümenin güçlendirilmesi stratejisine uygun hedefler
içermelidir. Politika araçları özellikle kamu hizmetlerinin vatandaş memnuniyetini
artırıcı ve bürokrasi gibi yaşamı zorlaştırıcı uygulamaları yok eden, personelin
eğitiminin esas alındığı yumuşak kaynakların kullanıldığı seçici ve proaktif
aşağıdan yukarı doğru uygulamalar olmalıdır.
450

Toplu ulaşım hizmetleri bir belediyenin halkla belediye için süreklilik arz eden,
vatandaş için talep ettiğinde kullanıma hazır olmasını beklediği bir hizmettir.
Kamusal bir hizmet olan ulaşılabilirlik, her geçen gün tüm vatandaşların için
sorunsuz bir şekilde kullanılabilen bir hizmettir. Erişilebilirlilik bölgesel rekabet
gücünün önemli kaynaklarından birisidir, erişilebilirlilik bölgesel rekabet
gücünü artırarak bölgedeki yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir çaba olarak
değerlendirilmektedir(Kumral vd.,2011).
Konya Büyükşehir Belediyesi bölgesel kalkınmaya cevap üretme adına yenilikçi
projelerini aşağıdan yukarıya doğru geliştirdiği projelerle gerçekleştirmektedir.
Bölgesel kalkınma ile sağlanan değişimlere verilen cevaplardan biri olarak
geliştirilen toplu ulaşım personelinin eğitimi Bölgesel ve yarı özerk bir
organizasyon olarak, yerel büyümenin ihtiyaç duyduğu daha nitelikli insan kaynağı
ile gerçekleştirilecek olan şehiriçi toplu taşıma hizmetleri stratejisi geliştirmiştir.
Bu stratejinin en temel politika aracı Yumuşak bir kaynak olarak değerlendirilen
eğitimdir. İnsan kaynağı eğitilerek hem vatandaş memnuniyeti artırılacak, hemde
kayanğa yapılan yatırımların ekonomik ve psikolojik getirileri beklenecektir.
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Konya Büyükşehir Belediyesi yenilikçi belediyecilik anlayışı ile Ulaşım Planlama
ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı misyonunu; “Konya’da kent içi ulaşım ile ilgili
sorunların tespiti ve sorunlara bir sistem bütünlüğü içerisinde çözümler geliştirilmesi
için, önlem ve projelere yer vererek bütünleşmiş bir ulaşım sistemini gerçekleştirmek
üzere; kent içi ve mücavir alan sınırları içerisinde, ulaşım ile ilgili temel ulaşım
planlama ilkelerini tespit etmek, bu ilkeler doğrultusunda ulaşım türlerine ilişkin
hedef ve politikaları tanımlamaktır”.
Konya Büyükşehir Belediyesi yenilikçi belediyecilik anlayışı ile “Ulaşım
Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’na” bağlı Türkiye’de tek örnek olan
“Şehir Düzeni Şube Müdürlüğü” kurmuştur. Bu müdürlüğün yönetmelikte
belirtilen sorumluluğu “Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içindeki cadde, sokak
ve meydanlarda belediye hizmetlerinin sağlıklı verilmesini takip etmek aksaklıkların
giderilmesi hususunda ilgili birimlerle koordineyi sağlamak düzenleyici ve önleyici
faaliyetlerde bulunmak, halka açık alanların amacı dışında kullanılmaması için
stratejiler belirlemek, belediye hizmetleri ile ilgili vatandaş algısını ölçmek ve
ölçtürmek, sonuçlarını ilgili birimlerle paylaşmaktır”.
“Şehir Düzeni Şube Müdürlüğü”nün bir diğer görevi “Toplu ulaşım hizmetlerinde
sürekli kaliteyi arttırmak amacıyla oluşturulan Sürekli Eğitim Merkezi (SÜMER)
bünyesinde; kaptan şoförler ile vatmanlar ve idari personele yönelik mesleki, sosyal
ve kültürel alanlarda, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yaparak eğitim
programları planlamak, organize etmek, eğitim materyali, similatör vs. makine ve
techizatı satın alıp kullanılır hale getirmek. Yerli yabancı kuruluşlarla proje hazırlamak
ve uygulama çalışmalarında bulunmak” şeklinde tanımlanmıştır”.
Belediye için halkla en yakın temas sağlanan belediye hizmeti olarak toplu
taşıma kendi içerisinde çok çeşitli riskleri barındırmaktadır. Yenilikçi uygulamalar
ile toplu taşıma hizmeti kullanan vatandaşların beklentileri karşılanmaya
çalışılmaktadır. Bu yenilikçi uygulamalar tüm diğer kurum ve kuruluşlara örnek
olacak farklılıklar içermektedir. Bu uygulamalar;
• 60 Adet yeni tramvay satın alınması,
• 100 adet doğalgazlı otobüs satın alınması,
• SÜMER’in Kurulması: Bu birimde otobüs şoförü ve vatmanların sosyal ve
mesleki konularda sürekli eğitimleri sağlanmaktadır,
• Şehir İçi Toplu Ulaşım Kaptan Şoförlük Eğitimi Modüler Programının
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Hazırlanması: Afyon Kocatepe Üniversitesi Kaptan Şoförlük Meslek Yüksek Okulu,
Mercedes-Benz, Karatay Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde SÜMER’de eğitim
alacak şoförler için modüler eğitim programı hazırlanmış ve Milli Eğitim Bakanlığı
onayına sunulmuştur,(Vatman eğitimi modüler programı mevcuttur)

arasındaki farkı kapatma süreci olarak tanımlanabilir (Barutçugil,2004). Klasik
hizmet içi eğitim tanımları özellikle uygulamalı hizmet veren şoför, vatman gibi
ağır iş yükü altında çalışan personelin sorunlarını çözmeden uzak tanımlardır.
Eğitim alacak hedef kitlenin tüm özellikleri normal bir eğitim modeli ile değişim
sağlama potansiyelinden uzaktır. Yetişkin eğitimi kavramı bu tür bir eğitim
modelini kapsayıcı olabilecektir.

• Otobüs şoförlerinin özlük hakları ve ücretlerinde artış yapılmıştır,
• Otobüs şoförü eğitimleri   izinli günlerinde düzenlenmiş, eğitime katılan
personele ücret tahakkuk ettirilmiştir,
• Otobüs şoförü ve vatmanların kıyafetleri Konya Olgunlaşma Enstitüsü ile
işbirliğine gidilerek kumaş kalitesi de yükseltilerek yeniden tasarlanmış, üretimi
yapılarak şoför ve vatmanlara teslim edilmiştir,
• Sigarayı bırakma talebinde bulunan otobüs şoförleri için Meram Eğitim
Araştırma Hastanesi ile işbirliği yapılarak tedavi süreci başlatılmıştır. Çalışmaya
katılan bireylerin yarısı sigarayı bırakmıştır,
• Otobüs ve tramvay simülatörü satın alınması,
Yukarıdaki uygulamalar, niceliksel artış şehrin fiziksel ve nüfus olarak
büyümesine verilen yol stoğu ve araç parkında yaşanan artışlar ile, niceliksel
artışlar beraberinde niteliksel olarak değerlendirilebilecek insan kaynağı kalitesi,
müşteri memnuniyeti gibi uygulamaları karşımıza çıkarmaktadır. Otobüs şoförü
ve tramvay vatmanların iç müşteri olarak tatmini esas alnmakta, toplumdaki
şoför ve vatman algısını değiştirmeyi amaçlamaktadır. Hem vatandaşın yaşam
kalitesinin artırılmasını, hem de çalışanların yaşam kalitesini artırıcı uygulamalar
içermektedir.
Bu kanuni alt yapı ile kurulan Sürekli Eğitim Merkezi (SÜMER) Afyon Kocatepe
Üniversitesi Sultandağı Meslek Yüksek Okulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümünde
faaliyet gösteren Otobüs Kaptanlığı Programı hocalarının danışmalığında
çalışmalarına başlamıştır. Bir beceri geliştirme merkezi olarak projelendirilen
merkez, fiziksel alt yapısı ile Tüm Konya Büyükşehir sınırlarına hizmet edebilecek
kapasite baz alınarak konaklamalı eğitim verecek şekilde dizayn edilmiştir.
Bölgesel bir beceri merkezi olarak SÜMER sadece Belediye personeline değil
toplu taşıma faaliyetlerinde bulunan tüm diğer esnaf içinde bir eğitim merkezi
olarak kullanılabilecektir. Sürekli eğitim merkezleri yenilikçilik politikasının
yeni araçlarıdır. Sürekli eğitim merkezleri araştırma merkezlerinden farklıdırlar
ve yalnızca Ar-Ge yatırımlarına vurgulamaktan ziyade etkileşimli öğrenme
süreçleri yoluyla farklı firmalar ve sektörler arasında bilginin birikimlerin
desteklemektedirler(Capellin,2007).
Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi
Başkanlığı, Şehir Düzeni Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sürekli
Eğitim Merkezi (SÜMER) otobüs şoförü eğitimleri konusunda farklı bir yol
izlemiştir. Mesleki Yeterlilik Kurumunca Yayınlanan “Metrobüs Şoförü (Seviye
3) Ulusal Meslek Standardı” ve taslağı yayınlanan “Şehir İçi Toplu Taşım Otobüs
Şoförü, Seviye 3, Ulusal Meslek Standard”larını temel alarak bir “Şehiriçi Toplu
Ulaşım Kaptan Şoförlük Eğitimi Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı)” modülü
geliştirilmiştir. Bu modül Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü onayına sunulmuştur.
3.1.Yetişkin Eğitimi
Örgütlerde personelin eğitimi, örgütün temel işlevlerinin başında gelmekledir.
Değişen koşullara uyum sağlamak üzere personel g e l i ş i m i n i sürekli kılacak e
ğ i l im etkinliklerine yer vermek örgütler için temel zorunluluktur(Altınışık,1996).
Organizasyonlarda eğitim, çalışanların ise girerken beraberlerinde getirdikleri bilgi,
beceri ve tutumlar (giriş davranışı) ile islerinin spesifik görev ve sorumluluklarını
yerine getirmek için ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve tutumlar (istenen davranıs)
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Bireyin öğrenmesi ister rastlantısal, ister planlı eğitim etkinlikleri şeklinde olsun,
sadece planlı eğitim etkinliklerine “yetişkin eğitimi” denilmektedir. Andragoji
kavram, “yetişkin eğitim bilimi” anlamında olup Yunancadaki ander sözcüğünden
türetilmiş ve eğitim biliminde yetişkinin öğretim bilimi veya öğretme sanat olarak
kullanmaktadır. Andragoji, grup çalışmalarına yönelik özgün bir öğretim olup,
bir yönlendirici (merkezdeki eleman) tarafından biçimlendirilir. Bu merkezdeki
eleman, bazen öğretim eleman bazen de grubun içinden çıkan diğer bir elemandır.
Andragoji, kendi kendine öğrenen öğretim biçimine yönelik uygulamalar ve
kuramlar bütünüdür. Bu öğretim, içerik veya konu merkezli olmayıp daha çok
problem çözümüne veya ödevlerin yerine getirilmesine yöneliktir(Ültanır ve
Ültanır, 2005).
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Kurumlarda verilen meslek içi eğitimler her zaman tartışmalıdır, eğitime katılan
personel mesaiden çıkmış, yorgun bitkin yada mesai dışı dinlenme zamanı gasp
edilen bir ruh halinde olmaktadır. Eğitim baştan sona hatalar zinciri ile bürokratik
bir yoklama alma mekanizmasına dönüşmektedir.
Yetişkin eğitiminde yaşanan en büyük sıkıntılardan biri özellikle Türkiye gibi
Dünya ile ekonomik ve idari entegrasyonunu tam olarak tamamlayamamış
ülkelerde görülen standardizasyon eksikliğidir. Meslek standartlarının olmayışı,
ürün ve hizmet üretiminde aranan uluslararası yeterlilik standartlarının
karşılanamadığını görmekteyiz. Mesleki yeterlilikleri kapsayan bir eğitim hem
kabul görmekte, hemde sertifikasyon ile iş görene motivasyon ve özgüven
sağlamaktadır. Oluşturulacak eğitim modülü meslek standartlarının karşılanacağı
bir eğitim ve öğretim modülü olması gerekmektedir.
3.2. Meslek Standartları
Günümüz eğitim yapılanmaları, çalışanlardan beklenen becerilerin bir
bölümünün uluslararası zorunluluklardan kaynaklandığı düşüncesiyle/
öngörüsüyle yürütülmektedir. Dünya üzerindeki rekabet politikaları ve teknolojik
gelişmelerin sunduğu fırsatlar, ülkeler arası rekabet ortamı yaratabildiği
gibi, belli pazarlara ortak açılım şeklinde de kullanılabilen stratejik politikalar
halini almıştır. Bu açıdan bakıldığında eğitim sistemlerinin günümüz şartlarını
yansıtan bir bütünlük içerisinde olabilmesi, dünya üzerindeki gelişmeleri takip
eden ve kendisini bu gelişmelere göre adapte edebilen esneklikte tasarlanması
gerekmektedir. Bu süreçte insangücü yetiştirme açısından meslek standartlarına
uygun bir yapılanmanın oluşturulması öncelik arz etmektedir(Semerci ve
Semerci,2001).
Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin kurulmasındaki temel amaç eğitim
ile iş yaşamının nitelik talepleri arasında işlevsel bir bağ kurmaktır. Bu sistem
Türkiye’nin küresel ekonomide rekabet edebilmesi için ihtiyaç duyduğu nitelikli
işgücünün yetiştirilmesini sağlayacaktır. İş dünyasının işgücüne yönelik mevcut
ihtiyaçları ve geleceğe dönük eğilimleri, hazırlanmasına katkı sağlayacağı ulusal
meslek standartları yoluyla eğitim sistemine yansıyacaktır. Yine eğitim dünyası da,
amaçlarından birisi olan nitekli iş gücünün yetiştirilmesini bu sistem sayesinde
etkin ve esnek bir şekilde gerçekleştirecektir. Bu sistemin en güçlü yönlerinden
birisi, hayat boyu öğrenme anlayışını kabul etmesidir. Bu kapsamda herhangi
bir eğitim almadan çalışarak beceri edinen bireyleri sahip oldukları becerileri
belgelendirmeleri, bireylere farklı meslekler veya sektörler arasında yatay ve
dikey geçişleri sağlaması, bulunduğu sektörde ve icra ettiği meslekte ortaya
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çıkan yeni gelişmeleri esnek bir şekilde mesleğine yansıtabilmesi ve bunu
belgelendirebilmesi gibi imkanlar bu sistem sayesinde mümkün olacaktır.
Ulusal meslek standardı; bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için MYK
tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu
gösteren asgari normdur. Meslek standartlarının şekli ve içeriği, uluslararası
uygulamalara uygun olarak MYK Yönetim Kurulunca belirlenir ve tüm meslek
standardı çalışmalarında bu biçime uyulur(http://myk.gov.tr/).

Programı (Yeterliğe Dayalı)
Bu modül Mesleki Yeterlilik Kurumunca Yayınlanan “Metrobüs Şoförü (Seviye
3) Ulusal Meslek Standardı” ve taslağı yayınlanan “Şehir İçi Toplu Taşım Otobüs
Şoförü, Seviye 3, Ulusal Meslek Standard”larının ortaya koyduğu yeterliliklerin
karşılanması amacıyla geliştirilen bir eğitim, öğretim ve kişisel gelişim müfredatını
içeren bir modüldür.

Ulusal Meslek standardı;
• İş analizine dayanır.

Tablo 2. Ulusal Meslek Standardı Şehir İçi Toplu Taşım Otobüs Şoförü Seviye 3

1.

GİRİŞ

• Sürece sosyal tarafların etkili olarak katılması, görüş ve katkısının alınması
esastır.

2.

MESLEK TANITIMI

2.1.

Meslek Tanımı

• Kişinin yürütmesi gereken başlıca görevleri, sahip olması gereken bilgi,
beceri ve davranışları açıkça ifade eder ve meslekî açıdan sahip olunmaması
gereken hususları içerir.

2.2.

Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

2.3.

Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

2.4.

Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

2.5.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

2.6.

Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

3.

MESLEK PROFİLİ

3.1.

Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

3.2.

Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

3.3.

Bilgi ve Beceriler

3.4.

Tutum ve Davranışlar

4.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

• Meslekî yeterlilik seviyelerini yansıtır ve bu seviyeler uluslararası yeterlilik
seviyelerine uygun olarak belirlenir.
• Meslekî alanla ilgili sağlık, güvenlik ve çevre koruma konularındaki mevzuat
ile idari ve teknik gereklilikleri içerir.
• İşverenler, çalışanlar, stajyerler ve öğrencilerin kolaylıkla anlayabileceği
açıklıkta yazılır.
• Bireyin hayat boyu öğrenme ilkesine uygun olarak kendini geliştirmesini ve
meslekte ilerlemesini teşvik eder.
• Açık ya da gizli ayırımcılık unsurları içermez.
Ulusal meslek standartlarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemler
vardır Progel(Dacum), Mesleki Yeterlilik Kurumunca kullanılan ve uluslararası
geçerliliği olan bir yöntemdir. Progel (Dacum) tekniği iş analizine benzer yönleri
olan ama daha kısa sürede tamamlanabilen bir tekniktir. Progel (Dacum)
çözümlemesi işi yapan işgören yeterlilik düzeylerini belirten bilgi, beceri ve tutum
alanlarındaki her bir başlığın tanımlanması yapılmış, bu başlıklar işgörenlerin
anlayabileceği gibi belirtilmiş ve eğitimin farklı aşamalarında değerlendirme için
kullanılabilecek bir düzey tanımlaması geliştirilmiştir(Odabaş vd.,2010).
DACUM tekniğinin dayanak noktaları aşağıdaki gibi sırlanabilir:
• Bir işteki becerikli işçiler mesleklerini herkesten daha iyi tanımlar,
• Mesleğinde başarılı bir işçinin yaptıkları esas alınarak her meslek etkili bir
şekilde tanımlanır,
• İşçiler, gerekli bilgi, beceri ve tavırlara sahipse işler doğru yapılır.
DACUM tekniği, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinden, bir meslek alanının
gereklerinin analiz edilmesine ve öğrenci değerlendirilmesinden bir mesleğe
ait standartların geliştirilmesine kadar eğitim alanlarında kullanılabilir. DACUM
tekniği bir çalışma grubunun bir meslekte çalışanların yapması gerekenleri
belirlemek amacıyla bir araya gelmelerini içerir ve 2-4 gün arasında sürebilir.
DACUM komisyonu genel olarak 10-12 uzman kişiden oluşur. DACUM tekniği
sosyal alanlarda özellikle eğitimde mesleki teknik eğitim programlarının
geliştirilmesinde kullanım alanı bulmaktadır(Semerci ve Semerci,2001).

4. Şehiriçi Toplu Ulaşım Kaptan Şoförlük Eğitimi Modüler
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Tablo 2’de “Şehiriçi Toplu Ulaşım Kaptan Şoförlük Eğitimi Modüler Programı
(Yeterliğe Dayalı)” modülün içeriği görülmektedir. Bu içerik bir sadece yeterlilikleri
içermektedir, bu yeterliliklerin nasıl sağlanacağı ve geliştirilebileceği konusu
meslek standartlarının konusu değildir.
Modül geliştirmede en temel sıkıntı verilecek eğitimin sınırlarıdır. Ulusal
meslek standartı bu asgari koşulları sağlaması açısından önemlidir.
Oluşturulan eğitim modülü bu standartların yeterliliklerini baz alarak
oluşturulmuştur. Burada vurgulanması gerek Ulusal Meslek Standartlarında
belirtilen seviyelerdir. Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında
Yönetmeliğin 5/2. maddesine göre standardı belirlenecek mesleklere ilişkin
yeterlilik düzeyleri, Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik seviyelerine
ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından 23 Nisan 2008 tarihinde kabul
edilen “Hayat Boyu Öğrenmede Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ)”ne uygun olmak
zorundadır. Seviye tanımlarında referans alınan Avrupa Yeterlilik Çerçevesinde
sekiz yeterlilik seviyesi bulunmaktadır. Her bir seviye belli bilgi, beceri ve
yetkinliklerin bileşiminden oluşmaktadır. Bu seviyeler, en temel öğrenme
seviyesinden (seviye 1) en üst düzey öğrenme seviyesine kadar (seviye 8) geniş
bir alanı kapsamaktadır. AYÇ, hayat boyu öğrenmeyi geliştirmeye yönelik bir araç
olarak, yüksek öğrenimin yanı sıra, genel ve yetişkin eğitimini, mesleki eğitim ve
öğrenimi içermektedir. Bu sıralamadaki her bir seviye belirli bir seviyede bilgi,
beceri ve yetkinlik içermektedir. Genel olarak, seviye ne kadar artarsa, beklenen
bilgi, beceri ve yetkinlikler de bu oranda artmaktadır; örneğin, altıncı seviyedeki
bir kişinin beşinci seviyedeki bir kişiden daha fazla bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip
olması beklenmektedir(http://www.myk.gov.tr/).
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I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

Tablo 3. Şehir İçi Toplu Ulaşım Kaptan Şoförlük Eğitimi Mödüler Programı Yeterlilik Ve Modül Tablosu

Demirel, Ö. (2004), “Eğitimde Program Geliştirme”. Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2004.
Hasanoğlu,M., Aliyev,Z. “Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde Türkiye’de Bölgesel Kalkınma
Ajansları” Sayıştay Dergisi, Ocak-Mart,Amkara,2006,s:81.

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Sosyal çevresi ile etkili iletişim kurmak

Sosyal Hayatta İletişim

40/32

2

İş yerinde etkili iletişim kurmak

İş Hayatında İletişim

40/32

3

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş
güvenliği önlemlerini almak

İş güvenliği ve işçi
sağlığı

40/24

4

Türkçeyi doğru konuşmak

Diksiyon 1 40/32
Diksiyon 2 40/32

80/64

5

Mesleğinin gerektirdiği beslenme
kurallarını bilmek

Sürücü beslenmesi

40/8

6

Sürüş esnasında sosyal çevre iletişimini
psikolojisini, pozitif yönde etkileyecek
şekilde kurmak

Sürüş psikolojisi

40/24

7

Toplu ulaşım aracını güvenli sürüş tekniği
ile kullanmak.

Genel Trafik bilgisi

40/8

8

Şehir içi ulaşımında sürüş esnasında
gerekli tasarruf tedbirlerini uygulamak

Ekonomik sürüş
teknikleri

40/8

Odabaş,O., Elçin,M., Durmaz,S., Demirel,Ö., “Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Program
Geliştirme Modeli”, Hacettepe Tıp Dergisi, Sayı:41,2010,s:203-218

9

Toplu ulaşım aracını emniyetli ve
tasarruflu sürmek

Eğitim sürüşü

40/32

Ültanır, E., Ültanır, G., “Estonya, İngiltere ve Türkiye’de Yetişkinler Eğitiminde Profesyonel
Standartlar”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl:1, Sayı:1,2005, Mersin.s:1-2.

TOPLAM

360/232

Modül seviye 3 olarak belirlenen standartları karşılamayı ve ileri götürmeyi
hedefleyerek hazırlanmıştır. Bir eğitim müfredatının ilerisinde tasarlanan
modülde en az 232 saatlik bir eğitim hedeflenmektedir. Modül eğitim alacak
personelin hem mesleki yeterliliklerini besleyecek, hemde kişisel ihtiyaçlarına
cevap verebilecek nitelikte olacaktır. Örneğin beslenme kuralları ile işgören doğru
beslenerek çalışma saatlerinde özellikle yorgunluğa neden olacak beslenme
tercihlerini öğrenecektir. Sürüş psikolojisi ile trafikde hem kendisi ile hem diğer
unsurlar ile baş etmeyi öğrenebilecektir.
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Bu çalışma, Türkiye’de yeni yeni oluşturulan meslek standartlarını temel alarak
oluşturulan bir eğitim modülünün çok ötesinde bir faaliyettir. Sektörde önemli
tecrübeleri bulunan hem akademisyenlerden hemde profesyonel kadroların
katkıları ile hazırlanmış bir değişim ve yenileşme projesidir. Proje müfredat
dışında özellikle şoför ve vatmanların memnuniyet düzeylerinin hem ekonomik
hem de ekonomik olmayan motivasyon araçlarının kullanılmasını içermektedir.
Çalışanların kıyafetlerinden, davranışlarına sağlıklı yaşamdan, periyodik taramalara
kadar geniş bir yelpazede düşünülmüş ve uygulamaya geçirilmiştir. Kurulan
eğitim merkezinde kurulan simülatör laboratuvarları ile şoför ve vatmanların
sürüş ve diğer algı-motor becerilerinin ölçülmesi hedeflenmiştir. Bu yenilikçi
proje ile otobüs şoförü ve vatman eğitimlerinde kullanılmak üzere Türkiye’de
sadece stanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İETT’de
bulunan otobüs ve Tramvay simülatörlerine Konya Büyükşehir Belediyesi’de sahip
olacak ve bir referans merkez olacaktır. Oluşturulan modül referans bir modül
olarak yayınlanacak ve bundan sonra ülkedeki diğer belediyelerce ve kurumlarca
kullanılarak sertifikasyonların yapılmasına imkan sağlayacaktır.
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Dergisi,Yıl: 1996, Sayı: 8, Dönem: Güz s: 479
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TRAFİK KAZALARI
VE KOP
DEĞERLENDİRMESİ

ÖZET
Trafik kazaları, insan ve çevre üzerinde meydana gelen olumsuz etkileri
açısından en önemli sorundur. Ülkemiz gibi genellikle trafik kurallarına uymayan,
kazalardan yeterli ders almayan ülkelerde ölüm ve yaralanma sayısı çok yüksek
değerlere ulaşmaktadır. Trafik kazalarının çeşitli sebepleri bulunmaktadır. Bunlar;
sürücü, yaya, araç ve yol kaynaklı kazalar olarak sıralanabilir. Meydana gelen kaza
sayısı ve buna bağlı olarak ekonomik kayıplar oldukça fazladır. Araç sayısının
hızla artması, alkol, kural ihlalleri ve diğer birçok sebepten dolayı meydana gelen
trafik kazalarında can kayıpları oldukça yüksek değerlere ulaşmıştır. Konya ve KOP
bölgesinde de trafik kazalarından dolayı ölümler, yaralanmalar ve sakat kalmalar
olmaktadır. Kazalara karışanların yakınları ve toplumumuz bu durumdan olumsuz
etkilenmektedir. Bu çalışmada ölümlü ve yaralanmalı kaza oranları istatistiksel
olarak incelenmiş, Konya ilinin ve KOP bölgesinin durumu değerlendirilerek
çözüm önerileri sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Konya Ovası Projesi (KOP), Trafik, Kaza, Ulaşım.

1. GİRİŞ
Kazalar, genel anlamda kişilere, işletmeci kuruluşlara ve topluma maddi ve
manevi kayıplar verdiren ve bazı kayıpların telafi edilemediği olumsuz etkilerdir
(İyinam, 1997).

Mehmet Ali LORASOKKAY*
Osman Nuri ÇELİK**
Neslihan ATASAĞUN***

Dünyada her yıl 1,2 milyondan fazla insan trafik kazalarında hayatını
kaybetmekte, 20–50 milyon arasında insan ise yaralanmaktadır. Dünyanın çoğu
bölgelerinde trafik kazaları ve buna bağlı yaralanmalar artarak devam etmektedir.
Düşük ve orta gelirli ülkelerde trafik kazalarındaki ölüm oranları daha yüksek
çıkmaktadır. Neredeyse tüm veri kaynakları trafik ölümlerinin yaklaşık dörtte
üçünün erkeklerde olduğunu ve en fazla etkinin ekonomik olarak aktif olan yaş
aralığında olduğunu göstermektedir. Acil önlemler alınmadığı takdirde, trafik
kazalarından kaynaklanan ölümlerin yılda tahmini 2,4 milyona ulaşacağı ve 2030
yılında ölüm nedenleri arasında 5. sıraya yükseleceği tahmin edilmektedir. Düşük
ve orta gelirli ülkelerdeki trafik kazalarında ölümlerin çoğunu yayalar, bisiklet ve
motosiklet kullanan “korunmasız yol kullanıcıları” oluşturmaktadır. Korunmasız
yol kullanıcıları, dünyadaki trafik kazalarındaki ölümlerin yarısını, düşük gelirli
ülkelerde ise %80’ini oluşturmaktadır (URL 1).
Bu ölümlerin büyük çoğunluğu, yaklaşık yüzde 70’i gelişmekte olan ülkelerde
meydana gelmektedir. Ölümlerin ise % 65’ini yayalar oluşturmaktadır ve yaya
ölümlerinin yüzde 35’ini ise çocuklar oluşturmaktadır (URL 2).
Dünyada meydana gelen trafik kazası kaynaklı ölümlerin yarısı, Türkiye’nin de
aralarında bulunduğu 10 ülkede meydana gelmektedir. Toplam ölümlerin yüzde
48’inden sorumlu diğer ülkeler ise Brezilya, Kamboçya, Çin, Mısır, Hindistan, Kenya,
Meksika, Rusya ve Vietnam. Son yıllarda Türkiye karayollarının hızla iyileşmesine,
uluslararası standartlara ulaşılmasına rağmen, trafik kazalarında her yıl yaklaşık
10 bin insan hayatını kaybetmekte ve yaklaşık 200 bin insan ise yaralanmaktadır
(URL 3).
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KASIM

Ülkemizde trafik kazaları çok sayıda ölümlere, yaralanmalara ve büyük
maddi kayıplara neden olmaktadır. Ülkemizdeki trafik kazalarının nedenleri
arasında; hızla artan trafik yoğunluğu, toplumdaki bazı olumsuz davranışlar, yol
alt yapısının ve ulaşım yapılarının düzenlenmesinden doğan yanlışlıklar, trafik
yönetim ve denetimindeki eksiklikler sayılabilir. Ayrıca güvenli bir ulaşım şekli
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olan toplu taşımanın etkin bir biçimde kullanılamaması, iyi bir trafik eğitiminin
alınamaması da trafik kazalarının nedenlerindendir. Özellikle dolmuş sisteminde
sürücülerin yolcu almak için birbirleriyle yarışmaları, ani duruş ve kalkışlar, durak
yerleri dışında yolcu indirmeleri ve bindirmeleri, trafikte kargaşa ve sıkışıklıklara
neden olduğu gibi kazalara da neden olmaktadır.
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Trafik kazalarının Türkiye’ye maliyeti yılda yaklaşık 20 milyar liradır. 2009 yılında
Moskova’da bakanlar düzeyinde Küresel Yol Güvenliği konferansı düzenlenmiş
ve 2011–2020 yılları arasında ülkemizde yol güvenliğiyle ilgili gerçekleştirilecek
ilerlemeyi Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na bildirmeyi devletimiz resmi
olarak taahhüt etmiştir. Projenin uygulanması için Avrupa bölgesinden Rusya
Federasyonu ve ülkemiz seçilmiştir. Bu seçimin ana nedeni Avrupa bölgesindeki
diğer ülkelerden daha fazla kaza ve yaralanmaların Rusya ve Türkiye’de olması
değil, Rusya ve Türkiye’nin kaza ve yaralanmaların azaltılmasına yönelik çalışmalar
yapacağını taahhüt etmesidir (URL 4).
Türkiye’de trafik kazaları bütün yaşlarda meydana gelen ölümlerin başlıca
sebepleri arasında 9. sırada yer almaktadır. 15–59 yaş grubunda ise trafik kazaları
ölüm nedenleri arasında 3. sırada gelmektedir (URL 5).
AB ve gelişmiş ülkelerde; kazadan 24 saat sonra ve 30 gün içinde kazaya
bağlı nedenlerle hayatını kaybedenler de istatistiklere dâhil edilmektedir. Trafik
kazalarında can kaybının 100.000 araç bazında değerlendirildiğinde AB ülkeleri
ortalaması 19 iken Türkiye’de ise 76’dır (URL 11).
İstatistikler trafik kazalarında yol altyapısının rolünün sanılandan fazla
olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun sonucu olarak bir kısım gelişmiş ülkeler,
karayolu projelerinin uzmanlarca trafik güvenliği yönünden değerlendirilmesinin
(denetiminin) bu konuda olumlu sonuçlar verdiğini belirleyip uygulamaya
koymuştur (Tezcan ve Yayla, 2001).
Trafik kazaları, çevre ve canlılar üzerinde meydana gelen olumsuz etkileri
açısından en önemli sorundur. Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının çeşitli
sebepleri bulunmaktadır. Bunlar; sürücü, yaya, araç ve yol kaynaklı kazalar olarak
sıralanabilir. Meydana gelen bu kazaların oranı ve buna bağlı olarak maddi hasarlar
oldukça fazladır. Araç sayısının hızla artması, alkol, kural ihlalleri ve diğer birçok
sebepten dolayı meydana gelen trafik kazalarında can kayıpları oldukça yüksek
değerlere ulaşmıştır. Konya ve KOP bölgesinde de trafik kazalarından dolayı
ölümler, yaralanmalar ve sakat kalmalar olmaktadır. Kazalara karışanların yakınları
ve toplumumuz da bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Bu çalışmada ölümlü
ve yaralanmalı kaza oranları istatistiksel olarak incelenmiş, Konya ilinin ve KOP
bölgesinin durumu değerlendirilerek çözüm önerileri sunulmuştur.

2. TRAFİK KAZALARINDA KONYA DEĞERLENDİRMESİ
Trafik kazası, genel olarak ulaşımın temel unsurları olan, insan, taşıt, yol ve
bazen çevre koşullarının bir veya birkaçında ya da bu unsurların birbirleri ile
etkileşimleri sonucu ortaya çıkan maddi hasar, yaralanma ve ölüm hallerinden
biri veya birkaçı ile sonuçlanan olaydır (Yüksel, 2003). Trafik kazalarının sebepleri
sürücü, yaya, yolcu, yol ve taşıtlardan kaynaklanmaktadır (Karacasu ve Bilgiç,
2000).
Türkiye’de olduğu gibi Konya’da da trafik kazalarından dolayı, insanlarımız
ölmekte, yaralanmakta ya da sakat kalmaktadır. Konya kent merkezi, Türkiye
genelindeki kent merkezinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları
sayısına göre değerlendirildiğinde; 2012 yılında 4. sırada yer almaktadır. Konya
kent merkezi, Türkiye genelindeki kent merkezlerinde meydana gelen ölümlü ve
yaralanmalı trafik kazalarının, 2012 yılında % 5,5’ini, oluşturmaktadır (Tablo 1.).
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Tablo1. Türkiye Geneli Şehir içi Ölümlü-Yaralanmalı Kaza Sayısına Göre Sıralama

NO

İL ADI

2012

TÜRKİYE GENELİ
ORANI (%)

1

İSTANBUL

7582

11,6

2

ANKARA

7217

11

3

İZMİR

5210

7,9

4

KONYA

3597

5,5

5

ANTALYA

3345

5,1

6

KAYSERİ

2936

4,5

7

ADANA

2890

4,4

Konya kent merkezi, Türkiye genelindeki kent merkezinde meydana gelen
ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarındaki ölü sayısına göre değerlendirildiğinde;
2012 yılında 5. sırada yer almaktadır. Konya kent merkezi, Türkiye genelindeki
kent merkezlerinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarındaki ölü
sayısının 2012 yılında % 5,1’ini, oluşturmaktadır (Tablo 2.).
Tablo 2. Türkiye Geneli Şehir içi Ölü Sayısına Göre Sıralama

NO

İL ADI

2012

TÜRKİYE GENELİ
ORANI (%)

1

İSTANBUL

101

19,7

2

ANKARA

41

8

3

İZMİR

37

7,2

4

ANTALYA

29

5,7

5

KONYA

26

5,1

6

ADANA

24

4,7

7

ESKİŞEHİR

21

4,1

Kaynak: (URL, 6).

Konya kent merkezi, Türkiye genelindeki kent merkezinde meydana gelen
ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarındaki yaralı sayısına göre değerlendirildiğinde;
2012 yılında 4. sırada yer almaktadır. Konya kent merkezi, Türkiye genelindeki
kent merkezlerinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarındaki
yaralı sayısının, 2012 yıllında % 5,4’ünü, oluşturmaktadır (Tablo 3.).
Tablo 3. Türkiye Geneli Şehir içi Yaralı Sayısına Göre Sıralama

NO

İL ADI

2012

TÜRKİYE GENELİ
ORANI (%)

1

İSTANBUL

11009

11,2

2

ANKARA

10732

10,9

3

İZMİR

6983

7,1

4

KONYA

5342

5,4

5

ANTALYA

4610

4,7

6

KAYSERİ

4391

4,5

7

ADANA

4277

4,4

Kaynak: (URL, 6).

3. TRAFİK KAZALARINDA KOP DEĞERLENDİRMESİ
Şekil 1.’de gösterilen Konya Ovası Projesi (KOP), Aksaray, Karaman,
Konya ve Niğde illerini kapsamakta olup; sahip olduğu 65.322 km²’lik alanla
Türkiye yüzölçümünün yaklaşık %8,3’ünü, nüfusunun ise yaklaşık %3,98’ini
oluşturmaktadır (URL7).

Şekil 1. Konya Ovası Projesi (KOP) bölgesi

2012 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, yurtdışına
bölge illerinden göç eden vatandaşlar ile beraber, bölge nüfusuna kayıtlı toplam
4.166.367 kişi bulunmakta olup hâlihazırda KOP Bölgesi’nde yaşayanların sayısı
ise 2.684.605 kişidir.
Nüfus yoğunluğu, Aksaray’da bölge ortalaması olan 50 kişi/km², Niğde’de 46
kişi/km², Karaman’da 27 kişi/km² ve Konya’da da 53 kişi/km² ile tüm bölge illeri,
nüfus yoğunluğu 98 kişi/km2 olan Türkiye ortalamasının altında seyretmiştir.
Türkiye nüfusunun 2023 yılında 84.247.088 kişi olması beklenirken, Aksaray
nüfusunun 379.050, Karaman nüfusunun 242.350, Niğde nüfusunun 333.416 ve
Konya nüfusunun da 2.175.214 kişiye ulaşması beklenmektedir. Ancak bu artışa
rağmen KOP illeri toplam nüfusunun Türkiye nüfusuna oranının 2011 yılında
ulaştığı değer olan %4’ten 2023 dönemine kadar %3,71 seviyesine gerilemesi
beklenmektedir (URL8).
2013 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla ülkemizde trafiğe kayıtlı toplam
17.579.349adet taşıt bulunmaktadır. Bu taşıtların %51,3’ünü otomobil, %16,4’ünü
kamyonet, %15,3’ünü motosiklet, %8,8’ini traktör, %4,3’ünü kamyon, %2,3’ünü
minibüs, %1,4’ünü otobüs, %0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlaroluşturmaktadır (URL, 9).
Konya’da trafiğe kayıtlı motorlu taşıt sayısı 2012 yılı Aralık ayı sonu itibariyle
556.391 taşıt olarak belirlenmiştir. KOP bölgesinin diğer illeri Aksaray 86.424
taşıt, Niğde 76.886 taşıt ve Karaman’da 73.676 adet taşıt bulunmaktadır. 2012 yılı
sonunda KOP bölgesinde cinslerine göre sınıflandırılmış motorlu araç sayısı Tablo
4.’de gösterilmiştir.
Tablo 4. KOP bölgesinde cinslerine göre motorlu araç sayısı, 2012

Araçlar

Konya

Aksaray

Niğde

Karaman

Otomobil

253.403

41.702

28.988

27.272

Minibüs

9.689

1.281

1.494

1.551

Otobüs

4.968

1.170

901

567

Kamyonet

82.142

10.559

11.430

7.963

Kamyon

32.974

5.372

5.360

2.316

Motosiklet

101.449

10.981

14.672

24.942

Özel Amaçlı Taşıt

864

199

147

132

Traktör

70.902

15.160

13.894

8.933

Toplam

556.391

86.424

76.886

73.676

Kaynak: (URL, 7).

460

461

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

TRAFİK KAZALARI
VE KOP
DEĞERLENDİRMESİ

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

Tablo 7. Türkiye Geneli Traktör Sayısına Göre Sıralama

2012 yılında KOP bölgesinde toplam 793.377 adet taşıt bulunmaktadır. KOP
bölgesinde trafiğe kayıtlı araç sayısı ülkemizde trafiğe kayıtlı toplam araç sayısına
göre değerlendirildiğinde 2012 yılında 4. sırada gelmektedir ve ülkemizde trafiğe
kayıtlı toplam araç sayısının % 4,66’sını oluşturmaktadır (Tablo 5.).
Tablo 5. Türkiye Geneli Kayıtlı Araç Sayısına Göre Sıralama

NO

İL ADI

ARAÇ SAYISI

TÜRKİYE GENELİ
ORANI (%)

1

İSTANBUL

3.065.465

17,99

2

ANKARA

1.436.349

8,43

3

İZMİR

1.062.946

6,24

4

ANTALYA

792.595

4,65

5

BURSA

607.585

3,57

6

KONYA

556.391

3,27

7

ADANA

508.751

2,99

45

AKSARAY

86.424

0,51

50

NİĞDE

76.886

0,45

52

KARAMAN

73.676

0,43

4

KOP

793.377

4,66

NO

İL ADI

TRAKTÖR SAYISI

1

MANİSA

73.890

2

KONYA

70.902

3

BALIKESİR

54.013

4

BURSA

53.276

5

İZMİR

53.170

6

SAMSUN

45.472

7

ANKARA

45.079

42

AKSARAY

15.160

44

NİĞDE

13.894

51

KARAMAN

8.933

1

KOP

108.889
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Kaynak: (URL, 7).

KOP bölgesi nüfus sıralamasına göre Türkiye’de 4. sırada iken, kazalara göre
de, 2012 yılında 4. sıradayer almaktadır. KOP bölgesinde meydana gelen kazalar,
Türkiye genelinde ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının, 2012 yılında % 4,9’unu
oluşturmaktadır (Tablo 8.).
Tablo8. Türkiye Geneli Kaza Sayısına Göre Sıralama

Kaynak: (URL, 7).

2012 yılsonu itibariyle ülkemizde toplam 23.760.346 adet sürücü belgesi
bulunmaktadır. 2012 yılında KOP bölgesinde toplam 933.353 adet sürücü
belgesine sahip kişi bulunmaktadır. KOP bölgesindeki sürücü belge sayısı,
ülkemizdeki toplam sürücü belgesi sayısına göre değerlendirildiğinde 2012
yılında 4. sırada gelmektedir ve ülkemizdeki toplamsürücü belgesi sayısının %
3,92’sini oluşturmaktadır (Tablo 6.).
Tablo 6. Türkiye Geneli Sürücü Sayısına Göre Sıralama

NO

İL ADI

2012

İL GENELİ NÜFUS

1

İSTANBUL

50554

13.854.740

2

ANKARA

44498

4.965.542

3

İZMİR

27188

4.005.459

4

ANTALYA

13594

2.092.537

5

BURSA

12520

2.688.171

6

KONYA

12137

2.052.281

7

ADANA

9585

2.125.635

40

AKSARAY

1658

379.915

52

NİĞDE

1145

340.270

NO

İL ADI

SÜRÜCÜ SAYISI

TÜRKİYE GENELİ
ORANI (%)

1

İSTANBUL

4.949.375

20,83

53

KARAMAN

1144

235.424

KOP

16084

3.007.890

2

ANKARA

2.074.899

8,73

4

3

İZMİR

1.473.060

6,19

Kaynak: (URL, 10).

4

BURSA

846.019

3,56

5

ADANA

688.605

2,89

6

KONYA

680.446

2,86

7

ANTALYA

603.004

2,54

KOP bölgesi, ölümlü trafik kazalarındaki ölü sayısı Türkiye geneli ölü sayısına
göre değerlendirildiğinde; 2012 yılında 2. sırada yer almaktadır. KOP bölgesi,
Türkiye’deki ölümlü trafik kazalarında ölü sayısının, 2012 yılında % 6,7’sini,
oluşturmaktadır (Tablo 9.).

53

NİĞDE

105.543

0,44

58

AKSARAY

85.718

0,36

69

KARAMAN

61.646

0,26

4

KOP

933.353

3,92

Kaynak: (URL, 10).

2012yılsonu itibariyle ülkemizde 17.033.413 adet motorlu araç tescilli
olup, bunlar içerisinde 1.515.421 adet traktör bulunmaktadır. Motorlu araçlar
içerisinde, traktörlerin oranı % 8,9’dur. 2012 yılsonu itibariyle KOP bölgesi, traktör
sayısı ve motorlu araç içerisinde traktör oranı bakımından Türkiye’de 1. sırada yer
almaktadır (Tablo 7.).

Tablo 9. Türkiye Geneli Ölü Sayısına Göre Sıralama

NO
1
2
3
4
5
6
7
44
57
69
2

İL ADI
İSTANBUL
ANKARA
KONYA
ANTALYA
İZMİR
SAMSUN
MERSİN
NİĞDE
AKSARAY
KARAMAN
KOP

2012
226
169
131
117
93
63
61
20
14
6
171

İL GENELİ NÜFUS
13.854.740
4.965.542
2.052.281
2.092.537
4.005.459
1.251.722
1.682.848
340.270
379.915
235.424
3.007.890

Kaynak: (URL, 10).
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KOP bölgesi, yaralanmalı trafik kazalarındaki yaralı sayısı Türkiye geneli yaralı
sayısına göre değerlendirildiğinde; 2012 yılında 3. sırada yer almaktadır. KOP
bölgesi, Türkiye’deki yaralanmalı trafik kazalarında yaralı sayısının, 2012 yılında %
6,0’ sını, oluşturmaktadır (Tablo 10.).

otoyolu planlamaya dahil edilmesi bu aksta yoğun karayolu yük taşımacılığından
kaynaklanan trafik kazalarını aza indirecek ve trafik güvenliğine katkı sağlayacaktır.
Bunun yanında yapılması planlanan Ankara-Niğde otoyolu ile otoyol ağının
bütünlüğü sağlanmış olacaktır.

Tablo10. Türkiye Geneli Yaralı Sayısına Göre Sıralama

Ülkemizde tarımsal alanda faaliyet gösterenlerin sayısının artması
sürdürülebilir bir tarım için önemlidir. Ekonomik bir tarımsal üretim için modern
tarımsal üretim teknikleri kullanılarak yapılması önemlidir. KOP bölgesi, traktör
sayısı ve motorlu araç içerisinde traktör oranı bakımından Türkiye’de 1. sırada yer
almaktadır. Fakat KOP bölgesinde bir diğer kaza faktörü ise tarım bölgelerinde
işaretsiz ve aydınlatmasız şekilde seyreden tarım araçlarıdır.

NO

İL ADI

2012

İL GENELİ NÜFUS

1

İSTANBUL

21.898

13.854.740

2

ANKARA

17.964

4.965.542

3

İZMİR

11.742

4.005.459

4

KONYA

9.465

2.052.281

5

ANTALYA

9.095

2.092.537

6

BURSA

6.965

2.688.171

7

MERSİN

6.470

1.682.848

36

AKSARAY

1.776

379.915

56

KARAMAN

1.070

235.424

59

NİĞDE

1.032

340.270

3

KOP

13.343

3.007.890

Kaynak: (URL, 10).

3. SONUÇ VE ÖNERİLER
KOP bölgesi, İç Anadolu bölgesinin merkezi halindedir. KOP bölgesi, Türkiye’
nin ortasında bulunması nedeniyle ulaşımda adeta geçiş noktası konumundadır.
Ankara, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Adana, Mersin, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar,
Eskişehir illerine bağlantılı olup, diğer illere de geçiş sağlayan bir kavşak
konumdadır.
KOP bölgesindeki kazaların %75,5’i Konya ilinde meydana gelmektedir. Yola
çıkan sürücülerin Konya’ya genelde yorgun olarak ulaşmaları Konya’da meydana
gelen ölümlü kazaların sayısını artırmaktadır.
Konya ilindeki yolların düz ve uzun olması sebebi ile sürücülerde dönemeçli
yollara göre dalgınlık ve uyku hali oluşturması, daha dikkatsiz ve hızlı olmaları
kaza riskini arttırmaktadır. Özellikle gece trafik yoğunluğu az olmasına rağmen
sabaha karşı sürücülerde uykusuzluk, yorgunluk ve dikkat dağınıklığının oluşması
kazaların sebepleri arasında sayılabilir. Gece ve sabaha karşı taşıt sürücülerinin
dinlendirilmesi ve dikkatlerini yola vermeleri için denetimlerin artırılması ve
yerleşim yerlerinin aydınlatmasının sağlanması gereklidir.
KOP bölgesinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazaların en aza
indirilebilmesi için, alt yapı yönünden kazaların meydana geldiği devlet ve il
yollarında kara noktaların belirlenmesi ve elektronik hız denetim sistemleri ile
birlikte elektronik yol bilgilendirme levhalarının kurulması gereklidir.
Ülkemizdeki bölünmüş yolların ve yol kalitesinin artması hatalı sollama
yapmaktan kaynaklanan kazaları azaltmıştır. KOP bölgesindeki henüz bitirilmemiş
tek yönlü yolların bölünmüş yol haline getirilmesi ile beraber ölümlü trafik kazaları
azalacaktır.
KOP bölgesindeki, kent merkezlerinde trafik kazalarının en çok olduğu il olan
Konya’da özellikle kent merkezindeki trafik kazalarını azaltmak için öncelikli olarak
transit taşıt trafiği ve ağır taşıt trafiğinin kent merkezinden geçişi azaltılmaya
çalışılmalıdır. Bunun için yaklaşık 129 km olan Konya dış çevre yolunun yapımı bir
an önce yapılmalıdır. Böylece kent merkezinde meydana gelen trafik kazaları en
aza inecektir.
Uzun vadede yapılması planlanan otoyol projelerinde, Afyon-Konya-Niğde
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Traktör kazalarının başlıca nedenleri, traktör sürücülerinin tali yoldan
ana yola kontrolsüz çıkış yapması, tepe lambası ve römorklarda reflektif
yansıtıcıların bulunmaması ve ön görülen sayıdan fazla römork takmasından
kaynaklanmaktadır.
KOP bölgesinde trafik güvenliğini tehdit eden tarım araçlarının güvenli bir
şekilde kullanımı, tepe lambası, işaret levhaları gibi eksikliklerin giderilmesi için
çiftçilere eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır.
Araçlarda emniyet kemerleri ve çocuklar için araç içi sabitleyici sistemlerinin
kullanılmasına çalışılmalı ve gerekli denetimler sıklaştırılmalıdır.
Trafik kazalarının azaltılması için toplumun tüm bireylerinin bilinçlendirilmesi
gereklidir. Bunun için, sivil toplum örgütleri, ticaret odaları, sanayi odaları,
dernekler, sendikalar, üniversiteler, toplumumuzun tüm kesiminin, bu çalışmanın
içerisinde yer alması sağlanmalıdır.
Trafikte sürücü, yaya ve yolcuların insan olmasından dolayı, altyapı ne kadar
mükemmel olursa olsun, insanın eğitimi yeterli değilse, güvenli bir trafik ve
ulaşım mümkün değildir. Okul öncesi, ilköğretim ve lise öğrencilerine yeterli trafik
güvenliği eğitimi verilmeli, anne ve babaların katılımı sağlanmalıdır. Ayrıca, ulaşım
ve trafik alanında gerekli olan ve ülkemizde büyük boşluğu her an hissedilen insan
gücünün yetiştirilmesine büyük katkı sağlayacak Trafik Mühendisliği Bölümü ve
bu bölüme bağlı alt bölümler oluşturulmalıdır.
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ÖZET
Günümüzde çevresel tahribatın, dünyamızın geleceğini tehdit eder boyutlara
ulaşması, sürdürülebilir kalkınma/gelişim politikalarında çevre konusunun
öncelikle ele alınmasını gerektirmektedir. Çevre sorunları, sınır aşan, ülkeler
arası karşılıklı bağımlılık içeren küresel bir sorun haline gelmiştir. Doğal olarak,
ülkelerin sınırlarını aşan ve küresel bir nitelik taşıyan çevre sorunlarının çözümünü
hedefleyen politikaların da küresel düzeyde yeniden tasarlanması gerekmektedir.
Küresel çevre sorunlarının çözümünde ve politikalar oluşturulması sürecinde
küresel kamusal malları teorisinden yararlanma düşüncesi ise oldukça yenidir.
Günümüzde küresel çevre politikalarının yönetimiyle ilgili bir dizi ciddi problemler
yaşanmakla birlikte küreselleşme sürecinde kapitalizme karşı yerel ekonomilerin
var olabilmesi için sivil toplum kuruluşlarının etkinliğinin önemli olduğu da
açıktır. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ise bu sürecin sağlanmasının en kolay
yolunu oluşturmakla birlikte kentsel ekonomideki gelişim ve sürdürülebilirlik,
STK’lardaki birikimler ve markalar ile birlikte sürekli üreten bir argenin oluşmasını
da sağlayacaktır. Böylece kapitalizmin dayattığı kar maksimizasyonun, doğal
ve beşeri kaynakları optimum düzeyde sarf etmesi sağlanacaktır. Bu çalışmada
öncelikli olarak, sürdürülebilir kalkınma sürecinde kentin yönetsel yapısı ile
birlikte ekonomik nitelik ölçütleri ve sosyolojik ölçütleri de farklılaşacağı için
Anadolu topraklarında tarihten gelen ahilik teşkilatı ile günümüzdeki sivil
toplum kuruluşları karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Bu kapsamda yenidünya
düzeninde sivil toplum kuruluşlarının Akşehir örneğinde sürdürülebilir
kalkınmadaki etkinliği tartışılacaktır. STK’lar ile birlikte nasıl sürdürülebilirlik
stratejileri, STK’ların hükümet stratejilerine ve dolayısıyla yatırım programlarına
etkisi, STK’ların yaratıcı sektörler ve yerleşimlere etkisi, STK’lar ile birlikte kültür
politikaları ve yönetiminin ekonomik gelişime, sürdürülebilirliğine etkileri
irdelenecektir. Tarihten gelen birikim ile birlikte tarım ve hizmet yoğun sektörlerin
olduğu Akşehir yerleşmesi özelinde bu süreçte kalkınmanın gelenekleri, popüler
kültürün (kapitalizm) acımasızca dejenere etmesinin önüne geçilebilmesinde STK
temelli yeni bir yönetim ve sürdürülebilir kalkınma modeli örneği oluşturulmasına
yönelik bir tartışmanın başlaması amaçlanmaktadır.
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1-GİRİŞ

Kavramın teorik altyapısı 1972-1992 yılları arasında oluşturulmuştur ve bu
kavram BM Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından yayınlanan Ortak
Geleceğimiz (Our Common Future) raporu sayesinde popüler hale gelmiştir.
(Drexhage & Murphy, 2010, s. 6) Brundlant Raporu olarak da bilinen bu rapor
sayesinde sürdürülebilir kalkınma kavramının en temel elementlerinin ihtiyaçlar
ve kaynaklar olduğu ifade edilmiştir. (WCED, 1987, s. 43) 1992 yılında Rio’da
düzenlenen ve Rio Dünya Zirvesi olarak adlandırılan konferansta sürdürülebilir
kalkınma kavramının küresel ölçekte kabul edilen bir kavram olmasını sağlamıştır.

466

14
16

KASIM

Sürdürülebilir gelişme veya kalkınma hedefi gelecek nesillere daha yaşanabilir
ve sürdürülebilir bir çevre bırakma isteği ve sağlıklı bir çevrede yaşamanın bir hak
olarak algılanması üzerine ortaya çıkmış bir kavramdır. Bu kavramın tarihsel süreç
içerisinde ne zaman ortaya çıktığını belirleyebilmek imkânsız görünmektedir.
(Voigt, 2009, s. 11) Fakat bu kavram ilk kez bir fikir olarak 1972 yılında Stockholm’de
düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) konferansında dile getirilmiştir. (Drexhage &
Murphy, 2010, s. 7) Bu konferans, 113 ülkenin katılımı ile 5-16 Haziran 1972’de
Stockholm’de düzenlenmiştir. (Nations, 1972, s. 3)

2013
KONYA
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(Drexhage & Murphy, 2010, s. 8). Daha sonra 2002 yılında yapılan Johannesburg
Zirvesinde sürdürebilir kalkınma ile ilgili somut adımların atılmasını sağlayacak
kararlar alınmıştır.

Bu makalede Akşehir’de STK’ların sürdürülebilir kalkınmaya etkileri ve
durumleri bir bütün olarak değerlendirilecek STK’ların gelenek ile geleceği de
kapsayan bir sistem içerisinde nasıl bir model sorusu tartışması yapılacaktır.
Akşehir ilçesi tarihten günümüze STK’lar kapsamında değerlendirilerek bu
çalışma kapsamında günümüze ışık tutacak modeller üzerinde değerlendirmeler
yapılacaktır.

Küreselleşme ile birlikte, özellikle 1980’li yıllardan itibaren sivil toplum
kuruluşları (STK) popüler hale gelmiştir. Küresel sorunların çözümünde devletler ve
uluslararası organizasyonlar ile birlikte söz sahibi hale gelen STK’lar sürdürülebilir
kalkınma konusunda da küresel düzeyde katkıda bulunmaktadırlar. (Fisher,
1997, s. 440). 1990’’lı yıllar ile birlikte ortaya çıkan yeni Dünya düzenin aktörleri
olan STK’lar Afrika’dan Asya’ya birçok bölgede sürdürülebilir ve uzun vadeli
kalkınmanın temel tetikleyicileri ve taşıyıcıları olmuşlardır. (Attack, 1999) STK’lar
sürdürülebilir kalkınmanın en önemli sacayaklarından biri olarak Dünya çapında
dengesiz ve sağlıksız şekilde ortaya çıkabilen gelişmelere kamuoyu oluşturarak
müdahale edebilmektedirler. (Filcak, Schenk, & Atkinson, 2006, s. 11)
STK’lar ayrıca uluslararası yasaların yeniden düzenlenmesinde, sivil toplumun
önceliklerinin öne çıkarılmasında, demokrasinin geliştirilmesinde ve yayılmasında,
çevrenin korunmasında ve kültürlerin korunmasında ve yaşatılmasında yaptıkları
katkılar onları uluslar arası sistemin en önemli karar vericilerinden biri konumuna
taşımıştır (Varella, 2013).
Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının kökeni Osmanlı İmparatorluğu
dönemine uzamaktadır. Selçuklulardan miras kalan Ahilik ilk dönem sivil toplum
kuruluşlarına örnek olarak verilmektedir. Köprülü’den (Köprülü, 1991, s. 387)
aktaran Özerkmen üretici ve tüketici ilişkilerini düzenlemekle yükümlü bir kuruluş
olan Ahiliğin Osmanlı devlet geleneğinde mesleki bir yapı olarak devlet ile esnaf
arasında aracı kuruluş olarak görev ifa ettiğini belirtmiştir. (Özerkmen, 2004, s. 66)
STK’lar yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren özellikle 19231945 yılları arası tek parti döneminin güçlü devlet geleneği karşısında zayıf ve
pasif kalmıştır. (Heper, 1985) (Heper, 1994) (Göle, 1994), (Toprak, 1996), (Keyman &
İçduygu, 2005) aktaran (İçduygu, Meydanoğlu, & Sert, 2011, s. 45). 1945-1960 yılları
arası, STK’lar çok partili dönem ile birlikte daha özgür bir ortama kavuşmuşlardır.
Ekonomik, siyasal, sosyal ve beşeri gelişmeler STK’ların çoğalmasına neden
olmuştur. (TÜSEV, 2006, s. 37). 1960-1980’li yıllarda STK’lar üç defa yapılan askeri
darbelerden (1960-1971-1980) ciddi şekilde olumsuz etkilenmiştir. Parlementer
sistemin etkisiz hale getirildiği, demokrasinin askıya alındığı ve güvenlikçi ve
devletçi politikaların yeniden ortaya çıktığı bu durum STK’ları işlevsiz kılmıştır.
(TÜSEV, 2006, s. 37). 1980-2000’li yıllara STK’lar için hem sıkıntılı hem de
özgürlüklerin yeniden tesis edildiği bir dönem olmuştur.1980 darbesi nedeni ile
STK’lar sıkıntı yaşasa da tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de 1990’li yılların
başında etkin olmaya başlamıştır. (Demircan, 2008, s. 103) Faka bu dönemde
terör nedeni ile yaşanan problemler ve uygulanan güvenlikçi politikalar STK’ların
faaliyetlerini kısıtlamıştır. 2000’li yıllardan itibaren yaşanan iktidar değişimi ve AB
aday ülke statüsünün kazanılması birçok reformun uygulanmasına yol açmıştır.
Sivil toplum kuruluşları Akşehir ilçesi için önemi yüzyıllar öncesine
dayanmaktadır. Akşehir Selçuklu Devleti döneminde ileri uç, sınır kapısı görev
yapan bir yerleşim birimi olarak Moğol istilasından kaçan Türkmenlerin ve onlara
ait ahi teşkilatlarının önemli yerleşim merkezi olmuştur (Yörük, 2008, s. 669).
Akşehir’de Ahilik teşkilatının güçlü olduğunun en önemli işaretlerinden biri 16.
Yüzyılda mevcut olan üç mahallesinin Ahi Celal, Ahi Mahmud, Ahi Yadigâr olarak
isimlendirilmesidir (Ertürk, 2011, s. 198). Akşehir’in 15 ve 16. Yüzyılları arasında
ahilerin ekonomik ve kültürel hayata katkı yaptığını belirtmiştir. (Cumbur, 1985,
s. 87) akt. (Yörük, 2008, s. 187). Her ne kadar 19. Yüzyıla geldiğimizde Akşehir
tarımsal üretim yapan bir yerleşim yeri olarak mevcudiyetini sürdürse de, hac
yolları üzerinde bulunmasından dolayı her daim ticaret merkezi özelliğini
korumuştur. (Tuş, 2007, s. 119)
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Sürdürülebilir kalkınma kavramı 20. Yüzyılın küresel düzeyde en önemli
dört önemli meselesinden (barış, özgürlük, gelişme ve çevre) biri olarak ortaya
çıkmıştır. (Development, 1999, s. 22). Bütün meseleler ile birlikte sürdürülebilir
gelişme 1970’li ve 1980’li yıllarda özellikle uluslararası organizasyonların
ilgilendiği ve üzerinde raporlar hazırladığı bir konu olmuştur. (Robert W. Kates &
Leiserowitz, 2005, s. 10)
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Sürdürülebilir gelişme, gelecek kuşaklar için doğal kaynakların sorumlu bir
şekilde kulllanılması ve ekonomik gelişmenin sağlanması olarak açıklanmaktadır
(Bozlağan, 2005). Sürdürülebilir gelişme veya kalkınma hedefi gelecek nesillere
daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre bırakma isteği ve sağlıklı bir çevrede
yaşamanın bir hak olarak algılanması üzerine ortaya çıkmış bir kavramdır (Voigt,
2009, s. 11).
Sürdürülebilir kalkınma kavramının tam olarak ne olduğu konusu zaman
içinde tartışmalı bir şekilde ele alınmış olsa da, sürdürülebilir kalkınma kavramı
standart bir tanıma sahiptir. (Robert W. Kates & Leiserowitz, 2005, s. 11)
SÜRDÜRÜLMESİ GEREKEN

NE KADAR SÜRE İÇİNDE

DOĞA
Dünya
Biyolojik Çeşitlilik
Ekosistem

YAŞAM DESTEĞİ
Ekosistem Hizmetleri
Kaynaklar
Çevre
TOPLUM
Kültürler
Guruplar
Mekânlar

25 Yıl İçinde?
Şimdi ve Gelecekte?
Sonsuza Kadar?

KALKINDIRILMASI GEREKEN
İNSANLAR
Çocuk Yaşatma
Yaşam Süresi
Eğitim
Adalet
Fırsat Eşitliği
EKONOMİ
Servet
Üretici Sektörler
Tüketim
TOPLUM
Kurumlar
Sosyal Sermaye
Devletler
Bölgeler

Kaynak: U.S. National Research Council, Policy Division, Board on Sustainable Development, Our Common Journey: A Transition
Toward Sustainability (Washington, DC: National Academy Press, 1999)

Sürdürülebilir kalkınma kavramının tarihsel süreç içerisinde ne zaman ortaya
çıktığı tam olarak bilinemek ile birlikte sürdürülebilirlik kavramının Ortaçağ’da
ortaya çıktığı dile getirilmektedir (Campbell, 1996, s. 302) akt. (Bozlağan, 2005,
s. 1013). Aslında insanlık tarihinin başlangıcından itibaren etkin bir şekilde dinler
veya inançlar sürdürülebilir bir şekilde insani ihtiyaçları gidermeyi öğütlemişlerdir.
(Mebratu, 1998, s. 497) Kur’an’da Kâinat Allah tarafından en güzel şekilde bir ölçüye
yaratıldığı ve kullanımının kendisinin vekili olan insana bırakıldığı ve Kâinat’ın
dengesinin bozmaya veya bozulmasına izlemeye hakkı olmadığı belirtilmiştir.
(Özdemir, 2007) Ayrıca İncil, Tevrat ve bazı diğer bazı inançlarda insanın çevreyi
ve kaynakları sorumlu bir şekilde kullanması gerektiği dile getirilmiştir. (Mebratu,
1998, s. 497)
Ekonomi disiplininde ilk kez bir ekonomist olarak Thomas Robert Malthus
(1766-1834) kaynakların azalmasını önlemek için büyümeye sınır getirilmesi
gerektiğini dile getirmiştir. (Mebratu, 1998, s. 498)
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Yine 18. ve 19. yüzyıllarda tarım, ormanlar ve balıkçılık gibi yenilenebilir
kaynaklar konusunda kullanılmıştır. 20. Yüzyılın başlarında önce ekonomi
disiplininde ve yine 1950’li yıllarda yine balıkçılık konusunda ele alınan
sürdürülebilirlik kavramı 1960’lı yıllara ekoloji disiplininde ele alınmıştır. (Bozlağan,
2005, s. 1014)

bir zirve olarak görülse de sürdürülebilir kalkınma kavramının genişletilmesi
nedeniyle başarılı olarak görülmektedir. Sürdürülebilir kalkınma artık yoksulluğun
kaldırılmasını ve sosyal içerme gibi öğeleri de kapsamaya başlamıştır. Ayrıca
ortaya konulan sürdürülebilir Gelişme Hedefleri paydaşları yeniden harekete
geçirme de önemli role sahiptir. (Institute, 2012)

Esas olarak sürdürülebilirlik veya sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk kez
1972 yılında Stockholm’de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) konferansında
dile getirilmiştir. (Drexhage & Murphy, 2010, s. 7) Bu konferans, 113 ülkenin
katılımı ile 5-16 Haziran 1972’de Stockholm’de düzenlenmiştir. (Nations, 1972,
s. 3) (Bozlağan, 2005, s. 1015) Konferansta çevrenin sürdürülebilir bir şekilde
kullanılması ve gelecek kuşakların geleceğini tehlikeye atmadan ekonomik ve
sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesini amaçlayan hedefler ortaya konmuştur.
(Bozlağan, 2005, s. 1016)
Sürdürülebilir kalkınma kavramı daha sonra birçok çalışma için ana konu
olmuş ve bu kavram üzerine bilimsel araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan
önemlisi 1980 yılında yapılan BM Çevre Programı ve Dünya Koruma Stratejisidir.
Bu stratejide daha çok fiziksel çevreyi koruma amaçlı hedefler ortaya konmuş ve
kalkınma karşıtı bir çalışma olduğu eleştirilerine maruz kalmıştır (Bozlağan, 2005,
s. 1017).
Yapılan her çalışmanın daha da şekillendirdiği ve bu kavram BM Dünya
Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından yayınlanan Ortak Geleceğimiz (Our
Common Future) raporu sayesinde popüler hale gelmiştir. (Drexhage & Murphy,
2010, s. 6) Brundlant Raporu olarak da bilinen bu rapor sayesinde sürdürülebilir
kalkınma kavramının en temel elementlerinin ihtiyaçlar ve kaynaklar olduğu ifade
edilmiştir. (WCED, 1987, s. 43)
1992 yılında Rio’da düzenlenen ve Rio Dünya Zirvesi olarak adlandırılan
konferansta sürdürülebilir kalkınma kavramının küresel ölçekte kabul edilen bir
kavram olmasını sağlamıştır. (Drexhage & Murphy, 2010, s. 8). 178 ülkeden ve 114
devlet başkanın ve 10.000’den fazla devlet temsilcisinin katıldığı bu zirveye ayrıca
167 ülkeden 1400’den fazla STK ve 25.000 civarı temsilci katılmıştır. (Betsill & Corell,
2008, s. 1) Konferans sonunda Rio Deklarasyonu, Gündem 21 ve Sürdürülebilir
Kalkınma Komisyonu tarafından ortaya sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen
öneriler konmuştur. Bu zirve sayesinde sürdürülebilir kalkınma önemli bir küresel
gündem konusu olmuştur (Paul, 2008, s. 581).
Daha sonra 1993 yılında BM Ekonomik Sosyal Komisyon içinde kurulan
sürdürülebilir Gelişme Komisyonu ile 1992 Rio Zirvesinde alınan kararların
uygulanması amaçlanmıştır. (Bozlağan, 2005, s. 1021). 1995 yılında Kahire’de
yapılan BM Nüfus ve Kalkınma Konferansı, 1996 yılında İstanbul’da yapılan İnsani
Yerleşimler Zirvesi (Habitat II) ve 1997 yılında New York’ta yapılan Rio +5 Forumu
benzer şekilde sürdürülebilir kalkınmanın nasıl gerçekleştirilmesi ve 1992 Rio
Zirvesinde alınan kararları uygulamada adım atmak için yol haritası çizmeyi
hedeflemiştir. (Bozlağan, 2005, s. 1022-1024).
2002 yılında yapılan Johannesburg Zirvesinde sürdürebilir kalkınma ile
ilgili somut adımların atılmasını sağlayacak kararlar alınmıştır. Bu konferansın
yapılmasının en önemli amacı yine 1992 Rio Zirvesinde alınan kararların
uygulanma sürecinin izlenmesi ve değerlendirilmesi üzerinedir. (Bozlağan, 2005,
s. 1024).
2012 yılında düzenlenen Rio+20 Zirvesi sürdürülebilir kalkınma hedefini
yenilemek ve devletleri bu konuya odaklanmasını sağlamaktır. 1992 yılından
itibaren devletler sürdürülebilir gelişmeyi elde edebilmek için bir takım
sorumlulukları ve zorunlulukları yerine getirmeye söz vermişlerdir. Özellikle Rio
Deklarasyonu ve Gündem 21 kararları küresel düzeyde kabul görmüştür. Rio+20
Zirvesi Obama, Merkel, Cameron gibi liderlerin katılmaması nedeniyle başarısız
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3-Sivil Toplum Kuruluşları ve Sürdürülebilir Gelişme
Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Batı kaynaklı bir kavram olarak son 30 yıl içinde
küresel düzeyde önemli sorunların çözümünde yeni bir güç olarak ortaya çıkmıştır.
Kökeni Antik Yunan medeniyetine bağlanan STK kavramı, liberal demokrasinin
bütün kurum ve kurallarıyla toplumda işleyiş kazanması sonucu modern ve
örgütlüyaşamın vazgeçilmezlerinden olmuşlardır. (Tamer, 2010, s. 90)
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Sivil Toplum Kuruluşu (STK) kavramı 1945 yılında kabul edilen BM bildirgesine
kadar mevcut olmamak ile birlikte bu tip kuruluşlar için farklı kavramlar
kullanılmıştır. Örneğin 1910 yılında bir araya gelen 132 organizasyon kendilerini
Uluslararası Kuruluşlar Birliği olarak tanımlamıştır. (Willets, 2011, s. 6)
Kamu ve özel kesimden sonra üçüncü sektör olarak adlandırılan STK’ların
tanımı konusunda ciddi kafa karışıklığı mevcuttur (Okutan, 2008, s. 91). Bunun
nedeni bazı ülkelerde STK’ların gönüllü kuruluşlar ve kar amacı gütmeyen
kuruluşlar olarak adlandırılmasıdır. (Lewis, 2005, s. 33). STK’lar profesyonel
organizasyonlar olarak birçok farklı konuda faaliyet göstermektedir. STK’ların
en bilinen rolleri danışmanlık, destek hizmeti, farkına vardırmak, avukatlık,
yasal destek ve finansal yardım gibi rollerdir. Fakat farklı nitelikte birçok STK’nın
olması kavramsallaştırma sorunu daha zor hale sokmaktadır. Kavramsallaştırma
sorununa rağmen STK’lar günümüzde toplumsal, siyasal, kültürel, çevresel vd.
birçok alanda önemli rol oynamaktadır. (Duman, 2003, s. 365)
Genel olarak STK’lar; kamu yararına çalışan ve bu yönde kamuoyu oluşturan,
kâr amacı gütmeyen, demokratik bir işleyişe sahip, bürokratik donanımdan
uzak ve belirli toplumsal amaçlara ulaşmak için gönüllü olarak bir araya gelen
bireylerden oluşan örgütlenme olarak tanımlanmaktadır.
Kalkınma sürecine girmiş ülkelerde sayıları da gittikçe artan STK’lar sosyal
hayatın vazgeçilmez bir unsuru ve gelişen ekonomilerin aynı zamanda kalkınması
için gerekli kurumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kurumlar ülkelerin
hazırlamış olduğu kalkınma programlarında yerel dinamikleri harekete geçirmek
hususunda gittikçe artan bir öneme de sahip olmuşlardır. (Tüylüoğlu & Önsoy,
2011, s. 131)
STK’lar sürdürülebilir gelişme konusunda özellikle 1980’li yıllardan itibaren
söz sahibi olmaya başlamışlardır. Aslında ilk başlarda sürdürülebilir kalkınma
kavramı ile çevresel yaklaşım birbirleri ile ilintili iken, çevre sorunlarının ekonomik
kalkınma ve sosyal gelişme ile çözülebileceği savı öne çıkmıştır (Bradshaw &
Winn, 2000). 1972 yılından itibaren düzenlenen bütün konferanslarda yönetim
sorunu temel konu olarak öne çıkarılmıştır. Sürdürülebilir kalkınma için siyasi
iradenin uluslararası, ulusal ve yerel düzeyde gösterilmesi ihtiyacı vurgulanmıştır.
Devletlerin özellikle ciddi reformlar gerektiren konuları sürüncemede bırakması
veya tamamıyla göz ardı etmesi STK’ların öne çıkmasına sebep olmuştur (Mutlu,
2009, s. 53).
Özellikle sürdürülebilir kalkınma odaklı STK’lar sürdürülebilir kalkınmayı
sağlayacak siyasal yönetimin oluşmasını ve bunu benimseyen yönetimin
sürdürülebilir gelişme konusunda uygun atılmasını talep etmişlerdir (Palabıyık,
2004, s. 64) akt. (Mutlu, 2009, s. 54). Devletleri politika değişikliğine zorlayacak
bu yaklaşımın en temel nedeni 1972 Stockholm Konferansından itibaren çevre
ve sürdürülebilir kalkınma odaklı STK’ların sayısının hızla artmasıdır. 2002 yılında
Johannesburg’da yapılan Sürdürülebilir Kalkınma zirvesine 3200’den fazla STK
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katılmış ve STK’lar bu konferansın sonuçlarının şekillenmesinde önemli roller
üstlenmişlerdir. (Betsill & Corell, 2008, s. 1)

Osmanlı döneminde güçlü devlet zayıf sivil toplum anlayışı STK tarzı kuruluşların
zayıf kalmasına neden olmuştur. (Emini, 2013, s. 48)

2009 yılı itibari ile Dünya nüfusunun 7 milyar kişiyi aşmış durumdadır. Küresel
düzeyde ortaya çıkan insani, siyasi ve çevresel problemler artık herkesin sorunu
haline gelmiştir. Bu nedenle STK’ların önemi daha da artmıştır. STK’lar ayrıca
insan ve kalkınma odaklı yaklaşımları sayesinde geniş bir kesim tarafından
desteklenmekte ve benimsenmektedir. Devlet tarafından ortaya konulan stratejik
kalkınma planlarına STK’ların katkıda bulunması bir çeşit yönetişim olarak kabul
edilmekte ve sorunların daha demokratik bir yolla çözüldüğü düşünülmektedir.
(Kırışık, 2013, s. 335)

Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması ile birlikte kurulan Türkiye Cumhuriyeti
döneminde sivil toplum kurumları için de yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.
Devletçi ve tekbir toplum yaratma odaklı yeni yönetim anlayışı nedeniyle
sivil toplum kuruluşları ancak statükoya uyum gösterdikleri sürece faaliyette
bulunmuşlardır. (Sarıbay, 2000) (Mardin, 2000)

4-Türkiye’de Sivil Toplum Geleneği
Küreselleşme ile birlikte Türkiye’de popüler hale gelen ve etkin bir şekilde
toplumsal, ekonomik, siyasal ve çevresel alanlarda söz sahibi olmaya başlayan
STK’lar Türkiye’de oldukça uzun bir tarihçeye sahiptir. STK’ların Osmanlı hatta
Selçuklu dönemlerine uzanan kökeni günümüzde var olan mevcut STK’ların
temelini oluşturmaktadır. Özellikle eğitim, sağlık, sosyal alanlarda kurulan
vakıfların bugün var olan STK’ların ilk örnekleri olduğu kabul edilmektedir. (Buluş,
2008, s. 22)
Her ne kadar Osmanlı İmparatorluğu dönemi sivil toplum inisiyatifi olarak
görülen vakıfları tam anlamıyla bir sivil toplum örgütü olduğu konusu tartışmalı
olsa da (Buluş, 2008, s. 24) siviller tarafından kurulan vakıfların sivil toplum
örgütü olduğunu iddia etmektedir. Osmanlı devleti vergi hariç üretici sınıfa
loncalara ve kethüdalıklara karışmamış ve bu nedenle Halil İnalcık bu kurumları
devrin STK’ları olarak kabul etmiştir. (İnalcık, 2000, s. 90-91). Osmanlı dönemin
en önemli kurumlarından biri olan vakıflar toplumsal hayatın gerektirdiği, eğitim,
sağlık, altyapı, imar vb. hizmetlerin yürütülmesinde önemli role sahip olmuşlardır.
(Özcan, 2008)
Vakıfların Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli bir yere sahip olduğu
ve imparatorluğun en önemli kurumlarından biri olduğunu görebilmek için
16. Yüzyılda İstanbul’da kurulan vakıf sayısına bakmak yeterlidir. Murat Çizikça
Osmanlı Dönemi Vakıfların Tarihsel ve Ekonomik Boyutları adlı çalışmasında
1546 yılında sadece İstanbul’d 2515 adet vakıfın var olduğunu ve bu vakıfların
beşeri sermayenin geliştirilmesinden, imar faaliyetlerine, eğitimden sağlığa,
sosyal yardımlardan tarım arazilerinin bütünlüğünün korunmasına kadar geniş
alanlarda etkin olduğunu ortaya koymuştur. (Çizikça, 2009)
Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu döneminde STK olarak kabul edilen ekonomik
fonksiyonlara sahip lonca teşkilatları mevcuttur. Selçuklulardan miras kalan Ahi
teşkilatlarının devamı olarak kabul edilen loncalar güçlü ahlaki değerlere sahip ve
yardımlaşma ruhunu yaşatan sivil toplum inisiyatifleri olarak kabul edilmektedir
(Atçeken, 2011, s. 52). Loncalar aslında merkez yani devlet ile esnaf arasında ilişkiyi
sağlamak ile birlikte, Anadolu’da üretim ve pazarlamayı sağlayan ve teşvik eden
örgütler olarak işlev görmüşlerdir.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde sivil toplum kurumları loncalar ve vakıflar
ile sınırlı değildir. 19. Yüzyılda hukuk, idare, ekonomii eğitim, sosyal ve siyasal
alanlarda meydana gelen devrimsel değişimler yeni sivil toplum kurumlarının
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle Jön Türk akımı sayesinde siyasi
yapıda ortaya çıkan değişimler sivil toplum kurumlarını güçlendirmiştir (Tosun
E. K., 2007, s. 6). Bu dönem içinde sivil toplum kurumlarının ortaya çıkmasını ve
güçlendirmesini sağlayan başlıca reformlar 1808 Senet-i İttifak, 1839 Gülhane
Hattı Hümayunu, 1856 Islahat Fermanı, 1839–1876 Tanzimat Dönemi’nde
gerçekleştirilen idari kurumlar ve 1876 Osmanlı Parlamentosu sivil toplum lehine
önemli gelişmeler olarak sıralamaktadır. (Çaha, 2000) Fakat herşeye rağmen
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Türkiye’de STK’lar için yeni bir dönem başlangıcı 1950’li yılların başında
mümkün olmuştur. Tek partili dönemin kapanması ile birlikte birçok dernek, vakıf
ve örgüt faaliyete geçmiştir (Çaha, 2001) 1950-1980 yılları arasında meslek odaları,
öğrenci dernekleri ve halkçı sivil toplum kurumlarının etkin olduğu bir dönem
olmasına rağmen, dönemin siyasi yapısı ve toplumsal hareketlerin darbeler ve
siyasi baskılar ile kesintiye uğramıştır. (Gümüş, 2004)
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12 Eylül 1980 darbesi özgürlüklerin ve sivil toplum inisiyatiflerin kısıtlandığı
bir dönemi başlatmasına rağmen zamanla sivil toplum Türkiye’de en tartışılan
konulardan biri hale gelmiştir.Ayrıca STK sayısı ciddi derecede artış göstermiştir.
Türkiye’de meydana gelen sosyo-politik değişim ile birlikte devletin baskın
etkisi 1980’li ve 1990’lı yıllarda azalmıştır. (Sarıbay, 2000). Turgut Özal ile
uygulanmaya başlanan özgürlükçü ve liberal politikalar ve Türkiye’nin AB üyesi
olma çabaları STK’ların daha etkin olmasını ve çoğalmasını sağlamıştır. 12 Eylül
1980 yılında gerçekleştirilen darbenin ürünü olan darbe anayasının değiştirilmesi
derneklerin, meslek kuruluşlarınin ve diğer sivil toplum kurumlarının faaliyetlerini
özgürleştirmiştir. (Çetinkaya, 2011)
1999 yılında Türkiye’nin AB’ye aday üye ülke statüsü kazanması ile ciddi
demokratikleşme adımlarının atılmasına yol açmıştır (Göksel & Güneş, 2005). Bu
tarihten günümüze Türkiye’de sivil toplum kurumları için önemli sayılabilecek
ilerlemeler kaydedilmiştir. Özellikle devlet ve toplum ilişkilerini geliştirmeye
öncülük eden 2002 Kopenhag kriterleri sayesinde STK’lar daha özgür ve
demokratik bir çevrede faaliyet gösterme şansı elde etmişlerdir. (Maç, 2006)
Günümüzde STK’lar sayıları 2004-2008 yılları arasında dernek ve vakıfların
ilgilendiren mevzuatta iyileştirme olduğu için hızla artmaktadır. Dernekler Dairesi
Başkanlığı (DDB) tarafından sağlanan verilere göre 2011’de 89.495 olan faal
dernek sayısı, Ekim 2012 itibariyle 92.670’ye ulaşmıştır. (TÜSEV, 2013, s. 6)

5- Akşehir Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Kalkınmasında
Sivil Toplum Kuruluşları
Akşehir İç Anadolu bölgesinin mutena bir bölgesini teşkil etmektedir. Akşehir
ve çevresi tabiat, iklim, ekonomik ve sosyal bakımdan diğer yerlerden ayrı ve
kendine has bir özelliğe sahiptir (Sart’tan başlayarak Ninova’ya kadar uzanan ve
tarihte “kral yolu” olarak bilinen ünlü ticaret yolunun geçtiği (Demiralp,1996:1)
kent günümüzde de aynı önemi korumaktadır.
Akşehir tarih boyunca hep önemli bir yerleşim merkezi olarak zengin bir tarihi
geçmişe sahiptir. Hitit ve Frig uygarlığına ait tarihi kalıntılara ve eserlere sahip
olan Akşehir, ticaret ve konaklama merkezi olarak varlığını günümüze kadar
sürdürmüştür.
Doğal tarihi ve folklorik değerleri açısından zengin kaynaklara sahip
olan Akşehir’in ilçe merkezi önemli bir kültür birikimine sahiptir. Akşehir’de
yapılan araştırmalarda yerleşme izlerinin kesiksiz olarak İ.Ö. üç bine dek indiği
anlaşılmaktadır. Günümüze kalabilmiş adlar mimari parçalar Akşehir’in en eski
Frig yerleşmelerinden biri olduğunu belgelemektedir. Frig egemenliği ardından
Lidya ve Persler’in egemenliği sonrada İskender; Helenimsi Çağ (antigonos),
Romalılar gelmektedir. Roma dönemindeki adı Filomelyum (Philomelium: Bal
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Sevenler) Kenti’dir. Roma sonrası Bizans ve Selçuklu dönemleri olarak sıralanabilir
(Bektaş, 2005: 17-18).

amacı AKSİAD), hızla değişen ve gelişen dünyada, rekabetçi iş âlemini takip
ederek; bu ortamda üyelerinin gelişip, büyüyebilmeleri için onlara destek olup,
danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yapmak amacıyla kurulduğu belirtilmektedir.
Özelikle ulusal veya uluslararası Fuar organizasyonlarına üyelerinin katılımı
sağlayan dernek Akşehir’de uluslararalılaşmada tek kuruluştur. Yine insan
kaynakları konusunda da işletmelere katkı sağlayan dernek bu yönüyle
de sürdürülebilir sosyal-ekonomik kalkınmanın sağlanması için çalışmalar
yapılmaktadır. Kültür, sanat ve çevreye yönelik olan derneklerin çok fazla aktif
olmadıkları görülmektedir.

Selçuklular dönemine gelindiğinde, ticari ve idari alanda büyük gelişme
göstermiş ve mimari eserler yönünden en parlak dönemini yaşamıştır. Kent
merkezinde temel kazılarında ortaya çıkarılan sur izleri, dere kenarındaki kalenin
surlarının merkezden geçtiğini göstermektedir
Akşehir’in 1467 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesi ile bu
dönem kapanıp, Osmanlı Dönemi başlamıştır. Bu dönemde Akşehir önemli bir
ticaret merkezi olmaya başlamıştır. Önemli ticaret yolları üzerinde yer alan bir
yerleşim olması nedeni ile Osmanlı İmparatorluğu sınırları içine girdikten sonra ilk
zamanlarda vilayet olduğu bildirilmektedir.
Kurtuluş Savaşının hazırlanmasında ve düzenlenmesinde de karargâh vazifesi
görmüştür. Konumu ve tarihi geçmişi itibari ile önemli bir yerleşim yeri olan
Akşehir, Cumhuriyet döneminde Konya İli’nin bir ilçesi haline gelmiştir. Akşehir’de
belediye yönetiminin 1854’yılında kurulduğu görülmektedir. Yerel yönetim
hizmetlerin Türkiye’deki yerel yönetim hizmetleri ile aynı dönemde başlaması
halkın toplumsal yapısında şüphesiz etkili olmuştur. kentsel yapının oluşmasında
etkili yerel hizmetler STK’ların oluşması ile bilinçli bir sosyal yapının oluşması için
önemlidir.

20. yüzyılın en önemli meselelerinden biri olan sürdürülebilir kalkınma olgusu
1970’li yıllardan itibaren Dünya gündeminde yer bulmuştur. STK’lar ise hemen
hemen aynı zaman dilimi içinde aracı bir güç olarak devlet ve insanlar arasında,
daha iyi bir yaşam ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için, yer almışlardır.
Bu çalışmada STK’ların küresel düzeyde küreselleşme ile birlikte insani,
siyasi, çevresel ve kültürel sorunların çözümünde ve en önemlisi sürdürülebilir
kalkınmada rolleri ele alınmıştır. Türkiye bağlamında sivil toplumun ortaya
çıkması ve devletin kararlarını etkilemesi aslında yeni bir süreç olmasa da 1980’li
yıllara denk gelmektedir.

Sivil toplum kuruluşları Akşehir ilçesi için önemi yüzyıllar öncesine
dayanmaktadır. Akşehir Selçuklu Devleti döneminde ileri uç, sınır kapısı görev
yapan bir yerleşim birimi olarak Moğol istilasından kaçan Türkmenlerin ve onlara
ait ahi teşkilatlarının önemli yerleşim merkezi olmuştur (Yörük, 2008, s. 669).
Akşehir’de Ahilik teşkilatının güçlü olduğunun en önemli işaretlerinden biri 16.
Yüzyılda mevcut olan üç mahallesinin Ahi Celal, Ahi Mahmud, Ahi Yadigâr olarak
isimlendirilmesidir (Ertürk, 2011, s. 198). Akşehir’in 15 ve 16. Yüzyılları arasında
ahilerin ekonomik ve kültürel hayata katkı yaptığını belirtmiştir. (Cumbur, 1985,
s. 87) akt. (Yörük, 2008, s. 187). Her ne kadar 19. Yüzyıla geldiğimizde Akşehir
tarımsal üretim yapan bir yerleşim yeri olarak mevcudiyetini sürdürse de, hac
yolları üzerinde bulunmasından dolayı her daim ticaret merkezi özelliğini
korumuştur. (Tuş, 2007, s. 119)

STK’ların küresel düzeyde başarılı çalışmaları ve 1992 Rio Zirvesi ile kabul
edilen Yerel Gündem 21 hedefleri STK’ların önemini arttırmıştır. Yerel sorunların
çözümünde sivil katılımın gerçekleştirilmesi daha çok katılımı ve yönetişimi
sağlaması Akşehir için de önemlidir. Son yıllarda yerel hizmetlerin yerine
getirilişinde STK’ların rolünün artması Akşehir için yeni bir durum değildir.
Zira Akşehir’in yerleşim yeri olarak tarihsel süreç içerisinde tamamıyla bir Türk
kültürünün kurumu olan Ahi teşkilatının önemli merkezi olmuştur.

Akşehir ilçesinde Eylül 2013 tarihi itibariyle 84 adet dernek bulunmaktadır
(Akşehir belediyesi). Bu dernekler genel itibariyle belirli bir yöreden gelmiş sosyal
grup, spor, cami yaptırma ve yaşatma, belirli konularda mağduriyete uğramış
grupların olduğu dernekler, sivil düşünce toplulukları, çevreye yönelik hizmetlere
ilişkin ve ekonomik gelişimi sağlamaya yönelik dernekler olarak kurulduğu
görülmektedir. Ancak bir çok derneğin kuruluş amacı doğrultusunda aktif
olmadığı sadece kurulmakta ibaret olduğu görülmektedir.

Yerel düzeyde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ihtiyacıyla kurumsal
kapasitenin güçlendirilmesi programı ile yerel hizmet sunumunda verimliliğin
artırılması mümkündür. İdare ve kuruluşların insan kaynakları yönetimi strateji
ve uygulamalarının güçlendirilmesi, hedef grubundaki idare ve kuruluşların
proje yönetimi kapasitelerinin artırılması, yerel düzeyde politika oluşturma
ve uygulama süreçlerine meslek örgütleri de dahil olmak üzere STK’ların ve
üniversitelerin katkısının artırılması önem arz etmektedir.

Sebzeciler Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği, Akşehir Sarraf Ve Kuyumcular
Derneği, Akşehir Tarım Ve Hayvancılığını Geliştirme Ve Güçlendirme Derneği.
Akşehir İktisadi Kalkınma Derneği, Akşehir Tarihi Arasta Kalkındırma Ve Yaşatma
Derneği ve Akşehir Sanayi ve İş Adamları Derneği olmak üzere yedi adet derneğin
doğrudan ekonomik açıdan kalkınmanın sağlanmasına yönelik dernekler olduğu
görülmektedir.

Ayrıca kollektif bir bakış açısı ile STK’ların kamu ve özel kurumlar ile işbirliği
yapması ve kentsel planlama sürecinde kalkınma hedeflerinin öncelikli olması
elzemdir. Akşehir’de STK’ların ilçe sakinlerinin sürdürülebilir kalkınm konusunda
bilgilendirme ve konuya karşı ilgiyi canlı tutma görevleri yönetsel kararların daha
sağlıklı olmasını sağlayabilecektir.

Mevlana Kalkınma Ajansı’nın (MEVKA) Küçük Ölçekli Mali Destek Programı ve
Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Akşehir İlçe Tarım Müdürlüğü
ile birlikte Akşehir Tarım Ve Hayvancılığını Geliştirme Ve Güçlendirme Derneği
olarak yayımcı teknik personelin eğitimi ile ilgili toplam bütçesi 144.676,80 TL
olan proje hazırlanmış olup MEVKA tarafından uygun görülmemiştir.

Arıkan, Y. (2006). İklim Değişikliği Görüşmelerinde Sivil Toplum Örgütleri. Ankara: Bölgesel Çevre
Merkezi.

Akşehir Tarihi Arasta Kalkındırma Ve Yaşatma Derneği ise daha arastada
bulunan yapıların restorasyonun yapılarak turizm’e kazandırılmasına yönelik
girişimlerde bulunmaktadırlar. Akşehir Sanayi ve İş Adamları Derneği(AKSİAD)’ın
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Bu bağlamda Akşehir’in yeniden sürdürülebilir bir kalkınma modeli ile
planlanması ve yerel düzeydeki eksikliklerin STK inisiyatifleri ile giderilmesi önem
arz etmektedir. Fakat yerel düzeydeki teknik ve beşeri kapasite eksikliği, yerel
hizmetlerin kalite ve verimliliğini olumsuz etkilemektedir.
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ÖZET
Kalkınma ajansları sorumluluk bölgesi içerisinde ilgili kurum ve kuruluşlar
ile bölgenin kalkınmasına yönelik işbirliği faaliyetleri yürütmektedir. KOSGEB
ile Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri bu faaliyetlerin önemli bir kısmını
oluşturmaktadır. Eğitimler yeni girişimcilerin girişimcilik özelliklerinin sınanması,
iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması konusunda pazarı tanıma,
üretim, satış, insan kaynakları ve finans konularını içeren bilgi ve becerilerini
geliştirmeye yöneliktir. Hazırlanan iş planının değerlendirilmesine göre 30.000
TL hibe ve 70.000 TL de kredi kullanımı mümkün olmaktadır. Yeni girişimcilere
sağlanan bu destekten yararlanabilmek için hazırlanan iş planları ilgili kurullar
tarafından titizlikle incelenmekte ve destek süreci başlatılmaktadır. KOSGEB
destek sürecinin izlemesini farklı nedenlerden dolayı sadece ödeme belgeleri
üzerinden yapabilmektedir. Yeni iş hayatına atılmış girişimcilere teknik destek
sağlayamamakta ve buda desteğin başarıya ulaşma şansını düşürmektedir. Bu
yeni yaklaşımla Kalkınma Ajansları ve KOSGEB yapacakları iş birliği ile eldeki kıt
kaynakların verimli kullanımı sağlayabileceklerdir.

KALKINMA
AJANSLARI VE
GİRİŞİMCİLİĞİN
DESTEKLENMESİNDE
YENİ YÖNTEMLER

Anahtar Kelimeler: Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Uygulamalı Girişimcilik, Teknik
Destek Programı

1. GİRİŞ
Bu çalışmanın temel amacı; Son günlerde Belediyeler, STK’lar, TSO’lar ve
Kalkınma Ajansları ile KOSGEB arasında yapılan protokoller çerçevesinde hızlı bir
atış gösteren Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programları ve buradan sertifika alan
yeni girişimci adaylarının, girişimci olabilmelerine yönelik yeni bir destek yöntemi
geliştirmektir. TR71 Bölgesinde eğitimler sonucunda iş planı hazırlayarak KOSGEB
ile sözleşme imzalayan ve girişimcilik programına girenlerin oranı %7, girişimci
olarak bu programı tamamlayanların oranı ise % 3 tür.

Davut YEŞİL*

2. GİRİŞİMCİLİĞE VERİLEN DESTEKLER
Kalkınma Ajansları bölgesel kalkınmanın yeni dinamikleri olarak 2006
yılında iki bölgede, 2009 yılında da 26 bölge ile tüm Türkiye de hizmet vermeye
başlamıştır. Kalkınma ajanslarına kanunla verilen önemli görevlerden biri de
‘Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü
eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli
işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.’ şeklindedir.
Kurumların mevcut destek sistemleri içerisinde yeni girişimcilere yönelik en
önemli destek KOSGEB’in Girişimcilik Destek Programı kapsamında verdiği 30
bin TL hibe ve 70 bin TL de faizsiz kredi desteğidir. Verilen desteklerin büyük
bölümü yatırım giderlerini karşılamaya yöneliktir. İşletme sermayesine yönelik
destek bulunmamaktadır. Kalkınma ajansları yeni girişimcilere teknik olarak
destek verebildiğini söylese de gerçekte henüz bilançosu oluşmamış bir firmanın
ajansların proje desteğinden yararlanabilmesi neredeyse mümkün değildir.

3. KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEK SİSTEMİNDEKİ EKSİKLER

• Ticari tecrübesi olmayan girişimcilerin, girişimciliği sadece üretim ya da satış
olarak görmesi ve bunun sonucunda da İK, üretim, pazarlama, kalite, satış vb.
süreçleri yönetememesi

* Davut YEŞİL, Ahiler Kalkınma Ajansı, Niğde Yatırım Destek Ofisi, davutyesil@ahika.gov.tr
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• Mevcut hibe desteklerinin temel eksikliği; işletmeyi geliştirmeye yönelik
destekler sadece finansal destekten ibaret olup, firmanın diğer süreçlerinin (İK,
üretim, pazarlama, kalite, satış vb.) göz ardı edilmesi,
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• Hazırlanan İş planının kurul değerlendirmesinden sonra faaliyetlerin
uygunluğunun izlenmesinde takibin sınırlı olması ve yalnızca ödemeler
konusunda yapılması,

ve nakit girişlerini düzenleyecek faaliyetleri planlamasını sağlayacak ve iş
geliştirme uzmanı ve danışman raporuna göre firmaya Ajansın faizsiz kredi veya
faiz desteği gibi finansal darboğazı çözecek yöntemleri önerecektir. Ya da, üretim
konusunda kapasite yetersizliği oluştuğunda kapasite artırmak için KOSGEB’in
Makine Ekipman için verdiği kredi desteğini devreye sokacaktır.

• Mevcut sistemde işletme sermayesi ve nakit akışı öngörülmediği için işletme
hedeflerine ulaşamaması,
• Kurulan işletmenin bir yıl bile dolmadan mali ve idari sıkıntıya düşmesi,
• KOSGEB personel sayısı yetersizliği ve sahada fazla yer alamaması nedeniyle
danışmanlık hizmeti yönünden yetersiz kalması,
• KOSGEB birden çok destek programını yürüttüğü için firmaları yönlendirme
konusunda yetersiz kalmasıdır.

4. UYGULANACAK YENİ YÖNTEM
4.1. Girişimcinin Seçilmesi

4.7. Sistemin Değerlendirilmesi
İş planında istenilen hedeflere ulaşılamaması yada firmanın Ajans ile birlikte
çalışmaya yönelik çıkan sorunlara karşı sistem yeniden değerlendirilecek ve
gerekli önlemler alınacaktır.
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5. SONUÇ
Uygulanacak bu yöntem ile umutlarını girişimciliğe bağlamış pek çok insanın
hedeflerine ulaşması sağlanabilecek ve kurumların işbirliği içinde çalışarak destek
mekanizmalarındaki eksiklikler gidererek daha etkin çalışabileceklerdir.

KOSGEB ve Ajans arasında yapılacak protokol çerçevesinde, Kalkınma
Ajanslarının temsilcisinin de Girişimcilik Değerlendirme Kurullarına katılması
sağlanacak ve ajansın mevcut insan kaynakları ve iş yüküne bağlı olarak belli
sayıdaki girişimciyi bir yıllık bir süre için “ Girişimcilik İş Planını Destekleme
Programı” naalacaktır.
Seçilecek iş planlarında ise istihdama katkı sağlayacak ve büyüme potansiyeli
olan yenilikçi, bölgede katma değer yaratacak ve örnek teşkil edecek iş fikirlerine
öncelik verilecektir.
4.2. Destek Bütçesi Oluşturulması
Seçilen her bir iş planı için ajans bütçesinden, üst limiti 50.000 TL olmak üzere
bir fon ayrılacaktır. Bu fonun 30.000 TL’si Teknik Danışman desteği, 20.000 TL’si
faizsiz kredi desteği olacaktır. Kalkınma Ajansı desteği, KOSGEB’in vereceği 30.000
TL’lik hibe ve 70.000 TL’lik kredi desteği kullanılması esası ile işleyecektir
4.3. Danışmanlık Sisteminin Oluşturulması
Ajansın Girişimcilik Destek Programında görevli Uzmanı her an kolaylıkla
ulaşabileceği bir Danışman Havuzu oluşturacak. Bu Danışman Havuzunda
işletmelerin temel süreçleri olan Finans, Yönetim&Organizasyon, Pazarlama, Satış,
Üretim, Satın Alma, Kalite, Lojistik, Dış Ticaret ve İnsan Kaynakları konularında
bilgi ve tecrübe sahibi olan, daha önce bu konuda firmalara danışmanlık yapmış
kişiler olacaktır. Danışmanlar tecrübelerine ve uzmanlık konularına göre ayrılacak
ve Kalkınma Ajansı ile kısa süreli uzman kapsamında hizmet alım sözleşmesi
imzalayacaktır.
4.4. Danışmanlığın Başlaması
Ajansın Girişimcilik Destek programı uzmanı, seçilen firmanın iş geliştirme
uzmanı olacak ve Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme biriminden bir uzman
ile birlikte, firmanın iş planı faaliyetlerinden sorumlu olacaktır.
4.5. Danışmanlık Süreci
Girişimcilik Destek programı Uzmanının her ay firmada yapacağı değerlendirme
ve analiz çalışması sonunda, firmanın iş planına uygun bir şekilde ilerlemesi için
gerekli teknik desteği sağlayacaktır. Aynı zamanda firmadaki ilerlemeyi ve firmada
oluşabilecek riskleri ve sorunları önceden öngörerek gereken danışman desteğini
firmaya sağlayacaktır.
4.6. Sistemin İzlenmesi
Firmanın kuruluştan sonraki süre içerisinde, işletme sermayesi ile ilgili problem
oluştuğunda, firmaya danışman yönlendirerek, iş planında revizyon yapılmasını
480
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ÖZET
Bölgesel kalkınma, sanayileşmenin belli bölgelerde toplanması sonucu
ortaya çıkan eşitsizliği ortadan kaldırmak amacıyla, geri kalmış bölgelerin
sanayileştirilerek ülke içinde adil bir refah dağılımının sağlanmasıdır. Bu dağılımı
en etkin seviyede gerçekleştirmek amacıyla ortaya konulan uygulamalardan biri
olan, Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze kadar şekillenen bölgesel kalkınma
projelerinden Konya Ovası Projesi (KOP); aslında bölge açısından yeni bir vizyon
ortaya koymayı hedef edinmektedir. Bu proje ile İç Anadolu Bölgesi’nde 4 ilin
(Konya, Karaman, Aksaray, Niğde) tarım, turizm, ulaştırma, sanayi, eğitim, sağlık
vb. pek çok alanda etkinliğinin artırılması sağlanmaya çalışılmaktadır.
KOP’un bir anlamda temel çerçevesiyle analiz edileceği bu çalışma ile özelde
Aksaray ilinde bu proje ile yapılması gerekenler, Aksaray ilini ölçüt alarak diğer
KOP illerinde de kalkınmanın ortak paydası sloganı ile yapılması gereken ortak
bir payda geliştirerek ortaya konulması gereken çözüm önerileri, bölge için
neler yapılması gerektiği, neler yapılmaması gerektiği gibi konulara yer verilerek
üniversite ölçeği de dahil edilmiş ve spesifik bir yaklaşım ortaya konulmaya
çalışılmıştır.

Naciye AYDEMİR*

Bu çalışmada, KOP bölgesi genel olarak değerlendirilmiş, bölge illerine yönelik
ortaya konulan verilerden yola çıkılarak bölgenin gerek tarım, gerek turizm ve
ulaşım sektörlerinde sıçrama gösteren Aksaray ilinde yapılması gerekenler ile,
özellikle beşeri sermaye (eğitim-bilgi ve beceri) noktasında sağlanması gereken
potansiyelin ortaya konulması amaçlanmıştır. Son yıllarda önemli gelişmeler
gösteren Aksaray ilinde, üniversite, sanayi ve halk arasında gerçekleştirilecek
işbirliği ve uygulama projeleri ile şehirde tarım, turizm, ulaşım, eğitim vb.
sektörlerde etkinliğin sağlanabileceği ortaya konulmuştur. Çalışmada, beşeri
sermayenin etkinliğini artıracak çalışmalar ile KOP Bölgesinde yeni bir vizyon
sağlanabileceği değerlendirilmeye çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma, KOP, Aksaray ili
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Günümüzde bütün ülkelerde, ekonomik ve sosyal açıdan farklı yoğunlukta
da olsa bölgesel farklılıkların olduğu görülmektedir. Bu farklar, teknolojinin,
sermayenin ve yatırımların dengesiz dağılımından kaynaklanmaktadır. Bölgeler
arasındaki bu dengesiz dağılım, ekonomik büyüme belli bir düzeye ulaştıktan
sonra kalkınma açısından önemli derecede sorun teşkil etmektedir (Ildırar,
2003:21). İşte bölgeler arasında ortaya çıkan bu dengesizliğin giderilmesi amacıyla
bölgesel politikalar uygulanmaktadır. Ayrıca, bölgenin büyüme ve kalkınmada
istikrar sağlama amacına yönelik olarak da politikalar üretilebilmektedir. Tabi ki
istikrarın sağlanmasına yönelik amaçların belirlenmesinde, “bölgesel kalkınma
politikası ile hangi amaçlara ulaşılmak istendiği” akılda şekillenen ilk sorulardan
biri olmaktadır. İşte bu temel soruya cevap amacıyla oluşturulan “Kalkınma Ortak
Paydamız” sloganı ile ortaya konulan bölgesel kalkınma politikalarından biri olan
Konya Ovası Projesi (KOP), bölgelerarasında oluşan farklılıkları önemli ölçüde
azaltma amacına yönelik olarak oluşturulan, ayrıca bölgenin rekabet gücünü
ön plana çıkararak kalkınmada yeni bir vizyon ortaya koymayı amaçlayan temel
projelerden biridir.
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GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi), DAP (Doğu Anadolu Projesi), DOKAP
(Doğu Karadeniz Projesi) gibi projeler de tıpkı KOP (Konya Ovası Projesi) gibi
bölgeler arasında var olan gelişme farklılıklarını önemli ölçüde azaltmayı temel
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ilke edinerek, bu bölgelerde tarım, sanayi, eğitim, ulaşım, sağlık, ticaret vb.
pek çok sektörde gelişmeyi artırarak, bölgeler arasındaki farklılıkları azaltmayı
hedeflemektedir. Bu doğrultuda bölgelerde saha çalışmaları ortaya konularak,
hazırlanan eylem planları ile pek çok üniversite, sivil toplum kuruluşları, ticaret
odaları, valilikler gibi kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çözüm
önerileri, projeler ve faaliyetler ortaya konulmaktadır.
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Türkiye’de bölgeler arasında ortaya çıkan gelişme farklılıklarını minimize
edebilmek için geliştirilen bölgesel kalkınma projelerinde görülen temel
sorun, ortaya konulan bu projeleri finanse eden fonlardan (Avrupa Birliği fonu
gibi) yararlanabilecek gerekli nitelikte proje kabiliyetinin olup olmadığıdır.
Günümüzde bu sorun aslında üniversitelerin önemli ölçüde sağladığı katkılarla
çözülse de yine de bu konuda nitelikli uzmanların, teknik destek sağlayacak
akademisyenlerin sayılarının artırılması gerekmektedir. Ayrıca, bölgelere yönelik
proje sayılarının artırılması; çözüm odaklı, spesifik katkılar ortaya koyan ve
bunları uygulama sürecine dahil edebilen KOP gibi bölgesel odaklı projelerin
daha etkin yürütülmesine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Bir başka sorun
ise, az gelişmiş bölgelerde kalkınmayı sahiplenebilecek ve bunun için kararlı
bağlılıklar gösterebilecek aktörlerin varlığına duyulan ihtiyaçtır. Ortaya konulması
gereken bir eylem planı ne kadar geniş sahaya ulaşabilirse, ne kadar çok aktör
bu planlarda rol alabilirse, projelerin uygulanabilirlik ve katılımcılık noktası o
kadar artış gösterecek ve sağlanan katkı o kadar geniş olacaktır. Bu oluşumları
sağlamadan ortaya konulan bölgesel kalkınma projeleri toplumun tabanından
uzak, geniş kesimlerden kopuk sadece bölgesel düzeyde bürokratik bir kurum
olma özelliğini taşıyan bir oluşumdan öteye geçemeyecektir.
Tüm bu sorunlarla birlikte, bölgesel kalkınma projelerinin özellikle son
yıllarda önemli bir konuma geldiği, etkin projeler ortaya koyarak bölge halkına
önemli katkılar sağladığı da bilinen bir gerçektir. Bu projeler maksimum seviyede
artırılarak, varlıklarını devam ettirirlerse, bölgeler arasında gelişmişlik farkları
önemli ölçüde azalacak, sadece bölgeler açısından değil; Türkiye açısından da
önemli gelişmeler ortaya çıkacaktır.
I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu gibi birlikteliği, sorunların çözümünü
ortaya koymayı amaçlayan, bu alanda önemli çalışmalara imza atmış kişileri bir
araya getirerek bu kişilerin deneyimlerinden yararlanmayı hedefleyen, sinerji
yaratarak bölgeye yönelik neler yapılabileceğini ortaya koymayı benimseyen
bu gibi oluşumların GAP, KOP gibi bölgesel odaklı projelere katkılar sağlayarak,
kalkınmanın nitelik ve niceliğini önemli ölçüde etkileyeceği kabul edilmektedir.
Bu çalışmada, temel çerçevede KOP bölgesi genel olarak analiz edilmiş,
ayrıca bölgeye yeni bir vizyon kazandırmak açısından Aksaray iline yönelik
neler yapılabileceği ortaya konulmuştur. Bu konuda gerçekleştirilen çalışma
ve uygulamaların sınırlı olmasından dolayı, yabancı kaynaklardan ve yapılan
araştırmalardan çok fazla yararlanılamamış, çalışma daha çok istatistiki verilerle
desteklenerek, literatür taraması ile geliştirilmeye çalışılmıştır.
Çalışmada özellikle, beşeri sermaye (eğitim, bilgi ve beceri) unsuruna yer
verilmiş, eğitim alanında kalkınma gerçekleştiren bir ilin bu alanda potansiyelinin
artarak gelişme noktasında da farkındalığının artmasını sağlayacağı ortaya
konulmuştur. Bu amaç kapsamında nüfus artış hızının artırılması, dışarıya
göçün azaltılması ortaya konulan verilerle desteklenmeye çalışılarak, etkin bir
beşeri sermayenin Aksaray ili ile birlikte bölgeye yeni bir vizyon ortaya koyacağı
belirlenmiştir.

* Aksaray Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, ncye51@hotmail.com
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2. GENEL OLARAK KOP BÖLGESİ
Konya Ovasına suyu getirme ile ilgili en kapsamlı çalışma Osmanlı devrinde
ikinci Abdülhamit Han zamanında yapılmıştır. 1907 yılında çalışmalara başlanarak
1913 yılında tamamlanan bu büyük proje o dönemde dünyanın önde gelen
projeleri arasında yer alıyordu. Yapılan projede ana kaynak Beyşehir Gölü’dür.
Buradan alınan su, üç ana isale hattı ve buna bağlı kanallar ve taksim merkezleri ile
Konya Ovasına ulaştırılmıştır. Ülkemizin ilk resmi sulama projesi olan ve GAP’tan
sonra en büyük sulama yatırımı olma özelliğini taşıyan, Konya’nın su rüyasını
gerçekleştirmek için DSİ tarafından uygulanmaya başlanan projelere Konya
Ovaları Projeleri, kısaca KOP denilmiştir. Konya Kapalı havzasında su ve tarım alt
yapısının yetersizliği nedeniyle tasarruflu su kullanımı amacıyla önce DPT sonra da
Kalkınma Bakanlığı tarafından bir dizi çalışmalar yapılmış ve bu bölgenin tarımda
daha rekabetçi üretim yapmasını temin için tedbirler alınmıştır. KOP Bölgesi’nde
en az 4 geniş katılımlı toplantı yapılarak yerel paydaşların görüşü alınmıştır. Bu
amaçla 2010 yılında taslak bir KOP Tarım Planı ortaya konulmuştur. Halen bu Plan
uygulanmaktadır. KOP denilince sadece tarımsal sulama projeleri akla gelirken
2011 yılında KOP Bölge Kalkınma İdaresi’nin (KOP İdaresi) kurulmasıyla birlikte
KOP tarım ve sulama yanında diğer sektörleri de hedef alan çok yönlü bölgesel
kalkınma sürecine girmiştir.
KOP Bölgesi, 65 bin kilometrekare alanı ile Türkiye’nin yaklaşık %8,5’ini, 3
milyon nüfusu ile de Türkiye nüfusunun yaklaşık %4’ünü oluşturmaktadır. KOP
İdaresi’nin görev alanı olan KOP Bölgesi’ndeki 4 İlde; 50 ilçe, 263 belde ve 1002 köy
bulunmaktadır. İdarenin görev alanı kapsamında bulunan Konya ili alan olarak
Türkiye’nin en büyük ili olup, büyükşehir statüsündedir. KOP Bölgesinde tarım,
sanayi, ticaret ve turizm öne çıkan sektörler olup, tarım bölge ekonomisinde
ağırlıklı etkisini korumaktadır. 2011 yılı Sosyo- Ekonomik Gelişmişlik Endeksi
(SEGE) sıralamasına göre; Konya ili 20, Karaman ili 32, Aksaray ili 55 ve Niğde ili ise
56. sırada yer almıştır. Bu durum, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının
olduğunu göstermektedir. Bu gelişmişlik farkları ile birlikte bölgenin en önemli
tehditlerinden biri olan ve bu konuda çalışmalar yapılan, ancak etkin bir sulama
sistemi geliştirilemeyen bölgede sahip olunan yıllık toplam su potansiyeli 8,5
milyar metreküp olup, bu rakam Türkiye yıllık su potansiyelinin %4’üne tekabül
etmektedir. 6,5 milyon hektar alana sahip bölgede tarıma elverişli arazi miktarı
3,05 milyon hektar olmasına karşın halen sulanan arazi ancak 835 bin hektardır.
Türkiye’deki sulanan arazinin %15’i bölgede bulunmaktadır. Bölge yeterli yerüstü
suyu olmadığından sulama büyük ölçüde yeraltı suyuna bağımlıdır. Bu nedenle
yeraltı su seviyesi her yıl azalmakta ve sulamada sürdürülebilirlik dengeleri
bozulmaktadır.

3. KOP BÖLGESİ İLLERİ
KOP illeri, İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) Düzey 3’e göre, TR521
Konya, TR522 Karaman, TR712 Aksaray, TR713 Niğde şeklinde gruplandırılmaktadır.
Bölge illeri nüfus ve göç açısından değerlendirildiğinde ise; KOP Bölgesi nüfusu,
31.01.2012 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre,
3.007.890 kişi olup, bu rakamın Türkiye içerisindeki payı %3,98 olmuştur. TÜİK’in
2012 verileri iller itibariyle değerlendirildiğinde ise; Aksaray (379.915), Karaman
(235.424), Konya (2.052.281), Niğde (340.270) olduğu görülmektedir. Ayrıca TÜİK
verileri değerlendirilecek olursa, KOP bölgesi nüfusunun son yıllarda azaldığı,
nüfus artış hızının da giderek düşme gösterdiği bilinmektedir.
a. KOP Bölge Hasıla Durumu
KOP Bölgesinde gerçekleşen yatırımlar değerlendirildiğinde; KOP Bölgesi 2012
kamu yatırımlarının toplam tutarı 874 milyon 125 bin TL olarak gerçekleşmiştir.
Bu yatırımın 490 milyon 647 bin TL’si (%56,13) Konya iline, 187 milyon 970 bin TL’si
(%21,5) Aksaray iline, 130 milyon 59 bin TL’si (%14,88) Karaman iline ve 65 milyon
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449 bin TL’si (%7,49) Niğde iline tahsis edilmiştir (www.dpt.gov.tr, 15.02.2013).
Bölgede kamu yatırım tutarları değerlendirildiğinde ise; sektörel bazda en
fazla kamu yatırım tahsisinin tarım sektörüne ayrıldığı, kamu yatırım tahsislerinin
sektörlere göre dağılımında ise ilk üç sırayı, % 29,38 ile tarım sektörü, %22,15 ile
eğitim sektörü, %18,12 ile diğer kamu hizmetleri sektörünün aldığı görülmektedir
(www.dpt.gov.tr, 15.02.2013). Ancak yıllar itibariyle bu kamu yatırım tahsisleri
sürekli düşme eğilimindedir.
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Kalkınma Bakanlığının verileri değerlendirildiğinde, Bölgede yatırımların
Konya ilinden sonra Aksaray ilinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu durum KOP
Bölgesinde yeni bir vizyon ortaya konulması açısından Aksaray’ın ne kadar etkin
ve verimliliğe katkı sağlayıcı bir potansiyele sahip olduğunu ve Aksaray’a yönelik
ortaya konulacak yatırımların KOP Bölgesini vizyon açısından ileri götüreceğini
göstermektedir. Aksaray ilinde özellikle yatırımların etkinliğinin sağlanmasında
turizm ve ulaşım sektörlerine yönelik ortaya konulması gereken projeler bu ilde
sağlanan verimlilik ile birlikte KOP Bölgesinin de bütününe etki edecektir. Bu
açıdan ele alındığında, tarımın sulamaya bağlı olarak etkinliğinin artıp azaldığı
rakamsal veriler doğrultusunda da görüldüğü için, KOP’u sadece tarım sektörüne
yönelik bir proje olmaktan çıkararak diğer sektörlerde de projenin varlığını ve
realitesini ortaya koymak amacıyla Aksaray ilinde bu sektörlere yatırımların
yapılması ve altyapısının oluşturulması kayda değer bir uygulama olacaktır.
Turizm ve ulaşım sektörlerine yapılacak yatırımlar ile birlikte, öncü sektörlerden
birinin eğitim olduğu gerçeği de unutulmamalıdır. Eğitim sektörü, pek çok
kalkınma projelerinde geri planda tutulmuş, bu sektöre yönelik projeler ortaya
konulmadığı gibi, akademik çalışma alanında da verimlilik sağlanamamıştır.
KOP Bölgesine yönelik çalışmaların ne kadar az olduğu gerçeği bu fikri destekler
yöndedir.
b. KOP Bölgesi Sektörel Verileri
Tarım sektörünün geniş bir uygulama alanı bulduğu bölgede; sulama
sistemlerinde tam anlamıyla etkin bir politikanın ortaya konulamaması sonucunda
yatırım eğilimlerinin giderek düşme gösterdiği bilinmektedir. KOP bölgesinde
yıllık yağış ortalaması 329,8 mm (1972-2011 Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü
kayıtları) iken, Türkiye ortalamasının 643,0 mm olduğu ve KOP Kapalı Havzasının,
Türkiye ortalamasının yaklaşık %51’i kadar yağış almakta olduğu Meteoroloji
Bölge Müdürlüğünün verilerden anlaşılmaktadır. Türkiye ortalamasının yarısı
kadar yağış alan bölgenin temel sorunlarından biri, sulama sistemidir. Bu nedenle
KOP’ sini sadece tarım ve sulama projesi olarak görmemeli, özellikle turizm ve
kavşak noktalarında yer alan illerin varlığından dolayı ulaşım sektörleri de ön
plana çıkarılarak bu doğrultuda projeler geliştirilmelidir.
GAP gibi sadece tarım ve sulamaya yönelik bir proje yerine, entelektüel
alanda pek çok sektörde verimlilik ve kalkınmayı sağlayacak bir proje ağı ortaya
konulmalıdır. GAP’da Fırat ve Dicle gibi önemli nehirlerin varlığından dolayı kurulan
barajlarla sulama sorunu önemli ölçüde çözülebilmişken, bu durum KOP’a nasıl
entegre edilebilir? Tabi ki birebir aynı proje sisteminin varlığı KOP’u oluşturduğu
eylem planlarından uzaklaştıracak, bölgeye özgü proje olma özelliğinin ortadan
kalkmasına neden olacaktır. Bu anlamda birebir bir GAP ortaya konulamayacağı
gibi Konya ovasının Türkiye’nin tahıl ambarı olduğu göz önüne alındığında bu
bitki desenine uygun sulama metodunun seçilmesi, yer altı ve yer üstü sularının
etkinliğinin maksimum seviyede tutularak gelişmişliğin sağlanması stratejik
noktalar olarak düşünülebilir. Bu konuda Kalkınma Bakanlığının Ocak-2013
tarihli “KOP Bölgesine Havza Dışından Su Temini Önerileri” Raporunda ve Selçuk
Üniversitesi öğretim üyelerinde Dr. Vakur Sümer’in “KOP Bölgesi ve Su İhtiyacı:
Su Temin Alternatiflerine Genel Bir Bakış” isimli çalışması vb. pek çok çalışmada
ve makalede ortaya konulan bölgeye dışarıda yer alan havzalardan su getirme
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projesi önemli projeler arasında yer alsa da, teknik olarak zor ve meşakkatli bir
durum olduğu ortadadır. En etkin metodun, bölge içinden sağlanan kaynaklarla
verimliliği artırmak olduğu, bu doğrultuda yapılacak çalışmalara hız verilmesi
gerektiği unutulmamalıdır.

değerlendirecek olursak, bölgeye daha farklı bir anlayışla yaklaşmaya çalışırsak
KOP bölgesinin hedeflerinden biri olan ve bölgenin Eylem Planında da hedefler
arasında gösterilen (sosyal ve kültürel gelişmenin sağlanması) eğitim unsurunu
ön plana çıkararak bölgeye spesifik açıdan bir değer katacağı düşünülmektedir.
Bu konuda yapılması gereken çalışmalardan biri olarak, üniversite ölçeğini katma
değer kabul edersek akademisyenler ve bu konunun uzmanları ile halk tabanlı,
okuma-yazma bilmeyen özellikle kırsal kesimdeki insanlarla iletişim kurularak,
gönüllü çalışmalarla bu konudaki eksiklikler giderilebilir. Ayrıca, Aksaray ili
çerçevesinde üniversite ile işbirliği oluşturularak hibe programları çerçevesinde
bölgesel kalkınmada önemli çalışmalar kaydetmiş yabancı ülkelere KOP
çerçevesinde yapılacak ziyaretler, buradan edinilen deneyimler gerçekleştirilecek
projelerle il düzeyinde anlatılabileceği gibi KOP bölgesinde yer alan diğer
üniversitelerle de sinerji yaratılarak, ortak bir payda altında bölgenin diğer
illerine de aktarılabilir. Böylece bölge genelinde var olan okuma-yazma bilmeyen
oranı en az seviyeye düşürüldüğünde, bölgede var olan hedeflerden en az biri
uygulanabilirlik alanında gerçekleştirilmiş olacaktır. Unutmayalım ki, tabandan
başlayan bir iyileşme piramidin tepesine doğru çıkıldıkça daha fazla ışık yaymaya
başlayacaktır. Tabandaki iyileşme, eğitim alanında görülen gelişmelerle birlikte
KOP Bölgesinde kendini hissettirecek, hatta bu konudaki etkin çalışmalar sadece
bölge içerisinde sınırlı kalmayacak, Türkiye’nin her bölgesine yayılacaktır.

4. KOP BÖLGESİ İÇİN SPESİFİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
KOP Bölgesi sahip olduğu geniş tarım arazileri, derin tarihi birikimi, sahip
olduğu jeopolitik konum, mevcut esnek işgücü yapısı, gelişmiş organize sanayi
bölgesi altyapısı ile ülkemizin yeni cazibe merkezi olabilecek bir bölgesidir.
Bölge, Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan ülkemizin merkezinde yer almakla
birlikte yenilenebilir enerji kaynakları varlığı ile geleceğin yeşil enerji üretim
merkezlerinden birisi olabilecek potansiyele sahiptir.
KOP Bölgesi, geniş yüzölçümü, yeterince değerlendirilmeyen beşeri
ve doğal kaynakları, stratejik ve jeopolitik konumu ile Türkiye’nin ortasında,
Türkiye’nin nüfusu kadar insana ev sahipliği yapabilecek bir potansiyele sahip
olmasına rağmen, bölge nüfusunun giderek düşme eğilimi göstermesi, bölgeye
yapılan yatırımların giderek azalma eğilimine girmesi gelecek adına oldukça
düşündürücüdür. Bölgenin 65.322 km2 olan yüzölçümü Türkiye’nin %8,3’ünü
(785.347 km2) oluşturmaktadır. En önemli sorunlardan biri olan bölgedeki nüfusun
giderek yaşlanma eğilimine girmesi, genç nüfus için istihdam olanaklarının
yeterli düzeyde geliştirilememesi stratejik öneme sahip olan konular arasındadır.
Bu konuda ortaya konulan TÜİK verilerine göre, 2010 yılı KOP nüfusu 2.961.914
(Türkiye nüfusu, 73.722.988), 2011 yılı KOP nüfusu 2.988.936 (Türkiye nüfusu,
74.724.269), 2012 yılı KOP nüfusu 3.007,890 (Türkiye nüfusu 75.627.384) Oransal
açıdan değerlendirdiğimizde ise, KOP nüfusunun Türkiye nüfusuna oranı 2010 yılı
%4,2; 2011 yılı %4,00; 2012 yılı %3,98’dir . Bu istatistiki rakamlar göstermektedir
ki, KOP Bölgesi nüfus artış hızı giderek düşmektedir, bu da Bölgeye sağlanacak
yatırımlar konusunda oldukça düşündürücüdür. Beşeri sermaye faktörü olmadan
hangi proje geliştirilip uygulanabilir, etkinliği sağlayarak Asya ve Avrupa’da
köprü olma vazifesi üstlenilebilir. Nüfusun artış hızını yükseltmek ile birlikte
beşeri sermayeden elde edilecek katma değeri artırmak KOP bölgesi için ortaya
konulması gereken temel stratejilerden biridir. Nüfus artış hızının artırılması,
dışarıya göçün azaltılması, eğitim standardının maksimum seviyede artırılması,
bu konuda KOP bölgesini kapsayan kalkınma ajansları ve üniversitelerle gerekli
işbirliğinin sağlanarak çıktı seviyesinde etkinliğin sağlanması ile KOP bölgesinde
verimlilik arttırılmalıdır. Kalkınma Ortak Paydamız sloganı ile ortaya konulan bu
projenin aslında İnsan Ortak Paydamız sloganını da hedef alması bu doğrultuda
çalışmalar yapması şüphesiz çok daha verimli olacak ve standardı yükseltecektir.
Standardı yükselen bir KOP, standardı yükselen bir Türkiye, dış ülkelere açılan,
ortaya konulan mali destek ve hibelerden maksimum seviyede yararlanan bir
ülke demektir.
a. KOP’ da Eğitim Bilimlerinde Çözüm Önerileri: Aksaray İli Örneği
KOP’da geleceğe öncülük edecek sektörler arasında uzmanlar tarafından
çoğunlukla tarım, ulaşım, sanayi, turizm gibi sektörler ön planda tutulsa da
eğitim ve beşeri bilimlerde elde edilecek başarılı çalışmaların KOP için gelişmeyi
sağlayarak Avrupa ve Asya ülkelerine açılım ve ilerleme yolunda etkinlik sağlayacağı
muhakkaktır. Tabi ki bölgede geniş tarım arazilerinin varlığı, ulaşım açısından
kavşak noktasında yer alması, turizm noktasında ilk çağ medeniyetlerinden
günümüze kadar taşınan yerleşim yerleri, hanlar, hamamlar, vadiler vb. alanlarda
görülen gelişmeler KOP için önemli etkinlikler arasında yer almaktadır. Uzmanların
ilk etapta tarım, ulaşım ve turizm gibi sektörlere ağırlık vererek, bu konuda
çalışmalarını sürdürmeleri KOP Bölgesi için verimliliği artıracak ve kalkınmayı
hızlandıracak konular arasındadır. Tüm bunlarla birlikte başka bir bakış açısından
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b. Diğer Sektörler: Turizm, Tarım, Ulaşım
Aksaray turizm açısından özellikle Selçuklu ve Karamanoğlu dönemlerinden
kalan eserler yönünden oldukça zengindir. Ulu cami, Somuncu baba, Kızıl Kilise
gibi yerler dini turizm açısından değerlendirildiğinde, yerli ve yabancı turistleri
bu yerlere çekmek için geliştirilen projeler ile Aksaray’ın ulaşım açısından
kavşak noktasında yer alması da göz önüne alındığında pek çok kişinin uğrak
alanında bir yer olması nedeniyle Aksaray KOP bölgesinde turizm açısından
potansiyeli yüksek il olarak değerlendirilebilir. Bu potansiyel eğitim sektörü ile
gerçekleştirilecek işbirliği, tanıtım kampanyaları, yurtiçi ve yurtdışında yapılacak
eğitim organizasyonları, kurulacak stantlar ile artırılabilir. Örneğin, Aksaray
Üniversitesi’nin Ankara’da “Aksaray İlini Tanıtım Günleri” adı altında düzenlendiği
Aksaray Belediyesinin de sürece dâhil olduğu organizasyon ile ilimize yönelik
tanıtımların gerçekleştirilmesi bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu gibi tanıtım
organizasyonlarının bölge olarak her bir ilde gerçekleştirilerek, yurtdışı
organizasyonlarla da desteklenmesi turizm sektörünün gelişimine önemli ölçüde
katkı sağlayacaktır.
Turizm ile birlikte gelişme gösteren sektörlerden biri olarak tarım da bu
kapsamda değerlendirilebilir. Türkiye’nin en önemli tahıl ambarından biri olan
Konya’dan sonra, Aksaray’a yönelik olarak bu alanda Kalkınma Bakanlığının
yatırımlarının artması, tarım sektöründe özellikle yurtiçi üretim yerine ihracata
yönelik tahıl ürünleri yetiştirilmesi gerek Aksaray açısından gerekse KOP Bölgesi
açısından etkinlik düzeyini artırmada oldukça önemlidir. Unutmamalıyız ki,
ihracata yönelik gerçekleşen her adım aslında bölgeye gerçekleştirilecek
adım olmakla birlikte ülkemize yönelik olarak gerçekleşecek bir adım olarak
değerlendirilmelidir.
Aksaray’ın turizm ve tarım sektörleri açısından sahip olduğu potansiyel
ulaşım açısından da değerlendirilecek olursa; Ankara, Niğde, Nevşehir, Konya,
Kayseri gibi pek çok İl’e geçiş noktasında kavşak konumunda bulunması ulaşım
sektöründe de verimli bir şekilde yararlanmada ortaya konulabilecek potansiyeli
göstermektedir. Yukarıda da değinildiği gibi özellikle turizm sektörü ile kurulacak
bağlantı ile her iki sektörden de elde edilecek çıktılar KOP Bölgesi için ortaya
konulacak çalışmaların potansiyelinde de artış sağlamasına neden olacaktır.
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SONUÇ
İç Anadolu Bölgesinin yeni gücünden biri olan Konya Ovası Projesi (KOP),
bölgede yapımı tamamlanan ve devam etmekte olan, enerji-sulama yatırımlarının
yanı sıra, tarımsal altyapı, kırsal-kentsel altyapı, turizm, eğitim, sağlık, sanayi,
ulaştırma gibi sektörlerdeki yatırımları da içine alan çok sektörlü, entegre,
sürdürülebilir kalkınma anlayışını benimseyen bölgesel kalkınma projesidir.
KOP’un Eylem Planında ortaya konulan 4 temel faktör;
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•

Ekonomik kalkınmanın ve rekabetin güçlendirilmesi,

•

Sosyal ve kültürel gelişmenin sağlanması,

KOP Bölgesi Sosyo-Ekonomik Göstergeler, Mayıs 2013

•

Altyapının geliştirilmesi,

KOP Bölgesi Tarım Alanları Gezi Raporu

•

Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi.

KOP Bölgesine Havza Dışından Su Temini Önerileri Raporu, Ocak 2013

Projenin Eylem Planında ortaya konulan bu temel hedeflerin altında tek bir
unsurun yattığı, bu doğrultuda çalışmalar yapılması gerektiği aslında gözler
önündedir. İnsan unsuru.…İnsan unsuruna yönelik olarak geliştirilen bu
uygulamalar da yapılması gereken en önemli çalışmalardan biri, üniversiteler,
kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon ve işbirliğinin sağlanarak son
yıllarda giderek düşme eğilimi gösteren nüfus artış hızının artırılmaya çalışılmasıdır.
Tabi ki bu artış hızının yükseltilmesi ile birlikte önemli olan hususlardan biri,
sadece nüfus artış hızının seviyesiz bir şekilde artırılmasından ziyade, nüfusun
kalitesini (beşeri sermayenin etkinliği) de artırmaktır. Spesifik bir yaklaşımla
değerlendirilecek olursa bu konuda KOP’un illerinden biri olan Aksaray, neden
dışarıya göç veriyor, neden nüfus sadece tarıma yöneliyor, neden nüfus giderek
yaşlanma eğilimde? İlde yer alan Aksaray Üniversitesi ile Rektörlük bünyesinin
katılımı ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile yapılacak ortak çalışmalarla
sorunun üstesinden gelinebilecek projeler ortaya konulabilir. Üniversite ve halk
tabanlı bir çalışma sorunun özünü görmemizi sağlayarak, odak noktalarında
çözüm üretilebilmeyi sağlayabilir. KOP’un kültürel ve sosyal hedefleri arasında
gösterdiği, “bölge nüfusunun her kesiminin eğitim imkanlarından yararlanmasını
sağlamak” acaba bu hedef ne kadar gerçekleştirildi? Aksaray ya da diğer KOP
illerinde bırakın eğitim imkânlarından en etkin seviyede yararlanmayı, okumayazma bilmeyen insan sayısı ne kadar? Çalışmamın özünde de belirttiğim gibi,
önce insan…..Önce insan, eğitimli, sağlıklı bireyler, istihdam olanaklarının etkin
seviyede gerçekleştirilebildiği planlama…..Hedefler, sadece hedef olmakla
kalmasın, hedefleri gerçekleştirmeye yönelik saha çalışmalarının verimliliği ne
kadar çok artıracağı ortaya çıkan projeler ve bu projelerin sağladığı katma değer
ile ortaya konulacaktır.

KONYA OVASI
PROJESİNDE YENİ BİR
VİZYON: AKSARAY

KOP İlleri Tanıtımı Taslağı, Ekim 2012

KOP Kurumsal Yapılanma ve KOP Eylem Planı Çalışmaları, KOP Bölge Koordinasyon Kurulu
Toplantısı, Eylül 2012, Konya
Terzi, Makbule “Bölgenin Yeni İtici Gücü: KOP”, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya
Türkiye İstatistik Yıllığı, 2011 TÜİK, Ankara.

Bu proje ile, bölgede pek çok sektörde kalkınma ve gelişmişlik hedeflenmiş,
bu doğrultuda Eylem Planı hazırlanarak, hedefler ortaya konulmuştur. Artık sıra bu
hedefleri uygulamadadır. KOP bölgesine yapılan yatırımların azalma göstermesi
yerine, artış eğilimine girmesi için ortaya konulan bu hedeflerin etkin bir şekilde
uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. Peki ya üniversiteler, kamu kurum ve
kuruluşları bu etkinliğin hangi boyutunda yer almalıdırlar? İnsan ile bütünleşen
bir hedef, insan ile bütünleşen bir il ve üniversite, insan ile bütünleşen yatırımlar
eminim ki, projenin temel odak noktasında, en önemli boyutunda yer almaktadır.
Ülkemizin batısından doğusuna ortaya çıkan gelişme farklılıklarını önemli
ölçüde azaltmak için ortaya konulan bölgesel projeler ile, kalkınma ve gelişme
açısından etkinlikler ortaya konulabilir. GAP’tan sonra gelen en önemli
projelerden biri olan KOP; ilerleyen zamanlarda ortaya koyduğu hedefleri
uygulama aşamasına geçirdiği zaman Avrupa ile de bütünleşen bir yaklaşım
ortaya koyacak, bu doğrultuda yenilikler, yeni projeler, yeni adımlar en önemlisi
yeni hedefler benimsenecektir.
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ÖZET
Çalışmanın amacı, Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren
küçük ve orta ölçekteki firmaların yenilikçi yapılarını inceleyerek gerek firmaların
ve gerekse bölgenin yenilikçi yapısını incelemek ve söz konusu firmalarda
Girişimcilik, Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme), İnovasyon kapasitesi, inovasyon
uygulamalarına ilişkin görüşlerinin ortaya konulmasıdır.
Araştırmanın ana materyalini, Karaman İli Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet
gösteren işletmelerden anket yolu ile sağlanan birincil veriler oluşturmaktadır.
Çalışmada kullanılan anket formları, araştırmanın amacı, kapsamı dikkate alınarak
ve Organize Sanayi Bölgesi işletmelerinin yapısal özelliklerini incelemeye yönelik
daha önceden hazırlanmış anket formları incelenerek düzenlenmiştir. Anket
formlarında yer verilen sorular ile, işletmenin endüstri kolu, ortalama çalışan
sayısı, eğitim seviyesi, Ar-Ge departmanının varlığı, girişimlerin Ar-Ge ve yenilik
stratejisi ile ilgili değerlendirmeleri, Ar-Ge ve yenilik çalışmalarında kullanılan
finansal kaynağa ilişkin görüşler ve girişimlerin yenilik yapmasındaki engeller
gibi kurumsal özelliklerine ait veriler elde edilmiştir. Çalışma bölgesel kalkınma ve
yenilikçilik için önem teşkil eden Organize Sanayi Bölgesi’ndeki firmaların, yapmış
oldukları Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin düzeyinin ve bu faaliyetlerin firmalar
üzerindeki etkisinin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, İnovasyon ve Organize Sanayi Bölgeleri

1. GİRİŞ
Günümüzde ülkelerin gerçekleştirmiş olduğu Araştırma-Geliştirme
harcamaları ülkelerin refah düzeyini ve rekabet gücünü etkileyen temel faktörler
arasında yer almaktadır. İmalat sanayisinde yer alan firmaların kalıcı olması ise
küresel pazarda rekabetçi olmasına, pazar payını arttırmasına ve ortalamanın
üzerinde katma değer yaratabilmesine bağlı olmaktadır. Bu katma değerin
sağlanması ise girişimcilik, (Araştırma-Geliştirme) Ar-Ge ve İnovasyon kavramlarını
öne çıkarmaktadır.
Girişimciler ekonomik ve sosyal kalkınmanın en önemli aktörleri arasında yer
almaktadır. Girişimcilik iş hacminin artmasına, yeni iş alanlarının yaratılmasına,
istihdam artışına ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaktadır. Yeni girişimci
geliştirmek, potansiyeli yüksek girişimleri desteklemek ve küresel girişimleri
ülkeye çekmek gerekmektedir. Girişimcilerin öncü olduğu inovasyon ekonomileri,
girişimcilerin başarılı olmalarına katkıda bulunmaktadır. Bölge rekabet gücünün
artması ve güçlü bir sanayi alt yapısının oluşturulması için girişimcilik kültürünün
geliştirilmesi, Ar-Ge ve inovasyon için ayrılan mali ve işgücü kaynaklarının
arttırılması gerekmektedir.
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Küreselleşen dünyada rekabetin önemi giderek artmaktadır. Bu önemin
farkında olan ülkeler Ar-Ge ve İnovasyona önemli ölçüde yatırım yaparak küresel
piyasada rekabet edebilirliklerini artırmışlardır. İnovasyon verimliliğin ve karlılığın
arttırılmasını ve yeni pazarlara girilmesini sağladığından firmalar için çok önemli
bir rekabet aracıdır.

2013
KONYA

Karaman ilinde esas olarak ekonomik faaliyetler küçük ve orta ölçekteki
firmalarca yürütülmektedir. Küçük firmaların amacı ise sektörde kalıcı olmak için
rekabet edebilmek ve pazar paylarını genişletebilmektir. Bu bağlamda verimliliğin
ve karlılığın ve rekabet gücünün arttırılması için Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarına
gereken önemin verilmesi gerekmektedir.

Yrd.Doç.Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İ.İ.B.F, İktisat Bölümü, KARAMAN, arifsahinli@kmu.edu.tr
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Bu çalışmanın amacı Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren
küçük ve orta ölçekteki firmaların yenilikçi yapılarını inceleyerek gerek firmaların
ve gerekse bölgenin yenilikçi yapısını incelemek ve söz konusu firmalarda
Girişimcilik, Ar-Ge, İnovasyon kapasitesi, inovasyon uygulamalarına ilişkin
görüşlerinin ortaya konulmasıdır.

2. GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON KAVRAMLARI
Girişimcilik kendi amaçlarını gerçekleştirmek, ulaşılabilir kaynakların
yenilikçi birleşimlerini gerçekleştirmek, belirsizlik ve risk alma davranışlarını
gerçekleştirmek, riskten kurtulma veya riski en alt düzeye indirmek, ve fırsat arama
davranışlarını gerçekleştirmektir (Gupta vd., 2004: 243). Girişimcilik, kalkınmada
geri kalmış bölgelerde toplumsal ve ekonomik uyumun güçlendirilmesine,
ekonomik faaliyetlerin canlanmasına ve iş yaratılmasına ya da işsiz veya engelli
kişilerin çalışma hayatına dahil edilmesine katkıda bulunabilmektedir (KOSGEB,
2011: 30).
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Özellikle hızlı büyüyen işletmelerin büyüme aşamalarında, bu işletmelerin
girişimcilerinin yenilikçi olmaları ve fikir düzeyindeki yenilikleri aktif hale
getirmeleri önemli rol oynamaktadır. Girişimcinin, beklenmeyen durumlarda
ortaya çıkan problemleri çözme yeteneğinin yenilikçiliğiyle ilgili olması,
girişimci ve girişimcilik tanımlarında yenilikçiliği kritik bir özellik yapmaktadır.
Çünkü yenilikçilik, sadece girişimciliğin değil, tüm işletme risklerinin başarı ile
sonuçlandırılmasında önemli bir unsurdur (Özkan v.d, 2003: 17).
Girişimcilik kavramını ekonomiye Fransız ekonomist Richard Cantillon (1755)
kazandırmıştır. Ekonomik düzende tüccarlar ortak bir fiyattan ürünler satın alırken
risk almakta ve sonrasında ürünü önceden belli olmayan bir fiyata satmaktadır.
Bu nedenle, Cantillon girişimciyi; kâr elde etmek için risk alan tüccar olarak
tanımlamıştır (Cantillon, 1986: 254-255).
İnovasyon; rekabetin yoğun olduğu günümüzde bilgiye dayalı olarak
yeni ürün, hizmet ve yöntemlerin geliştirilmesi ve geliştirilen hizmet, ürün ve
yöntemlerin yarattığı değer sonucunda kazanç elde edilmesidir. İnovasyon,
işletmelerin rekabet avantajı kazanmasına katkısı olan temel unsurlardan biridir.
Yenilik faaliyeti, girişimci bir faaliyet olup, hem işletmelerin hem de ülkelerin
gelişmesinde ve rekabet güçlerinde önemli rol oynamaktadır. Yenilik herhangi bir
alan ya da konuda bir “yeni inşa” etkinliği olduğuna göre, böyle bir sonuç için yeni
bilgi ve düşüncenin varlığı kaçınılmazdır. Ayrıca, yeniliğin başarısı için teknolojik
yeterlilik ve özerklik oldukça önemli görülmektedir (Çalıpınar ve Baç, 2007:448449).

3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ
Türkiye’de KOBİ’lerin gelişmesi ve sanayi politikalarının etkin bir şekilde
uygulanması bakımından sanayi bölgelerinin önemi artmıştır. Bunların en önemli
uygulamaları ise Organize Sanayi Bölgeleri’dir (DPT, 2010). Türkiye’de OSB I.Beş
Yıllık Kalkınma Planıyla birlikte kurulmaya başlamış ve sanayi sektörüne ve
bölgesel kalkınmaya altyapı oluşturmayı amaçlamıştır.
Bölgesel kalkınmanın sanayileşmedeki ayağını Organize Sanayi Bölgeleri
oluşturmaktadır. Organize Sanayi Bölgelerinin bölgesel kalkınma amacına
hizmet eden önemli bir katkısı da, kurulduğu bölgede yeni istihdam olanakları
yaratmasıdır. İstihdam da artış sağlanması özellikle geri kalmış bir bölgeye
ekonomik canlılık getireceği gibi, makro açıdan ülkenin dengeli kalkınma
hedefine de katkıda bulunacaktır (Berberoğlu, 1985: 203).
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OSB’lerin bölgesel kalkınmaya katkısı üç kanal aracılığıyla olmaktadır.
Öncelikle, OSB’ler fiziksel yapıları ve etkileri gereği çevreye duyarlı ve düzenli
kentleşmenin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Bunun yanında, üretim
faaliyetlerinin etkin olarak yürütülmesi için gerekli olan kamu hizmetini
girişimcilere ulaştırabilmektedirler. İmarı ve altyapı bağlantıları tamamlanmış
arsaya erişim, izin ve ruhsatların verilmesi, altyapı hizmetlerinin nitelikli ve ucuz
olarak sağlanması bu işlevin unsurlarıdır. Ayrıca OSB’ler, benzer faaliyetlerde
bulunan işletmelerin aynı alanda bulunmasından dolayı ortaya çıkan sinerjiden
de faydalanma olanağı sunmaktadırlar (Çağlar, 2006: 312).

Tablo 2. Faaliyet Sürelerine Göre Dağılım

4. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ ve KAPSAMI
Karaman İli Organize Sanayi Bölgesi’nde çeşitli faaliyet kollarında 104 adet
işletme bulunmaktadır. Araştırmanın ana materyalini, Karaman İli Organize Sanayi
Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmelerden anket yolu ile sağlanan birincil veriler
oluşturmaktadır. Bu bağlamda, örneklemi teşkil eden anket sayısı 27 işletme
olarak belirlenmiştir.
Çalışmada kullanılan anket formları, araştırmanın amacı, kapsamı dikkate
alınarak ve Organize Sanayi Bölgesi işletmelerinin yapısal özelliklerini incelemeye
yönelik daha önceden hazırlanmış anket formları incelenerek bizzat araştırıcı
tarafından düzenlenmiştir. Anket formlarında yer verilen sorular ile, işletmenin
endüstri kolu, ortalama çalışan sayısı, eğitim seviyesi, Ar-Ge departmanının
varlığı, girişimlerin Ar-Ge ve yenilik stratejisi ile ilgili değerlendirmeleri, Ar-Ge ve
yenilik çalışmalarında kullanılan finansal kaynağa ilişkin görüşler ve girişimlerin
yenilik yapmasındaki engeller gibi kurumsal özelliklerine ait veriler sağlanmıştır.

5. ÇALIŞMANIN BULGULARI
Çalışmanın bu bölümünde ankete verilen cevaplar analiz edilmiştir. Ankette
işletme ile ilgili genel bilgilere, Ar-Ge ve inovasyona ilişkin bilgilere ve işletmelerin
yenilik yapmasındaki engellere yer verilmiştir.
Tablo 1. İşletmelerin Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı

Sektör

Sayı

Yüzde (%)

Kümülatif Yüzde (%)

Sayı

Yüzde (%)

Kümülatif Yüzde (%)

7

25,9

25,9

6-10 yıl

9

33,3

59,3

11-15 yıl

1

3,7

63,0

1-5 yıl

16-20 yıl

3

11,1

74,1

20 yıldan fazla

7

25,9

100,0

Toplam

27

100,0

İncelenen işletmelerin %33,3’ü 6-10 yıl, %51,8’i 1-5 yıl ve 20 yıldan fazla,
%11,1’i 16-20 yıl ve %3,7’i 11-15 yıl arasında faaliyetlerini sürdürmektedir.
Tablo 3. İşletme Sahipliğine İlişkin Dağılım

Sayı

Yüzde (%)

Aile İşletmesi

15

55,6

55,6

Aile İşletmesi değil

12

44,4

100,0

Toplam

27

100,0
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Kümülatif Yüzde (%)

İncelenen işletmelerin %55,6’sı aile işletmesi olarak faaliyet gösterirken,
%44,4’ü diğer işletmeler olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Tablo 4. İşletmenin Ortalama Çalışan Sayısına Göre Dağılım

Ortalama Çalışan Sayısı

Sayı

Yüzde (%)

Kümülatif Yüzde (%)

10-50 arası

16

59,3

59,3

50-100 arası

4

14,8

74,1

100-150 arası

3

11,1

85,2

300 ve üstü

4

14,8

100,0

Toplam

27

100,0

Girişimlerin %59,3’ü 10-50 arasında çalışan personele, %14,8’i 50-100 arasında
çalışan personele, %11,1’i 100-150 arasında çalışan personele, %14,8’i ise 300 ve
üstü çalışan personele sahiptir.

Gıda

7

25,9

25,9

Plastik

3

11,1

37,0

Tekstil

1

3,7

40,7

Mühendis Sayısı

Ağaç/Mobilya

2

7,4

48,1

0

11

40,7

44,0

Metal/Makine

10

37,0

85,2

1

8

29,6

76,0

Cam/Çimento

1

3,7

88,9

2

1

3,7

80,0

Diğer (seramik)

1

3,7

92,6

3

1

3,7

84,0

Diğer (tarım)

1

3,7

96,3

4

3

11,1

96,0

Diğer (yalıtım ve dekorasyon)

1

3,7

100,0

10

1

3,7

100,0

Toplam

27

100,0

Toplam

25

92,6

Cevapsız

2

7,4

Toplam

27

100,0

Ankete katılan işletmelerin %37’si Metal/Makine sektöründe, %25,9’u gıda
sektöründe, %11,1’i plastik sektöründe, %7,4’ü ağaç/mobilya sektöründe, %3,7’si
cam/çimento sektöründe, %3,7’si seramik sektöründe, %3,7’si tarım sektöründe,
%3,7’si yalıtım ve dekorasyon sektöründe faaliyet göstermektedir.
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Faaliyet süresi

Tablo 5. İşletmede İstihdam Edilen Mühendis Sayısı

Sayı

Yüzde (%)

Kümülatif Yüzde (%)

İşletmelerin %40,7’si mühendis çalıştırmamaktadır. %29,6’sı bir mühendis,
%11,1’i 4 mühendis, %3,7’si 2 mühendis, %11,1’i 3 mühendis, %3,7’si 10 mühendis
istihdam etmektedir. Bu soruya cevap vermeyen işletmelerin oranı ise %7,4’dür.
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Tablo 6. İşletmede Üretilen Ürünlerin İhracat Oranına İlişkin Bilgiler

İhracat Oranı (%)

Sayı

Yüzde (%)

Kümülatif Yüzde (%)

1-25

4

14,8

14,8

26-50

6

22,2

37,0

51-75

4

14,8

51,9

76-100

2

7,4

59,3

İhraç etmiyorum

11

40,7

100,0

Toplam

27

100,0

İşletmelerin %40,7’si ihracat faaliyetinde bulunmamaktadır. İncelenen
işletmelerin %22,2’sinin ihracat oranı %26-50 arasında, %14,8’nin ihracat oranı
%1-25 arasında, %14,8’nin ihracat oranı 51-75 arasında ve %7,4’nün ihracat oranı
%76-100 arasında gerçekleşmiştir.

İşletmelerin %74,1’i son beş yıl içinde herhangi bir patent başvurusunda
bulunmazken, %25,9’nun başvuru yaptığı belirlenmiştir.
Tablo 11 Patent Alınmasına İlişkin Dağılım

Sayı

Yüzde (%)

Kümülatif Yüzde (%)

Patent alındı

Patent alma durumu

5

18,5

18,5

Patent alınmadı

22

81,5

100,0

Toplam

27

100,0

Girişimlerin %81,5’i son beş yıl içinde herhangi bir patent almazken, %18,5’i
ise patent almıştır.
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Tablo 7. İşletmede Ar-Ge Departmanına İlişkin Bilgiler

Ar-Ge departmanı durumu

Sayı

Yüzde (%)

Kümülatif Yüzde (%)

Ar-Ge departmanı var

7

25,9

25,9

Ar-Ge departmanı yok

20

74,1

100,0

Toplam

27

100,0

Girişimlerin %25,9’unda Ar-Ge departmanı bulunurken, %74,1’nde Ar-Ge
departmanı bulunmamaktadır.

Tablo 12 Teknoloji Transferine İlişkin Dağılım

Teknoloji transferi durumu

Sayı

Yüzde (%)

Kümülatif Yüzde (%)

Teknoloji transferi yapıldı

13

48,1

48,1

Teknoloji transferi yapılmadı

14

51,9

100,0

Toplam

27

100,0

İşletmelerin %48,1’i son beş yıl içinde teknoloji transferi gerçekleştirirken,
%51,9’u teknoloji transferi gerçekleştirmemiştir.

Tablo 8. İşletmenin Ar-Ge Departmanında Çalışanların Dağılımı

Çalışan Sayısı

Sayı

Yüzde (%)

Kümülatif Yüzde (%)

0

20

74,1

74,1

1

1

3,7

77,8

2

1

3,7

81,5

3

4

14,8

96,3

6

1

3,7

100,0

Toplam

27

100,0

İşletmelerin %14,8’inde Ar-Ge bölümünde çalışan sayısının 3, %3,7’sinde ArGe bölümünde çalışan sayısının 6, %3,7’sinde Ar-Ge bölümünde çalışan sayısının
2 ve %3,7’sinde Ar-Ge bölümünde çalışan sayısının 1 olduğu görülmektedir.
İşletmelerin %74,1’nde ise Ar-Ge bölümünde çalışan yoktur.
Tablo 9 . İşletmenin Ar-Ge Projesi Yürütmesine İlişkin Dağılım

Ar-Ge Projesi Durumu

Sayı

Yüzde
(%)

Kümülatif Yüzde (%)

Ar-Ge Projesi yürütüldü

10

37,0

37,0

Ar-Ge Projesi yürütülmedi

17

63,0

100,0

Toplam

27

100,0

Transfer Çeşitleri

Sayı

Yüzde (%)

Kümülatif Yüzde (%)

24

88,9

88,9

CNC kesim makinesi

1

3,7

92,6

gıda teknolojisi

1

3,7

96,3

makine ekipman

1

3,7

100,0

Toplam

27

100,0

(Not: Teknoloji transferi gerçekleştiren 13 işletmeden 10 tanesi bu soruyu cevaplamıştır.)

İşletmelerin %88,9’u gerçekleştirilen teknoloji transferi hakkında bilgi
vermezken, %3,7’si gıda teknolojisi alanında, %3,7’si makine ekipman alanında
ve %3,7’si CNC kesim makinesinde teknoloji transferi gerçekleştirdiklerini
belirtmişlerdir.
Tablo 14 İşletme Yönetiminin Yeni Fikirleri Desteklemesine İlişkin Dağılım

İşletmelerin %63.0’nün ürün geliştirmeye yönelik Ar-Ge projesi yürütmediği
%37.0’nin ise Ar-Ge projesi yürüttüğü görülmektedir.
Tablo 10 Patent Başvurusu Dağılımı
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Tablo 13 Gerçekleştirilen Teknoloji Transferlerine İlişkin Dağılım

Yeni fikirlerin desteklenme durumu

Sayı

Yüzde (%)

Kümülatif Yüzde (%)

Yönetim destekliyor

27

100,0

100,0

Yönetim desteklemiyor

0

0

İşletme yönetimlerinin tamamı, yeni fikirleri desteklemektedir.
Tablo 15 İşletmelerin Sektördeki Yenilikleri Takip Etmesine İlişkin Dağılım

Patent başvurusu durumu

Sayı

Yüzde (%)

Kümülatif Yüzde
(%)

Patent başvurusu yapıldı

7

25,9

25,9

Patent başvurusu yapılmadı

20

74,1

100,0

Toplam

27

100,0

Yenilklerin takip edilmesi durumu

Sayı

Yüzde (%)

Kümülatif Yüzde (%)

Yenilikleri takip ediyorum

27

100,0

100,0

Yenilikleri takip etmiyorum

0

0

İşletmelerin tamamı sektörde gerçekleştirilen yenilikleri takip etmektedir.
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Tablo 16 İnovasyonun Nasıl Yapılacağına İlişkin Görüşlerin Dağılımı

İşletmelerin %18,5’i hammadde alanında, %29,6’sı personel alanında, %55,6’sı
ürün geliştirme alanında, %29,6’sı pazarlama alanında, %7,4’ü yeni marka alanında,
%55,6’sı ileri teknoloji alanında, %11,1’i süreç alanında, %25,9’u eğitim alanında
ve %3,7’si iletişim araçları alanında yenilik yapılması gerektiğini düşünmektedir.

İnovasyonun hammadde alanında yapılma durumu

Sayı

Yüzde (%)

Kümülatif
Yüzde (%)

Hammadde alanında yapılmamalı

22

81,5

81,5

Hammadde alanında yapılmalı

5

18,5

100,0

Toplam

27

100,0

İnovasyonun personel alanında yapılma durumu

Sayı

Yüzde (%)

Kümülatif
Yüzde (%)

Personel alanında yapılmamalı

19

70,4

70,4

Personel alanında yapılmalı

8

29,6

100,0

Toplam

27

100,0

İnovasyonun ürün geliştirme alanında yapılma
durumu

Sayı

Yüzde (%)

Kümülatif
Yüzde (%)

Ürün Geliştirme alanında yapılmamalı

12

44,4

44,6

Ürün Geliştirme alanında yapılmalı

15

55,6

100,0

Toplam

27

100,0

İnovasyonun pazarlama alanında yapılma durumu

Sayı

Yüzde (%)

Kümülatif
Yüzde (%)

Pazarlama alanında yapılmamalı

20

70,4

70,4

Pazarlama alanında yapılmalı

7

29,6

100,0

Toplam

27

100,0

İnovasyonun yeni marka alanında yapılma durumu

Sayı

Yüzde (%)

Tablo 17 Ürün Yeniliğine İlişkin Dağılım

Ürün yeniliği durumu

Sayı

Yüzde (%)

Kümülatif Yüzde (%)

Ürün yeniliği yapıldı

22

81,5

81,5
100,0

Ürün yeniliği yapılmadı

5

18,5

Toplam

27

100,0

İşletmelerin %81,5’i son beş yılda ürün yeniliği yaparken, %18,5’i ürün yeniliği
yapmamıştır.
Tablo 18 Süreç Yeniliğine İlişkin Dağılım

Süreç yeniliği durumu

Sayı

Yüzde (%)

Süreç yeniliği yapıldı

22

81,5

81,5

Süreç yeniliği yapılmadı

5

18,5

100,0

Toplam

27

100,0
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Kümülatif Yüzde (%)

İşletmelerin %81,5’i son beş yılda süreç yeniliği yaparken, %18,5’i süreç yeniliği
yapmamıştır.
Tablo 19 Pazarlama Yeniliğine İlişkin Dağılım

Kümülatif
Yüzde (%)

Yeni Marka alanında yapılmamalı

25

92,6

92,6

Yeni Marka alanında yapılmalı

2

7,4

100,0

Toplam

27

100,0

İnovasyonun İleri teknoloji alanında yapılma
durumu

Sayı

Yüzde (%)

Kümülatif
Yüzde (%)

İleri teknoloji alanında yapılmamalı

12

44,4

44,4

İleri teknoloji alanında yapılmalı

15

55,6

100,0

Toplam

27

100,0

İnovasyonun süreçte yapılma durumu

Sayı

Yüzde (%)

Kümülatif
Yüzde (%)

Süreçte yapılmamalı

24

88,9

88,9

Süreçte yapılmalı

3

11,1

100,0

Toplam

27

100,0

İnovasyonun eğitim alanında yapılma durumu

Sayı

Yüzde (%)

Kümülatif
Yüzde (%)

Eğitim alanında yapılmamalı

20

74,1

74,1

Eğitim alanında yapılmalı

7

25,9

100,0

Toplam

27

Pazarlama yeniliği durumu

Sayı

Yüzde (%)

Kümülatif Yüzde (%)

Pazarlama yeniliği yapıldı

16

59,3

59,3

Pazarlama yeniliği yapılmadı

11

40,7

100,0

Toplam

27

100,0

İşletmelerin %59,3’ü son beş yılda pazarlama yeniliği yaparken, %40,7’si
yapmamıştır.
Tablo 20 Organizasyonel Yeniliğe İlişkin Dağılım

Organizasyonel yenilik durumu

Sayı

Yüzde (%)

Kümülatif Yüzde (%)

Organizasyonel yenilik yapıldı

17

63,0

63,0

Organizasyonel yenilik yapılmadı

10

37,0

100,0

Toplam

27

100,0

İşletmelerin %63,0’ı son beş yılda organizasyonel (idari) yenilik yaparken,
%37’si yapmamıştır.
Tablo 21 Girişimcilikle İlgili Etkinliğe Katılma Durumuna İlişkin Dağılım

Girişimcilikle ilgili etkinlik durumu

Sayı

Yüzde (%)

Kümülatif Yüzde (%)

Girişimcilikle ilgili etkinliğe katıldı

15

55,6

55,6

100,0

Girişimcilikle ilgili etkinliğe katılmadı

12

44,4

100,0

Toplam

27

100,0

İnovasyonun Yönetim tekniklerinde yapılma
durumu

Sayı

Yüzde (%)

Kümülatif
Yüzde (%)

Yönetim tekniklerinde yapılmamalı

20

74,1

74,1

Yönetim tekniklerinde yapılmalı

7

25,9

100,0

Toplam

27

100,0

İnovasyonun İletişim Araçlarında yapılma durumu

Sayı

Yüzde (%)

Kümülatif
Yüzde (%)

İletişim Araçlarında yapılmamalı

26

96,3

96,3

İletişim Araçlarında yapılmalı

1

3,7

100,0

Toplam

27

100,0

İnovasyonun diğer alanlarda yapılma durumu

Sayı

Yüzde (%)

Kümülatif
Yüzde (%)

Diğer

27

100,0

100,0

İşletmelerin %55,6’sı son beş yılda girişimcilikle ilgili seminer, eğitim veya
etkinliğe katılırken, %44,4’ü hiçbir etkinliğe katılmamıştır.
Girişimlerin / işletmelerin yenilik yapmalarındaki engeller 7 kategoride
toplanmıştır: Bunlar;
1. Yenilik yönetimi konusunda yeterince bilgi birikimi
2. Fikri mülkiyet ve yönetimi konusunda yeterince bilgi birikimi
3. Üniversitelerle ilişki kurma konusunda eksiklikler
4. Ar-Ge ve yenilik destekleri konusunda bilgi eksikliği
5. Nitelikli işgücü bulmada sorun yaşamak
6. Ar-Ge ve yenilik projeleri için verilen desteklere ulaşmakta zorluk çekmek
7. Yenilik için finansman kaynaklarının yetersizliği
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Tablo 22 Yenilik Yönetimi Konusunda Yeterince Bilgi Birikiminin Olup Olmadığına İlişkin Durum

Sayı

Yüzde (%)

Kümülatif Yüzde (%)

Hiç katılmıyorum

Katılma durumu

Sayı

Yüzde (%)

Kümülatif Yüzde (%)

4

14,8

14,8

Katılmıyorum

Hiç katılmıyorum

2

7,4

7,4

12

44,4

59,3

Kararsızım

Katılmıyorum

2

7,4

14,8

3

11,1

70,4

Katılıyorum

Kararsızım

2

7,4

22,2

8

29,6

100,0

Toplam

Katılıyorum

7

25,9

48,1

27

100,0

Kesinlikle katılıyorum

14

51,9

100,0

Toplam

27

100,0

Yenilik yönetimi konusunda yeterince bilgi birikimi var diyen girişimlerin oranı
%29.6 iken bu görüşe katılmayan girişimlerin oranı %59.2’dir. Bu konuda herhangi
bir görüş belirtmeyen kararsızların oranı ise %11.1’dir.
Tablo 23 Fikri Mülkiyet Ve Yönetimi Konusunda Yeterince Bilgi Birikimi Olup Olmadığına İlişkin Durum

Katılma durumu

Sayı

Yüzde (%)

Nitelikli işgücü bulmakta sorun yaşayan girişimlerin oranı %77.8 iken bu
görüşe katılmayan girişimlerin oranı %14.8’dir. Bu konuda herhangi bir görüş
belirtmeyen kararsızların oranı ise %7.4’dür.
Tablo 27 Ar-Ge ve Yenilik Projeleri İçin Verilen Desteklere Ulaşmakta Zorluk Olup Olmadığına İlişkin Durum

Kümülatif Yüzde (%)

Katılma durumu

Sayı

Yüzde (%)

Hiç katılmıyorum

4

14,8

14,8

Hiç katılmıyorum

2

7,4

7,4

8

29,6

44,4

Katılmıyorum

1

3,7

11,1

Kararsızım

7

25,9

70,4

Kararsızım

6

22,2

33,3

Katılıyorum

7

25,9

96,3

Katılıyorum

12

44,4

77,8

100,0

Kesinlikle katılıyorum

6

22,2

100,0

Toplam

27

100,0

Kesinlikle katılıyorum

1

3,7

Toplam

27

100,0

Tablo 24 Üniversitelerle İlişki Kurma Konusunda Eksiklikler Olup Olmadığına İlişkin Durum

Katılma durumu

Sayı

Yüzde (%)

Kümülatif Yüzde (%)

Hiç katılmıyorum

2

7,4

7,4

Katılmıyorum

5

18,5

25,9

Kararsızım

2

7,4

33,3

Katılıyorum

13

48,1

81,5

Kesinlikle katılıyorum

5

18,5

100,0

Toplam

27

100,0

Üniversitelerle ilişki kurma konusunda eksiklikler mevcut diyen girişimlerin
oranı %66.6 iken bu görüşe katılmayan girişimlerin oranı %25.9’dur. Bu konuda
herhangi bir görüş belirtmeyen kararsızların oranı ise %7.4’dür.
Tablo 25 Ar-Ge ve Yenilik Destekleri Konusunda Bilgi Eksikliği Olup Olmadığına İlişkin Durum

Katılma durumu

Sayı

Yüzde (%)

Kümülatif Yüzde (%)

Hiç katılmıyorum

1

3,7

3,7

Katılmıyorum

7

25,9

29,6

Kararsızım

2

7,4

37,0

Katılıyorum

16

59,3

96,3

Kesinlikle katılıyorum

1

3,7

100,0

Toplam

27

100,0

Ar-Ge ve yenilik destekleri konusunda bilgi eksikliği var diyen girişimlerin
oranı %63.0 iken bu görüşe katılmayan girişimlerin oranı %29.6’dır. Bu konuda
herhangi bir görüş belirtmeyen kararsızların oranı ise %7.4’dür.
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Kümülatif Yüzde (%)

Katılmıyorum

Fikri mülkiyet ve yönetimi konusunda yeterince bilgi birikimi olan girişimlerin
oranı %29.6 iken bu görüşe katılmayan girişimlerin oranı %44.4’dür. Bu konuda
herhangi bir görüş belirtmeyen kararsızların oranı ise %25.9’dur.
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Tablo 26 Nitelikli İşgücü Bulmakta Sorun Olup Olmadığına İlişkin Durum

Katılma durumu

Ar-Ge ve yenilik projeleri için verilen desteklere ulaşmakta zorluk yaşayan
girişimlerin oranı %66.6 iken bu görüşe katılmayan girişimlerin oranı %11.1’dir.
Bu konuda herhangi bir görüş belirtmeyen kararsızların oranı ise %22.2’dir.
Tablo 28 Yenilik İçin Finansman Kaynaklarının Yeterli Olup Olmadığına İlişkin Durum

Katılma durumu

Sayı

Yüzde (%)

Kümülatif Yüzde (%)

Hiç katılmıyorum

4

14,8

14,8

Katılmıyorum

6

22,2

37,0

Kararsızım

4

14,8

51,9

Katılıyorum

9

33,3

85,2
100,0

Kesinlikle katılıyorum

4

14,8

Toplam

27

100,0

Yenilik için finansman kaynaklarını yeterli bulmayan girişimlerin oranı %48.1
iken bu görüşe katılmayan girişimlerin oranı %37.0’dir. Bu konuda herhangi bir
görüş belirtmeyen kararsızların oranı ise %14.8’dir.

6. SONUÇ
OSB’ler sanayileşmede ve bölgesel kalkınmada önemli bir fonksiyona sahiptir.
Karaman OSB’deki firmaların girişimcilik ve inovasyon düzeyinin ele alındığı bu
çalışmanın bulguları değerlendirildiğinde, Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde
ankete katılan işletmelerin ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekte faaliyet
gösterdikleri belirlenmiştir. İncelenen işletmelerin %37’sinin Metal/Makine
sektöründe, %25,9’u gıda sektöründe faaliyet gösterdiği, işletmelerin yarısından
fazlasının aile işletmesi olarak faaliyet gösterirken, girişimlerin %59,3’ü 10-50
arasında çalışan personele sahiptir. İşletmelerin %40,7’si mühendis çalıştırmadığı
belirlenmiştir.
İşletmelerin %40,7’si ihracat faaliyetinde bulunmamaktadır. Girişimlerin
sadece %25,9’unda Ar-Ge departmanı bulunmaktadır. İşletmelerin %63.0’nün
ürün geliştirmeye yönelik Ar-Ge projesi yürütmediği tespit edilmiştir. İşletmelerin
%74,1’i son beş yıl içinde herhangi bir patent başvurusunda bulunmamıştır ve
499

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

girişimlerin %81,5’i son beş yıl içinde herhangi bir patent almamıştır. İşletmelerin
%48,1’i son beş yıl içinde teknoloji transferi gerçekleştirmiştir.
Özellikle yenilikçi uygulamalar konusunda sektörlerin dünyada meydana
gelen gelişmeleri yakından takip etmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda incelenen
işletmelerin tamamı sektörde gerçekleştirilen yenilikleri takip etmektedir ve
işletme yönetimlerinin tamamı, yeni fikirleri desteklemektedir.
İşletmelerin %18,5’i hammadde alanında, %29,6’sı personel alanında,
%55,6’sı ürün geliştirme alanında, %29,6’sı pazarlama alanında, %7,4’ü yeni
marka alanında, %55,6’sı ileri teknoloji alanında, %11,1’i süreç alanında, %25,9’u
eğitim alanında ve %3,7’si iletişim araçları alanında yenilik yapılması gerektiğini
düşünmektedir. Ürün, süreç, pazarlama ve organizasyonel yenilikler işletmelerin
verimliliğini ve rekabet avantajını arttıran unsurlar arasında yer almaktadır.
İşletmelerin %81,5’i son beş yılda ürün ve süreç yeniliği, %59,3’ü son beş yılda
pazarlama yeniliği, %63,0’ı son beş yılda organizasyonel (idari) yenilik yaptıkları
belirlenmiştir. İşletmelerin %55,6’sı son beş yılda girişimcilikle ilgili seminer, eğitim
veya etkinliğe katıldıklarını belirtmiştir.
Yenilik yönetimi konusunda ve fikri mülkiyet ve yönetimi konusunda
yeterince bilgi birikimi olan girişimlerin oranı %29.6 vardır. Yenilik için finansman
kaynaklarını yeterli bulmayan girişimlerin oranı %48.1 iken, Üniversitelerle
ilişki kurma konusunda eksiklikler mevcut diyen girişimlerin oranı %66.6 olarak
belirlenmiştir. Ar-Ge ve yenilik destekleri konusunda bilgi eksikliği var diyen
girişimlerin oranı %63.0 iken, nitelikli işgücü bulmakta sorun yaşayan girişimlerin
oranı %77.8 iken, Ar-Ge ve yenilik projeleri için verilen desteklere ulaşmakta
zorluk yaşayan girişimlerin oranı %66.6 olarak tespit edilmiştir.
Günümüzde bölgelerarası rekabette farklılaşmak ve bölgenin potansiyeline
dayanan bir üretim yapısı oluşturmak öne çıkmıştır. Bu bağlamda rekabet avantajı
sağlamak için bilgi yoğun ve bilgiye dayanan üretim yapısı Sanayi Bölgelerini de
etkilemiştir. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bilgiye, yeniliğe ya da
ARGE’ye dayanan bir strateji oluşturması büyük önem taşımaktadır.
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ÖZET
Coğrafi işaretler özellikle AB ülkelerinde tarım işletmeleri için önemli
bir kalkınma politikası aracıdır. Coğrafi işaretler, özellikle yerel üreticilerin
pazara yönelik üretim yapmaları konusunda cesaretlendirilmesi, daha kaliteli
üretimde bulunmaları için teşvik aracı olarak kullanılması ve yerel dinamiklerin
canlandırılması bakımından ayrı bir önem taşımaktadır. Teorik olarak bakıldığında
coğrafi işaretlerin üretici açısından yüksek kaliteli ürün üretmenin getirdiği fiyat
avantajı nedeni ile gelirde bir artış, tüketici açısından ise bahse konu olan ürünün
üretiminin belirli bir metotla yapıldığının ve kalitenin garantisi açısından güven
oluşturması bakımından farklılık yarattığı görülmektedir. Daha da önemlisi
yerel değerlerin korunması ve sürdürülebilmesi açısından coğrafi işaretler
kırsal alanda kalkınmanın ve ekonomik ve dönüşümün araçlarından biri olarak
kullanılabilmektedir. Diğer yandan son yıllarda özellikle az topraklı ve az sayıda
hayvana sahip yoksul üreticilerin de ürünlerinin gelenekselliğini korumada,
ürünlerin pazara yüksek değerde ulaşmasında coğrafi işaretler önemli bir değer
zinciri aracı olarak görülmektedir. Bu çalışmada coğrafi işaretlerin bulundukları
yörede oluşturdukları ekonomik değer ve kırsal kalkınma aracı olarak kullanılma
potansiyelleri örneklerle açıklanmaya çalışılmış ve Türkiye’de 2004 yılında “Menşei
İşareti” olarak Coğrafi İşareti alınmış Akşehir Kirazının yörede kırsal kalkınma
açısından nasıl bir etki oluşturduğu gösterilmeye çalışılmıştır. Çalışma, 2010 yılında
Konya-Akşehir ilçesi ve Afyonkarahisar-Sultandağı ilçesinde toplam 130 Akşehir
Kirazı üreticisi ile yapılan anket ve 2009 yılında 12 kurumla yapılan derinlemesine
mülakat sonucu elde edilen verilerle gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara
göre bölgede kirazın büyük bir ekonomik değer oluşturduğu, coğrafi işaretin
alınmasının yerel ekonomik kalkınma açısından faydaya dönüştürülmesinde
bölgesel, sosyal ve iletişimsel sıkıntıların giderilmesi gerektiği belirlenmiştir.

Mustafa KAN **
Bülent GÜLÇUBUK ***

Anahtar Kelimeler: Coğrafi İşaret, Akşehir Kirazı, Yerel Kalkınma, Kırsal
Kalkınma

1. GİRİŞ
Bir yandan kalkınma politikalarında bölgesel modellerin uygulanma gerekliliği
var olan klasik görüşlerin yerine daha çok içsel dinamiklerin harekete geçirilmesi
gerekliliğine yönelik yaklaşımlar, sürdürülebilirlik kavramına kalkınma yaklaşımına
entegre edilmesi ve yerel kalkınma modellerin öneminin vurgulanması,
diğer yandan ise küreselleşen ve küreselleşmenin ekonomik kalkınmada
önemli olduğunu gösteren modeller kalkınma yaklaşımının çok boyutlu
değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Küreselleşme ve yerel ekonomik
kalkınma, iki temel realitedir. Sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebilmek
için her ikisinden dikkatli ve uygun şekilde istifade etmek gerekir. Bu nedenle,
küreselleşme ile yerel ekonomik kalkınma arasındaki ilişkilere farklı açılardan
bakmak mümkündür. Birincisi; küreselleşme bir tehdit olarak görülebilir. Böylece
yerel konularda otonomiyi sarsan, bu sürece direnen yerel ya da bölgesel aktörleri
etkileyen önemli bir unsurdur. Bu bakış açısına göre yerel kalkınma, uluslararası
koşullar değişmediği sürece imkansızdır. İkincisi; yerel şartlar küreselleşme
tehdidi ile başa çıkmada bir alternatif olarak görülebilir. Bu, yerel aktörlere kendi
güçlerini tekrar kazanma imkanı tanıyan anti-küresel bir değişim türüdür. Bu
bakış açısı, küreselleşme sürecine politik ve kültürel açıdan direnme cesareti verir.
Birinci yaklaşımın aksine, bu yaklaşımda yerel aktörler küresel hakimiyete karşı
önemli bir sorumluluk yüklendiklerinden önemli rol oynarlar. Bununla birlikte,
her iki görüş küreselleşmeye tehdit gözüyle bakar. Üçüncüsü; küreselleşmenin
* Bu çalışma Dr. Mustafa KAN’ın 2011 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalında tamamlamış olduğu “Yerel Düzeyde Ekonomik Kalkınmada Coğrafi İşaretlerin Kullanımı ve Etkisi: Akşehir Kirazı Araştırması” isimli Doktora
çalışmasından derlenmiştir.
** Dr, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, KONYA, mustafakan@gmail.com
*** Prof Dr, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, ANKARA bgulcubuk@gmail.com
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yerel kalkınmayı destekleyecek şekilde karşılanması ve istifade edilmesi gereken
bir fırsat ve bir tehdit olduğunu kabul eder, yerelleşme ile küreselleşme arasında
bir ilişki ve bağlantı kurmaya çalışır. Küreselleşme ile yerel kalkınma arasındaki
tamamlayıcılık ilişkisi, bu noktada önemlidir. Dünya piyasası ürünleri ve tüketimi
çeşitlendirmekte ve farklılaştırmaktadır. Bu şekilde, dünya piyasalarında rekabet
edebilecek ürünlere kalite, değer ve yüksek nitelik kazandırdığından, yerel
düzeyde üretilen ürünler oldukça değerli hale gelmektedir (Casanova, 2004).

Yerel zenginliklerin önemli bir yerel kalkınma dinamiği olduğu ve bu dinamiğin
harekete geçirilmesinde Coğrafi İşaretlerin önemli bir kalkınma aracı olduğunda
hareketle, bu çalışmada 2004 yılında Coğrafi İşaret Tescili almış Akşehir Kirazı
örneği üzerinden coğrafi işaretlerin bölgesel ve yerel kalkınmada bir araç olarak
kullanılabilme imkanı ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.

Küreselleşen dünyada yerel değerlerin korunması ve sürdürülebilirliğin
sağlanmasına yönelik yaklaşımlar günümüzde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.
Türkiye’de yerel kalkınma girişimlerini bölgesel ve kırsal kalkınma politikaları ile
desteklenmeye çalışmaktadır. Özellikle kırsal alanda oluşturmaya çalıştığı kırsal
kalkınma politikaları ile hem kalkınmada öncelikli olarak gördüğü kırsal alanda
refahı arttırmak hem de kent ve kır arasındaki sosyal ve ekonomik dengeyi
sağlamaya çalışmaktadır. Bunun için kalkınma stratejileri geliştiren Türkiye’de en
önemli yerel kalkınma dinamiklerinden biri yerel ürünler olarak gösterilmiştir.
Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi Belgesinde GZFT (Güçlü, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve
Tehditler) analizinde Türkiye’nin kırsal alanını mevcut durumu ortaya konulmuş
ve bu fırsatlar içerisinde yerel zenginlikler, bunların değerlendirilmesi ve kırsal
turizm konusu üzerinde durulan konulardan bazılarıdır (Anonim, 2008)
Türkiye’de yerel zenginliklerin önemli bir potansiyel olması ve AB’ye uyum
süreci yeni de olsa coğrafi işaretler kavramının benimsenmesine ve geliştirilmesine
olanak tanımıştır. İlk olarak 1995 yılında yürürlüğe giren 555 sayılı Coğrafi
İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 555 sayılı Coğrafi
İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama
Şeklini Gösterir Yönetmelik kapsamında özel olarak bu tür ürünler korunma
altına alınmıştır (Anonim, 2013a). 2007 yılında yasalaşması için Meclis’e sunulan
Coğrafi İşaretler Kanun taslağında amaç; “yöresel veya geleneksel karaktere sahip
ürünlerin teşviki ve üretimin çeşitlendirilmesi yoluyla ürünlerin piyasa değerlerinin
artırılarak, bölgesel, kırsal ekonomilerin güçlendirilmesine katkı sağlamak; üretim
metodunda ve kaynakta garanti sunulmak suretiyle tüketicilerin yüksek kalitede
ürünlere erişimini kolaylaştırmak ve adil ticaretin sağlanması amacıyla; doğal ve
beşerî unsurların bir araya gelmesi sonucu tarım, maden, el sanatları ve benzeri
alanlarda ortaya çıkan ve Kanunda yer alan tanımlara ve koşullara uygun her türlü
ürünün coğrafi işaret veya geleneksel özellikli ürün adıyla korunmasına ilişkin
kuralları ve şartları belirlemek” olarak tanımlanmıştır (Anonim, 2013 b).
Coğrafi işaretler menşei (PDO)ve mahreç işareti (PGI) olmak üzere 2 şekilde
karşımıza çıkmaktadır. Menşei ve mahreç işaretlerin ne tür ürünlerden oluştuğu
ülkeden ülkeye göre değişebilmektedir. AB ülkelerinde tarım ve gıda ürünleri
ancak coğrafi işaret olarak korunabilirken ülkemizde gıda dışı (halı, kilim, bez
bebek vb.) ürünlerde coğrafi işaret koruması altına alınabilmektedir. Coğrafi
işaretlerin tescillenmesi işi Türkiye’de Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılırken
bir ürünün kendi ülkesi dışında diğer ülkelerde de korunması istenildiği takdirde
o ülkede de tescillenmesi gerekmektedir. Türkiye’nin AB üye ülke olmaması
nedeni ile AB coğrafi işaret tescillenmesi için de ayrıca başvurması gerekmektedir.
Bu nedenle ülke içinde yapılan coğrafi işaret tescillenmesi ancak ürün o ülkede
kullanıldığı sürece anlam ifade edecektir. Bu nedenle ihracat değeri olan ve
coğrafi işarete sahip olabilecek ürünlerin uluslararası arenada da korunma altına
alınması durumunda coğrafi işaret anlam kazanacaktır.
Türkiye uygun iklim ve çevre şartları sayesinde birçok kendine özgü ün ve
şöhrete sahip olabilecek ürüne sahip olma avantajına sahiptir. İklimsel avantajı
birçok farklı özellikte tarım ürünü üretimine, gelenek ve kültürü ise farklı lezzette
gıda ve yemek kültürünün oluşmasına izin vermektedir. Bu nedenle Türkiye
coğrafyasında coğrafi işaret kavramını en iyi şekilde kullanabilecek pozisyonda
bir ülkedir. Türkiye’de bu özelliklere sahip ürünlerden bir tanesi de kirazdır.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırma alanı olarak coğrafi işaretlerden menşei işareti almış olan Akşehir
Kirazının tescilde belirtilen üretim alanını oluşturan Konya ilinin Akşehir ilçesi
ile Afyonkarahisar ilinin Sultandağı ilçesi ve köyleri belirlenmiştir. Çalışmanın
ana materyalini anket, grup tartışmaları ve/veya derinlemesine mülakat yolu
ile elde edilen veriler birincil veriler oluşturmaktır. Aynı zamanda ulusal ve
bölgesel düzeydeki raporlar, araştırmalar ve istatistiklerden ikincil veriler olarak
yararlanılmıştır.
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Akşehir Kirazı için belirlenen 7 paydaştan meyve alım ve satımı yapan
komisyoncular, kamu ve özerk kuruluşlar, üretici birlikleri ve kooperatifleri, kiraz
üreticileri ve özel sektör (firmalar) olmak üzere toplam 5 paydaş ile çalışma
yürütülmüştür (Şekil 2.).

Şekil 1. Akşehir Kirazı Paydaşları

Araştırma kapsamında dikkate alınan paydaşlar ile uygulanan veri toplama ve
örnekleme yöntemleri çizelge 1’de sunulmuştur. Kiraz üreticileri haricinde diğer
paydaşlarda örneklemede “Tam Sayım” örnekleme metodu kullanılırken, kiraz
üreticileri için Tabakalı Örnekleme Yöntemi’nden Neyman Formulü (Yamane,
2001) ile örnek hacmi (anket sayısı) tespit edilmiştir. Kiraz üreticileri için kiraz
üretim alanlarına göre 3 tabaka oluşturulmuş olup bu tabakalar;
•
3,00-10,00 dekar (38 üretici, CV %32,30)
•
10.01-20.00 dekar(27 üretici, CV %19,76)
•
20,01 ve üstü dekar (65 üretici, CV %44,63)
olarak belirlenmiştir.
Çizelge 1. Akşehir Kirazı Paydaşları Veri Toplama Teknikleri, Örnekleme Yöntem ve Sonuçları

Paydaşlar

Veri Toplama Örnekleme
Teknikleri
Yöntemleri

1

Meyve Alım ve Satımı
Yapan Komisyoncular

Anket

Tam Sayım

52

40

2

Kamu ve Özerk Kuruluşlar, Üretici Birlikleri
ve Kooperatifleri

Derinlemesine Mülakat

Tam Sayım

14

12

3

Kiraz Üreticisi

Anket

Tabakalı
Örnekleme
(Neyman
Metodu)

1.702

130

4

Özel Sektör

Derinlemesine Mülakat

Tam Sayım

22

14

1.790

196

TOPLAM

Popülasyon

Örnek
Hacmi
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Çalışmada tüm paydaşlardan elde edilen veriler ve araştırma bölgesinde
yapılan gözlemler sonucunda, Akşehir Kirazı için coğrafi işaretin kullanımı
konusunda SWOT Analizi yapılmıştır. İngilizce literatürde SWOT, üstünlükler, zayıf
yanlar, fırsatlar ve tehditler kelimelerinin (Strengths, Weaknesses, Opportunities,
and Threats) baş harflerini içeren bir kısaltmadır. Temelde mevcut yapılara
ait bu dört faktörün (parametrenin) irdelenerek analiz edilmesi ilkesine sahip
olan bu yöntemle, hem niceliksel hem de niteliksel özelliklere ilişkin analizler
yapılabilmekte ve yapılan analizler sonucunda oluşturulan SWOT matrisinin
irdelenmesi ile de mevcut programa ilişkin bir görüş oluşturulabilmektedir
(Uçar ve Doğru, 2005). Çalışmada uygulanan SWOT Analizi ile bölgede coğrafi
işaretlerin yerel kalkınma açısından etkileri gösterilmiş ve fırsat ve tehditlerle
politika yapıcıların planlamalarına kaynak oluşturulmaya çalışılmıştır.

Akşehir Kirazı için Akşehir İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından coğrafi işaret
alınmak için 14.11. 2003 tarihinde başvuru yapılmış ve başvuru kabul edilerek
11.04.2004 tarihinde Resmi Gazete’de başvuru yayınlanmıştır. Buna göre Akşehir
Kirazının coğrafi sınırları Akşehir-Konya ve Sultandağı-Afyonkarahisar olarak
belirlenmiştir (Şekil 1) (Anonim, 2011).

3. AKŞEHİR KİRAZININ ÖNEMLİ AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ
İklim etmenlerinin bitki örtüsünün sahaya yerleşmesini, gelişmesini ve
büyümesini doğrudan etkilediği, dolaylı olarak çözülme ve toprak oluşumunda
önemli rol oynadığı bilinmektedir. Bu nedenle Akşehir Kirazı’nı diğer yöre
kirazlarından ayırt eden faktörler çevresel ve niteliksel özellikleriyle maddeler
halinde aşağıda belirtilmiştir (Anonim, 2011);
1. Akşehir Kirazının çapı 26 mm’ den büyüklük oranı % 80-90 aralığındadır.
2. Akşehir Kirazı; bölge adaptasyonu, fizyolojik gelişimi ve ekonomik ömrü üst
seviyelerde olan bir ürünümüzdür. Periyodisite göstermez ve genellikle istikrarlı
bir verim sürecine sahiptir.

Akşehir Kirazı için yapılan Coğrafi İşaret başvurusunun kabulü ile bu kiraz
dünyada sayılı kiraz çeşitleri arasına girmiştir. Şu ana kadar Avrupa Birliği içerisinde
PDO (Protected Designation Origin) yani Türkiye’deki karşılığı ile menşei işareti
almış 5 kiraz bulunmaktadır. Türkiye’de ve Avurpa Birliği ülkelerinde coğrafi
işarete sahip kiraz çeşitleri; (Anonymous, 2010, Anonim, 2011).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Kerasia Tragana Rodochoriou (Yunanistan)
Ciliegia di Marostica (İtalya)
Cereja da Cova da Beira (Portekiz)
Cereja de São Julião – Portalegre (Portekiz)
Cerezas de la Montaña de Alicante (İspanya)
Akşehir Kirazı (Türkiye)
Salihli Kirazı (Türkiye)

Dünyadaki sayılı kirazlardan biri olduğu tescillenmiş olan Akşehir Kirazının
Türkiye’nin ihracatında da önemli bir yeri olduğu kesindir. Bölgede Napolyon diye
bilinen ve Akşehir Kirazı olarak tescillenen 26 mm üzerindeki kirazların hemen
hemen hepsi ihraç ürünü olarak değerlendirilmektedir.

3. Akşehir ilçesinin kuzeyinde yer alan Akşehir Gölü ve kuzeybatısındaki Eber
Gölü ile güneyindeki Sultan Dağlarının oluşturduğu mikro klima iklimi nedeniyle
Akşehir Kirazının istediği uygun ortam oluşmakta (ısı, nem, yağış, güneşlenme,
soğuklanma isteği ve don zararı gibi) ve Akşehir Kirazı’ndan kendine has bir
aroma, tad ve lezzete sahip, en iyi kalitede meyve alınmaktadır.
4. Bölgede yaz aylarında nem oranı %60’dan aşağı düşmemekte ve yeterli
derecede nemli bir ortam oluştuğundan, Kirazın olgunlaşma dönemindeki
sıcaklarda meyvenin su kaybı minimum seviyede kalmakta ve ani olgunlaşma riski
ortadan kalkmaktadır. Bu riskin en az seviyede olmasıyla kiraz meyvesinin şeker
oranı düşük, asiditesi normal seviyelerde kalmaktadır. Meyve etinin gevrek bir
yapıya sahip oluşu, sertliği, sululuğu ve hafif mayhoşumsu özelliğiyle tüketiminde
ve damak tadı olarak çok kaliteli bir çeşittir.
5. Mikro-klima özelliği, merkezde yer alan Akşehir’de üst düzeyde etkisini
hissettirir. Bu özellik Akşehir Kirazının istediği uygun ortamı fazlasıyla sağlar.
Akşehir ilçesinde Atakent, Gölçayır, Değirmenköy, Yeniköy, Saray, Ulupınar,
Engili, Gedil, Ilıcak ve Çakıllar gibi kasaba ve köylerinde temel ürün olarak
yetiştirilmektedir.
6. Akşehir Kirazının yaşam alanını oluşturan topraklar ise verimli fraksiyona
sahip topraklardır. Yaklaşık olarak eşit oranlarda kum, kil ve şilt içeren, su tutma
ve hava kapasitesi iyi, drenajı, su geçirgenliği yeterli olan (tınlı) topraklardır. Bu
verimlilik Akşehir’de uygun iklimle birleşince sık bitki örtüsünü desteklemekte
ve organik maddece zengin, madde çevrimi yüksek dengeli bir ekosistem
oluşmaktadır. Bölgenin uzun yıllar yağış ortalaması 550-610 mm. arasında
değişmektedir.
7. Bölgedeki kiraz yetiştiriciliğinde ticari (kimyevi) gübre mümkün olduğunca
kullanılmamakta olup her yıl düzenli, ağırlıklı ve dengeli bir çiftlik (hayvan) gübresi
kullanımı sayesinde toprağın organik maddece zenginleştirilmesi düzenli, kaliteli
bir verimle lezzet ve aroma olarak farklı bir kiraz ürünü alınmasında anahtar rol
oynamaktadır.
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Şekil 2. Akşehir Kirazı Coğrafi İşaret Belgesi (Anonim, 2011)

4. BULGULAR
Kiraz, dünyada geniş bir yayılım göstermesine rağmen; ticari açıdan önemli
üretici ülkeler arasında ABD, Türkiye, Fransa, İtalya ve Bağımsız Devletler
Topluluğu’nun Avrupa kısmı yer almaktadır. Türkiye üretim miktarı açısından ABD
ile yarışmakta bazı yıllar dünyada ilk sırada bazı yıllar ise ikinci sırada yer almaktadır.
Kiraz Türkiye’nin birçok yöresinde az çok yetiştirilmekle beraber; üretim miktarının
yoğunlaştığı olduğu başlıca iller Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Isparta, Bursa,
Kocaeli, Sakarya, Konya, Artvin, Zonguldak, Kastamonu ve Amasya’dır. Türkiye’nin
kiraz üretim miktarı sürekli artmakta olup, ağaç başına verim 25 kg civarındadır.
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Kiraz üretimi açısından en önemli illerden biri Konya olup, il içerisinde
en önemli ilçe Akşehir’dir. Söz konusu ilçede ağaç başına verim yıllara göre
değişmekle beraber 25-80 kg arasında değişmekte ve Türkiye ortalamasının çok
üzerindedir (Anonim, 2013c)

Firmaların Akşehir Kirazı diye bilinen 0900 Ziraat çeşidi kirazını farklı isimlerle
tanımaları yanında bölge üreticilerinde de aynı sorun bulunmaktadır. Sultandağı
ve Akşehir bölgelerinde her üretici kendi bölgesinin ismini kullanamaya meyillidir
ve bu anlaşmazlık bölgede coğrafi işaret sertifikasının kullanılmasında en büyük
engellerden birini oluşturmaktadır. Resim 1’de bulunan fotoğraflarda bu farklılık
ve ayırım açıkça görülmektedir.

Araştırma bölgesinde kiraz ana geçim kaynaklarından biridir. Özellikle
meyvecilik faaliyeti ile geçimini sağlayan işletmelerin toplam tarımsal deneyimleri
olarak bulunan 27 yılın 21 yılı kiraz üretimi ile geçirdiği belirlenmiştir. Ayrıca
işletmelerin toplam üretim deseni içerisinde kirazın üretim alanı oranı Akşehir
bölgesinde %58,31, Sultandağı bölgesinde ise %59,76 oranında pay almaktadır.
GSÜD açısından incelendiğinde ise kiraz her iki bölgede de işletmelerin ilk
sıradaki ana gelir kalemini oluşturmaktadır. Aynı durum meyve alım satımı yapan
komisyoncular için de geçerlidir. Görüşülen komisyoncuların toplam gelirleri
içerisinde kirazın payı ortalama %51,63 olarak hesaplanmıştır. Kurumlar ile
görüşmelerimizde ise kurumların kirazın bölge için önemine verdikleri puan 8-10
arasındadır. Firmalar ile görüşmelerimizde bölgeden alım yapan firmaların hepsi
kirazın kendileri için önemli bir ürün olduğunu belirtmişlerdir.
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Bölge için bu kadar öneme sahip bir ürünün yerel kalkınmada önemli bir
dinamik olduğu aşikardır. Bölgenin önemli geçim kaynaklarından biri olan
kirazın katma değerinin arttırılması ve markalaşmasının sağlanması bölgenin
yerel ekonomik kalkınmasının sağlanmasında anahtar noktalardan biridir. İşte bu
noktada kullanılabilecek en önemli araçlardan birinin coğrafi işaret sertifikasının
alınmasının olduğu söylenebilir.
Akşehir Kirazı ismi ile 2004 yılında Akşehir İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından
coğrafi işaret alınmış olup tescilde Konya ili Akşehir ilçesi ile Afyonkarahisar
ili Sultandağ ilçesi üretim bölgesi olarak belirtilmiştir. Akşehir Kirazı bölgede
yetiştirilen 0900 Ziraat kiraz çeşidinden 26mm üzeri iriliğe sahip kirazlara
denilmekte olup bölgenin Akşehir ve Eber Gölleri ile Sultandağları arasında oluşan
mikroklima bu kirazın farklı bir aroma ve tada sahip olmasını sağlamaktadır. Hem
ihracat niteliği olan hem de dünyada söz sahibi olduğumuz bu ürün için Türkiye’de
2 adet coğrafi işaret alınmıştır. Bunlardan biri Salihli Kirazı, bir diğeri ise Akşehir
Kirazı’dır. Dünyada coğrafi işaret tescili ile korunan başka 5 kiraz daha bulunmakta
olup bunlardan 2 tanesi Portekiz, biri Yunanistan, biri İtalya ve biri ise İspanya’da
bulunmaktadır. Buradan Dünyada tescilli 7 kirazdan 2 tanesinin Türkiye’de
yetiştirildiği ve bunun Türkiye için önemli bir avantaj olduğu söylenebilir.
Araştırma bölgesinden kiraz hem iç tüketime hem de ihracata gitmektedir.
Özellikle 26 mm altındaki 0900 Ziraat çeşidi kiraz ile dölleyici diğer çeşitlerden
elde edilen kiraz iç tüketimde sofralık ve/veya sanayide kullanılmak üzere iç
pazara sunulmaktadır. Bazı ekstrem durumlarda bu tip kirazlara dış pazarlardan
talep gelmesi durumunda dış pazarlara satılmaktadır. Ama özellikle 26 mm
üzeri 0900 Ziraat çeşidi kaliteli kirazlar (Akşehir Kirazı) direk olarak dış pazarlara
gönderilmektedir. Kirazın bölgede pazar bulması konusunda bir problemi
olmayıp bölgede kiraz arzı kiraz talebini karşılayacak durumdadır.
Kiraz yurtdışında genellikle başta Avrupa ülkeleri olmak üzere (Almanya,
Fransa, Avusturya, İngiltere, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Hollanda vd.) Rusya
Federasyonu ve Uzakdoğu ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edilmekte olup ihraç
edilen ülkeden market veya hallere verilmektedir. Kiraz ihracatı sırasında her
firma kendi markası altında ya hiçbir isim kullanılmadan ya da Napolyon Kirazı
veya Salihli Kirazı ismiyle birlikte ihraç edilmektedir. Zaten iç piyasada hallerde
kirazın Napolyon ve Salihli Kirazı adı altında satıldığı görülmektedir. Her ne kadar
Türkiye’de coğrafi işaret almış 2 kiraz (Akşehir Kirazı ve Salihli Kirazı) bulunsa da
piyasada Salihli Kirazı tanınmakta, Akşehir Kirazı ise tanınmamaktadır. Firmalar ise
araştırma bölgesinin kirazını daha çok Napolyon kirazı ve Afyon hatta Sultandağı
Kirazı ile bilmektedirler.
506

Resim 1. Konya-Akşehir Bölgesi ile Afyonkarahisar-Sultandağı Bölgesinden Kiraz Satış Görüntüleri

Coğrafi işareti önemli kılan unsurlardan biri, içinde barındırdığı anlam ve onun
bir kırsal kalkınma aracı olarak küreselleşen dünyada yerel hareketlerin teşvikini
sağlayan bir olgu olarak görülmesidir. Coğrafi işaretlerin yerelde ve dolayısıyla
kırsal kalkınmada sağladığı avantajlar 5 ana başlık altında toplanabilir (Wilson
vd. 1999, Treager 2003, Lopez ve Martin 2005, Treager vd. 2007, Kan ve Gülçubuk
2008).
a. Koruma aracı: Üreticilerin sahtecilikten dolayı haklarının gasp edilmesini
ve tüketicilerin ise aldatılmasının önüne geçen bir araç olarak kullanılabilir.
b. Pazarlama aracı: Ürünün pazardaki imajını, şöhretini ve profilini olumlu
yönde etkilemektedir.
c. Kırsal kalkınma aracı: Aretim için farklı bir yaklaşım olup, yerel işletmelerin
sürdürülebilirliğinin sağlanması, kültürel mirasın ve biyoçeşitliliğin korunması
amacı ile kullanılabilmektedir.
d. Ekonomik bir denge oluşturma aracı: Az gelişmiş ile gelişmiş alanlar
arasındaki ekonomik farklılığın giderilmesinde kullanılabilmektedir. Bunun
yanında korumanın devlet tarafından sağlanması üreticiler için daha az masraf
anlamına gelmektedir.
e. Bilgi aracı: Coğrafi işaretler üretici ile tüketici arasında bilginin ve kültürün
paylaşımını sağlayan önemli bir bilgi aracıdır. Özellikle tüketicilerin sadece
tükettikleri ürün hakkında değil bölgenin kültürü hakkında da bilgi sahibi
olmasına imkan vermektedir.
Bu nedenlerle coğrafi işaret sertifikasına sahip ürünlerin yerel/bölgesel
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kalkınmada önemli bir rol almaları beklenmektedir. Araştırma bölgesinde
görüşülen paydaşların coğrafi işaretten beklentileri şekil 3’de özetlenmiştir. Şekil
incelendiğinde araştırma bölgesinde coğrafi işaretten beklentiler, pazarlama
alanında iyileşme ve bölgesel ekonomiye katkı olarak belirtilmiştir. Pazarlama
alanında gelişme ve özellikle ihracat olanaklarının artması, fiyat artışı, pazar
marjı artışı, fiyat istikrarı ve kalite artışı gibi unsurlar bölgedeki paydaşların ana
beklentileridir.

coğrafi işaret konusunda yeterli bilgi sahibi olmadıkları belirlenmiştir. Bu da coğrafi
işaretin doğru algılanmadığının yada algının doğru stratejilere çevrilemediğinin
göstergesidir. Bu nedenle araştırma bölgesinde Akşehir Kirazı coğrafi işareti
konusunda yapılan SWOT analizi ile coğrafi işaret sisteminin bölgedeki genel
durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır. 2004 yılında araştırma bölgesinde
yetiştirilen 0900 Ziraat cinsi kirazlar için alınmış olan Akşehir Kirazı coğrafi işareti
bölge için en büyük güçlü yandır. İşaretin Akşehir İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından
alınmış olması tarım ile ilgili bölgedeki en yetkili kurumun olayı sahiplendiğinin
bir göstergesidir. Bölgede yetiştirilen Akşehir Kirazı coğrafi işaret tescili ile
araştırma bölgesinden kaynaklanan farklılıklara sahip olduğu kanıtlanmıştır.
Bölgede yetiştirilen kiraz gerek kalite, gerekse tat ve aroma bakımında aynı
cins diğer bölgelerde yetiştirilen kirazlara göre farklılıkları bulunmakta ve gerek
yurtiçi, gerekse yurtdışında tanınmaktadır. Bu yönü ile belirli bir şöhret ve ünü
bulunmaktadır (Çizelge 4.2).

Şekil 3. Araştırma Bölgesindeki Paydaşların Coğrafi İşaretten Beklentileri

Pazarlama ve bölgesel ekonominin yanı sıra, coğrafi işaretlerin yörenin ve
ürünün tanıtımına katkıda bulunması ve kırsal turizmde canlanmanın meydana
getirmesi, beklenilen etkilerdir. Özellikle uluslararası literatürler incelendiğinde,
coğrafi işaretlerin kırsal turizmde olumlu etkilerinin bulunduğu birçok araştırmacı
tarafından belirtilmiştir (Pacciari vd., 2001, Skuras 2004, Lopez ve Martini 2005,
Vandecandelaere vd. 2009,). Bölgede sadece kirazla değil, aynı zamanda tabiat
güzellikleri ve Nasreddin Hoca Türbesi’nin de bu bölgede bulunması turizmi
tetikleyici bir unsur olacaktır.
Coğrafi işaretlerin bir diğer özelliği ise isim koruması sağlamasıdır. Akşehir
Kirazı isminin tescillenmiş olması bu ismin başka bölgelerde izinsiz kullanılmasının
önüne geçecektir. Ayrıca isim koruması ve coğrafi işaret logolarının ürün satışında
kullanılması, tüketici üzerinde olumlu etki bırakacak ve üreticinin bu ürüne fazla
fiyat ödeme istekliliğini arttıracaktır. Bölgede ürün markalaşmasına da gidilmesi
Akşehir Kirazı pazarlama stratejisinin oluşturulması için olumlu bir adım olabilir.
Coğrafi işaret logosunun kullanılması, aynı zamanda bir kalite garanti unsuru
olması tüketiciyi koruma açısından da önem taşımaktadır (Şekil 3).
Coğrafi işaretin kullanılmış olması, araştırma bölgesinde kurumlar arası
iletişimin daha da güçlenmesi için bir fırsat niteliğinde olabilecektir. Bölgede
kiraz ile ilgili tarımsal kooperatifler, üretici birlikleri, tarım ilçe müdürlükleri, ziraat
odaları, belediye başkanlıkları gibi kurum ve kuruluşların arasındaki iletişimin
artması ve sağlanabilecek birliktelik, Akşehir Kirazı isminin korunması ve coğrafi
işaretin kullanımı için bir fırsat ortaya çıkaracaktır (Şekil 3).
Bölgede coğrafi işaretler konusunda beklentilerin yüksek olması beklentilerin
ne kadarının karşılandığı ile önem kazanmaktadır. Her şeyden önce bölgede
görüşülen üreticilerin sadece %48,46’sı Akşehir Kirazının coğrafi işaret aldığını
biliyorken, Araştırma bölgesinde görüşülen üreticilerin %75’inden fazlasının
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Araştırma bölgesinde coğrafi işaret kullanımı ile en zayıf nokta üretici
örgütlenmesi noktasındadır. Bölgede üretici örgütlenmesi istenen düzeyde
olmayıp coğrafi işaretin tescillendiği Afyonkarahisar ve Konya bölgelerinde isim
konusunda büyük bir anlaşmazlık söz konusudur. Bu anlaşmazlık kurumlar arası
iletişimin de yeterli olmaması ile daha da derinleşmekte ve bölgede coğrafi
işaret ile ilgili en zayıf yönleri oluşturmaktadır. Bir diğer zayıf yön ise kiraz ile ilgili
tüm paydaşların coğrafi işaret konusunda yeterince bilgiye sahip olmamalarıdır.
Buda coğrafin işaretin nasıl etkin kullanılacağı konusunun bilinmemesine neden
olmaktadır. Ayrıca üretici birliklerinin etkin olmaması ve pazarlama kanalı
konusunda yaşanan sıkıntılar araştırma bölgesinde coğrafi işaret tescili almış
“Akşehir Kirazı”nda fiyat farklılaşması oluşturmamaktadır (Çizelge 4.2).
Araştırma bölgesinde coğrafi işaretin sunacağı en büyük fırsat bölgede
coğrafi işarete dayalı ekonomik bir kalkınma modelinin oluşturulması ile bölge
ekonomisine kirazın katkısını artırmak olacaktır. Bu durum coğrafi işaret kullanımı
ile birlikte Akşehir Kirazı satış fiyatının yükselmesi ve kırsal turizm potansiyelini
artması ile mümkündür. Bölgesel ekonomik kalkınmanın yanı sıra coğrafi
işaretlerin özellikle örgütlenmeye katkısı büyük olacaktır. Coğrafi işaretin kullanımı
ile birlikte üretici örgütlenmesi daha etkin olacaktır. Ayrıca bölgede Akşehir Kirazı
adıyla bir coğrafi işaretin oluşu, bu olgunun tanıtım amacı ile kullanılarak ülkesel
düzeyde ilgi ve talep oluşturmak için büyük bir fırsat niteliğindedir. Ayrıca bölgede
Nasreddin Hoca ile ilgili bir turizm potansiyelinin oluşmuş olması, bu potansiyelin
Akşehir Kirazı ile perçinlenebilmesi ve ilerlemesi için bir fırsat oluşturmaktadır
(Çizelge 4.2).
Araştırma bölgesinde kiraz ile ilgili tehditleri iki kısımda inceleyebiliriz. Birincisi
çevresel, diğeri ise sosyal boyutudur. Akşehir Kirazı ismi bölgenin mikro klimasının
sunduğu bir avantajdır. Küresel ısınmanın bölgede oluşturabileceği riskler ve
buna bağlı olaraktan Akşehir Kirazı kalitesini bozulması çevresel tehditler arasına
girmektedir. Sosyal tehditler ise Akşehir Kirazı isminin Akşehir ve Sultandağı
bölgeleri arasında daha çok ihtilaflara neden olmasıdır. Bu ihtilaf ileride coğrafi
işaret tescilinin kaybedilmesine neden olabilir. Ayrıca firmaların coğrafi işaret
tescilini desteklememesi bu bölgedeki kirazın değerini bulamaması sorunu ile
karşı karşıya bırakabilir (Çizelge 4.2).
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Çizelge 2. Araştırma bölgesinde coğrafi işaret ile ilgili SWOT (GZFT) Analizi sonuçları

Coğrafi işaretlere bağlı Yerel Ekonomik Kalkınma (YEK) modelinin
oluşturulmasında coğrafi işaretin etkin olarak kullanılabilmesi için şekil 4’te
sunulan döngünün etkin bir şekilde işlemesi gerekmektedir. Burada coğrafi işaret
sisteminin oluşmasında ana noktada yerel paydaşlar bulunmaktadır. Coğrafi
işarete sahip ürünün arz ve değer zinciri üzerindeki paydaşlar belirlenmeli ve
rolleri ortaya konulmalıdır.

GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER

• Akşehir Kirazı adı altında 2004 yılında coğrafi
işaretin alınmış olunması,
• Kiraza karşı yurtiçi ve yurtdışı talebin yüksek
olması,
• Bölgede yetiştirilen kirazın aroma ve tat
bakımından diğer bölgelerdeki kirazlardan
farklı oluşu,
• Bölgede üretilen kirazın kaliteli olması,
• Kirazın iç piyasada tanınmış olması,
• Kiraz kültürünün oluşu ve bu kültürün her
yıl festival gibi çeşitli etkinlikler ile bölgenin
değişik yerlerinde paylaşılması

• Akşehir ve Sultandağı bölgesi üreticileri
arasında birliktelik konusundaki sıkıntılar,
• Akşehir ve Sultandağı bölgesi üreticileri
arasında Akşehir Kirazı isminden kaynaklanan
sıkıntılar ve anlaşmazlıklar,
• Kurumlar arası iletişim sıkıntısı,
• Kiraz üretiminin Türkiye’de pik döneme rastlaması nedeni ile diğer bölge kirazlarına göre
fiyatının düşük oluşu,
• Coğrafi işaretin nasıl kullanılacağının bilinmemesi,
• Bölgede Akşehir Kirazı isminden çok Napolyon
Kirazı isminin daha çok kullanılıyor olması,
Akşehir Kirazı isminin başka bölgelerde yeterince bilinmiyor olması.

FIRSATLAR

TEHDİTLER

• Coğrafi işaretin kırsal kalkınma aracı olarak
kullanılması sonucunda bölge ekonomisine
katkısının arttırılması,
• Akşehir Kirazının satış fiyatının yükselmesi
• Daha fazla reklam ve tanıtım ile bölgede kırsal
turizmin gelişmesi,
• Akşehir ve Sultandağı bölgesindeki üreticilerin
coğrafi işaretten beklentilerinin olması ve bu
işarete sahip çıkma isteklilikleri,
• Akşehir Kirazı isminin kullanılarak ihracat
potansiyelinin artması,
• Coğrafi işaretin kullanımının öğrenilmesi ile
birlikte yeni iş sahalarının kurulmaya başlaması,
• Coğrafi işaretin alınması ile birlikte daha kaliteli kiraz üretme istekliliğinin artması,
• Kirazda denetimin artması ile birlikte daha
bilinçli bir tarımın yapılması,
• Bölgede coğrafi işaretle birlikte organik kiraz
üretimi için girişimlerdeki artış,

• Araştırma bölgesinde mikroklimada meydana
gelebilecek bozulmaların kiraz kalitesine
olumsuz etkisi,
• Akşehir ve Sultandağı bölgesi kiraz üreticilerinin anlaşamaması nedeni ile coğrafi işaretin
kaybedilmesi,
• Firmaların coğrafi işaret kullanımını desteklememesi ve/veya engel olması,
• Coğrafi işaret nedeni ile monokültürün daha
fazla artması ve bunun çevre üzerinde olumsuz
etki oluşturması,
• Coğrafi işaret mekanizmasının işleyişini
denetleyen prosedürlerin üreticinin kabul
etmemesi ve coğrafi işaret kullanımının istenmemesi

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Kalkınma kavramının sadece büyüme ile ilişkilendirilemeyeceği, kavramın
içerisinde büyüme dışında birden fazla unsuru içerisinde barındırdığı bilinmektedir.
Bu unsurlardan sadece birini ekonomik kalkınma oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra
kalkınma kavramı fiziki, kültürel, sosyal ve siyasi kalkınma unsurlarını da içinde
barındırmaktadır. 1990’lı yıllardan sonra geleneksel kalkınma politikalarına karşı
olan güven azalması, yerel ekonomik kalkınma yaklaşımlarının popülaritesinin
artmasında etkili rol oynamıştır. Ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmede standart
bazı politika ve stratejileri benimseyen geleneksel yukarıdan-aşağıya kalkınma
yaklaşımlarının başarısız olmasının ardında pek çok neden vardır. Özellikle
yukarıdan aşağıya, yerel aktörleri ve alanı dikkate almayan sektörel yaklaşımlı
geleneksel kalkınma yaklaşımlarının yerini yerel inisiyatifli, yerel aktörlerin rol
oynadığı, alansal farklılıkları göz önüne yerel ekonomik kalkınma yaklaşımları
almaktadır. Bu yerel ekonomik kalkınma unsurları içerisinde coğrafi işaretler
önemli bir araç olabilmektedir.
Coğrafi işaretlerin ortaya çıkış sürecinde yerel kalkınmanın göz önüne alındığı
düşünüldüğünde, özellikle AB ülkelerinin çoğunda kullanılan bu sistem Türkiye
gibi yerel ürün potansiyeli zengin olan bir ülkede de rahatlıkla yerel kalkınma
aracı olarak kullanılabileceği olgusunu ortaya çıkarmaktadır. Türkiye’de coğrafi
işaret sistemi içerisinde coğrafi işaret almaya hak kazanmış Akşehir Kirazı da buna
bir örnektir.
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Şekil 4. Coğrafi işaretlerde ürünün menşeine dayalı olarak oluşturulan kalite-değer döngüsü
(Vandecandelaere vd.. 2009)

Şekil 4’te sunulan kalite-değer döngüsünde 5 farklı aşama bulunmaktadır.
Bunlardan birincisi ürünün ve bu ürünün üretilmesi için gerekli yerel kaynakların
tanımlanmasıdır. Ürünün ünü ve ürünün üretiminde yer alan spesifik yerel
kaynakların tanımlanması aslında ürünün ününün oluşmasında da etkili olan
faktörlerin hem üretici hem de tüketici tarafından farkındalığının oluşması
açısından da önemlidir. Bölgede Akşehir Kirazının tanımlanması ile ilgili kimyasal
analiz sonuçları bulunmasına rağmen üründe farklılık oluşturduğu düşünülen
fiziki etmenlerin (çevre, iklim, toprak, su vb.) bu farklılığı oluşturmadaki rollerin
yeterince açık olmaması Akşehir Kirazının diğer kirazlardan ayıran noktaları
belirlemede bir eksiklik olarak düşünülebilir. Bu nedenle fiziki etmenler ile ilgili
çalışmaların sonuçlarının ürünün tanımlanmasında ve tanıtımında önemli bir rolü
olacaktır.
Araştırma bölgesinde coğrafi işarete dayalı YEK stratejisi oluşturmak için
belirli bir ortamın olması gerekmektedir. Coğrafi işaretlerin bir bölge için YEK
aracı oluşturması için öncelikle ürünün belirli bir ününün olması gerekmektedir.
Akşehir Kirazı ile yapılan değerlendirmede gerek araştırma bölgesinde görüşülen
paydaşlar, gerekse ulusal ve uluslararası alanda yapılan literatür çalışmalarında
bu kirazın uluslararası ve ulusal olmaktan çok bölgesel bir üne sahip olduğu
söylenebilir. Akşehir Kirazının bölgesel bir üne sahip olması, fakat buna karşın
bölgeden alınan Akşehir Kirazının ihracata yönlendirilmesi coğrafi işaretin
YEK’da kullanılabilmesi için büyük bir tanıtım organizasyonuna ihtiyaç duyduğu
sonucunu ortaya çıkarmaktadır.
Kalite-değer döngüsünde 2. aşama ise kalifikasyondur. Coğrafi işaretlerin
en büyük özelliği işareti alan ürünün belirli bir üretim kodlarının olmasıdır.
Üreticiler belirlenen bu kodlara göre üretim yapmalı ve bunun sonucunda
belirli bir standart ve kaliteyi tüketiciyi garanti etmiş olmuş olmalıdır. Ayrıca
ürünün üretildiği bölgenin ürüne kattığı spesifik özellikler tüketiciye garanti
edilebilmelidir. Akşehir Kirazı ile ilgili bölgede oluşturulmuş herhangi bir kod planı
bulunmamaktadır. Coğrafi işaret alımı sırasında bahsedilen üretim kodları ise çok
yüzeysel kalmaktadır. Bu da coğrafi işaretin etkin kullanımını engellemektedir.
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Döngüdeki üçüncü unsur ise yerelde üretilen ürünün toplum içerisinde coğrafi
işaretin meydana getirdiği masraflarda dâhil olacak şekilde ücretlendirilmesidir.
İlave masraflar ve ürünün kendine has özelliği ve kalitesi de bir araya gelince
coğrafi işarete sahip olan ürünün diğer benzerlerine nazaran daha yüksek
fiyattan satılması beklenmektedir. Araştırma bölgesinde Akşehir Kirazı için coğrafi
işaretin oluşturduğu ilave bir masrafın olmaması ve ürünün kalitesinden ziyade
ürünün olgunlaşma tarihi ve arz talep kavramlarının fiyatı belirlemede aktif
rol oynaması Akşehir Kirazı fiyatının diğer kirazlara göre daha pahalı olmasını
veya farklı ücretlendirmesini sağlayacak bir durum oluşmamaktadır. Bölgede
üreticilerin Akşehir Kirazı fiyatını diğer bölgelerdeki 0900 Ziraat cinsi kirazların
fiyatları ile karşılaştırdığında üretimin pik noktada bölge kirazının çıkması nedeni
ile fiyatlar erkenci ve geççi dönemde çıkan 0900 Ziraat cinsi kirazlara göre düşük
seyretmektedir. Sahip olunan coğrafi işaretin etkin kullanılmamış olması üreticiye
ilave bir kazanç veya kirazın daha yüksek fiyatla satılmasını etkilememektedir.

Akşehir Kirazı Araştırması. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış DoktoraTezi),
Ankara.

Kalite değer döngüsünde dördüncü unsur ise yerel kaynakların tüm
sistem boyunca korunması, yenilenebilir olması ve güçlendirilmesi ve böylece
sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. Buradaki temel unsur üretimin ürüne spesifik
özellikleri katan yerel kaynaklarla dost şekilde yapılması ve sürdürülebilirliğin
sağlanması gerektiğidir. Bu nedenle coğrafi işaret sistemi tek başına bunu
sağlamada yeterli kalmayabilir. Sürdürülebilirliğin sağlanması ve çevre ile dost
tarım uygulamalarının bu sisteme dahil edilmesi sistemin başarısında etkili
faktörlerdendir.
Döngüdeki son aşama olan 5. aşama, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde
oluşan kamu politikalarının YEK sürecinde coğrafi işaretlerin pozitif katkılarının
sağlamada önemli bir rol oynadığıdır. Türkiye’de coğrafi işaretlerle ilgili yasal
düzenlemelerdeki eksiklikler, denetleme aşamasındaki zorluklar ve bu zorlukları
aşmada yeterli politikaların oluşturulmamış olması, yerel ürünler ve yerel ürünleri
koruma, yerel kalkınma unsurlarını teşvik etme gibi unsurların devletin stratejik
planlarında geçmesine rağmen uygulamadaki eksiklikler hem Türkiye’de genel
coğrafi işaret sisteminin işlemesinde hem de araştırma alanında Akşehir Kirazı için
YEK modelinin oluşmasında sıkıntılar ortaya çıkarmaktadır.

Kan M. ve Gülçubuk B. 2008. Kırsal Ekonominin Canlanmasında ve Yerel Sahiplenmede Coğrafi
İşaretler. VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi
Bölümü,25-27 Haziran 2008 Bursa.
Lopez, X.A.A. and Martin, B.G. 2005. Tourism and Quality Agro-Food Products: An OpportunityFor
The Spanish Countryside. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie – 2006, Vol. 97, No. 2, pp.
166–177.
Pacciani, A., Belletti, G., Marescotti, A. and Scaramuzzi, S.,2001. The Role of Typical Products
in Fostering Rural Development and The Effects of Regulation (EEC) 2081/92. 73rd Seminar of the
European Association of Agricultural Economists ANCONA, 28-30 JUNE 2001 Polıcy Experıences with
Rural Development in a Diversified Europe.
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Skuras, D. 2004; Economic Situation in Rural Europe in View of Rural DevelopmentProposals;
Department of Economics, University of Patras, Greece
Treager, A. 2003. From Stilton to Vimto: Using Food History to Re-think Typical Products in Rural
Development. Sociologia Ruralis, Vol 43, Number 2, April 2003, USA.
Treager, A., Filippo, A., Giovanni, B. and Marescotti, A. 2007. Regional foods and rural development:
The role of product qualification. Journal of Rural Studies, vol. 23(2007), pp.12-22.www.elseiver.com
Uçar, D. ve Dogru, A.Ö. 2005. CBS Projelerinin Planlaması ve SWOT Analizinin Yeri, TMMOBHarita ve
Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Bilimsel Teknik Kurultayı, Ankara.
Vandecandelaere, E., Arfini, F., Belletti, G. and Marescotti, A. 2009. Linking People, Places and
Products, A guide for promoting quality linked to geographical origin and sustainable Geographical
Indications, FAO, Italy.
Wilson, N. Vanittersum, K. and Fearne, A. 1999. Co-operation and co-ordination in the supply chain:
a comparison between the Jersey Royal and the Opperdoezer Ronde potato. The socio economics of
origin labelled products in agri-food supply chains : spatial, institutional and co ordination aspects (Le
Mans, 28-30 October 1999) 67th European Association of Agricultural Economics Seminar, pp. 95-102
Le Mans , France.
Yamane, T. 2001. Temel Örnekleme Yöntemleri (Çevirenler M. Akif Bakır, Esen Gürbüzsel, Celal
Aydın, Alptekin Esin), 8stanbul.

Sonuç olarak Akşehir Kirazı için oluşturulacak YEK stratejisinin sadece coğrafi
işaret sistemine bağlı olarak oluşturulması, sistemin kalite değer döngüsüne göre
çalışması ile yakından ilgilidir. Akşehir Kirazı coğrafi işareti bölgede oluşturulacak
YEK stratejisi için önemli bir araç olduğu muhakkaktır. Bu aracın kullanılmasında
temel şartların yerine getirilmesi ise YEK stratejisi oluşturmak için bir esastır.
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BÖLGESEL
KALKINMADA
İNOVASYON
SİSTEMLERİ
YAKLAŞIMI: KOP
BÖLGESİ ÜZERİNE BİR
İNCELEME

ÖZET
İnovasyon sistemleri özellikle geçtiğimiz son yirmi yıllık süreçte gerek akademik
çevrelerin gerekse de Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
gibi küresel çaptaki ortaklıkların ilgilerini yoğun şekilde üzerine çekmiştir. Bu
sistemler içerisinde tamamlayıcı bir alt sistem olan bölgesel inovasyon sistemleri;
belirli bir mekânsal birimde faaliyet gösteren, ekonomik olarak faydalı ve yeni
bilgi ve teknolojilerin üretimi, yayılımı ve kullanımı konusunda etkileşimlerde
bulunan çeşitli bileşenler ve aralarındaki ilişkilerden oluşan bir ağ yapılanması
olarak tanımlanabilmektedir. Bölge kavramının öneminin giderek arttığı bu
dönemde ise bu ağlar firma düzeyinde ve bölgesel bir perspektiften kalkınmayı
ve büyümeyi tetikleyen bir etken olarak görülmektedirler.
Bu çalışmanın amacı; Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illerinin oluşturduğu
KOP bölgesi için bölgesel inovasyon sistemleri içerisindeki bileşenler kapsamında
bir değerlendirme ortaya koymaktır. Bu amaçla İstatistiki Bölge Birimleri
Sınıflandırması Düzey 2 Bölgeleri içerisinden seçilen beş bölge ve KOP bölgesinin
bölgesel inovasyon performansları belirli bir girdi-çıktı mekanizması yardımıyla
karşılaştırılmıştır. Değerlendirme aşamasında homojen bir ölçütün ortaya konması
amacıyla söz konusu bileşenlere ait 45 gösterge normalizasyon yoluyla indeks
değerlerine dönüştürülmüş ve performans farkının en fazla olduğu bileşenler ayrı
ayrı ele alınarak çeşitli bölgesel politika önermeleri ortaya koyulmuştur.

Birol MERCAN*
Mustafa GÖMLEKSİZ

**

Anahtar Kelimeler: İnovasyon Sistemleri, Bölgesel Kalkınma ve Büyüme, KOP
Bölgesinde İnovasyon, Bölgesel İnovasyon İndeksi.

1.GİRİŞ
Geçtiğimiz yüzyıllar boyunca sürekli artan bilgi yaratımı ve teknolojideki kayda
değer gelişmeler ile birlikte “değişim” kavramı insan yaşamının vazgeçilmez bir
parçası olmuştur. Ekonomik, sosyal ve kültürel bağlamda adına sıkça rastlanılan
bu kavram aynı zamanda “yenilik” kavramıyla da birlikte anılmaktadır. İktisadi
açıdan yenilik, teknik bir ifadeyle “inovasyon” kavramı ise son yıllarda konuyla
ilgilenen iktisatçılar ve araştırmacılar tarafından farklı bir boyutta ele alınmıştır.
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KASIM

Schumpeterci çerçevede inovasyon; tüketicilerin daha önce karşılaşmadığı
yeni bir ürünün icadı, imalatçılar tarafından daha önce keşfedilmemiş ve bilimsel
olarak yeni olan bir üretim yönteminin bulunması, imalat dalları arasında daha
önceleri var olmayan bir alanda yeni bir piyasanın oluşumu, yeni hammadde
kaynakları ya da ara malların keşfi veya herhangi bir endüstride yeni örgütsel
oluşumların ortaya çıkması gibi birçok faaliyetten oluşmaktadır (Schumpeter,
1934: 66).

2013
KONYA

Yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş mal ve hizmetler şeklinde ortaya
çıkan inovasyonlar, bu faaliyetler ile birlikte geliştirilen yeni teknolojiler sayesinde
maliyetleri de azaltabildiğinden, inovasyon ve verimlilik arasında doğrusal bir
ilişkiden bahsedilebilir. Bu tür yeni teknolojilere adaptasyonun sağlanması
ise yeniliğe sistematik şekilde uyumlu bir çevrenin inşası ve yaratıcı fikirlerin
desteklenmesi ile mümkün olabilmektedir. Böyle bir çevre içerisinde yatay ve
dikey şekilde organize olmuş farklı bileşenler, bu bileşenler arasındaki mekânsal
ve sosyal nitelikteki yakınlıklar iktisadi olarak faydalı bilgilerin ortaya çıkışını
kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda, çoğu örtük şekilde ortaya çıkan bilginin
yayılımı da bu tür yakınlıkların var olduğu etkileşimli bir çevrede daha hızlı
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gerçekleşebilmekte, dolayısıyla böyle sistematik bir çevre öğrenme süreçlerinin
etkinliğini de arttırabilmektedir (Gömleksiz, 2012: 4).
Bu çalışmada, inovasyon sistemleri içerisinde var olan çeşitli bileşenler
kapsamında Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey 2
bölgelerinden seçilmiş 5 bölge ile KOP Bölgesinin karşılaştırmalı bir analizinin
ortaya konması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda bahsedilen bölgeler içerisinden
sanayisi ve altyapısı görece gelişmiş TR10 (İstanbul), TR31 (İzmir), T41 (Bursa,
Eskişehir, Bilecik), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR51 (Ankara)
bölgeleri ve Konya, Karaman, Aksaray, Niğde illerinin oluşturduğu KOP Bölgesi
inovasyon sistemleri içerisindeki 4 ana girdi ve 3 ana çıktı bileşeni kapsamında
değerlendirilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ulusal ve bölgesel inovasyon
sistemlerinin teorik temelleri açıklanmakta ve üçüncü bölümde ise inovasyon
sistemleriyle alakalı ortaya çıkan ampirik literatürde öne çıkan çalışmaların bir
özeti verilmektedir. Dördüncü bölümde, çalışmanın ampirik kısmını oluşturan
yöntem ve bu kapsamdaki indeks bileşenleri açıklanmakta olup, beşinci
bölümde elde edilen bulgulara yer verilmektedir. Çalışmanın altıncı bölümü,
benimsenen yaklaşım sonucu KOP Bölgesinin yenilikçi bileşenler çerçevesinde
bir değerlendirmesini içermektedir. Sonuç bölümünde ise yapılan değerlendirme
sonucu KOP Bölgesine ilişkin belirlenen stratejik politika odakları yer almaktadır.
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2.ULUSAL ve BÖLGESEL İNOVASYON SİSTEMLERİ YAKLAŞIMI
Temel ve uygulamalı araştırmalardan yeni ürün/süreç keşiflerine ve bunların
hayata geçirilmesine kadar devam eden inovasyon faaliyetleri doğrusal bir süreçte
gerçekleşmemektedirler. Tersine, bu süreçler karmaşık geri bildirim mekanizmaları
ve içerisinde bilim, teknoloji, öğrenme, üretim, politika ve talebi barındıran
etkileşimli ilişkilerden oluşmaktadır. Farklı kurumsal çevreler içerisinde faaliyet
gösteren bu faktörler arasındaki etkileşimler inovasyon süreçleri için önemlidir.
Bu çevresel aktörler, iktisadi amaçlar çerçevesinde bilgi yaratımı ve kullanımını
amaçlayan sistemlerin unsurlarıdır. İnovasyonlar da bu gibi sistemlerin içerisinde
ortaya çıkmaktadırlar. Böyle bir sistematik anlayışla ortaya çıkan “İnovasyon
Sistemleri” yaklaşımı temel olarak, ulusal ya da bölgesel bir ekonomide inovasyon
yaratma kabiliyetine sahip firmalar, üniversiteler, organizasyonlar, araştırma
enstitüleri ve kamu kurumları gibi aktörlerin bireysel performansları üzerine
değil, bu aktörlerin bir sistemin parçası olarak etkileşimleri üzerine kurulmuştur
(Edquist, 1997: 1-2; Andersson ve Karlsson, 2004: 8-9).
İnovasyon sistemleri yaklaşımı işletme ölçeğinde stratejik işbirliği ve AR-GE
faaliyetlerine uyumlu çeşitli firmalar, kamusal ölçekte yeniliği ve yaratıcı fikir
oluşumlarını destekleyen çeşitli kurum ve kuruluşlar ve toplumsal ölçekte ise
yeniliğe açık ve araştırmacı bireylerin oluşturduğu, nihai amacı iktisadi büyüme
ve kalkınmayı sağlamak olan ulusal veya bölgesel nitelikteki ağ yapılanmalarını
tanımlamaktadır (Gömleksiz, 2012). Böyle bir sistem aynı zamanda, sürekli şekilde
bilgi transferini sağlayan geri bildirim mekanizmaları ile şekillenmiş dinamik bir
sistemdir. İnovasyon sistemleri içerisindeki çeşitli unsurlar, öğrenme süreçleri
ve inovasyonu artırma çabalarında birbirlerini desteklemekte ya da tersi şekilde
gruplaşarak bu gibi süreçleri engellemektedirler. Böylece ortaya çıkan kümülatif
şekildeki nedensellikler, verimli ve verimsiz döngüler inovasyon sistem ve alt
sistemlerinin karakteristiklerini oluşturmaktadırlar (Lundvall, 1992: 2).

* Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, birolmercan@hotmail.com
**Arş. Gör., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi,mgomleksiz@outlook.com
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İnovasyon sistemleri kapsamında bölgesel düzeyde öne çıkan farklı bir çalışma
da yine Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisindeki 190 bölgenin analizinin yapıldığı ve
her iki yılda bir güncellenen Bölgesel İnovasyon Skorbordu (Regional Innovation
Scoreboard) çalışmasıdır. Son olarak 2012 yılı için 55 Düzey 1 ve 135 Düzey 2
bölgede gerçekleştirilen çalışmada İnovasyon Birliği Skorbordu’nda kullanılan
yönteme benzer bir çerçeve kullanılmış ve söz konusu bölgelerin inovasyon
performansları ayrı ayrı değerlendirilmiştir (European Commission, 2012).

Şekil 1: İnovasyon Sistemleri, Aktörler ve Bağlantılar

1990’lı yıllardan günümüze kadar geçen dönemde ulusal inovasyon
sistemlerine gösterilen ilginin yönü bölgesel inovasyon sistemleri yaklaşımına
doğru kaymıştır. Dolayısıyla bu dönemde bölge kavramı gerek teorik çerçevede
gerekse de yenilikçi uygulamaları içeren çeşitli politika tasarımlarında daha
merkezi bir rol üstlenmeye başlamıştır. (Andersson ve Karlsson, 2004; Doloreux
ve Parto, 2005: 134; Uyarra, 2007: 243; Uyarra, 2010, Gömleksiz, 2012). Ulusal
inovasyon sistemleri içerisinde bir alt sistem olan bölgesel inovasyon sistemleri,
mekânsal bağlamda firma ölçeği ve bölgesel bir perspektiften iktisadi büyümeyi
ve yeniliği tetikleyen bir etken olarak öne çıkmaktadır (Sternberg, 2000: 389).

3. LİTERATÜR
Literatürde inovasyon sistemleri kapsamında yenilikçi faaliyetlerin ve
ülkelerin/bölgelerin inovasyon kapasite ve performanslarının ölçümüne yönelik
bireysel ve örgütsel birçok çalışma bulunmaktadır. Söz konusu çalışmaların büyük
bir kısmında ulusal ve bölgesel düzeydeki inovasyon faaliyetleri sistemik bir girdiçıktı mekanizması bağlamında ele alınmış ve analizler için sistemi oluşturan farklı
bileşenlere ait çok sayıda iktisadi, beşeri ve yapısal değişkenler kullanılmıştır.
İlk olarak 2008-2009 dönemi için gerçekleştirilmiş ve 130 ülkeyi kapsayan
Global İnovasyon İndeksi (Global Innovation Index), ülkelerin inovasyona yönelik
faaliyetleri ile yenilikçi performanslarının değerlendirilmesini amaçlayan ve yıllık
olarak güncellenen uluslararası bir çalışmadır. Çalışmanın en yeni versiyonu olan
“Global İnovasyon İndeksi 2013: İnovasyonun Yerel Dinamikleri” (The Global
Innovation Index 2013: The Local Dynamics of Innovation) ulusal düzeyde
Türkiye’nin1 de bulunduğu 142 ekonomiyi içerisine alan ve bu ekonomileri 5 girdi
ve 2 çıktı bileşeni olmak üzere toplamda 7 ana bileşen yoluyla değerlendiren bir
indeks çalışması olarak öne çıkmaktadır. Bahsedilen bu ana bileşenler Kurumlar,
Beşeri Sermaye ve Araştırma, Altyapı, Piyasa Gelişmişliği, Firma Gelişmişliği, Bilgi
ve Teknoloji Çıktıları ve Yaratıcı Çıktılar olarak sıralanmaktadır (Cornell University,
INSEAD, WIPO, 2013).
İnovasyon Birliği Skorbordu (Innovation Union Scoreboard) Avrupa Birliği
İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü (Directorate General Enterprise and Industry)
tarafından gerçekleştirilmiş ve Avrupa Birliğine üye 27 ülke ile aday ülkeler Türkiye,
Hırvatistan ve Makedonya’yı içerisine alan bir diğer indeks çalışmasıdır. Söz
konusu çalışmanın yöntemsel çerçevesini “Mümkün Kılıcılar”, “Firma Faaliyetleri”
ve “Çıktılar” olmak üzere 3 ana bileşen altındaki 8 ana alt bileşen oluşturmaktadır.
Bu ana alt bileşenler ise İnsan Kaynakları, Açık Araştırma Sistemi, Finansal Destek,
Firma Yatırımları, Bağlantılar ve Girişimcilik, Fikri Varlıklar, Yenilikçiler ve Ekonomik
Etkiler olarak ayrılmışlardır (European Commission, 2013).
1 İlgili çalışmada Türkiye genel indeks puanına göre 68. sırada yer almaktadır.
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İnovasyon sistemleri kapsamında bireysel olarak ortaya konmuş birçok
çalışmadan da söz edilebilir. Porter ve Stern (2001), 75 ülkeyi kapsayan ve ulusal
düzeyde inovasyon kapasitelerinin ölçümünü amaçladıkları indeks çalışmasında,
uluslararası patent faaliyetleri (1999 - 2000) ile “inovasyon politikası”, “kümelenme
faaliyetleri”ve“yenilikçi bağlantılar”ana başlıkları altında yer alan çeşitli değişkenler
kullanılmıştır. Çalışmada ayrıca ele alınan bu değişkenler inovasyon kapasitesinin
oluşumunda açıklayıcı özelliklerinin görülebilmesi amacıyla regresyon analizine
tabi tutulmuş, bağımlı değişken olarak patent sayılarının kullanıldığı temel
modelin tahmini sonucu ele alınan 24 değişkenden 23’ü istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur. Bölgesel olarak nitelendirebilecek bir başka çalışmada Lenger
(2008)’e aittir. Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey 1 bölgelerini
içine alan bu çalışmada inovasyon performansının bir göstergesi olarak ele alınan
(Türk Patent Enstitüsü) patent başvuruları üzerinde devlet üniversiteleri, teknoloji
geliştirme bölgeleri/merkezleri, araştırma merkezleri ve bilimsel yayın sayılarının
etkilerinin incelenmiştir, Söz konusu değişkenlere ait ve 1998 - 2005 yılları arasını
kapsayan veri seti Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi (GMM) ile analize tabi
tutulmuştur. Tahmin sonucu elde edilen bulgularda, ele alınan bu değişkenlerin
her birinin ülkedeki bölgesel inovasyon performansı üzerinde pozitif ve önemli
birer rolünün olduğu ortaya konmuştur.
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Wonglimpiyarat (2010) Tayland genelinde yaptığı çalışmasında, ülke
genelindeki organizasyon, süreç, hizmet, ürün ve piyasa inovasyonlarına ilişkin
değişkenleri kullanarak genel bir inovasyon kapasitesi indeksi oluşturmuştur.
Çalışmada beşeri sermaye, altyapı ve inovasyon iklimi ana başlıkları altında
oluşturulan değişkenlere ait veriler anket yardımıyla toplanarak, 0 ile 4 puan
arası indeks değerlerine dönüştürülmüştür. Çalışmanın sonucunda elde edilen
2,3 puanlık (4 puan üzerinden) genel indeks değerine göre, ülkenin orta düzey
bir inovasyon kapasitesine sahip olduğu belirtilmiştir. Fritsch ve Slavtchev (2011)
ise bölgesel inovasyon etkinliklerinde ortaya çıkan farklılıkların analizine yönelik
yaptıkları çalışmada, Doğu ve Batı Almanya’da bulunan toplam 93 bölgeyi,
oluşturdukları bir bilgi üretim fonksiyonu çerçevesinde ele almışlardır. 1995
- 2000 yılları arası dönemi kapsayan analizde çıktı olarak ele alınan bölgesel
patent başvuruları üzerinde özel sektör AR-GE çalışanları, üniversite akademik
personeline ayrılan fonlar, araştırma enstitüleri, hizmetler sektöründeki istihdam,
ortalama istihdam, ulaşım, elektrik, optik ve ölçüm mühendisliği ve kimya
alanındaki istihdam sayıları gibi değişkenlerin olası etkileri incelenmiştir.

4.YÖNTEM
Çalışmanın analiz kısmının oluşturulmasında Global İnovasyon İndeksi,
İnovasyon Birliği Skorbordu ve Bölgesel İnovasyon Skorbordu çalışmalarında
kullanılan çerçevelerden yararlanılmıştır. Bu kapsamda ele alınan bölgelerin
inovasyona dönük faaliyetleri ve yenilikçi kapasiteleri basit bir girdi-çıktı
mekanizması ile ele alınmıştır. Sonuç olarak bölgesel inovasyon indeksini
oluşturan 4 ana girdi ve 3 ana çıktı bileşeni belirlenmiştir.
İndekslerin hesaplanmasında benimsenen temel yaklaşım; inovasyon
süreçlerinin sistematik bir ilişkiler ağı oluşturan belirli girdiler ve bu girdiler arası
etkileşimlerle şekillendiği varsayımıdır. Söz konusu bu bileşenler ve etkileşimler
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inovasyonların ve bu bağlamda toplumsal refaha yönelik bir takım faydalı
çıktıların oluşumuna zemin hazırlamaktadır (Gömleksiz, 2012:104).
4.1.İndeks Bileşenleri
Bölgesel inovasyon indekslerinin hesaplanmasında kullanılan ana girdi bileşenleri
“Beşeri Sermaye ve Araştırma”, “Altyapı ve Kültür”, “Piyasa Gelişimi” ve “İş Ortamı” olarak
sıralanmaktadır. Bu girdilerin bir sonucu olarak inovasyon çıktılarına ait ana çıktı
bileşenleri ise “Bilimsel Çıktılar”, “Yaratıcı Çıktılar” ve “Refah” şeklindedir.
İnovasyon indeksinde yer alan bu ana bileşenlerin altında 15 ana alt bileşen
yer almaktadır. Söz konusu bu ana alt bileşenler Eğitim, İşgücü, Araştırma, Bilgi ve
İletişim Teknolojileri, Ulaştırma, Enerji, Kültürel Faaliyetler, Girişimcilik, Rekabet,
Ticaret, Yatırım ve Teşvik, İnovasyon Çevresi, Yayınlar, Ticari Çıktılar ve Toplumsal
Refaha Katkı olarak sıralanmaktadır. Bu ana alt bileşenler ise kendilerini oluşturan
45 alt bileşene ait değişkenlerden meydana gelmektedir. Bölgesel inovasyon
indekslerinin oluşturulmasında kullanılan bu değişkenlere ait veriler en son
ulaşılabilir yıl esas alınarak toplanmıştır. Bu kapsamda veriler ağırlıklı olarak 2012
- 2013 yılları arası dönemi kapsamaktadır. Bahsedilen bileşenler ve değişkenlere
ait tanımlamalar Tablo-1’de verilmiştir.

Araştırma

(1)

Bilgi ve İletişim
Teknolojileri (BİT)
Kullanımı

Ulaştırma

Tablo 1: Bölgesel İnovasyon İndeksini Oluşturan Bileşenler ve Göstergeler

Kültürel
Faaliyetler

DEĞİŞKEN

VERİ
ULAŞIMI

EN SON
ULAŞILIR YIL

1.1. Mesleki ve Teknik Orta Öğretimde Net
Okullaşma Oranı

Var

2013

Girişimcilik

1.2. Mesleki ve Teknik Orta Öğretimde
Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Var

2013

1.3. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)
Başarı Ortalaması

Var

2013

1.4. Yükseköğretimde Öğretim Elemanı
Başına Düşen Öğrenci Sayısı (Ön Lisans +
Lisans + Y. Lisans + Doktora)

Var

2013

1.5. Toplam Nüfus İçinde 1000 Kişi Başına
Düşen Lise ve Dengi Meslek Okulu Mezunu
Sayısı

Var

2012

1.6. Toplam Nüfus İçinde 1000 Kişi Başına
Düşen Yükseköğretim Mezunu Sayısı (lisans
+ yüksek lisans + doktora)

Var

2012

1.7. Toplam İşgücü İçinde Meslek Lisesi ve
Yükseköğretim Mezunlarının Oranı

Var

2012

KAYNAK

1.BEŞERİ SERMAYE ve ARAŞTIRMA

Eğitim

İşgücü
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Milli Eğitim
Bakanlığı

ÖSYM

1.9. 1000 Kişi Başına Düşen Özel Sektör
AR-GE Personeli Sayısı2

Var

2012

2.1. 1000 Kişi Başına Düşen Sabit Geniş
Bant İnternet Abone Sayısı

Var

2012

2.2. 1000 Kişi Başına Düşen Mobil Geniş
Bant İnternet Abone Sayısı

Var

2012

2.3. 1000 Kişi Başına Düşen 3G Mobil
Telefon Abone Sayısı

Var

2012

2.4. Toplam İl ve Devlet Yolu Ağı İçinde
Bölünmüş Yol Oranı

Var

2013

Karayolları
Genel
Müdürlüğü

2.5. Toplam Yolcu Trafiği İçinde 1000 Kişi
Başına Düşen Uçak Trafiği (gelen + giden
yolcu / iç hat + dış hat)

Var

2013

Devlet Hava
Meydanları
İşletmesi

2.6. Kilometrekare Başına Düşen Toplam
Demiryolu Ana Hat Uzunluğu (km)

Var

2012

Türkiye
Cumhuriyeti
Devlet
Demiryolları

2.7. Sanayi İşletmesi Başına Düşen Elektrik
Tüketimi (MW)

Var

2011

Bilim, Sanayi
ve Teknoloji
Bakanlığı &
TÜİK

2.8. 1000 Kişi Başına Yenilenebilir Enerji
Üretimi (Rüzgâr + Hidrolik + Jeotermal +
Diğer / KW)

Var

2011

Enerji ve Tabii
Kaynaklar
Bakanlığı

2.9. Kişi Başına Gazete ve Dergi Yıllık Tiraj
Sayısı2

Var

2012

2.10. 1000 Kişi Başına Düşen Müze ve Ören
Yeri Ziyaretçi Sayısı

Var

2013

2.11. 1000 Kişi Başına Düşen Sinema ve
Tiyatro Seyirci Sayısı

Var

2011

2.12. 1000 Kişi Başına Düşen Halk
Kütüphanelerinden Yararlanma Sayısı

Var

2011

3.1. Toplam Girişimler İçerisinde İmalat
Sektörü Girişimlerinin Payı (%)

Var

2012

3.2.Toplam Girişimler İçerisinde Mesleki,
Bilimsel ve Teknik Girişimlerin Payı (%)

Var

2012

3.3.Toplam Girişimler İçerisinde Bilgi ve
İletişim Sektörü Girişimlerinin Payı (%)

Var

2012

3.4. 1000 Kişi Başına Kurulan Ticaret
Ünvanlı İşyeri Sayısı (Net = Kurulan –
Kapanan)

Var

2013

3.5.1000 Kişi Başına Kurulan Yabancı
Sermayeli Şirket Sermaye Miktarı (Anonim
+ Limited / TL)

Var

2013

3.6. Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi
Kuruluşu İçindeki Şirket Sayısı

Var

2012

İstanbul
Sanayi Odası

3.7. Kişi Başına İthalat (Dolar)

Var

2012

3.8. Kişi Başına İhracat (Dolar)

Var

2012

Ekonomi
Bakanlığı

4.1.1000 Kişi Başına Toplam İmalat, Enerji,
Ulaştırma ve Haberleşme Sektörleri Kamu
Yatırımları (TL)

Var

2013

4.2.1000 Kişi Başına Alınan Sabit Yatırım
Teşviki (TL)

Var

Bilim, Sanayi
ve Teknoloji
Bakanlığı

Bilgi
Teknolojileri
ve İletişim
Kurumu
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TÜİK
Kültür ve
Turizm
Bakanlığı

TÜİK

3.PİYASA GELİŞİMİ

İNOVASYON GİRDİLERİ
BİLEŞEN / ALT
BİLEŞEN

-

Enerji

(2)
Burada xi her bir alt bileşene ait bölgesel göstergeyi, xmaksilgili gösterge
setindeki en büyük değeri ve xmin ise yine aynı gösterge setindeki en küçük değeri
temsil etmektedir.

Yok

2.ALTYAPI ve KÜLTÜR

4.2.İndeks Değerlerinin Hesaplanması
Ele alınan bölgelere ait indeks değerlerinin hesaplanmasında genel bir
standartlaştırma işlemi olan normalizasyon yöntemi kullanılmıştır. Buna göre her
bir alt indeks ilgilenilen göstergeye ait performansın en düşük ve en yüksek olduğu
bölgelere göre 0 ile 1 puan arasında sıralanmaktadır. Burada eğer ilgilenilen veriler
ile göstergeye ait performans arası ilişki doğru orantılı ise pozitif normalizasyon
ve yine bu ilişki ters orantılı ise negatif normalizasyon ile hesaplama yapılmıştır.
Her bir göstergeye ait bölgesel taban puanın 0,1 olarak alındığı bu işlemler (1) ve
(2) numaralı eşitliklerle formüle edilebilir.

1.8. 1000 Kişi Başına Düşen Kamu Sektörü
AR-GE Personeli Sayısı

Rekabet

Ticaret

TÜİK

Türkiye
Odalar ve
Borsalar
Birliği

4.İŞ ORTAMI

Yatırım ve Teşvik
TÜİK

2013

Ekonomi
Bakanlığı

2 İlgili göstergelerin Aksaray ve Niğde illeri için hesaplanmasında TR71 bölgesine ait göstergelerden yararlanılmıştır.
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Yenilikçi Çevre

4.3. AR-GE Birimi Bulunan Sanayi İşletmesi
Oranı (%)

Var

2012

4.4. Bölgede Üniversite Başına Desteklenen
SAN-TEZ Projesi (Devlet + Vakıf )3

Var

2012

4.5. Bölgede 1000 Sanayi İşletmesi Başına
Düşen AR-GE Merkezi Sayısı

Var

2012

4.6. Bölgedeki Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Performans İndeksi Ortalaması

Var

2013

4.7. Ticari Sektör Tarafından Finanse Edilen
Dâhili Ar-Ge Harcaması2

Var

2010

4.8. Ticari Sektör Tarafından Finanse Edilen
Harici Ar-Ge Harcaması2

Var

2010

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

Bilim, Sanayi
ve Teknoloji
Bakanlığı

TÜİK VAM
Şekil 2: Bölgesel İnovasyon İndeksi Kapsamında KOP Bölgesi ve Seçilmiş Düzey 2 Bölgeleri

İNOVASYON ÇIKTILARI
BİLEŞEN / ALT
BİLEŞEN

DEĞİŞKEN

VERİ
ULAŞIMI

EN SON
ULAŞILIR YIL

5.1. Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin
Makale Puanı Ortalaması4

Var

2012

5.2. Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Atıf
Puanı Ortalaması4

Var

2012

5.3. Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin
Bilimsel Doküman Puanı Ortalaması4

Var

2012

6.1.1000 Kişi Başına Düşen Patent ve
Faydalı Model Tescil Sayısı

Var

2011-2012

6.2.1000 Kişi Başına Düşen Marka Tescil
Sayısı

Var

2011-2012

6.3.1000 Kişi Başına Düşen Endüstriyel
Tasarım Tescil Sayısı

Var

2011-2012

7.1. İşçi Başına Üretilen Gayri Safi Katma
Değer (Sanayi + Hizmetler / TL)2

Var

2010

7.2. Ana Harcama Gruplarına Göre Bölgesel
Satınalma Gücü Paritesi (Genel)2

Var

2012

KAYNAK

5.BİLİMSEL ÇIKTILAR

Yayınlar

URAP
Araştırma
Laboratuvarı

6.YARATICI ÇIKTILAR

Ticari Çıktılar

Türk Patent
Enstitüsü
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Analiz sonucu inovasyon girdi ve çıktı bileşenleri altındaki ana alt bileşenlerine
ait elde edilen bulgular sırasıyla Şekil 3 ve Şekil 4’te verilmiştir. Buna göre, inovasyon
girdileri içerisinde KOP Bölgesinin sahip olduğu en yüksek puanlar sırasıyla Piyasa
Gelişimi ile Altyapı ve Kültür ana bileşenleri kapsamında olduğu, yine görece en
düşük ana bileşen puanının ise Beşeri Sermaye ve Araştırma kategorisinde olduğu
söylenebilir. Genel itibariyle yine inovasyon girdileri içerisindeki ana bileşenler
kapsamında elde edilen en yüksek puanlar; Beşeri Sermaye ve Araştırma ile İş
Ortamı ana bileşenleri ana bileşeni için TR51 (Ankara) ve Altyapı ve Kültür ile
Piyasa Gelişimi ana bileşenleri için ise TR10 (İstanbul) bölgelerine aittir.
Şekil 4’te verilen inovasyon çıktılarına ait ana bileşen puanlarını incelediğimizde,
KOP Bölgesinin en yüksek puanları sırasıyla Bilimsel Çıktılar ve Yaratıcı Çıktılar
bileşenlerinde elde ettiği söylenebilir. Genel itibariyle ise, inovasyon çıktıları
çerçevesindeki ana bileşenler kapsamında elde edilen en yüksek puanlar Bilimsel
Çıktılar için TR51 (Ankara), Yaratıcı Çıktılar ve Refah Bileşenleri için TR10 (İstanbul)
bölgelerine aittir.

7.REFAH
Toplumsal Refaha
Katkı

TÜİK

İndekslerin hesaplanması aşamasında her bir ana alt bileşene ait indeks
puanları, ilgili ana alt bileşen altındaki alt bileşenlere ait indeks puanlarının
aritmetik ortalaması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bir başka deyişle, indeks
bileşenleri eşit şekilde ağırlıklandırılmıştır. Böylece, ana bileşenler de aynı şekilde
kapsadıkları ana alt bileşenlerin birer ortalaması ortaya çıkmakta ve sonuç olarak
bölgesel inovasyon indeksi de ana bileşenlerin aritmetik ortalamasını ifade
etmektedir.

5.BULGULAR

Şekil 3: İnovasyon Girdileri Kapsamında KOP Bölgesi ve Seçilmiş Düzey 2 Bölgeleri

Bölgesel inovasyon sistemleri içerisindeki bileşenler kapsamında KOP bölgesi
ile TR10 (İstanbul), TR31 (İzmir), TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik), TR42 (Kocaeli,
Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) ve TR51 (Ankara) bölgelerine ilişkin elde edilen
bulgular Şekil 2’de özetlenmiştir5.
Buna göre KOP Bölgesine ait genel girdi ve çıktı indekslerinin sırasıyla 0,23
ve 0,14 puan olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Ortaya çıkan bu tabloya,
inovasyon çıktılarının girdilerine oranı şeklinde tanımlanabilecek inovasyon
etkinliği çerçevesinde bakacak olursak, Şekil 2 üzerinde kesikli şekildeki doğrusal
eğilim çizgisinin altında kalan bölgeler etkinliğin görece düşük ve doğrusal
eğilim çizgisinin üzerinde kalan bölgeler ise inovasyon etkinliğinin görece yüksek
olduğu bölgeler olarak nitelendirilebilir.
2. İlgili göstergelerin Aksaray ve Niğde illeri için hesaplanmasında TR71 bölgesine ait göstergelerden yararlanılmıştır.
3. 2010 yılı ve öncesi kurulan üniversiteler hesaplamaya dâhil edilmiştir.
4. İlgili sıralamada yer alan üniversiteler hesaplamaya dâhil edilmiş olup, İstanbul için sıralamadaki ilk 15 üniversitenin puanları dikkate
alınmıştır.
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5. Analiz sonucu alt bileşenlere ait elde edilen bulguların tamamına çalışmanın Ek kısmında yer verilmiştir.
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Bölgesel inovasyon indeksi kapsamında elde edilen bu bulguları ana alt ve alt
bileşenler çerçevesinde irdelemek, inovasyon sistemleri içerisinde KOP Bölgesinin
bireysel performansını ortaya koymanın yanı sıra, bölgesel büyüme ve kalkınmada
öncelikli noktaların belirlenmesi aşamasında da faydalı olacaktır. Bu kapsamda,
çalışmada kullanılan seçilmiş Düzey 2 Bölgelerin farklı indeks bileşenlerindeki
performansları da KOP Bölgesinin yenilikçi kapasitesinin arttırılması konusunda
da bazı ipuçları verebilecektir.

6.BÖLGESEL İNOVASYON İNDEKSİ KAPSAMINDA KOP
BÖLGESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Günümüz dünyasında inovasyonların yaratılmasına ilişkin mekanizma ve
süreçlerin kapsamlı bir şekilde araştırılması gerekmektedir. Böyle bir araştırma
ise beşeri sermaye, kurumlar, altyapılar, yerel işgücü piyasaları ve örgütler
arası bilgi transferini sağlayan vasıtaların evrimini kapsamaktadır. Söz konusu
bu araştırmalarla özellikle yerel, ulusal ve küresel ölçekte inovasyona ilişkin
kaynaklarının belirlenmesi, bu kaynaklara ilişkin etkileşimlerin ortaya çıkarılması
ve mevcut bilginin firmalar ve kurumlar arası transfer hızını ve kapsamını etkileyen
faktörlerin belirlenmesine yönelik çabaları artırmak gereklidir (Asheim vd., 2011:
886).
İndeks çalışması sonucu elde edilen bulguların KOP Bölgesi ve ele alınan
5 Düzey 2 bölgesi çerçevesinde yer aldığı Şekil 5’te, söz konusu Düzey 2
bölgelerinin 15 ana alt indeks bileşenindeki ortalamaları ile KOP Bölgesinin
yenilikçi performansı karşılaştırılmıştır. Bu doğrultuda KOP bölgesinin Kültürel
Faaliyetler ana alt bileşeni kapsamında görece yüksek bir indeks puanına sahip
olduğu, Eğitim, Girişimcilik ve Rekabet ana alt bileşenleri kapsamında söz konusu
Düzey 2 ortalamasına yakın bir performans sergilediği söylenebilir. Böyle bir
karşılaştırmanın daha ayrıntılı bir şekilde yapılması, inovasyon sistemleri yaklaşımı
çerçevesinde KOP bölgesindeki çeşitli aktörler arası etkileşimlerin iyileştirilmesi,
yenilikçi ağ yapılanmalarının teşkili ve bir bütün olarak bölgesel büyüme ve
kalkınmanın sağlanması bakımından önem taşımaktadır.

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

(3)
(4)

Böyle bir yaklaşım aynı zamanda inovasyon sistemleri çerçevesinde görece
en gelişmiş 5 bölgenin bileşen performansları ortalaması ile KOP Bölgesine
ait bileşenler arasındaki açığın en büyük olduğu noktaların belirlenmesini
de amaçlamaktadır. Bir başka deyişle, ele alınan bu bölgelerdeki inovasyon
etkinliğinin görece yüksek olmasına zemin hazırlayan noktaların ortaya konması
ve bu doğrultuda KOP Bölgesindeki yenilikçi faaliyetler ile alakalı bir yol haritası
çizilmesi hedeflenmektedir.
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6.1.Kalkınmada Birincil Öncelikli Bileşenler
İndeks çalışması sonucu elde edilen bulgular kapsamında ele alınan 5 bölge
ortalaması temel alınarak yapılan sınıflama sonucu aşağıda yer alan ana alt girdi
bileşenleri kalkınmada birincil öncelikli girdi bileşenleri olarak belirlenmiştir.
-İşgücü: Ulusal ve bölgesel bir inovasyon politikası daima uzman işgücünün
yaratılması ve çekilmesini amaçlamalı, bu kapsamda üniversiteler ve araştırma
enstitüleri gibi bilgi tedarikçisi kurumları desteklemelidir. Ayrıca işgücüyle alakalı
olarak eğitime katılım oranı da inovasyon süreçlerinde gerekli olan uzmanlık
ve bilgi kapasitesinin bir ölçüsüdür. Buna kapsamda, ülke ve bölgelerin sahip
olduğu kalifiye işgücünün bir göstergesi olan üniversite mezunlarının yoğun
şekilde bulunduğu yerleşimlerde önemli bir eğitim farkı ön plana çıkmaktadır
(Andersson ve Karlsson, 2004: 19; Slaper vd., 2011: 38).
Elde edilen bulgularda KOP Bölgesine ait Eğitim ana alt bileşeni puanı Düzey
2 bölgeleri ortalamasına yakın bir seviyede olmasına rağmen, İşgücü bileşeni
puanı görece düşük bir düzeydedir. Bu durum genel olarak yükseköğretim ve
meslek liseleri mezunlarının oluşturduğu kalifiye işgücünün bölge dışına göçü
ile açıklanabilir. Dolayısıyla özel sektörün bölge içi ve bölge dışındaki bu tür
işgücünü çekmeye yönelik uygulamaların çeşitli politikalar ile desteklenmesi
faydalı olabilecektir.
-Araştırma: İnovasyon sistemlerinin temelini oluşturan dinamiklerden belki
de en önemlisi araştırma faaliyetleridir. Bu kapsamda özel sektör başta olmak
üzere kamu sektörü ile desteklenmiş bir araştırma altyapısı yenilikçi kapasitelerin
arttırılması ve ekonomik büyümenin sağlanması bakımından öncelik arz
etmektedir. Bölgesel düzeyde oluşturulacak sağlıklı bir araştırma altyapısı ise
bölgede bulunan araştırma merkezlerinin yanı sıra, bu faaliyetlerde yer alan
araştırma personelinin niteliği ve niceliği ile doğrudan ilişkilidir.

Şekil 5: Bölgesel İnovasyon İndeksi Kapsamında KOP Bölgesi ve Seçilmiş Düzey 2 Bölgelerin
Karşılaştırılması

Çalışmada KOP Bölgesinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesine ilişkin
kullanılan yöntemin temelini ele alınan 5 bölgenin girdi puanları ortalamaları
oluşturmaktadır. (3) ve (4) numaralı eşitliklerde gösterildiği üzere, KOP Bölgesinin
her bir ana alt girdi bileşenine ait puanlardan (
), ilgili indeksteki bölgeler
ortalamasının (
) %25’inin altında kalan girdi bileşenleri “Kalkınmada Birincil
Öncelikli Bileşenler” ve yine ilgili ana alt girdi indeks puanının %50 ile %25’i
arasındaki girdi puanlarına sahip bileşenler ise “Kalkınmada İkincil Öncelikli
Bileşenler” şeklinde sınıflandırılmıştır.
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KOP Bölgesine ait ilgili bileşeni oluşturan özel sektör araştırma personeli
yoğunluğu ele alınan Düzey 2 bölgelerinin oldukça altında bir seviyededir.
Bu doğrultuda gerek firma ölçeğinde gerekse de bölgesel düzeyde yenilikçi
avantajların elde edilmesi, KOP Bölgesindeki araştırmacı yoğunluğunun kamu
finansmanı ve özel sektör yoluyla arttırılması ile mümkün olabilecektir. Burada
değinilmesi gereken önemli bir nokta, tesadüfi olaylar sonucu ortaya çıkan yenilikçi
fikirlerin dahi ticari birer çıktı olarak teknolojik inovasyonlara dönüşmesinde
sistematik şekilde çalışan araştırma personellerine ihtiyaç duyulacağıdır.
-Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı: BİT altyapısının yanı sıra bu tür
teknolojilerin yaygın kullanımı faydalı bilgi ve enformasyonun paylaşımının
etkinliğini, çoğu fikir aşamasındaki inovasyonların ağ yapılanmaları içinde hızlı ve
zamanında paylaşımını ve toplumsal bağlamda yenilikçilik kültürünün gelişimini
olumlu yönde etkilemektedir. Bu kapsamda bölgesel düzeydeki sabit ve mobil
BİT uygulamalarının geliştirilerek bölge içi, bölgeler arası ve küresel düzeydeki
teknolojik gelişmelere kolaylıkla ulaşabilmesi ve bunların kullanımının teşvik
edilmesi önemlidir. Bugün dünya teknoloji devlerinden Dell şirketinin hayata
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geçirdiği “Fikir Fırtınası” (IdeaStorm) ve küresel düzeyde bir işletme zinciri olan
Starbucks’ın sunduğu “Starbucks Fikrim” (MyStarbucksIdea) gibi çevrimiçi fikir
havuzlarının oluşturulması ve özel sektörün bu tip uygulamalarda çeşitli kamu
fonlarıyla desteklenerek kamunun da böyle bir sürece entegre edilmesi yenilikçi bir
çevrenin oluşumuna katkı sağlayacaktır. Firma düzeyinde veya bireysel düzeydeki
mucitlerin yeni fikirlerini bölge içi / bölgeler arası diğer paydaşlarla paylaşımına
imkân veren böyle platformlar uzun dönemde yenilikçilik kapasitesinin
arttırılmasına da yardımcı olacaktır. Ayrıca bölgede faal olarak çalışan ve faaliyete
geçecek teknokentlere de büyük görev düşmektedir. Bu kapsamda teknokentler
içindeki firmaların ortak çalışmalarını özendirecek projeler de geliştirilmelidir.

-Yatırım ve Teşvik: İnovasyon sistemleri içerisinde önemli birer yere sahip
altyapılar kapsamında imalat, enerji, ulaştırma ve haberleşme altyapılarına yapılan
kamu yatırımları, inovasyon faaliyetlerinin belirli aşamalarında ortaya çıkabilecek
birtakım riskli süreçlerin en aza indirgenmesi, bölgesel rekabet edebilirliğin
teşkili ve etkin bir yenilikçi ağ yapılanmasını oluşturulması bakımından hayatidir.
Bu kapsamda iyi organize olmuş yenilikçi bölgesel ağlar kamu yatırımlarından
da görece daha büyük paylar alabileceğinden, inovasyon ve yatırımlar arasında
karşılıklı bir etkileşimden söz edilebilir. Yenilikçi faaliyetler çerçevesinde
teknoparklar ve inovasyon merkezleri gibi kilit bileşenlere yapılacak yatırımlar
da farklı tür ürün ve süreçlerin desteklenmesi ve bunu takiben oluşacak bölgesel
büyümede belirleyiciliğe sahiptirler.

-Ulaştırma: Bölgesel düzeydeki BİT ve ulaştırma altyapısı, enerji arzı ve buna
benzer diğer altyapılar bölgesel ekonomilerin iskeletini oluşturmaktadırlar. Bu
bileşenler fikirlerin, hizmetlerin ve malların üretimi ve mübadelesini artırmakla
beraber, artan verimlilik, etkinlik ve daha düşük işlem maliyetleri ile inovasyon
sistemlerini beslemektedirler (INSEAD, 2011: 11). KOP bölgesinin sahip olduğu
coğrafi avantajlar, bölgede bulunan yeni teknoloji mevcut yüksek hızlı tren ağının
genişletilmesi, toplam karayolu ağı içinde bölünmüş yol oranının arttırılması ve
havayolu taşımacılığı sektöründeki farklı ulusal ve uluslararası firmaların bölgeye
çekilmesi ile daha belirgin hale gelecektir. Özellikle bölgede bulunacak uluslararası
bir havaalanı yabancı yatırımın bölgeye çekilmesi ve ticari faaliyetlerde bölgenin
ilgileri üzerine çekmesi konusunda etkili olacaktır. Bu ilgi de bir bütün olarak
bölgeye dışarıdan bilgi akışını kolaylaştıracaktır.
-Ticaret: Günümüzde dünyadaki inovasyon devi bölgesel sanayi havzaları
ve yenilikçi kümeler refah kapsamında elde ettikleri faydaların çok büyük
bir kısmını uluslararası ticaretten sağlamaktadırlar. Değişen küresel rekabet
koşulları çerçevesinde bu tarz mekânsal birimler maliyet ve fiyat avantajından
çok, geliştirdikleri yeni ürün ve hizmetler ile küresel piyasalara tutunmaktadırlar.
Bu bağlamda KOP Bölgesinin sanayi karakteristiğine uygun ürün çeşidinin
iyileştirilmesi, kapsamlı AR-GE faaliyetleri ile yeni ürünlerin ulusal / uluslararası
pazarlara sürülmesi ve bölgede ağır sanayinin geliştirilerek doğrudan yabancı
yatırımların bölgeye çekilmesi bir refah vasıtası işlevi göreceği gibi, yenilikçi
faaliyetlerin finansmanını da sağlayacaktır. Özellikle bölgenin sanayindeki
stratejik sektörler olan gıda ürünleri, makine ve ekipman, pamuklu dokuma,
çimento, bitkisel ve hayvansal ürünler, otomotiv yan sanayi ve ana metal sanayi
sektörlerinin uluslararası ticarete entegre birer yapıya büründürülmesinde
bölgesel paydaşlara önemli görevler düşmektedir.
6.2.Kalkınmada İkincil Öncelikli Bileşenler
Çalışmada elde edilen bulgular ve benimsenen yaklaşım çerçevesinde
KOP Bölgesine ilişkin kalkınmada ikincil öncelikli girdi bileşenleri aşağıda
sıralanmışlardır.
-Enerji: Bölgesel düzeyde güvenli, verimli, yerel, kaynak çeşitliliği sağlanmış,
ucuz ve çevre dostu enerji arzı KOP Bölgesinde yer alan sanayi kuruluşlarının
üretimlerinde etkinliği ve bazı maliyet avantajlarını sağlamanın yanı sıra, uzun
vadede bölgesel katma değer üzerinde de önemli katkılar yaratacaktır. Nitekim
konuyla ilgili olarak TR52 Mevlana Kalkınma Ajansı ve TR71 Ahiler Kalkınma
Ajansı’nın hazırladıkları 2014-2023 Taslak Bölge Planlarında enerji verimliliği
uygulamalarının sanayi sektörü üzerine yoğunlaşması gerektiği, KOP bölgesine
ilişkin yenilenebilir enerji kaynaklarından özellikle güneş, rüzgâr, jeotermal
ve biyoenerji potansiyelinin önemli bir seviyede olduğu ve bu alandaki
yatırım ve teşviklerin arttırılacağı belirtilmiştir (MEVKA, 2013; AHİ-KA, 2013).
Bu kapsamda Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesindeki çalışmaların kısa
vadede tamamlanması, yabancı ve yerli büyük yatırımcıların bölgeye çekilmesini
ve bölgenin başta güneş enerjisi olmak üzere rüzgâr enerjisi ve termik enerji
sektörlerinde Türkiye’nin enerji üssü haline gelmesini sağlayacaktır.
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Kalkınmada birincil öncelik olarak kabul edilebilecek ve inovasyon
sistemlerinin nihai amacını teşkil eden refah seviyesinin arttırılması hususunda
bölgesel teşvikler önemli bir belirleyiciliğe sahiptir. Bu çerçevede yenilikçi fikirlerin
ekonomik fayda içeren birer çıktıya dönüştürülmesini sağlayan patentlere vurgu
yapmak gereklidir. Dolayısıyla bölgesel düzeyde çeşitli kamu fonları ve özel
sektör finansmanıyla sağlanacak patent teşvikleri de kalkınmanın sağlanabilmesi
bakımından önemlidir. Bölgesel olarak iyi konumlandırılmış bir teşvik sistemi
bölge içi firmalar ve bireysel mucitlerin AR-GE’ye dayalı yeni ürün ve süreç
keşiflerinde verimlilik ve motivasyonlarını arttırıcı bir çevrenin oluşumuna da
önemli katkılar sağlayacaktır.
-Yenilikçi Çevre: Bölgesel düzeydeki firmalar değişen rekabet koşullarında
piyasa talebine cevap verebilmek amacıyla teknoloji transferi, işgücünün eğitimi,
inovasyonların finansmanı ve yönetim danışmanlığı gibi pek çok stratejik girdide
birtakım avantajlar sağlamak amacıyla bölgesel ağlara yönelme eğilimindedirler.
Bu ağları kapsayan bölgesel bir çevrede firmalar çeşitli belirsizlikleri ve maliyetleri
indirgeyebileceklerinden böyle bir çevre bilgi ve inovasyonun doğduğu ve
geliştiği bir yer, üretim faaliyetlerinin firma düzeyinde içselleştirilmesi için bir
başlangıç noktası ve stratejik kaynaklar sunan dinamik bir mekânsal birim olarak
değerlendirilebilir (Çetin, 2004: 37). Özellikle AR-GE merkezleri ve teknoloji
geliştirme bölgeleri gibi bölgesel aktörler ve bunların performansları sürdürülebilir
yenilikçi bir çevrenin inşasında önemli birer rol oynamaktadır. Bu bağlamda ülke
genelinde 2013 yılı itibariyle faal olarak çalışan 142 AR-GE merkezinden6 2’ine
sahip olan KOP bölgesinde bölgenin potansiyeline paralel olarak bu sayının
arttırılması ve Niğde Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kısa dönemde
faaliyete geçirilmesi önemlidir.
KOP Bölgesinde yenilikçi bir çevrenin inşasıyla alakalı olarak bölgede yapımına
devam edilen Konya Bilim Merkezine de önemli roller düşmektedir. Bu kapsamda
Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezine sahip olacak Konya ve dolayısıyla
KOP Bölgesi, bölge içi ve bölge dışı katılımlarla araştırmacıların birikimlerini
paylaşacağı ve yeni fikirlerin üretilmesine olanak sağlayacak bir bilim üssü haline
gelecektir. Ayrıca bölgede inovasyon performansının arttırılması ve yenilikçi bir
dinamizmin yakalanması fikriyle ortaya çıkan Konya Bölgesel İnovasyon Merkezi
projesi de bölgesel potansiyelin harekete geçirilmesinde büyük katkı sağlayacaktır.
Kısa ve uzun vadede merkez paydaşları ile ortak inovasyon projeleri hazırlanması,
firma düzeyinde eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması, inovasyona
yönelik çeşitli bilimsel faaliyetlerin düzenlenmesi ve Enerji Mükemmeliyet Merkezi
altyapı kurulum çalışmalarına ev sahipliği yapması planlanan bu projenin hayata
geçirilmesi de yenilikçi bir çevrenin inşasında önemli bir adım olacaktır7.
Bölgede kamu sektörüne nazaran firma düzeyinde AR-GE birimlerinin
ve dolayısıyla AR-GE harcamalarının yoğunlaştırılması yenilikçi faaliyetlerin
6 Detaylı bilgi için bakınız; (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2013).
7 Proje ile ilgili bilgiler “Konya Bölgesel İnovasyon Merkezi Projesi” kapsamında Konya Sanayi Odasının 2013 yılında gerçekleştirdiği
sunumdan alınmıştır.
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etkinliğini olumlu yönde etkileyebilecektir8. Bu kapsamda oluşturulmuş Sanayi
Tezleri Programının (SAN-TEZ) bölgesel düzeydeki paydaşları daha sık bir araya
getirecek şekilde teşvik edilmesi bir bütün olarak yenilikçi faaliyetlerin gelişimini
hızlandıracaktır.

rüzgâr, jeotermal ve biyoenerji potansiyelinin önemli bir seviyede olduğu
dikkate alınarak bölgenin enerji mükemmeliyet merkezi haline getirilmesi
kapsamındaki çalışmaların hızlandırılması. Bu kapsamda Karapınar Enerji İhtisas
Endüstri Bölgesine yerli ve yabancı yatırımcıların çekilebilmesine yönelik tanıtım
faaliyetlerinin arttırılması.

SONUÇ
Bu çalışmada KOP Bölgesinde iktisadi büyümenin sürdürülebilirliği ve
kalkınmanın sağlanması amacına yönelik olarak inovasyon sistemleri ekseninde
bir yol haritası çizilmesi amaçlanmıştır. Bu sistemler içerisindeki girdiler
kapsamında önceliği vurgulanan bileşenlerin birtakım yenilikçi çıktıların
oluşumuna zemin hazırladığı son zamanlarda ortaya konan çeşitli ampirik
çalışmalar ile vurgulanmıştır.
Çalışmada kullanılan yöntem ile yenilikçilik performansı görece en yüksek 5
Düzey 2 bölgesinin sahip olduğu ortalamalar ile KOP bölgesinin performansı,
bölgesel inovasyon indeksi değerleri arasındaki farkının en yüksek olduğu
bileşenler belirlenerek yapılmıştır. Çalışmanın altıncı bölümünde yer alan bu
değerlendirme sonucu KOP Bölgesine ilişkin kalkınmada öncelikli 12 stratejik
odak noktası belirlenmiştir. Söz konusu bu noktalar aşağıda sıralanmıştır.
1. Bölge içindeki yükseköğretim ve meslek liseleri mezunlarının oluşturduğu
nitelikli işgücünü bölgede tutacak ve işgücü talep uyuşmazlıklarını çözecek
uygulamaların hayata geçirilmesi. Bu kapsamda Uzmanlaşmış Meslek Edindirme
Merkezleri Projesi (UMEM) Beceri’10 gibi uzman işgücünün eğitimi ve bölgeye
çekilmesine yönelik projelerden işgücü talep ve arz edenlerin daha etkin bir
şekilde faydalanmasını sağlamak.
2. Bölge içi mevcut ve potansiyel araştırmacılara etkileşimli inovasyon süreçleri
ve proje döngü yönetimiyle alakalı seminerler ve eğitimlerin daha sık aralıklarla
düzenlenmesi ve böyle faaliyetlere katılımda gerekli finansmanın sağlanarak
araştırmacıların teşvik edilmesi.
3. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımını kamu ve sivil toplum
öncülüğündeki çeşitli çevrimiçi uygulamalarla arttırmak. Özellikle işletme
yönetimi, bilişim ve haberleşme alanlarında enformasyon okur-yazarlığının
geliştirilmesine yönelik eğitimlerin düzenlenerek bilginin etkin ve verimli şekilde
kullanımını sağlamak.
4. KOP bölgesinde toplumun her kesiminden paydaşların birikimlerinin
ve yenilikçi fikirlerinin transferinin sağlanabileceği çevrimiçi fikir havuzlarının
oluşturulmasını ve kullanılmasını teşvik etmek. Bu kapsamda bölgedeki çeşitli
firmalara danışmanlık hizmetlerinin sağlanması.
5. Bölgenin sahip olduğu sanayi ve turizm potansiyeli ile doğrudan yabancı
yatırımların bölgeye çekilmesi kapsamında Konya havaalanının uluslararası bir
niteliği kavuşturulması için girişimlerin arttırılması.
6. Bölgedeki stratejik sektörler olan gıda ürünleri, makine ve ekipman,
pamuklu dokuma, çimento, bitkisel ve hayvansal ürünler, otomotiv yan
sanayi ve ana metal sanayi sektörlerinin uluslararası ticarete entegre birer
yapıya büründürülmesi amacıyla devlet teşvikleri bünyesindeki yurt dışı pazar
araştırma, ihracat amaçlı yurt dışı iş gezisi katılım ve markaya yönlendirme gibi
destek programlarına katılımın yaygınlaştırılması. Bu kapsamdaki bilgilendirme
toplantılarının arttırılması.
7. KOP bölgesine ilişkin yenilenebilir enerji kaynaklarından özellikle güneş,
8 Kamu sektörü AR-GE yatırımları kamusal bilim tabanını desteklemeye yönelik olup, kamu malı argümanı çerçevesinde politik
müdahaleleri de doğurabileceğinden klasik bir piyasa başarısızlığına da işaret edebilecektir. Bu durumda oluşacak belirsizlikler, negatif
dışsallıklar ve dağınık bilgiden dolayı AR-GE ve teknoloji yatırımları zarar görecek ve firmalar bu tür araştırmalardan tam manasıyla
yararlanamadığından temel araştırma faaliyetlerine yetersiz bir yatırım eğilimi göstereceklerdir. Dolayısıyla “kamu sektörü temel
araştırma faaliyetlerine kaynak sağlamalıdır” şeklinde bir argüman geliştirilebilir. Bu şekilde, kamu sektörü tarafından desteklenen
araştırma faaliyetleri firmalara çeşitli faydalar sağlayabilecektir (Howells, 2005:1227).
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8. Yatırım ve teşvikler kapsamında özellikle bölgede faaliyet gösteren
yenilikçi firmalara AR-GE ve patent teşviklerinin arttırılması. Bu kapsamda farklı
teknolojilere sahip firmaların ekonomik faydayı arttıracak şekilde bu teknolojileri
birleştirerek paket halinde lisanslayabilmelerine olanak sağlayan patent (teknoloji)
havuzlarının teşkili ve desteklenmesi.
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9. Bölgede yenilikçi bir çevrenin inşası için AR-GE merkezi bulunan işletme
sayısının orta vadede ele alınan düzey 2 bölgeleri ortalaması olan 23’e çıkarılması.
10. Bölgede SAN-TEZ programından yararlanan paydaşların arttırılmasına
yönelik olarak alanında uzman akademisyenler ve sanayicilerin oluşturacağı bir
özel ihtisas komisyonu kurulması ve program muhataplarının ortak bir paydada
birleştirilmesi.
11. AR-GE merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerine ek olarak bölgesel
yenilikçi dinamizmin arttırılması amacıyla Konya Bölgesel İnovasyon Merkezi
projesinin orta vadede tamamlanması. Bu kapsamda Niğde Üniversitesi Teknoloji
Geliştirme Bölgesinin kısa dönemde faaliyete geçirilmesi.
12. Bölgede bebeklik aşamasındaki devlet ve vakıf üniversitelerinin bilimsel
yayın tabanını güçlendirmek amacıyla gerek YÖK ve TÜBİTAK gerekse de
bölgedeki Sanayi Odaları ve Kalkınma Ajansları gibi aktörler nezdinde bölgesel
teşviklerin arttırılması için çalışmaların yapılması.
İnovasyon sistemleri yaklaşımı çerçevesindeki birçok bileşene ait göstergelere
bölgesel düzeyde ulaşılamaması çalışmanın oluşturulması aşamasında karşılaşılan
zorluklardan biri olmuştur. Buna sebep olarak Türkiye’de hali hazırdaki teknoloji ve
inovasyon veritabanlarının henüz yeni olması gösterilebilir. Bu haliyle çalışmanın
KOP Bölgesinde oluşturulacak bölgesel politikalara önemli katkılar sağlaması
beklenmektedir.
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ÖZET
Geçmişten günümüze bölgelerin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda
gelişimlerinde farklılık gösterdikleri görülmektedir. Bu değişimin sebep ve
sonuçlarının ortaya konulmasında geçmiş bilgi ve belgelerden faydalanılarak
bu bölgelerin gelecek kalkınma projeksiyonlarının belirlenmesi gerekmektedir.
Bölgesel anlamda kalkınmanın sağlanabilmesi amacıyla belge ve bilgilerin
kullanılması; bölgesel kalkınmada tarihi ve edebi metinlerden de faydalanılması
bölgenin sosyo-kültürel ve ekonomik gelişimine ışık tutacaktır. Alanyazın
incelendiğinde bölgesel kalkınmaya işletme bilimi çerçevesinde bakılmış,
tarih ve edebiyat kaynakları disiplinlerarası bilgi yetersizliği ve disiplinlerarası
ilişkilerin kurulamamasından dolayı eksik kalmıştır. Bu çalışma ile alanyazındaki
bu boşluğu doldurmak ve elde edilen veriler ışığında bölgesel kalkınmaya tarihi
dokümanlardan hareketle olumlu katkılar sağlamak amaçlanmıştır. Bu amaçtan
hareketle araştırmanın temel problemi tarihi ve edebi metinlerin bölgesel kalkınma
için nasıl kullanılacağı sorusuna cevap aramaktır. Bu bakımdan araştırma temel
bir araştırma olup tarama modelinden faydalanılmıştır. Araştırmanın sınırlılığı ise
dokümanların tamamının incelenmeyip yol göstermesi bakımından belli başlı
arşiv ve edebi kaynakların kullanılmasıdır. Dokümanların incelenmesi sonucu
tarihi ve edebi değerlerin bölgelerin kalkınmasında önemli rollerinin olacağı
rahatlıkla söylenebilecektir. Geçmişin bazı değerlerinin ve organizasyonlarının
günümüzde aynen veya başka bir fikre kaynak olması bakımından pratik faydası
beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma, Tarihi Belgeler, Edebi Metinler.

1. GİRİŞ
Bölgesel Kalkınma, genel olarak sosyal kültürel ve ekonomik olarak birbirleri
ile ilişki içinde ve etkileşim içinde bulunan insanların; sosyal, kültürel ekonomik
ve siyasi alanlarda egemen olacakları imkânların sağlanması ve bölge halkının
yaşamlarının sürdürülebilirliğinin topyekûn iyileşmesini hedefleyen bir süreç
olarak nitelendirilebilir (Ildırar, 2004: 16). Bölgesel kalkınma için gerekli olan
üç önemli unsurdan bahsedilebilir. Bunlar doğal kaynaklar, yerel güçler, tarihi
ve kültürel miras biçiminde ifade edilebilir. Dolayısıyla bu üç unsurun bir
araya getirilmesi ile bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilebileceği ve bölgenin
bulunduğu coğrafyada fark yaratabileceği söylenebilir.
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Bölgesel kalkınmanın son zamanların en dikkat çekici konularından biri
olduğu aşikârdır. En temel anlamda ülkelerin kalkınması bölgelerin kalkınmasına
bağlıdır ve bu bakımdan üzerinde önemle durulmaktadır. Konunun üzerinde
sıkça durulmasına rağmen fikir vermesi açısından eski kaynakların bölgesel
kalkınma için kullanımı alanyazında çalışılmamıştır. Bunun en büyük nedenleri
disiplinlerarası ilişkinin kurulmamasıdır. Neticede böyle hayati bir meselede bütün
ihtimalleri hesaba katmamak yöneticilerin zamanlarını boşa harcamalarına veya
gereksiz yatırımlara sebebiyet vermesi muhtemeldir. Bu çalışma ile alanyazındaki
bu boşluğu doldurmak ve elde edilen veriler ışığında bölgesel kalkınmaya tarihi
ve edebi dokümanlardan hareketle olumlu katkılar sağlamak amaçlanmıştır.
Bu amaçtan hareketle araştırmanın temel problemi tarihi ve edebi metinlerin
bölgesel kalkınma için nasıl kullanılacağı sorusuna cevap aramaktır.
Bölgesel gücün oluşturulmasında; yaşayan topluma bulundukları bölgenin
tarihi ve kültürel mirasının anlatılabilmesi ve geçmişin yaşanmışlığından bugüne
dersler ve tecrübeler aktarılabilmesinde tarihi ve edebi metinlerden faydalanmak
gerekliliği ortadadır. Türkiye; geçmiş kökleri sağlam büyük imparatorluklar
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ve devletlerin mirasını içinde barındıran bir ülke olarak bölgesel kalkınmada
geçmişinin zenginliğini kullanabilecek en şanslı ülkelerin başında gelmektedir.

araştırmaların amacı var olan bilgilere yenilerini katmaktır (Karasar, 2013: 24).
Araştırmada tarihi belgeler ve edebi metinlerden sıkça örnekler sunularak
bölgesel kalkınmaya yeni bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda
daha önce Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden temin edilen orijinal belgeler ve
bir sahaftan temin edilen daha önce yayınlanmamış Ta’lîm-i Kıraat kitabı içerik
analizine tabi tutulmuştur. Bunun dışında çalışmanın oluşturulmasında fikir
vermesi açısından araştırma eserlerinden de veriler alınmıştır.

Türkiye’de bölgesel olarak tarihi ve edebi metinlerden faydalanmak sureti ile
geçmiş bölgesel yapı incelenerek bölgenin toplumsal yapısına uygun ihtiyaçları,
toplumsal inançları, yetenekleri, etkinlikleri, pazar oluşumları veya bu pazarların
önemini yitirmesi, stratejik önemi, jeopolitik konumu vb. özellikleri irdelenerek
elde edilen bilgi ve belgeler yolu ile yerel ve bölgesel kalkınma dinamikleri
harekete geçirilerek bölgelerin rekabet gücü ve ulusal kalkınmaya olan katkısı
artırılabilir, bölgelerarası gelişmişlik farkının azaltılması sağlanabilir.
1.1. Amaç ve Önem
Bu çalışmanın temel amacı, tarihi ve edebi dokümanlardan yararlanarak
bölgesel kalkınmaya yönelik farklı bir bakış açısı geliştirebilmektir. Başka bir
deyişle bu çalışmada, tarihi ve edebi metinlerin bölgesel kalkınma için nasıl
kullanılacağı temel sorusuna yanıt aranmıştır. Çalışmada bölgesel kalkınma
daha çok Aksaray, Konya, Karaman, Niğde şehirleri çerçevesinde ele alınmış ve
dokümanların tamamı yerine, yol göstermesi bakımından önemli olan belli başlı
arşiv ve edebi kaynaklar kullanılmıştır.
Disiplinler arası bir anlayışı esas alan bu başlangıç niteliğindeki çalışmanın yerel
yöneticilere ve kalkınma ajansları gibi bölgesel kalkınmada önemli işlevi olan özel
kurumlara ve kamu kurumlarına önemli fikirler sağlayabileceği düşünülmektedir.
Ayrıca çalışmanın kavramsal açıdan alanyazına katkı sağlayıcı bir nitelik taşıdığı
da söylenebilir.
Çalışmada, bölgesel kalkınmada örnek olarak alınan Aksaray ve Konya
bölgesi geçmişte Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan önemli bir yol üzerinde
kurulu bulunmaktadır. Anadolu’da kurulan farklı devletlerin merkezinde bulunan
bu bölgelerde toplumun refah seviyesini artıracak ve bölgede toplumsal gelir
eşitsizliğini önleyen kurumlar olan vakıflar da bulunmaktadır. Aynı zamanda
Aksaray ve bölgesinin geçmişte belirli dönemlerde ekonomik bir pazar olarak
cazibe merkezi olduğu da görülmektedir. Örneğin geçmişte ipek yolunun bir
üssü olan bu bölgede istihdamın yüksek olduğu fakat ipek yolunun deniz yolu
ile Avrupa Asya hattının çizildiği dönemle birlikte güncelliğini kaybetmesi bu
bölgenin ekonomik bölge olma özelliğini zayıflatmış ve ardı sıra gelen istihdam
sorunu ile birlikte bölge eski gücünü kaybetmiştir. Bu şekilde başka bölgelere
doğru nüfus göçünün de olduğu görülmektedir.
Bu amaçla çalışmada bölgelerin geçmiş toplumsal sistemlerinin incelenerek
bunlara göre ekonomik kalkınma stratejilerinin ve raporlarının tatbik edilebileceği
veyahut bu stratejiler belirlenirken bölgenin tarihi yapısından ve kurulan
sistemlerin uyumlarından yararlanılarak da süreçlerin belirlenebileceği üzerine
örnekler verilmiştir.
Türkiye’nin ülke olarak kalkınması bölgesel anlamda kalkınması ile birlikte
mümkün olabilecektir. Bölgesel kalkınma politikaların ve stratejileri belirlenirken
sadece günümüz koşulları değil aynı zamanda bu bölgelerde yaşayan toplumun
üzerinde imkânları dâhilinde değil bu bölge ve bu bölgede yaşayan insanının
geçmiş yaşam standartları ve süreçleri de araştırılarak belirlenmesi gerekmektedir.
Bu açıdan ele alınarak yeniden bir değerlendirme yapıldığında bölgesel kalkınma
üzerine plan ve strateji belirlerken bu bölgeler günümüz koşulları içinde bir alan
olarak kalmayacak geçmişin bıraktığı izler ve yaşanmışlığının verdiği miras ile
elde edilecek kaynak ve bilgiler sayesinde sosyo-ekonomik anlamda en optimum
faydayı sağlamak mümkün olabilecektir.

2. YÖNTEM
Çalışma, temel bir araştırma olup tarama modeli kullanılmıştır. Temel
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3. BULGULAR VE YORUM
Araştırmanın amacına uygun olarak bulgular iki aşamada incelenmiştir.
İlk olarak tarihi dokümanlar ve bölgesel kalkınmada nasıl kullanılacağı kaynaklar
ışığında açıklanırken diğer kısımda bölgesel kalkınmada edebi kaynakların
bölgesel kalkınmadaki önemi açıklanmaya çalışılmıştır.
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3.1. Tarihi ve Edebi Dokümanlardan Faydalanma
Tarih, bir milletin, bir kurumun veya bir yapının geçmişi hakkında insanlara
önemli bilgiler veren bir bilimdir. Bu bakımdan tarihin diğer bilimlerle ilgisini
kurmak diğer bilimlere göre daha kolaydır. Bölgesel kalkınma olgusu çok geniş
bir konu olup çalışmanın bu bölümünde belli başlı tarihi dokümanların bölgesel
kalkınmaya katkısı incelenecektir.
3.1.1. Arşiv Belgelerinden Faydalanma
Arşiv belgeleri bir toplumun hafızasıdır ve bölgesel kalkınma için çok önemli
bir kaynak grubunu teşkil etmektedirler. Geçmişteki kurumların ve yapıların örnek
alınabilmesi için arşiv kaynaklarının kullanılabilmesi gerekmektedir. Günümüzde
arşiv kaynaklarının okunup anlaşılması Osmanlı Türkçesinin iyi bilinmesi ile ilgili
bir durumdur. Bununla birlikte pek çok belge araştırmacılar tarafından konu
konu tasnif edilerek günümüz Latin harflerine çevrilmiş ve çeşitli makalelerde
kullanılmıştır. Yine günümüzde pek çok arşiv belgesi yüksek lisans ve doktora
programlarında tez olarak hazırlanmış durumdadır. Bu bakımdan disiplinlerarası
çalışma yapacak akademisyenlere ciddi anlamda ihtiyaç duyulmaktadır.
Arşiv kaynakları bölgelerin geçmişteki ekonomik düzenleri, kültürü, siyasi
ve sosyal yapıları hakkında araştırmacılara önemli bilgiler verir. Bugün güçlü ve
gelişmiş ülkelere bakacak olursak bu seviyeye gelmelerinde; geçmişlerini bilip
geleceklerinin şekillenmesinde ülkelerinin ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi gibi
değerlerin hepsini dengeli bir biçimde yer verdiklerini görmekteyiz. Bu bakımdan
bölgelerin kalkınması için arşiv belgeleri uzmanlar tarafından sürekli göz önünde
bulundurulmalıdır.
Bölgelerin kalkınması için arşiv belgelerinin nasıl kullanılacağı sorusu
üzerinde önemli olarak durulmalıdır. Öncelikle arşiv belgeleri kendi içerisinde
çeşitli bölümlere ayrılmaktadır ve tek bir yerde değildir. Başbakanlık Osmanlı
Arşivi, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Vakıflar Arşivi, Şer’i Siciller Arşivi, Tapu
Kadastro Arşivi farklı farklı yerlerdedir (Yıldırım vd., 2000: VIII). Bu arşiv kayıtlarının
incelenmesi bölgelerin kalkınmasında önemli katkılar sağlayacaktır.
Bu bölümde ayrı ve uzun bir konu olması açısından arşivlerin tek tek
tanıtılmasına gidilmeyecek olup fikir vermesi açısından bazı belgelerin bölgesel
kalkınmada örnek bir model alınması açısından nasıl kullanılması gerektiği
tartışılacaktır.
Arşiv belgeleri çok farklı bilgiler içerdiğinden çok farklı alanlarda ve çok
farklı şekillerde kullanılabilmektedir. Mesela, tarihi İpek Yolu, Çin’i Avrupa’ya
bağlayan önemli bir yoldur. İpek yolu üzerinde de Aksaray önemli bir noktada
bulunmaktadır. Gerek Anadolu Selçuklu Devleti gerekse de Osmanlı Devleti
zamanında önemli ticari faaliyetlerin yönlendirildiği lojistik bir üs konumundadır.
Devlet, bu bölgede ticaret yapan kervanlara önemli teşvikler vermiş ve ticaretini
güvenle sürdürmesi açısından bir günlük yol mesafesinde kervansaraylar inşa
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etmiştir. Bölgesel kalkınmada bu yapılar restore edilip turistik bir tesis olarak
kullanılabileceği gibi –hatta turistlerin kalabileceği bir otel- bu yapı örnek alınarak
lojistik merkezlerin oluşturulmasında devlet destekli yeni modeller oluşturulabilir
(Okumuş ve Uygun, 2013: 528-529). Yine Aksaray askeri anlamda Osmanlının
önemli bir dinlenme ve geçit yeridir (Başbakanlık Osmanlı Arşivi[BOA], D..MKF.d,
nr. 91) . Günümüzde ise askeri alanların şehirlerin dışına çıkarılması tartışılırken
Osmanlı dönemindeki haritalardan faydalanılarak, askeri alanların şehir dışındaki
alanlara taşınması sağlanabilir (BOA, HRT.1884). Yine haritalarda madenlere ilişkin
veriler mevcuttur. Bu verilerden hareketle başka bilimsel incelemelere kaynak
oluşturulabilir.
Arşivlerde direkt bölgelerin ekonomik yapıları ile binlerce belge mevcuttur.
Arşiv belgelerinde Aksaray’da ve Kırşehir’de sülük avcılığının yapılması (BOA,
İ..DH.., nr. 3084), bu bölgelerde insanların yazlık ve kışlık olarak yaşadığı alanlar
ve bu alanlara ilişkin devlet politikaları (BOA, İ..DH.., nr. 29781), bu bölgelerdeki
önemli menziller (BOA, D..MKF.d…, nr. 29253; İ..MMS., nr. 195) ve şehirdeki önemli
vakıfların gelir gider durumları (BOA, EV.d…, nr. 11254, 11255, 11260, 11265,
11272, 11273, 17833, 22629) gibi ekonomik kayıtlar arşiv belgelerinden elde
edilebilir. Elde edilen bilgilerle o bölgedeki ekonomik koşullar gözden geçirilip
benzer ekonomik yapıların tekrar canlanması sağlanabilir. Bununla birlikte
bölgede ortadan kalkan bazı ekonomik etkinliklerin nedenleri araştırılarak
günümüzde gereksiz bazı yatırımların yapılması önlenebilir.
Bir şehir hakkında en önemli bilgi kaynakları vakıflar ile ilgili kaynaklardır.
Bölgedeki üretimden sosyal yapıya; önemli kişilerden önemli tarihlere pek çok
konuda bilgi bulmak mümkündür. Temelde hayır işleme amacına hizmet eden
vakıflar; din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeksizin toplumsal dayanışma ve sosyal
yardımlaşmayı sağlayan sosyal kurumlardı. Hayır hizmetleri için kurulan vakıflar,
sürekli olarak devam edebilmesi için düzenli bir biçimde gelirlere sahip olması ile
mümkündü. Vakıfta çalışanların maaşları, vakfın masraflarının karşılanması vakfa
verilen menkul veya gayrimenkul yardımlar sayesinde olmaktaydı. Vakıfların
faaliyetlerini devamlı olarak sürdürebilmesi ancak gelirlerinin düzenli ve
amacına uygun olarak toplanması ile mümkün olmaktaydı. Bu noktada Anadolu
vakıflarının uzun süreli olmalarında muhasebe kayıtlarına büyük önem vermeleri
önemli rol oynamaktadır. Vakfın kuruluşta belirttiği amacına uygun hareket edip
etmediği, genel durumu hakkında bilgi ancak bu raporlar sayesinde kontrol
edilebiliyordu (Kaya ve Okumuş, 2013: 116). İşte gerek bu raporlardan gerekse
de vakıfların kuruluşu ve işleyişi hakkında bilgi veren vakıfnamelerden önemli
ekonomik bulgular elde edilebilmektedir. Vakıf muhasebe defterleri ile ekonomik
faaliyetlerin yanı sıra; medrese, camii, tekkelerin sosyal hayat içerisindeki yerini
tespit etmek ve halkın ve devletin vakfa bakışını görmek mümkündür (Aydın ve
Günalan, 2008:214)
Bölgesel kalkınmada kullanılabilecek bir diğer arşiv vesikası mühimme
defterleridir. Osmanlı Devleti’nde önemli devlet işlerinin görüşüldüğü Divan-ı
Hümayun’da alınan kararların suretlerinin kaydedildiği defterler olan mühimme
defterleri; siyasi, hukuki, sosyal, ekonomik vb birçok alanda önemli bir başvuru
kaynağı durumundadır (Okumuş, 2013(a): VII). Devletin halkla olan ilişkileri,
bölgenin sosyo-kültürel ve ekonomik özellikleri bu defterler aracılığıyla
incelenebilir. Arşiv belgeleri içinde belki de en kolay incelenebilen kaynaklardır;
çünkü bu kaynakların çoğu tez olarak çevrilmiş ve okuyucunun hizmetine
sunulmuştur. Bu kaynaklardan bölgenin sosyal ve ekonomik durumları tespit
edilebilir. Mesela, bölge içerisinde Türkmen ve Yörük gruplarının yaşadığı ve
önemli ekonomik faaliyetlerde bulunduğu bir gerçektir. Bu Aksaray’daki konargöçer grupların önemli ekonomik faaliyetlerinden biri koyun yününden dokunan
halılardır. Bu halılar Aksaray’dan ticaret sayesinde Çin’e kadar uzanan yol üstündeki
ülkelere satılırdı (Okumuş, 2013(b): 383). Bu gibi ticari faaliyetleri bu ticari
faaliyetlere karşılık devletin izlemiş olduğu politikaları mühimme defterlerinden
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öğrenebiliriz.
3.1.2. Eski Dönemde Yazılmış Kitaplar
Eski dönemde yazılmış kitaplar çok çeşitli olmakla birlikte yol göstermesi
açısından belli başlıları incelenmiştir. Bu kapsamda alt bölümde kronikler, ders ve
ahlaki eğitim kitapları üzerinde durulacaktır.
3.1.2.1. Kronikler
Tarihe ilişkin önemli kitaplardır. Bu kitaplardan şehir tarihine, sosyal, ekonomik
ve kültürel yaşama ilişkin önemli veriler elde edilmektedir. Mesela, şehrin siyasi
tarihi anlatılırken anlatılan şehirdeki ekonomik faaliyetler hakkında bilgi sahibi
olabilmekteyiz. Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerine ışık tutan Oruç Beğ Tarihi’nde
aşağıdaki gibi ekonomik veriler ortaya çıkarılabilir.
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“Yıldırım Han Konya üzerine düşdükde hırmen vaktiydi. Hırmen ve çeçler
yıgılmış yatur idi. Yıldırım Bâyezîd Han gâyet yasaklu idi. Kimesneye el vurdurmadı.
Gâyet ile yasak itmiş idi. Leşkerün atları aç kaldı. Varup Konya halkından atlarına
arpa istediler. Konya halkı hisâr içinden eyitdiler: “Nice virelüm? Yıldırım Han
destûr virürse çıkalum arpalarumızı satalum” didiler. Yıldırım Han’dan destûr
aldılar. Yıldırım Han âdem gönderdi. Hisâr halkına didiler. Âdemler koşdılar, kimse
kimseyi incitmeye. Hisâr halkı hisârdan çıkdılar. Kendüler murâdlarınca arpalarını
satdılar, akçasını alup hisâra girdiler. Çün hisâr halkı Yıldırım Han’dan bu adl ü dâdı
gördiler. Yıldırım Han’a şehir halkı haber gönderdiler. Konya’yı kendüler virdiler.
Ak-sarây ve Niğde’yi ve Kayseri’yi nevâhisiyle teslîm itdiler (Oruç Beğ, 2008: 36).”
Kroniklerde ekonomik veriler dışında sosyal tarihe ışık tutacak veriler de
bulunmaktadır. Bu veriler bir şehrin kültür tarihine ışık tutacak bilgilerdir ve
bölgesel kalkınma için bütün değerlerin dengeli bir biçimde gözetilmesinin
ne kadar önemli olduğu açıktır. Oruç Beğ’in(2008:8) eserinde Konya’da Şeyh
Edebali’nin önemi şöyle anlatılmıştır: “meger Konya’da bir mu’abbir şeyh kişi vardı.
Adına Şeyh Ede Balı dirlerdi, sâhib-kemâllerden idi. İlm-i rü’yâyı bilür idi” Bugün
Mevlana ile bilinen bu şehrimizin Osmanlı kuruluş dönemi alimlerinden Şeyh
Edebali’ye de aynı önemi vermesi gerekir. Bu bilgiler bölgelere yapılacak turizm
yatırımlarının kaynaklarının doğru aktarılmasına da yardımcı olacaktır.
Kroniklerin başka bir özelliği de şehirlerarası etkileşimi yansıtmasıdır. Bir
şehir örneğinde bakacak olursak, bugün İstanbul sınırları içinde bulunan
Aksaray ilçesinin bugünkü Aksaray ilinden giden insanlar tarafından kurulduğu
ve ismini de buradan aldığı kroniklerde yazmaktadır. “çünki İshâk Paşa dahı Aksarây’a geldi, padişâhdan emr olundı ki, İstanbul’a Ak-sarây’dan ev süresin. Şimdiki
hâlde İstanbul’da Aksarâylu Mahallesi kim vardur, İshâk Paşa sürüp getürdügidür”
Bu mâcerâ hicretün sekiz yüz yetmiş beşinde vâkı oldı (Neşrî, 2008: 346).” Bu
bilgilerden hareketle İstanbul ile Aksaray arasında tarihi bağlar kurulup karşılıklı
fuar ve geziler düzenlenebilir. Tarihi bilgileri kullanarak insanların dikkatini çekip
Aksaray bir cazibe merkezi haline getirilebilir. Başka kroniklere bakılıp bilgilerin
karşılaştırılması yapıldığında bunun küçük bir örneğinin tarihte zaten yapıldığı
görülecektir. Önemli bir tarihçi olan Hadidî (2001: 281), bu durumu şu dizelerle
anlatmaktadır:
“Gelüp pâşâ şeh emrile Ak-saray’un
Sanâyi’ ehlin a’lâsını bayun
Yazup İstanbul’a sürdi çok evler
Bölük bölük koşup kullar sürerler
Getürüp itdiler hünkârı âgâh
Olara bağlar verdi şehin-şâh
Yaparlar çâr-sû bazar u evler
Ana şimdi Ak-saray Bazarı dirler”
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3.1.2.2. Ders ve Ahlaki Eğitim Kitapları
Örf, adet, gelenek, görenek de bölgesel kalkınmanın vazgeçilmezleridir.
Bizlerden önce yaşamış olan insanların hayata bakış açıları, hayatlarını
sürdürürken dikkat ettiği ölçütler oldukça önemlidir. Bir İskoç’un etek giymesi
aslında yadırganacak bir davranış değil geçmişten günümüze kurmuş olduğu
güçlü ilişki ve geçmişini sahiplenmesi ile ilgilidir. Dolayısıyla bu bakımdan henüz
çevrilme aşamasında olan bu türlerde pek çok kitap mevcuttur. Yaşayışı, adaleti,
hoşgörüsü ile dünya tarihinde bir devrin süper gücü olan Osmanlı Devleti’ni örnek
almak kimseye hiçbir şey kaybettirmeyecektir. Çünkü bu tür kitaplarda bugün
de geçerli pek çok evrensel değer öğretiliyordu. Henüz Osmanlı Türkçesi’nden
günümüz harflerine çevrilmemiş Ta’lîm-i Kıraat (1911: 42) kitabında hürmetsizlik
konusu “kendisinde bu kötü huyu bulunan kimse, insanlığa yakışmayan, edep ve
terbiyeye mugayir olan hallerin bazılarını veya birçoğunu yapmaktan çekinmez.
Hürmetsiz olan kimseye, bir şey sual olunduğu vakit: “Evet!” , “Hayır!” diyecek bir de ya
“Ha!” , “Yok!” kılıklı kabaca cevap verir; yahud cevap makamında başını aşağı, yukarı
sallar” şeklinde anlatılmıştır. Bu düşüncenin bugün de geçerliliğini koruduğu bir
gerçektir.
3.2.Edebi Dokümanlardan Faydalanma
Edebi metinler bir toplumun sosyo-kültürel unsurlarını, ekonomisini, yaşam
tarzını yansıtarak geleceğe ışık tutmaktadır. Buna karşılık disiplinler arası çalışmalar
için Türk Dili ve Edebiyatı alanı ne yazık ki gereken ilgiyi görmemektedir. Bir
toplumun unsurlarını yansıtan en canlı belgeler olan edebi metinler incelenerek
disiplinler arası çalışmalara konu edinilmelidir. Çalışmanın bu kısmında edebi
metinlerden hareketle bölgesel kalkınmaya farklı bir bakış açısı getirmek
amaçlanmaktadır. Bölgesel kalkınma; edebi türlerden şehrengiz, seyahatname,
roman ve hikâyeler başlıkları altında incelenecek ve ekonomik kalkınmaya katkıda
bulunulmaya çalışılacaktır.
3.2.1. Şehrengizler
Bölgesel kalkınmaya katkı sağlaması düşünülen önemli eser grubu içerisinde
şehrengizler yer almaktadır. “İnsanoğlunun her türlü yaşam tecrübesini ilmek
ilmek işleyerek vücuda getirdiği şehirler, yaşamın her boyutuyla ilgili derin
izler taşımaktadır. ” (Albayrak, 2012: 161) Konya ve Karaman da Anadolu’nun
merkezinde, ticaret yolları üzerinde olmaları dolayısıyla tarih boyunca önemli
medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve kültürel zenginliklerini geçmişten
günümüze taşıyıp muhafaza edebilmiş önemli şehirlerimizdendir.
İnsanoğlunun yaşam mücadelesinin en eski tanıklarından olan ve bu
özelliklerini sınırları içerisinde muhafaza ettikleri değerlerle kanıtlayan şehirler,
çoğu kez edebiyat eserlerine de konu olmuş, böylece “şehrengiz” edebî türü
ortaya çıkmıştır. “Dr. Kâmil Uğurlu’nun Konya’nın Batısı Takkeli Bir Dağ
Konya Şehrengizi ve Karaman Şehrengizi “Karaman’a Hasretliğim…”
adlı eserleri de “modern şehrengiz” olarak nitelendirilebilecek özellikler ihtiva
etmektedir.”(Albayrak, 2012: 173) Kamil Uğurlu hazırladığı bu iki çalışmayla Konya
ve Karaman’ın geçmişten günümüze getirdiği ve yaşattığı değerleri tanımamıza
vesile olmuştur.
Bölgesel kalkınma konusunda adı geçen bu eserlere baktığımızda örneğin
Konya Şehrengizi’nde “At Pazarı’nda Bir Sabah” adında bir bölüm bulunmaktadır.
Geçmiş dönemlerde ticari yaşamdan kesitler sunan bu bölümde dönemin en
önemli ticari merkezlerinden olan at pazarından şu şekilde bahsedilmektedir:
“…İşte orası eskiden at pazarı idi.
Civarındaki dükkânlar da at cambazlarının (yani at alıp satan esnafın) at
bağladıkları küçük ahırcıklardı. Esnaftan atı alan, eğer denemek isterse, Kapı
Camii’ne doğru atın başını salıverirdi. Parke taşla döşeli sokak zemini, atın nalları
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altında kıvılcımlar çıkararak tozar, duvarlar çın çın öterdi. İkindi üsleri herkes
dükkânının önünü sular, süpürür, keçesini serer, çayını söylerdi. Akşama kadar
yapılan alışverişin yorgunluğu, bu saatlerde zevke dönüşürdü (Uğurlu, 2005: 175).”
Kamil Uğurlu Karaman Şehrengiz’i adlı eserinin “Bu Şehrin Çınarları” adlı
bölümünde ise “Karaman’da taş üstüne taş koyan, kimi varını yoğunu bu şehre
sunarak, kimi gecesini gündüzüne katarak, fakat mutlaka üreterek ve faydalı
olarak şehrin tarihinde yerlerini alan şehrin çınarları”(Uğurlu,2010:142)nı
tanıtmıştır. Bu çınarlardan bazıları Dellal Asım, Demirci Mehmet Ağa, Doktor Halit
vb. şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu kişilerin unvanlarına bakmamız bölgesel
kalkınmaya örnek oluşturması açısından önem arz etmektedir. Bu kişilerin
isimlerini kullanarak bölgede girişimci eğitim merkezleri açılabilir. Böylece
gençlerin girişimci ruhları geliştirilebilir.
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3.2.2 Seyahatnameler
Seyahatname, seyyahların gezdiği yerler hakkındaki gözlemlerini ve bilgilerini
yazıya döktüğü edebiyat türüdür. Seyahatnamelerde yazarın çıkış noktası baştan
geçenler değil, coğrafyadır. Buna bağlı olarak, o coğrafyanın iklimi, insanları,
tarihi eserleri, eski-yeni yapıları, ekonomisi, yol ve ulaşım özellikleri, günlük
hayatı meydana getiren ayrıntıları vb. seyahatnamelerin konusunu oluşturur. Bu
bakımdan bölgesel kalkınmada seyahatnameler mutlaka dikkate alınmalıdır.
Seyahatnamelerde en bilinen örnek Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’dir. Her
ne kadar devlet memuru olsa da aslında asıl mesleği seyyahlık olan Evliya-yı
Seyyah, diğer pek çok yer gibi Konya ve çevresini de görüp gezmiştir. Osmanlı
Devleti’nin en önemli ve en hassas dönemlerinden 17. yüzyılda yaşamış olan
Evliya Çelebi, Üsküdar’dan Şam’a giderken Konya’ya uğramış şehri gezmiş,
görmüş ve gördüklerini yorumlar katarak kaleme almıştır. Konya’nın idaresini,
mimari durumunu, dini durumunu, bilginlerini, surlarını, kalelerini, camilerini,
medreselerini, han ve hamam gibi önemli tarihi eserleri tasvir eder, oralarda
yaşayan halkın sosyal, ekonomik, dilsel, dinsel, mitolojik, folklorik, geleneksel
özellikleri hakkında bilgi verir. Konya’nın sosyo-ekonomik durumu ile ilgili olarak
şunları söylemektedir:
“7 türlü taneli buğdayı olur. Devedişi denen bir iyi cinsi vardır ki ancak Şam
civarında bulunur. Fa¬kat arpası çok yağlı olduğundan ata çok vermekten
çekinmek lâzımdır. Tahılı ve otları çok, tarlaları çok, bereketli bir şehirdir.
Kuyumcuları, külâhçıları, terzileri, berberleri, meşhurdur. Fakat debbâğları,
Osmanlı ülkesindeki debbâğların en ustalarıdır (Çetindağ, 2005: 123).”
Evliya Çelebi’nin bu cümlelerinden hareketle Konya’nın o dönemde ekonomik
kalkınma yolunda önemli adımlar attığını görüyoruz. Hele ki Konya şehrindeki
kunduracıların Osmanlı Ülkesindeki en usta kunduracılar olması dikkate şayandır.
Bu bilgilerden hareketle tarihi çarşılar oluşturulup bölgesel kalkınmaya katkılar
sağlanabilir.
3.2.3. Roman ve Hikâyeler
Bölgesel kalkınma konusu ile ilgili edebi metinlere örnek olarak Milli Mücadele
ve Cumhuriyet yılları dönemlerine baktığımızda ise karşımıza öncelikle Akşehir
kasabasını anlatan Tarık Buğra’nın roman ve hikâyeleri gelmektedir.
Tarık Buğra’nın roman ve hikâyelerinde yaşadığı bölgelerdeki ekonomik
buhranlar ve bu buhranlardan kurtulma yolları Anadolu coğrafyasında yer alan
kasaba ve kasaba yakınındaki köyler çerçevesinde anlatılır. Örneğin “Küçük Ağa”
romanının yansıttığı dönem I. Dünya Savaşı’nın geride bıraktığı acıların hissedildiği
1919 yılı ve sonrasıdır. Bu dönemde yaşanan sosyal ve siyasi bunalımların yanında
çekilen ekonomik sıkıntılar da Anadolu insanının belini bükmüştür. Dört yıl gibi
uzun süren bir savaşın geride bıraktıkları yokluk, sefalet ve açlıktır. Tarık Buğra
okuyucuyu romanın ilk sayfalarında bu realiteyle karşı karşıya getirmektedir:
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“Akşehir 1919 yılının baharını, büyük çöküntüden sonraki ilkbaharı karşılıyordu:
Parasızlık, yokluk ve açlığa karşı belli belirsiz bir ümit baharı bekliyordu. Bu
ümidin hatta adını söyleyebilecek bir baba yiğit zor çıkardı. Fakat ne de olsa artık
üşümeyecekler, hiç değilse soğuktan kurtulacaklardı. Ve soğuk, yaşlılarla çocuklar
için açlık kadar yıkıcı idi, açlıkla büsbütün katlanılmaz oluyordu. Kasabada da
yalnız çocuklar, kadınlar ve yaşlılar kalmıştı. Dört yıldır dükkânlarla, bağlarla
bahçe ve tarlalarla yalnız onlar uğraşıyor, her şeyin verimi de ona göre düşüyordu
(Buğra, 2001: 7).”
Romanda baharın gelmesiyle ısınan hava sayesinde üşümekten kurtulacak
yaşlılar, kadınlar ve çocukların anlatıldığı satırlar Akşehir’de yaşanan ekonomik
durumu açıkça ortaya koymaktadır. O dönemde Akşehir’de çalışan, üreten iş gücü
kalmamıştır. Anadolu’da yetişen insan gücünün o dönemde cephelere gitmesi ve
bunun yanında uzun yıllar süren savaş yüzünden Akşehir’in ekonomisi iyiden
iyiye bozulmuştur. Kasabadaki insanların gelirinin toprağa bağlı olmasından
dolayı ekili alanlardan alınan verimin olmaması ya da çok az olması sebebiyle açlık
hat safhaya ulaşmıştır. Bu sebeple Akşehir bölgesi ekonomik olarak kalkınamaz
duruma gelmiştir.
Tarık Buğra’nın roman ve hikâyelerinde ele aldığı mekân ve kesim ağırlıklı
olarak kasaba ve kasabalıdır. Kasaba ve köylü arasındaki ekonomik ilişkiler kasaba
eksenli olarak aktarılır. Toprağa bağlı bir gelire sahip olan köylünün mallarını
kasabada pazarlaması ve kasabadan alışveriş yaparak köyüne geri dönmesi
ekonomik kalkınmada yöresel pazarların önemini gösterir.
Küçük Ağa romanında anlatılan şehir pazarından köylülerin ayağını kestiğini
görürüz. Buğday, yoğurt ve odun pazarında satıcıdan çok alıcı karşımıza
çıkmaktadır. Kasabaya getirecek mahsulü olmayan köylü kasaba pazarının
olduğu perşembe günü bile kasabaya inmez; çünkü tarlalarda ürün çok azdır ve
olan ürünü de ekip biçecek, üretecek insan gücü yoktur.
Tarık Buğra, “Yağmur Beklerken” adlı romanında ise kuraklığın bölge ekonomisi
üzerine etkisini işlemiştir. Geliri toprağa bağlı Akşehir insanı ile ilişkili olan hayatın
devr-i daimi için şunları söyler:
“ Buğday, arpa, yulaf çavdar bir yana sadece pancar ürününden yöreye yılda
elli bin liradan fazla para girerdi. Koca bir yılın kaderi; arabacısından demircisine,
yemenicisinden manifaturacısına, avukatından doktoruna, eczacısına, attarına,
bakkalına kadar buna bağlıydı. Köylü pancarını kaldırsın paraya kavuşsun ki bu
koca çark alışıldığında dönebilsin. Allah köylüye, köylü de kentliye! (Buğra,1998:
56). ”
Yağmur Beklerken adlı romandaki bu bölümden anlaşıldığı üzere köylü ile
kentli arasındaki ilişki toprağa bağlıdır. Kuraklık sebebiyle toprağın kuruması
bölgesel kalkınmaya zarar vermektedir.
Yağmur Beklerken adlı romanda ekonomi işinden çok iyi anlayan bir kişi
olan Rıza Efendi karşımıza çıkmaktadır. İlk başlarda köylüden bal mumu toplayıp
kasabadaki büyük tüccarlara satan, daha sonraları yöre pazarlarına pazenler ve
kaput bezleri götüren ve yaptığı zahirecilik ile hatırı sayılır servete ulaşan Rıza
Efendi kasabanın kalkınması için elinden geleni yapar.
Rıza Efendi, kasabanın sekiz-on zenginini razı edip İstanbul ve İzmir’de
olmak üzere iki şubesi bulunan ve ilçelerinin adını taşıyan bir banka kurar. Rıza
Efendi’nin banka kurma amacı şudur: “Len oğlum, hepimiz de İstanbullara, İzmirlere
gider pankalarla iş görürüz. Oralarda bizimle iş gören bi yığın tüccar var. Neye elin
pankalarına dünyanın parasını kazandıralım? (Buğra, 1998: 31) ”
Banka açılır ve işler yolundadır. Açılan bu banka kasabanın yeni yetişen
gençleri için ekmek kapısı olur. Bu yerel bankanın açılması bölgesel kalkınma
babında önemli bir adımdır. Bu bilgilerden hareketle bölgelere özel, devlet
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destekli kalkınma bankaları kurulabilir.
Yağmur Beklerken adlı romanda Akşehir kasabasının en zengini olan
Torlakların Şemsi Efendi adında bir kişiden söz edilmektedir. Bu kişi öleli iki yıl
olmuştur, varisleri ise bir türlü aralarında anlaşamamıştır. Kapılarına kilit vurulmuş
olan Dereözü’ndeki un fabrikası ile Yazır’daki kereste fabrikası için İstanbul ve
İzmir’den gelenler vardır. Fabrikanın eninde sonunda gideceğini anlayan Rıza
Efendi “ Len oğlum kasabanın koskaca pavlikaları ellere mi gitsin? Yüzümüz o
vakit heç mi gızarmeycek?”(Buğra, 1998: 30-31) der ve onları bankaya aldırmak
için yönetim kurulu üyelerine dil döker durur. Kereste fabrikasının güçlü bir
dinamosu vardır. Rıza Efendi’nin en büyük emeli, ondan yararlanıp evlere elektrik
vermektir. Evlere elektrik verme düşüncesi, romanın anlatıldığı dönem için hayali
bir durumdur. Böyle bir düşüncenin ortaya çıkması bölgesel kalkınmanın en güzel
örneklerinden biridir.
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Sonuç olarak; bölgesel kalkınma konusuna farklı bir bakış açısı olan edebi
metinlerden yararlanma bahsi, kalkınma konusunda bölgelerin sosyo-kültürel
ve ekonomik gelişimine ışık tutacaktır. Bu tür çalışmalar, araştırmacıları disiplinler
arası çalışmaya sevk etmekte ve işletme ve iktisat konularına farklı bir bakış açısı
getirmektedir.
4.SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde ülkenin bir bütün olarak gelişimi için önemle üzerinde durulan
bir konu haline gelen bölgesel kalkınma kavramı çok yönlü ele alınması gereken
bir durumdur. Tam anlamıyla özelde bölgelerin kalkınması genelde ise ülkenin
kalkınması bütün değerlerin önemli olduğunun kabulü ve her bir değerden
maksimum ölçüde faydalanılması ile mümkündür.
Bu çalışmada tarihi ve edebi kaynakların bölgesel kalkınmada nasıl
kullanılacağına dair çeşitli öneriler sunulmuştur. Nitekim geçmişle ve geçmişin
değerleri ile kurulan bağ ülkelerin gelecek projeksiyonlarının oluşmasında önemli
bir yer tutmaktadır. Geçmişten günümüze kültür kapsamında ortaya çıkmış her
bir kaynak bölgesel açıdan yol göstermesi ve pratik fayda sağlaması bakımından
yöneticilere fikir verebilir.
Bugüne kadar yapılmış çalışmalara bakıldığında disiplinlerarası çalışmaların
ihmal edildiği görülmektedir. Bu bakımdan mevcut çalışmanın yeni çalışmalara
ışık tutması ve akademisyenleri teşvik etmesi beklenmektedir. Neticede, herkesin
sadece kendi bilim dalında uzmanlaşması pratik bakımdan ülkede disiplinlerarası
önemli ilişkilerin kurulamamasına neden olur. Bu bakımdan disiplinlerarası
çalışmaları teşvik için ciddi önlemler alınması gerekmektedir. Mesela, lisans
sonrası “Yüksek Lisans” eğitimlerinde alana ciddi katkılar sağlayabilecek
alanlardan alan dışı öğrencilerin alınıp bir yıl bilimsel hazırlık eğitimi almasından
sonra disiplinlerarası çalışma yapması sağlanabilir. Bunun için şuan ülkemizde
hiçbir engel olmamasına rağmen çoğu üniversitenin bu duruma soğuk baktığı
bir gerçektir; fakat insan davranışlarını uygulamalı ve teorik anlamda öğrenen bir
eğitim fakültesi öğrencisi de Pazarlama Yüksek Lisans Programlarında “Tüketici
Davranışı veya Tüketim Alışkanlıkları” çalışabilir. Yine Muhasebe Yüksek Lisans
Programına geçmişten günümüze muhasebe kayıtlarını inceleyecek “Tarih”
öğrencisi alınabilir. Bu konuda ikinci önerimiz, Disiplinlerarası Sosyal Bilimler
Programı’nın 4 yıllık fakülteler içine alınarak disiplinlerarası sağlıklı iletişimler
kurabilecek bireyler yetiştirilebilir.
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EK 3: EK 2’nin Günümüz Harflerine Çevirisi
Nezâret-i Evkāf-ı Hümâyûn-ı Mülûkâne’ye mülhak evkāfdan Konya Eyâleti dâhilinde Nevşehri Sancağı kazâlarından nefs-i Aksaray Kazâsı’nda Şeyh Gaznevî Vakfı’nın mütevellîsi Müsevvidzâde Numan
Efendi ve Mehmed Efendi ve sâir erbâb-ı vukūf hâzır oldukları hâlde elli altı senesi Martı ibtidâsından
altmış bir senesi Şubatı gāyetine değin altı sene zarfında vakf-ı mezbûrdan ibrâz eyledikleri hâsılât ve
masârıfâtları bi’t-tahkīk rü’yet olunan muhâsebe defteridir.
Berây-ı hâsılât-ı a‘şâr-ı vakf-ı şerîf- i mezbûr
An-zemîn-i kıt‘a ve zemîn-i bâğ der-nefs-i Aksaray
Elli sekiz gāyetine değin muhassıllar taraflarından ta‘şîr olunup aynen me’hûzları olan zehâir bahâsı
Hınta Yarım Aded

Yıldırım, H. O., Yılmaz, N.& Genç, İ. Y. (2000). Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi. (2. Baskı). İstanbul:
T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayınları.

EK 1: Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Birecik, İskenderun Körfezi ve Civarının Yol Haritası

Şa‘îr Yarım Aded

Çavdar Yarım Aded

Öşr-i
Bostan
Guruş

Bedelât

00

00

00

00

100

Vâcib sene [12]56

00

00

00

00

120

Vâcib sene [12]57

00

00

00

00

080

Vâcib sene [12]58

04

07

05

30

000

Vâcib sene [12]59

07 fî 4 guruş

04 fî 3 guruş

04 fî 4 guruş

22

000

Vâcib sene [12]60

06 fî 20 guruş

04 fî 10 guruş

04 fî 20 guruş

30

000

Vâcib sene [12]61

82

300

17

15

13

Bahâ 164 guruş

Bahâ 73 guruş

Bahâ 116 guruş
Yekûn 735 guruş

Minhâ’l-masârıfât
Tekye-i mezbûrun senede bir kerre
vâkıfın rûhu için ber-mu‘tâd it‘âm-ı
ta‘âm bahâsı
Sâl
6 aded
235 guruş

50
12,5
62,5

Guruş
Maâş-ı muharrer
Harc-ı muhasebe

Hisse-i tevliyet ve zâviyedârı
Sehm
3 aded
Sâl
6 aded
437,5 guruş

Yekûn 735 guruş
Guruş
735
735
000

Ber-mûceb-i bâlâ hâsılât-ı 6 sâl
Ber-mûceb-i bâlâ masârıfât-ı 6 sâl

Ta‘allakahû nazarî
Es-Seyyid Mehmed Said el-vekîlü’l-müvellâ-hilâfe bi-medîneti Aksaray
Ufiye anhû
(mühürler)
Es-Seyyid Mehmed Said
Müdîr-i Evkāf-ı Eyâlet-i Konya es-Seyyid Halil
Fî 17 Z. sene [12]64
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ÖZET
EK 4: Niğde ve Aksaray Kazaları Yaylak ve Kışlak Rüsumlarının İhalesi

Ülkelerin temel amacı nitelikli insan gücünün artırılmasıdır. Geleceğin nitelikli
bireylerinin düşünme, problem çözme, karar verme becerileri ile donatılmış,
üretebilen, kendi mutluluğunu sağlamış ve ailesinin ve toplumun mutluluğuna
katkı sağlayan kişiler olması gerektiği ortak bir kanaattir. Bu özelliklerin en
çabuk kazandırılabileceği bireyler de öğrenci grubunun %2-5’ini oluşturan özel
yetenekli öğrencilerdir.
Eğitim tüm bireylerin temel hakkı ve tüm bireyler için son derece önemli
olmakla birlikte toplumsal ve ülke olarak kalkınma adına özel yetenekli
öğrencilerin eğitimi farklı bir boyut kazanmaktadır. Bu bağlamda KOP bölgesinde
özel yetenekli öğrencilerin eğitimleri incelenmek istenmiş ve ülkemizde son beş
yılda özel yeteneklilerin eğitimi ile ilgili yapılan çalışmalar ve alınan kararlara
bağlı olarak bu öğrencilerin eğitimleri ile ilgili olarak bu öğrenciler ile ilgili nelerin
yapılabileceğine ilişkin bazı öneriler getirilmeye çalışılmıştır.

EK 5: Aksaray ve Kırşehir Sancaklarındaki Sülük Avcılığı İhalesi
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Araştırma tarama modelinde yapılmış ve doküman analizi tekniğinden
yararlanılmıştır. Bu bağlamda KOP bölgesi illerindeki (Konya, Aksaray, Karaman,
Niğde) öğrenci sayıları ve muhtemel özel yetenekli öğrenci sayıları ile özel
yetenekli olarak belirlenen öğrenci sayıları ve bu çocuklar için uygulanan eğitim
faaliyetleri tespit edilmiştir. Buna bağlı özel yeteneklilerin eğitiminin istenilen
düzeye getirilebilmesi için önerilerde bulunulmuştur.
Araştırma sonucunda KOP Bölgesi illerinde özel yeteneklilerin eğitimi
açısından kritik dönem olarak bilinen ilkokul ve ortaokul düzeyinde Konya’da
309.483, Aksaray’da 59.912, Niğde’de 52.890 ve Karaman’da 34.041 öğrenci
bulunduğu; bu öğrencilerin %2,2’sinin özel yetenekli olduğu dikkate alındığında
Konya’da 6809, Aksaray’da 1319, Niğde’de 1164 ve Karaman’da 749 özel yetenekli
öğrenci olduğu görülmektedir. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı itibari ile yukarıda
belirtilen özel yetenekli öğrencilerden Konya’da 375, Aksaray’da 149’unun
Niğde’de 14’nün özel yetenekliler ile ilgili özel eğitime tabi tutulduğu; Karaman’da
ise henüz öğretime başlanmadığı tespit edilmiştir. Görüldüğü gibi KOP bölgesi
illerinde toplam 10.041 özel yetenekli öğrenci varken bunlardan sadece 538’inin
(% 5) özel eğitime tabi edilmiş durumdadır. Bu nedenle KOP bölgesinde özel
yeteneklilerin eğitimi ile ilgili acilen gerekli adımlar atılmalıdır. Bu çalışma ile
KOP bölgesinde özel yetenekliler eğitim merkezi oluşturularak ilçeler düzeyinde
öğretmen, öğrenci, eğitim ortamı ve veliler için uygulanacak bazı önerilere yer
verilmiştir.

Ahmet KURNAZ*

Anahtar Kelimeler: KOP bölgesi özel yeteneklilerin eğitimi

Eğitim politikaları ve özellikle de özel yetenekli bireylerle ilgili yapılan tüm
çalışmalar, aynı zamanda ülkelerin güvenlik ve gelecek stratejilerinin de en önemli
bileşenlerindendir. Modern dünyada söz sahibi, küresel politikalarda etkin bir ülke
konumuna gelmenin temel şartlarından birisi bilim, sanat ve spor gibi alanlarda
güçlü, yenilikçi ve üretken bir insan kaynağına sahip olmaktır. Sahip olduğu özel
yetenekli insan gücünü iyi değerlendiren bazı ülkeler, sınırlı insan kaynakları
ile dünyaya, tarım ve silah sanayi gibi stratejik alanlarda bilgi ve teknoloji ihracı
yaparak stratejik önemlerini artırabilmektedir. Ülkemizin en önemli kalkınma
bölgelerinden biri olan KOP bölgesinde tasarlanan teknik, iktisadi ve sosyal
faaliyetlerin beşeri yatırımlarla desteklenmesi zorunludur. KOP bölgesinin
nitelikli insan gücüne ulaşmasında özel yetenekli öğrencilere yapılacak yatırımlar
önemli sonuçlar doğuracaktır. Bu araştırma ile KOP bölgesinde özel yetenekli
öğrencilerin eğitimlerinin durumunun incelenmesi ve alınabilecek tedbirlere
* Necmettin Erbakan Ün., Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Öğ. Üyesi ahkurnaz@hotmail.com
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ilişkin öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde doküman
analizi yöntemiyle yürütülmüştür. Bu kapsamda bölgeye ilişkin istatistiklerden
yararlanılmış, ülkemizde ve yurtdışında özel yetenekli öğrenciler ile ilgili politika
ve uygulamalar incelenmiş, farklı ülkelerdeki uygulamalar dikkate alınarak çözüm
önerileri oluşturulmuştur.

etkin kullanılamaması,
6. Zenginleştirilmiş okul içi ve okul dışı destek eğitimi olanaklarının sunulmayışı,
7. Okullarımızın fiziksel olarak bu alanda gerekli desteği sağlayacak imkânlara
yeterince sahip olmaması,
8. Öğrencilerin tüm eğitim ve mesleki süreçlerinin izlemeye tabi tutularak,
işleyişin değerlendirmesinin yapılamaması vb. önemli sorunlar yaşanmaktadır.
Özel yeteneklilerin eğitimine yönelik olarak gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar
incelendiğinde, dikkat çeken önemli bazı noktalar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
1. Hemen hemen tüm gelişmiş ülkelerde özel yeteneklilerle ilgili sistematik
işleyen, kurumsallaşmış uygulamalar bulunmaktadır,
2. Gelişmiş ülkelerin çoğunda, genel bilişsel özelliklerin (genel zihinsel
işleyiş) ve bireysel yeteneklerin tanılanmasında kullanılan, kendileri tarafından
geliştirilmiş, ulusal zekâ ve yetenek testleri uygulandığı görülmektedir,
3. Öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda geliştirilmiş ve zenginleştirilmiş ve
olabildiğince bireyselleştirilmiş eğitim fırsatları sunulmaktadır,
4. Ailelerin, öğretmenlerin ve toplumun farkındalık düzeyini artırmak
üzere, olumlu tutumları geliştirmeye yönelik eğitim programları uyguladıkları
görülmektedir,
5. Ülkeler, eğitimcilerin bu alanda profesyonel yaklaşım geliştirmelerine çok
yüksek düzeyde önem vermektedir.
6. Özel yeteneklilerin eğitimi alanında, farklı resmi kurumlar ve özellikle
üniversiteler sürece etkin katılarak uygulamalara destek sağlamaktadır,
7. Özellikle STK ve dolayısıyla da ailelerin sürece etkin katılımları sağlanmaktadır.

1. ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİTİMLERİ
Tarihsel geçmişimizde özel yeteneklilere yönelik özel uygulamalar başlangıç
olarak eskiye dayanmakla birlikte, süreç içerisinde doğrusal bir gelişimin
sağlanabildiğini söylemek oldukça güçtür. Uluslararası kabullere göre, toplumun
%2 ile %5’lik bir kısmının özel yetenekli olduğu varsayılmaktadır. Buna göre,
eğitim sistemimizdeki yaklaşık 500 bin çok özel yetenekli öğrenci, ülkemizin en
stratejik kaynakları arasındadır.
Tarihimizdeki Enderun mektebi gibi, devleti yarına taşıyacak insan kaynağını
yetiştirmeye sağladığı katkının yanı sıra, sosyal sınıflar arası geçirgenliği de
artırarak sosyal barışı teminat altına alan uygulamalarımız düşünüldüğünde,
bu konuda önemli bir birikimiz olduğundan söz edilebilir. Gerek Osmanlı’nın
son dönemlerinde, gerekse Cumhuriyet döneminde, istidadı olan gençlerin,
yurt içinde ve yurtdışında eğitiminin sağlanması için pek çok karar alınmışken
sürdürülebilir politikalar ve uygulamalara ulaşılamamıştır.
İlerleyen yıllarda özel yetenekli çocukların eğitim görmesi için özel okulların
açılması gibi düşünceler uygulamaya konulmuş, fen ve sosyal bilimler liseleri ile
güzel sanatlar liseleri açılmıştır. Bu alanda Türkiye’ye özgü uygulamalardan birisi
olan Bilim ve Sanat Merkezleri uygulamaları, yeniden yapılanma gereksinimiyle
birlikte önemli bir deneyim birikimini de sağlamıştır. Ülkemizin bu alandaki
deneyim birikimi arasında, sadece özel yetenekli çocuklara eğitim veren
ilköğretim okulu ve lise uygulaması da bulunmaktadır. Bunların yanı sıra çocuk
üniversiteleri gibi uygulamalarla, üniversitelerimizin bu stratejik alana daha fazla
eğilmeleri, önemli bir gelişmedir. Tüm bunlarla birlikte ülkemiz genelinde özel
yetenekli öğrencilerin ancak %5’i belirlenebilmiş bunlara da istenilen düzeyde
eğitim henüz sağlanamamıştır.
Dünyada, genel olarak iki farklı politik eğilim göze çarpmaktadır. Avrupa
ülkelerinde yoğun olarak görülen birinci yaklaşım, bütünleştirme yoluyla tüm
bireylere aynı ortamda yüksek standartta bireysel eğitim imkânının sunulmasına
dayalı bir politik yönelim göstermektedir. Amerika, (Akarsu, 2001, 2004a,
2004b) Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde öne çıkan ikinci yaklaşım ise, özel
öğrencilerin yeteneklerine yönelik ayrı ortamlarda, özelleştirilmiş bir eğitime tabi
tutulmalarıdır.
Ülkemizin özel yeteneklilerin eğitimi alanındaki temel sorunları aşağıdaki ana
boyutlar altında değerlendirilmektedir.
1. Özel eğitim ihtiyacı duyan yetenekli bireylere yönelik sürdürülebilir
politikaların beklenilen düzeye gelmemesi ve normal gelişim gösteren bireylere
hitap eden eğitim sistemi içerisinde yeteneklerin geliştirilememesi,
2. Eğitim personeline, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarıyla bu
alanda gerekli profesyonel yaklaşımın kazandırılamaması,
3. Ailelerin çocuklarının yetenekleri ile ilgili farkındalıklarının düşük olması ve
bu nedenle bu çocukların daha ilk çocukluk dönemlerinde, başa çıkamayacakları
birçok sorunla karşılaşmaları,
4. Özel yetenekli çocuklara yönelik sağlıklı ve erken tanılama yapılabilecek
bir sistematiğin oluşturulamaması, mevcut tanılama sisteminin geçerliliği ve
güvenilirliği tartışmaya açık tekdüze standart testlerden oluşması,
5. MEB Bakanlığı kurumları dışındaki diğer kuruluşlarla da eşgüdümlü olarak
bu alana yönelik ortak bir politika üretilememesi nedeni ile var olan kaynakların
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2. KOP BÖLGESİNDE ÖZEL YETENEKLİLERİN DURUMU
KOP Bölgesinde Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tespit edilen çağ
nüfusu içindeki toplam öğrenci sayıları ve özel yetenekli öğrencilerin yaşlarına
göre dağılımı her bir il için ayrı ayrı olacak şekilde Tablo-1’de gösterilmiştir. Elde
edilen verilere göre KOP Bölgesi illerinde toplam 701.809 öğrenci bulunmaktadır.
Bu öğrencilerden 564.699’ü (%80,5) il ve ilçe merkezlerinde, 137.380’i (%19,5)
kasaba ve köylerde bulunmaktadır.
Tablo-1: KOP Bölgesi İllerindeki Özel Yetenekli Öğrencilerin Sayıları

Düzey

Konya

Karaman

Niğde

Aksaray

Top

2,20%

5%

2008 doğ

36972

3637

6721

7013

54343

1196

2717

Anaokulu

29796

3898

5707

5846

45247

995

2262

İl/İlçe

23650

3098

3034

3911

33693

741

1685

Belde/köy

6146

800

2673

1935

11554

254

578

İlkokul

159524

16565

26876

31194

234159

5151

11708

İl/İlçe

125852

12109

13538

19067

170566

3752

8528

Belde/köy

33672

4456

13338

12127

63593

1399

3180

Ortaokul

155762

17359

26472

29236

228829

5034

11441

İl/İlçe

126779

14441

14780

18951

174951

3849

8748

Belde/köy

28983

2918

11962

10285

54148

1191

2707

Lise

133176

16861

20659

22878

193574

4259

9679

İl/İlçe

129048

16421

19335

20685

185489

4081

9274

Belde/köy

4128

440

1324

2193

8085

178

404

T

478258

54683

79714

89154

701809

15440

35090

İl/İlçe

405329

46069

50687

62614

564699

12423

28235

Belde/köy

72929

8614

29297

26540

137380

3022

6869

14

149

375

538
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Özel yetenekli öğrencilerin %2,2’si çok özel yetenekli, %5’i de özel yetenekli
olarak kabul edilmektedir. Buna göre Kop Bölgesi İllerindeki özel yetenekli
öğrencilerin sayıları tablo-2’de gösterilmiştir.

stratejik açıdan önemli olan coğrafi konum, yer altı ve yer üstü zenginlikleri gibi
kaynaklar değiştirilemez. Buna karşın, diğer önemli bir stratejik güç olan insan
kaynağı değiştirilebilir ve geliştirilebilir. İnsan kaynağının eğitimli ve nitelikli
olması ülkenin sahip olduğu diğer kaynakların da daha verimli kullanılmasını ve
ülkenin teknolojik, ekonomik, siyasi ve askeri anlamda güçlü olmasını sağlar. Bu
nedenle, özel yetenekli bireylerin tanılanması, eğitimi, istihdamı ve dolayısıyla
beyin göçünün engellenmesi stratejik bir konudur ve ülkede yaşayan bütün
bireylerin yararına olarak düşünülmektedir.

Tablo-2: Kop Bölgesi İllerindeki özel yetenekli öğrencilerin sayıları

Düzey

0,022

0,05

Düzey

0,022

0,05

Anaokulu

995

2262

Lise

4259

9679

İl/İlçe

741

1685

İl/İlçe

4081

9274

Belde/köy

254

578

Belde/köy

178

404

İlkokul

5151

11708

T

15440

35090

İl/İlçe

3752

8528

İl/İlçe

12423

28235

Belde/köy

1399

3180

Belde/köy

3022

6869

Ortaokul

5034

11441

Belirlenmiş
durumda olan

538

İl/İlçe

3849

8748

Belde/köy

1191

2707

Tablo-2’ye göre her yaş grubunda çok özel yetenekli (%2,2) 15.440 öğrenci
olduğu söylenebilir. Kop Bölgesindeki bu öğrencilerden 12.423’ü il ve ilçe
merkezlerinde, 3.022’si de kasaba ve köylerdedir. %5,5lik dilim dikkate alındığında
bu sayının 35090’a çıktığı görülmektedir.
Kop Bölgesi illerinde şehir merkezindeki özel yetenekli bu öğrencilerden 741’i
anaokulu döneminde, 5.151’si ilkokul döneminde, 5.034’ü ortaokul döneminde
ve 4.259’u lise dönemindedir. Bu illerin kasaba ve köylerindeki özel yetenekli
öğrencilerden 254’ü anaokulu döneminde, 1.399’u ilkokul döneminde, 1.191’i
ortaokul döneminde ve 178’i lise dönemindedir.
Hâlihazırda KOP Bölgesi İllerinde ilkokul 3. sınıftan lise son sınıfa kadar olan
öğrencilerden Konya’da 375, Niğde’de 14, Aksaray’da 149 olmak üzere sadece
538’i (%3) özel yetenekli olarak belirlenmiş ve Bilim ve Sanat Merkezlerinde
destek eğitimi almaktadır. Karamanda ise Bilim ve Sanat Merkezi yeni kurulduğu
için henüz özel yetenekli öğrencilerin eğitimine başlanamamıştır.

3. ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE VERİLECEK ÖZEL
EĞİTİMİN ÖNEMİ
20. yüzyılın ilk yarısından itibaren ülkeler özelliklerini kanıtlamanın bir yolu
olarak önce spor ve sanat ardından fen ve matematik alanlarında özel yetenekli
bireylerin eğitimine hız vermeye başlamış, bu bireylerin olimpiyatlarda ve
yarışmalarda yeteneklerini sergilemelerini sağlamışlardır. Eğitimin temel amacı
bireysel farklılıkları dikkate alarak her bireyin potansiyeli doğrultusunda en üst
düzeyde gelişimini sağlamaktır. Günümüzde ülkemiz de dâhil olmak üzere çok
ülkenin kalkınma hedefleri arasında, özel yetenekli bireylerin kendi ilgi alanlarını,
yeteneklerini, yaratıcılıklarını geliştirmelerine yönelik fırsatları artırmak, ülkeye
ve dünyaya yararlı birer vatandaş olmalarını sağlamak yer almaktadır. Özel
yeteneklilerin eğitimi ile ilgili olarak gerek ülkemiz genelinde yaygın olan sorunlar
ve gerekse bölgemizdeki durumdan yola çıkarak bir KOP Bölgesinde Özel
Yetenekliler Eğitim Merkezine (KOPÖYEM) ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın gerekçeleri
şöyle sıralanabilir.
Politik ve Stratejik Önem; Modern dünyada söz sahibi, küresel politikalarda
etkin bir ülke konumuna gelmenin temel şartlarından birisi bilim, sanat ve spor
gibi alanlarda güçlü, yenilikçi ve üretken bir insan kaynağına sahip olmaktır.
Sahip olduğu özel yetenekli insan gücünü iyi değerlendiren bazı ülkeler, sınırlı
insan kaynakları ile dünyaya, tarım ve silah sanayi gibi stratejik alanlarda bilgi
ve teknoloji ihracı yaparak stratejik önemlerini artırabilmektedir. Bir ülke için
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Bilimsel ve Teknolojik Önem; Gelişmiş ülkelerden bilgi ve teknoloji transfer
edilmesi gerçek anlamda bilimsel ve teknolojik gelişme değildir. Gelişme için
ülkelerin kendi üniversitelerinde, fabrikalarında, laboratuvarlarında, araştırma
ve geliştirme birimlerinde çalışacak, bilim ve teknoloji üretip geliştirebilecek
yaratıcı bireylerin eğitiminin desteklenmesi şarttır. Sağlıktan mühendisliğe
kadar farklı alanlarda ürün ortaya çıkarabilmek, buluş yapabilmek özel yetenekli
bireylere uygun eğitim ortamları yanında uygun çalışma ve araştırma yapma
ortamlarının sunulmasına da bağlıdır. Eğitim sisteminin niteliğine yönelik
değerlendirme yapılabilecek önemli kıstaslardan birisi de ülkede üretilen bilimsel
yeniliklerdir. Türkiye Patent Enstitüsü istatistiklerine göre, ülkemizdeki patent
tescillerinin yıllara göre dağılımı incelendiğinde son on yılda önemli bir artıştan
söz edilebilmekle birlikte 2011 yılında tescillenen patent sayısının sadece 6539
olduğu görülmektedir. Oysa bu rakamın 2011 yılı için, Japonya’da 238 binlerde
Amerika’da ise 225 bin dolaylarında olduğu görülmektedir. Sadece bu rakamlar
bile özel yetenekli bireylerimizin eğitimine verilmesi gereken önemi başlı başına
ortaya koymaktadır.
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İktisadi Önem; Kalkınma olgusunun sadece ekonomik boyutuyla
anlaşılamayacağı ve yalnızca üretim araçlarına yatırım yapmakla
gerçekleşemeyeceği kabul edilmektedir. Bununla birlikte, nitelikli insan gücünün
geliştirilmesi için yapılacak yatırımların sosyal ve yapısal değişmeyi hızlandırıcı
ve üretimi arttırıcı etkilerinin de varlığı bilinmektedir. Özel yetenekli bireylerin
tanılanması, eğitimleri, eğitimlerinde nitelikli bireylerin çalıştırılması, özel
yetenekli bireyler için uygun eğitim ortamlarının hazırlanması pahalıdır ve uzun
vadeli süreçleri içerir. Ancak sistem bir kez kurulduğunda özel yetenekli bireylerin
eğitim sürelerinin normal bireylerden daha kısa olduğu ve edindikleri bilgi ve
becerileri çok daha kısa sürede üretime dönüştürebildikleri görülecektir. Bu
nedenle, insan kaynağını, maddi gücünü ve fiziki imkânlarını doğru ve verimli bir
şekilde kullanan ülkelerin daha kısa sürede kalkınabileceği bilinmelidir. Kalkınma
düzeyi kritik eşiği aşan bir ülke ise tüm bireylerine eşit olarak, yüksek kalite
standartlarında eğitim imkânı sunabilecektir.
Sosyolojik Önem; Araştırmaların ortaya koymuş olduğu yaygın kabule
göre, her toplumun ortalama % 2 ile % 5’ini oluşturan özel yetenekli bireylerin
eğitilmesi, üretken hale getirilmesi ve potansiyellerini toplumsal gelişme için
kullanmaları toplumun refahı, geleceği ve dünya ülkeleri içindeki yerini belirleme
açısından önemlidir (Sarı, 2008b). Özel yetenekli bireyler liderlik özellikleri,
motivasyonları, kararlılıkları, hızlı düşünme ve yaratıcı problem çözme yetenekleri
aracılığıyla toplumlara yön veren, gelişme ve değişmeyi hızlandıran bireyler
olarak tanımlanmaktadır.
Psikolojik Önem; Özel yetenekli bireyler zihinsel, duygusal ve bedensel olarak
daha aktif olmaya, keşfetmeye, üretmeye, duyularını kullanmaya yaşıtlarına göre
daha erken yaştan itibaren daha çok psikolojik desteğe ihtiyaç duyarlar. Özel
yetenekli bireylerin yetenek ve özelliklerine uygun eğitimi almaları, yetenek,
yaratıcılık, liderlik gibi özelliklerini ortaya koyabilmeleri, kendileri ile barışık ve
çevreleri ile uyumlu bireyler olabilmeleri açısından çok önemlidir. Temel başlıklar
halinde sıralanan bu önem alanları, özel yeteneklere sahip bireylerin, politik,
iktisadi ve toplumsal dönüşümün temel dinamiklerini belirleme noktasında kritik
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bir öneme sahip olduklarını göstermektedir. Özel yeteneklerin iyi eğitilmesinin
önemi kadar, eğitim süreçlerinin tesadüflere bırakılmasının politik, ekonomik ve
sosyolojik riskleri de iyi analiz edilmelidir. Özel bir yetenek, özel bir eğitim sürecine
tabi tutulmazsa toplum için tehdit oluşturabilecek bir güce de dönüşebilecektir.
İnsanlığa yapmış oldukları katkılarla tarihe geçen birçok önemli şahsiyet nasıl
özel yeteneklere sahipse, olumsuz etkileri ile tarihe geçen birçok insan da özel
yeteneklere sahiptir. İyi eğitilmiş bir yetenek, Sultan Fatih olabileceği gibi, iyi
yetiştirilmemiş bir yeteneğin de bir Cengiz Han olabileceği ya da Napolyon gibi
dünyayı ateşe atabileceği gözden ırak tutulmamalıdır.

Üniversiteler; KOP Bölgesinde 5’i devlet ve üçü özel olmak üzere sekiz
üniversite mevcuttur. Özellikle devlet üniversitelerinin bu konudaki personel ve
birikimlerini paylaşma noktasında son derece istekli oldukları bilinmektedir.

4. KOPÖYEM’İN KURULMASINI KOLAYLAŞTIRACAK
FAKTÖRLER
KOP Bölgesi incelendiğinde arzu edilen merkezin oluşturulmasını kolaylaştırıcı
pek çok unsurun olduğu görülmektedir. Bu unsurlara ilişkin alt boyutlar kısaca
şöyle özetlenebilir;
Devlet ve Hükümet Politikaları; 05 Ağustos 2009 tarihli ve 27310 sayılı Resmi
Gazete’de Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun Onsekizinci ve Ondokuzuncu
Toplantısı ile ilgili 2009/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesinde ülkemizde özel
yeteneklilerin eğitimi ile ilgili kararların hızla alınması ve uygulamaya geçirilmesi,
bu eğitimlerin Milli Eğitim Bakanlığının yanı sıra üniversiteler, yerel yönetimler,
sivil toplum kuruluşları ve tüzel kişiliklerle birlikte yürütülmesi yönünde bir karar
alınmıştır.
Özel Yetenekliler Meclis Araştırma Komisyonu Çalışmaları; 13 Mart 2012
tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Özel Yetenekli Çocukların
Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların Tespiti ve Ülkemizin Gelişimine Katkı
Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması” amacıyla bir Meclis Araştırma
Komisyonu kurulmasına ilişkin karar gereği TBMM’de 17 üyeden oluşan Meclis
Araştırma Komisyonu’nu çalışmalarını tamamlamış, mecliste grubu bulunan tüm
partilerden üyelerin oy birliği ile hazırlanan rapor bitirilmiş ve imzaya açılmıştır.
Bu raporda da özel yeteneklilerin eğitimlerinin tüm özel yetenekli öğrencileri
kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması, personel, aile ve diğer paydaşların eğitimini
de içine alan kapsamlı bir uygulama sağlanması, tüm çalışmaların üniversiteler,
yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve tüzel kişiliklerle birlikte yürütülmesi
yönünde kararlar alınmıştır.
Halkın ilgi ve desteği; KOP Bölgesi illerinde pek çok aile çocuklarının
yetenekleri doğrultusunda eğitim alabilmeleri için yoğun çaba sarf etmekte ve
bu konuda yürütülen faaliyetleri yakından izlemektedir. Örneğin Konya Bilim
ve Sanat Merkezine öğrenci seçimine sadece ilkokul 4. sınıf düzeyinde her yıl
yaklaşık 3.000 öğrenci müracaatı yapılmaktadır. Ne var ki bu öğrencilerden en
fazla 60 kadarı Bilim ve Sanat merkezine kabul edilebilmekte, özel yetenekli
oldukları halde büyük bir kısmı fiziki yetersizlikler nedeni ile uygulama dışına
bırakılmaktadır. Diğer illerimizde durum daha da vahimdir.
Yetişmiş Personel; Günümüzde ülkemizde özel yeteneklilerin eğitimi ile
ilgili yaşanılan en büyük sorun bu eğitimi yapacak öğretmenlerin olmayışıdır.
KOP Bölgesinde gerek Necmettin Erbakan Üniversitesinde gerekse de diğer
üniversitelerimizde bu konuda doğrudan çalışan öğretim elemanları mevcuttur.
Bununla birlikte özel yetenekli öğrencilerin tanılanmasında kullanılan özel
testlerin uygulanması konusunda Milli Eğitim Bakanlığınca verilen uygulamalı
kurslara katılarak sertifika almış yeterli sayıda rehber öğretmen de illerimizin
resmi ilkokul ve ortaokullarında çalışmaktadır.

Esnaf ve Sanayi Odaları; Esnaf ve sanayi odaları özel yeteneklilerin eğitimleri
konusunda diyalog içinde oldukları üst düzey firma ve kuruluşlarla bu konuya
ilişkin yoğun görüşmeler yapmakta ve KOP Bölgesinde özel yeteneklilerin
eğitimine ilişkin uygulamaları başlatma ve hayata geçirme konusunda aktif rol
oynamaktadır.
Sivil Toplum Kuruluşları; KOP Bölgesinde özel yetenekli öğrencilerin
velilerince kurulmuş Ülke Zekâ Kuruluşu Derneği, özel yeteneklilere yönelik
öğretmen eğitimleri yapan Hayat Boyu Öğrenme Derneği başta olmak üzere sivil
toplum kuruluşlarının bu konuya hassasiyet gösterdikleri görülmektedir.
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5. KOP BÖLGESİ ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ (KOPÖYEM)
Özel yeteneklilerin eğitimi söz konusu olduğu zaman en temel paydaşlar olarak
öğretim kurumları, öğrenciler, öğretmenler ve aileler/veliler karşımıza çıkmaktadır.
Öğretim kurumları okullar, destek eğitim merkezleri, kurslar, bilim kampları, yaz
okulları, çocuk üniversiteleri ve özel yetenekliler eğitim merkezleri gibi kurumlar
olabilir. Hangi eğitim kurumu olursa olsun, özel yeteneklilerin eğitiminde görev
alacak öğretmenler, öğrenciler ve ailelerin kilit unsurları oluşturmaktadır.
Özel yeteneklilerin eğitiminde bir eğitim kurumu olarak eğitim ve araştırma
merkezleri söz konusu olduğu zaman aşağıdaki görevlerden bahsedilebilir;
1. KOP bölgesinin beşeri gücünü ileriki yıllar için en üst düzeye çıkarmak.
2. KOP Bölgesindeki özel yetenekli öğrencileri doğru şekilde belirlemek,
eğitmek ve bu uygulama ile ülke genelinde örnek uygulamalar üretmek
3. Bölge ve ülke genelinde öğretmenlerin özel yeteneklilerin eğitimi
konusunda uygulama becerisi kazanmalarını sağlamak
4. Özel yetenekli öğrencilerin eğitim modelleri konusunda ülkemiz için örnek
eğitim modelleri ve programları geliştirmek
5. Özel yetenekli çocukların ailelerinin özel yeteneklilerin eğitimi konusunda
doğru olarak bilgilendirilmesini sağlamak
6. İlgili öğrenciler, öğretmenler ve aileler için uzaktan eğitim uygulamaları
geliştirmek
7. Özel yetenekli öğrencilerin izlenmesini sağlayarak beyin göçünü önlemek
8. Özel yetenekliler ile ilgili verileri toplayıp bilimsel araştırmalar yaprak elde
ettiği sonuçlardan ülkemize uygun yeni öğretim modelleri ve uygulamaları
geliştirmek.
9. Uluslara arası alanda bu konudaki bilgilerin ülkemize uyarlanmasının
sağlamak.
Yukarıda belirtilen amaçlara ulaşabilmek için KOPÖYEM’in yapısı Şema-1’de
görülmektedir.

Yerel Yönetim; Konya Valiliği ve Konya Büyük Şehir Belediye Başkanlığı olmak
üzere diğer tüm il ve ilçe belediyelerin özel yeteneklilerin eğitimi ile ilgili yapılan
uygulamalara son derece olumlu baktıkları görülmektedir.
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Şema-1: KOP Bölgesi Özel Yetenekliler Eğitim ve Araştırma Merkezinin Yapısı

uzmanlaşmış liderler, serbest meslek sahibi kimseler, farklı alanlardaki mahalli
sanatçılar oluşturacaktır. Öğrencilerin ilgilerine göre KOP Bölgesinde önce çıkan
isimlerin kurumda eğitim vermesi, şartların oluşması durumunda yerinde eğitim
yolu ile fabrika, atölye, laboratuvar vb. alanlara öğrencilerin giderek eğitim alması
uygulamalarına yer verilecektir.

KOP Bölgesi Özel Yetenekliler Eğitim ve Araştırma Merkezi

AR-GE

AR-GE / İZLEME

Uzaktan eğitim

Danışmanlık

Yüz yüze eğitim

Örgün Eğitimle İşbirliği

Mentörlük

Aile Eğitimi

Bilim Kursları

Çocuk Üniversitesi

e-öğrenme Etkinlikleri

Bilgisayar Destekli
Öğretim

Öğrenci Eğitimi

ÖY Yüz yüze
Destek Eğitimi

Uzaktan Eğitim ve
Destek P

Öğretmen
Eğitimi

Sertifika programları
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AR-GE

KOPÖYEM’de öğrenci kabulü öncesinde yapılması gereken ilk faaliyet eğiticilerin
eğitimidir. Merkezde akademisyenler, öğretmenler ve mentörlük desteği verecek
lisans öğrencileri olmak üzere üç grup eğitimciden bahsedilebilir. Her üç gruba da
durum ve özelliklerine göre farklı tür ve düzeyde özel yeteneklilerin eğitimi ile ilgili
eğitim programları hazırlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme eğitimi
verilecektir. Özellikle üniversitedeki akademisyenler kendi uzmanlık alanlarında
üniversite bünyesinde özel yetenekli öğrenciler için açacakları atölyelerde etkili
çalışmalar yürütebilecektir.
Yapılacak ikinci faaliyet bu öğrencilere yönelik eğitim programlarının
geliştirilmesidir. Bu kapsamda farklı düzeylerdeki özel yetenekli öğrencilere
göre eğitim programı paketleri tasarlanacak, bir yıllık süreçte uygulanacak özel
yeteneklilere has özel etkinlikler tasarlanacaktır.
Eğitim için hazır hale gelindiğinde özel yetenekliler eğitim merkezinde anasınıfı
düzeyinden lise son sınıfa kadar olan öğrenciler için okul dışı dönemlerde (hafta
içi derslerden sonra ve hafta sonu) destek eğitimi verilmesi planlanmaktadır. Bu
kapsamda ilimizdeki tüm okullara il milli eğitim müdürlüğü kanalı ile duyurular
yapılarak öğrencilerin velileri aracılığı ile merkeze başvurmaları sağlanacaktır.
Başvurusu alınan standart testler ile birlikte öğrencilerle birlikte yapılan
etkinliklere dayalı tanılamaya tabi tutularak merkezde eğitime alınacak öğrenciler
belirlenecektir.
Öğrenciler merkezde zekâ geliştirme eğitimleri, edebiyat, fen bilimleri, beşeri
ve sosyal bilimler, matematik, felsefe, müzik, görsel sanatlar, drama ve tiyatro
alanlarında eğitim alacaklardır. Öğrenciler ilgi ve yetenek alanlarında bir ya da
birkaç alanda eğitim alacaklardır. Edebiyat, fen bilimleri, beşeri ve sosyal bilimler
ve matematik alanında uzmanlaşması öngörülen öğrenciler temel sanat ve estetik
eğitimleri ile güçlendirilecek; temel sanat alanlarına yönelen öğrencilerin ileri
öğrenimlerini sürdürmelerini sağlayacak pozitif bilim alanları ile desteklenmesi
sağlanacaktır. Bu bağlamda öğrenciler zekâ geliştirme etkinlikleri, üst düzey
zihinsel becerilerden problem çözme, karar verme, eleştirel, yaratıcı, yansıtıcı,
metaforik ve sokratik düşünme; akademik becerilerden bir alanın uzmanı olacak
şekilde disiplinler arası tematik öğretim yaklaşımı içinde öğrenme becerileri,
bilimsel araştırma becerileri; sosyal becerilerden iletişim, grupla çalışma; kişisel
becerilerden girişimcilik, karakter eğitimi, estetik eğitimi, liderlik eğitimi; bir
yetenek alanı olarak spor eğitimi ve sağlıklı yaşam için spor yapma alışkanlıklarının
kazandırılması
Öğrencilerin eğitiminde bilim kampları, alan araştırmaları, yaz kursları, atölye
çalışmaları, proje tasarımları, zekâ oyunları, bilim şenlikleri, saha gezileri vb.
yöntemlerle de eğitimler verilecektir.
Öğrencilere verilecek eğitimlerin bir ayağını da KOP Bölgesinde alanında
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Merkezin temel eğitim alanlarından biri de aile eğitimidir. Günümüzde gerek
KOP Bölgesinde gerekse ülke genelinde özel yetenekli çocuğa sahip aileler
gerek bu çocukların özelliklerine uygun eğitim ortamlarına ulaşma gerekse
de bu çocukların kişisel ve sosyal sorunlarını aşma konusunda yoğun desteğe
ihtiyaç duymaktadır. Bazı aileler çocuklarının özel yetenekli olduğundan habersiz
iken bazı aileler de durumun farkında ve çevresinden üst düzey bir ilgi bekler
şekilde davranışlar sergilemektedir. Ailelere rehberlik etmek, özel yetenekli
öğrencilerin ortaya çıkarılmasını sağlamak, özel yeteneklilerin eğitiminde doğru
ve yanlış eğitim uygulamaları hakkında bilgilendirmek için aile eğitimi çalışmaları
yapılacaktır.
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Özel yeteneklilerle ilgili ülkemizdeki en büyük sorun bu çocukların
izlenmesidir. Ülkemizde bizler araçlarımıza araç takip kiti takıp izleyebilmekte iken
çocuklarımıza çocuk takip kiti takamamış ve çocuklarımızın nerelerde oldukları
belirlenememiştir. Bu öğrenciler eğitimleri sürecinde yeterince tespit edilemediği
gibi eğitimlerinden sonra da nerelere geldikleri, neler yaptıkları, ülkenin bilim
ve teknoloji üretimine katkısı noktasında neler yaptıkları konularında hiçbir veri
yoktur. Bu nedenle özel yetenekli öğrencilerin takibi merkezce yürütülecektir.
Ulusal alanda özel yetenekliler ile ilgili araştırma ve yayınlar yok denecek
kadar azdır. Bu çocuklarla ilgili yeterli veriler toplanamadığı ve araştırma yapacak
ortamlar yetersiz olduğu için bu konuda araştırmalar yapılamamıştır. Ayrıca
bu alandaki uzman ve araştırmacı sayısı son derece azdır. KOPÖYEM’in temel
görevlerinden biri de bu konuda araştırma ve bilimsel yayın üretmek olacaktır.
KOPÖYEM’in fiziki alt yapısı kapsamında derslikler, fen bilimleri laboratuvarları,
resim, müzik, teknoloji ve tasarım ve dil atölyeleri, hayal odası, tiyatro ve drama
odası, basın odası gibi alanlara ihtiyaç vardır. Bu alanların yanı sıra yoğun olarak
araç-gereç, cihaz ve sarf malzemelerine ihtiyaç duyulacaktır.
KOPÖYEM’in temel faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir.
Eğitimcilerin Eğitimi; Özel yeteneklilerin eğitimi konusunda ülkemizdeki en
büyük sorun yetişmiş eğitimci gücünde yaşanmaktadır. 2013-2017 strateji planına
göre okul öncesinden lisenin sonuna kadar tüm özel yetenekli öğrencilerin
normal sınıflarımızda eğitimleri yapılacaktır. Bu nedenle tüm öğretmenlerin
özel yeteneklilerin eğitimleri konusunda eğitime ihtiyaçları vardır. Eğitimcilere
verilecek eğitim bir taraftan KOP Bölgesinde özel yeteneklilerin eğitimini üst
düzeyde güçlendirecek, diğer taraftan ülke genelinde bu alanda duyulan ihtiyacın
karşılanması sağlanacaktır.
Öğrencilerin Eğitimi; Ülkemizde özel yeteneklilerin eğitimi bilim ve sanat
merkezlerinde (BİLSEM) yapılmaktadır. Bilim ve sanat merkezleri sadece destek
eğitimi veren yaygın eğitim kurumlarıdır. Mevcut 66 BİLSEM’de pek çok farklı
sebepten dolayı üst düzey sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar Konya BİLSEM için
de geçerlidir. Örneğin Konya şehir merkezinde ikinci sınıf öğrencileri içerisinden
yapılan öğrenci seçiminde yaklaşık 450-500 çok özel yetenekli öğrenci olmasına
rağmen Konya BİLSEM bunların sadece 60 kadarına imkân tanıyabilmektedir.
Nicel sorunların dışında nitel sorunlar da yoğun olarak yaşanmaktadır. Durum
böyle olunca Üniversite bünyesinde profesyonel ekiplerin koordinatörlüğünde
Özel Yetenekliler Eğitim Merkezine ihtiyaç vardır.
Ülkemiz özel yeteneklilerin eğitimi uygulamaları konusunda örnek öğretim
etkinliklerine üst düzeyde ihtiyaç duymaktadır. 1992 yılından beri bu konuda
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öğretim yürütülüyor olmasına karşın öğretmenler kendi kaderleri ile baş
başa bırakılmış, üniversitelerden bu konuda destekler sağlanmamış, MEB
öğretmenlerin özel yeteneklilerde öğretimi geliştirici ve rehberlik edici hiçbir
personel eğitimi yapmamıştır. Bu nedenle özel yetenekli öğrencilerin özelliklerine
uygun normal sınıflarında ve okul dışı ortamlarda eğitimleri ile ilgili örnek öğretim
uygulamalarına ihtiyaç vardır. Açılacak bu merkez bu ihtiyacı cevap verecek
personel vardır.
Ailelerin Eğitimi; Özel yetenekli bir çocuğa sahip olmak ve onunla yaşamak
bazı güçlükleri de beraberinde getirir. Bir taraftan bu çocukların sahip oldukları üst
düzey kapasiteye uygun öğretim ortamları bulmak, diğer taraftan bu çocukların
kişisel ve sosyal farklılıklarına uygun davranışlar sergilemek aileler için son derece
zor olmaktadır. Bu nedenle özel yetenekli çocuğa sahip pek çok aile eğitime
ve desteğe ihtiyaç duymaktadır. Konya Özel Yetenekliler Eğitim Ve Uygulama
Merkezi Konya şehir merkezindeki ailelere doğrudan eğitim ve danışmanlık
hizmeti sağlayabilir. Ayrıca bu konuda ülkemizde çok az kurum olduğu için ülke
genelinden de ciddi düzeyde talep olacağı bilinmektedir. Bu talebi de zaman
zaman yüz yüze kurslar ile karşılayabileceği gibi internet aracılığı ile uzaktan
eğitim yolu ile de karşılamak mümkündür.
Uzaktan eğitim; Türkiye genelinde özel yetenekli öğrenciler için bilgisayar
destekli öğrenme ortamlarına, öğretmen ve aileler için bilgisayar destekli uzaktan
eğitim ortamlarına üst düzeyde ihtiyaç duyulmaktadır. 2013-2017 Türkiye Özel
Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama planına göre özel yetenekli öğrencilerin
kendi okullarındaki sınıflarında eğitimleri yapılacağından öğretmenlerin tamamı
bu konuda eğitime ihtiyaç duyacaktır. Pek çok ilimizde de bu konuda eğitim
verebilecek kurum, kuruluş ve personelin olmayışı ihtiyacın karşılanmasında
uzaktan eğitim uygulamalarını gerekli kılacaktır. Konya Özel Yetenekliler Eğitim
ve Araştırma Merkezi özel yeteneklilerin eğitiminde öğrencilere, öğretmenlere
ve ailelere bilgisayar destekli uzaktan eğitim konusunda faaliyet gösterebildiği
takdirde büyük bir ihtiyacı cevaplamış olacaktır.
İzleme ve Araştırma–Geliştirme; Dünyanın gelişmiş ülkelerinde özel
yeteneklilerin eğitimi ile ilgili pek çok araştırma merkezine rastlanmaktadır.
Ayrıca uluslararası alanda özel yeteneklilerin eğitimine ilişkin yapılmış çok sayıda
bilimsel araştırma ve yayına rastlanmaktadır. Ancak ülkemizde özel yetenekliler
ile ilgili her hangi bir araştırma merkezi olmadığı gibi yapılan araştırma ve yayınlar
da yok denecek kadar azdır. Bu nedenle bir taraftan özel yetenekli çocukları
izleyen diğer taraftan bu konuda araştırma ve yayın yapan bir merkeze ihtiyaç
duyulmaktadır. Konya Özel Yetenekliler Eğitim ve Araştırma Merkezi bu konuda
faaliyet gösterdiği zaman KOP Bölgesinde ki özel yetenekli öğrencileri yakından
izleyebilir ve bu şekilde muhtemel beyin göçünün önüne geçebilir. Ayrıca yapmayı
planladığı örnek uygulamalar ve yeni modellerin bilimsel sonuçlarına dayalı
olarak bilimsel araştırmalar yaparak ürüne dönüştürebilir. Bu konuda gelişmiş
ülkelerin birikimlerinin ülkemize transferini, kendi ürettiği bilgi ve uygulamaların
uluslara arası bilimsel platformlarda paylaşımını yapabilir.
KOPÖYEM’in Kuruluş ve İşleyişi
KOPÖYEM aşağıdaki adımlarla kurulabilir;
1. KOPÖYEM yönetim kurulunun oluşturulması
2. KOPÖYEM ana merkezin kurulması (Konya şehir merkezinde)
3. İl ve ilçe merkezlerinden hangilerinde şubelerin açılacağının belirlenmesi
4. Şubelerde çalışacak personelin eğitimi
5. Karaman, Niğde ve Aksaray’da merkezlerin kurulması
6. Belirlenen ilçelerde merkezlerin kurulması
7. Öğrencilerin belirlenmesi
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8.
9.

Öğretim etkinliklerinin başlaması
Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütülmesi

KOPÖYEM Yönetim Kurulunun Oluşturulması; Merkezin kuruluş ve işleyişini
belirleyecek yerel ve merkezi yönetici, üniversite temsilcileri, akademisyen,
eğitimci, STK, Sanayi ve Ticaret Odaları Temsilcileri ve velilerden oluşan bir
yönetim kurulu oluşturulabilir.
KOPÖYEM ana merkezin kurulması: Konya şehir merkezinde oluşturulacak
ana birimle sürece başlanabilir. Bunun nedeni Konya’da alt yapıyı kuracak teknik
personelin olmasıdır. Bu birimin ayrı bir binada olması zorunlu değildir. Bu birim
üniversitelerden birindeki derslikleri kullanarak faaliyetlerini sürdürebilir. Bu
merkez diğer il ve ilçelerde açılacak personel ile imkânları çerçevesinde tüm KOP
bölgesindeki diğer öğretmenlerin konuya ilişkin eğitimlerini yapar. Aynı zamanda
eğitim programlarını hazırlar.
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İl Ve İlçe Merkezlerinden Hangilerinde Şubelerin Açılacağının Belirlenmesi;
Aksaray, Karaman ve Niğde şehir merkezlerinde birer merkez olması koşulu ile
imkânlar çerçevesinde hangi ilçe merkezlerinde şubeler açılabileceği belirlenir.
Bu merkez ve şubeler için yeni bir kurum/binaya ihtiyaç yoktur. “Okullar Hayat
Olsun” projesi kapsamında okullar kullanılabilir.
Şubelerde çalışacak personelin eğitimi; Özel yeteneklilerin eğitiminde
en önemli faktör eğiticilerdir. Bu amaçla KOPÖYEM’de çalışacak eğiticilerin
uygulamalı eğitim yapılması gerekir. Aynı zamanda KOP bölgesindeki okullarda
çalışan diğer öğretmenlere de özel yetenekli öğrencilerin eğitimi ile ilgili eğitim
verilerek örgün eğitimle entegrasyon sağlanır.
Karaman, Niğde ve Aksaray’da merkezlerin kurulması; Öncelikle Aksaray,
Karaman ve Niğde şehir merkezlerinde merkezler oluşturularak bir yıl eğitim
yapılmalıdır. Elde edilen sonuçlara ve imkânlara göre ilçelerden hangilerinde
şubeler açılabileceğine karar verilmelidir.
İlçelerde merkezlerin kurulması; Özel yeteneklilerin eğitimleri sadece şehir
merkezlerinde yaşayan öğrencilerin hakkı değildir. İlçe, kasaba ve köylerde yaşayan
öğrencilerin de kendilerine uygun eğitim alma hakları vardır. Aynı zamanda
bu bölgenin bir bütün olarak kalkınması için de büyük önem taşımaktadır. Bu
nedenle ilçelerde şubeler açılmalı, kasaba ve köylerdeki özel yetenekli öğrenciler
hafta sonları ilçelerdeki şubelere taşınarak eğitim almaları sağlanmalıdır.
Öğrencilerin belirlenmesi; KOP bölgesindeki 2-4. Sınıflardaki özel yetenekli
öğrenciler uygun yöntemlerle belirlenerek eğitime alınır.
Öğretim etkinliklerinin başlaması; Öğrenciler hafta sonlarında 12 saatlik
eğitim alırlar.
Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütülmesi; uygulamalardan elde
edilen dönütler, eğitimcilerin çalışmalar ve üniversite işbirliği ile özel yeteneklilerin
eğitimleri alanında ülkemize has yöntem ve uygulamalara ilişkin sonuçlar elde
edilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
KOP Bölgesi illerinde özel yetenekli öğrencilerin %95’i belirlenememiştir. Bu
amaçla hızlı bir şekilde mümkün olan en erken dönemde uygun yöntemlerle
özel yetenekli öğrenciler belirlenmelidir. Özel yetenekli öğrencilerin eğitimlerinin
politik ve stratejik, bilimsel ve teknolojik, iktisadi, sosyolojik ve psikolojik önemi
dikkate alındığında bölgenin top yekûn kalkınması için bu öğrencilere uygun
eğitim verilmesi zorunludur. KOPÖYEM kurulması için gereken alt yapı bölgede
mevcuttur. Bu alt yapıdan yararlanılarak ihtiyaç duyulan eğitim ortamları
oluşturulabilir. KOP Bölgesi illerinde özel yetenekli öğrencilerin %95’i kendilerine
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uygun eğitim ortamlarından yoksundur. Bu öğrenciler için uygun eğitim ortamları
acilen oluşturulmalıdır. Bu öğrenciler için KOPÖYEM kurulmalıdır.
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ÖZET
Eğitimle kalkınma arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu hemen herkes
tarafından kabul edilen bir gerçektir. Hatta en büyük sermayenin “eğitilmiş insan
gücü” olduğu ispat edilmiş durumdadır. Bilimsel çevreler tarafından kalkınma ve
eğitim arasındaki etkileşimin çok yüksek olduğu ifade edilmekte, kalkınmışlık
ile ilgili birçok kriterin eğitimden etkilendiği belirtilmektedir. Bu bağlamda bu
araştırmanın genel amacı, KOP Bölgesi’nde yer alan Konya, Karaman, Niğde ve
Aksaray illerinin hem kendi aralarında hem de Türkiye geneli ile kıyas edilerek
eğitim ve kalkınma seviyeleri ile eğitimli insan gücü arasındaki ilişkiyi sayısal
verilere dayalı olarak belirlemektir. Bu nedenle eğitim ve kalkınma arasındaki ilişki
nüfus ve eğitim açısından birtakım sayısal verilere dayandırılarak açıklanmıştır.
Nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde tasarlanan bu araştırmada “durum
çalışması” deseni kullanılmış ve verilerin toplanmasında “doküman incelemesi”
yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmanın ortaya koyduğu en temel sonuç, eğitim
ve kalkınma arasındaki sıkı bağ olduğudur. Bu araştırma, okullaşma oranının ve
öğrenci başına düşen araç-gereç sayısının artması, derslik ve öğretmen başına
düşen öğrenci sayısının düşük olması, yaygın eğitim kurumlarına devam eden
ve tamamlayan kursiyer sayısındaki artışın vb. bir ülkenin eğitim seviyesinin
ve nitelikli insan gücünün en önemli sermayesi, kalkınmanın da ham maddesi
olduğunu somutlaştırmıştır.
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1. GİRİŞ
Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik
değişme meydana getirme sürecidir (Ertürk, 1972). Eğitim bu görevlerini
hiyerarşik ve aşamalı hedeflerle yerine getirmektedir. Taş ve Yenilmez’e (2008)
göre eğitimin yakın, uzak, genel ve aşamalı hedefleri kişisel ve toplumsal
anlamda çeşitli faydalar sağlamaktadır. Bu bağlamda eğitim, sosyal açıdan
güçlü bir toplum oluşturmaya yardımcı olurken, eğitilmiş insanlardan oluşan
üretim gücüyle de ekonomik açıdan kuvvetli bir ülke oluşturulması için destek
olmaktadır. Dolayısıyla hem eğitimin tanımı hem de hedefleri Türk Milli Eğitiminin
genel amaçlarından beslenmektedir.

Vehbi ÇELİK*
Etem YEŞİLYURT**

Türk Milli Eğitiminin 2. ve 3. genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,
2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde
gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya
görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma
karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve
birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların,
kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek
sahibi olmalarını sağlamak(tır).
Böylece genel amaçlar bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun
refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi,
sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek, hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini
çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır (MEB, 2013).
Günümüzde eğitimin ekonomik, toplumsal, kültürel kalkınmayı hızlandıran en
önemli faktör olduğu bilinmektedir. Eğitimin genel amacını yakalayan bireyler
iktisadi kalkınmanın gerektirdiği nitelikli iş gücünü oluşturarak üretim düzeyinin
artmasını ve ekonominin hızla kalkınmasını sağlamaktadır (Öztürk, 2005). Eğitim,
insana yapılan en önemli yatırımdır. Bu yatırım, insan sermayesi birikiminin en
* Prof. Dr., Mevlana Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, vcelik@mevlana.edu.tr
** Yrd. Doç. Dr., Mevlana Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, eyesilyurt@mevlana.edu.tr
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temel kaynağıdır.
Eğitim yatırımları, örgün ve yaygın eğitim-öğretim faaliyetlerini içeren resmi
eğitim yanında resmi olmayan her türlü eğitim-öğretimi de kapsamaktadır
(Yapraklı, Öztürk & Emsen, 2006). Türk milli eğitimi 1973 yılında yürürlüğe konulan
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile belirlendiği üzere örgün eğitim ve yaygın
eğitim olmak üzere iki ana bölümden meydana gelmekte ve özellikleri şu şekilde
sıralanmaktadır (Türkmen, 2002):
A) Örgün eğitim: Okulöncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim ve
yükseköğretimi kapsamaktadır. Örgün eğitim, belirli yaş grubundaki ve aynı
seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında
yapılan düzenli eğitimdir.
B) Yaygın eğitim: Amacı, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine
uygun olarak, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş olan veya herhangi bir
kademesinde bulunan ya da bu kademeden çıkmış yurttaşlara örgün eğitimin
yanında veya dışında;
• Okuma-yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim
olanağını hazırlamak,
• Bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelere uyumlarını
kolaylaştırıcı eğitim olanağı sağlamak,
• Milli kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı ve benimsetici nitelikte
eğitim yapmak,
• Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme
anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak,
• Ekonominin gelişimi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslek
edinmelerini sağlayıcı olanaklar hazırlamak,
• Beslenme ve sağlıklı yaşam tarzını benimsetmek,
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girişimidir. Günümüzde ülkelerin kalkınmışlık düzeyleri, milli gelir miktarı yanında;
eğitim, sosyal, kültürel ve politik durumları ile de ölçülmektedir. İktisadi gelişme
kişi başına düşen mal ve hizmet birimleriyle ifade edilebildiği gibi, kişi başına
düşen eğitim ve sağlık harcamaları da gelişmişliğin önemli ölçüleri arasındadır.
Bunlara paralel olarak okuryazarlık ve okullaşma oranı, ortalama yaşam süresi
gibi değerler de bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin bir göstergesidir. Bütün bunlar
kalkınmanın merkezine insanı yerleştirmektedir. İnsanın düşüncesi, yetenekleri,
eğitim düzeyi ile oluşan ekonomik ve kültürel ortam yenilik ve yaratıcılığı
gerçekleştirerek üretim sürecinin girdisi olarak ekonomiye katkı sağlamaktadır
(Hoşgörür ve Gezgin, 2005).

KALKINMADA
EĞİTİMİN ROLÜ:
SAYISAL VERİLER
IŞIĞINDA KOP
BÖLGESİ EĞİTİM
GÖSTERGELERİ

Dünya çapında bütün toplumların ve devletlerin başta gelen genel bir hedefi
kalkınmadır. Gelişmekte olan ülkeler büyümeye, gelişmiş ülkeler durumlarını
sürdürmeye gayret etmektedir. Mal ve hizmet üretimi artırılarak toplum refah
içinde yaşamaya, devlet güçlü olmaya gayret eder. Başlangıçta sadece ekonomik
büyüme şeklinde ele alınan kalkınma, daha sonra bireysel ve sosyal bağlamda
insan, yönetim sistemi, insana yapılan hizmetler ve çevre gibi faktörleri de
içerisine almaya başlamıştır. Bu durumda da eğitim, kalkınmada başlı başına bir
faktör olarak ön planda yerini almıştır (Ergün, 2011). Konuyla ilgili olarak Eroğlu’na
(2001) göre, toplumsal kalkınmanın sağlanmasındaki en önemli sacayaklarını;
1. Sürekli ve istikrarlı bir siyaset ortamı,
2. Yüksek ulaşım olanakları,
3. İyi bir iletişim, finans ortamı ve
4. Yeterli bir eğitim seviyesi oluşturmaktadır.
Bir ülkenin kalkınmışlık düzeyini belirlemede kullanılan en önemli ölçütlerden
biri, o ülkenin sahip olduğu insan kaynaklarının niteliğidir. Kalkınma ve eğitim
arasındaki etkileşimin çok yüksek olduğunu ifade edilen bir gerçektir. Bu da
kalkınmışlık ile ilgili birçok kriterin eğitimden etkilendiği göstermektedir (Taş ve
Yenilmez, 2008). Bu sürdürülebilir kalkınma grafiğini bir üçgen prizma şeklinde
düşünürsek, eğitim bu üçgenin temelini oluşturmaktadır.

• Çeşitli mesleklerde çalışanlara, gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri
kazandırmak,
• Boş zamanlarını yararlı bir biçimde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları
kazandırmaktır.
En önemli beşeri sermaye bileşeni olan eğitim durumuna ilişkin iyileşmeler,
başka bir deyişle örgün ve yaygın eğitim kurumlarına devam eden ya da bu
kurumlardan mezun olan bireylerin verimliliklerini, dolayısıyla ücretlerini ve iş
bulma şansını artırma, buna karşın işsiz kalma riskini azaltma gibi iş yaşamına
ilişkin katkıları ile bireysel kazançlar üzerinde meydana gelen belirgin artışların
kaynağını oluşturmaktadır. Bu yönleriyle eğitim seviyesinin yükseltilmesi,
özellikle gelişmekte olan ülkelerde işsizlik ve yoksullukla mücadelede etkin bir
politika aracı olarak öne çıkmaktadır (Çalışkan, Karabacak, Meçik, 2013). Eğitimin,
insan kaynaklarının beceri ve üretkenlik kapasitesini geliştirme yoluyla işgücü
verimliliğini artırarak ekonomik büyümeyi hızlandırdığı, ekonomik büyümenin
de gelir artışı yoluyla sağlık, eğitim, sosyal harcamaları artırarak kalkınmayı yüksek
düzeylere taşıdığı görüşü önem kazanmıştır (Grant, 1968, Akt: Çolak, 2010).
Kalkınma, bir ekonomide büyümenin yanı sıra sosyal ve kültürel unsurlarda
da gelişmenin olması anlamına gelmektedir. Yani kalkınma, sayısal göstergelerin
yanı sıra okuryazarlık oranı, doğum oranı, ortalama ömür gibi sayısal olmayan
göstergeleri de içine almaktadır. Kalkınma genellikle az gelişmiş ülkeler için
kullanılan bir kavramdır (Ünlüören ve Tayfun, 2008). Sadece maddi gereksinimlerle
ilgili olmayan kalkınma, insanların toplumsal koşullarının geliştirilmesi ile de
ilgilidir. Kalkınma, aynı zamanda bireylerin refah düzeylerini artırmak amacı ile
siyasi iktidarın belli ekonomik politikaları izleyerek, toplumun yapısını değiştirme
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Kaynak: Ergün, M. (2011). Eğitim ve kalkınma, 3. Sosyal Bilimler Sempozyumu.

Ülkelerin refah düzeyleriyle ekonomik kalkınma arasında doğrusal bir ilişki
vardır. Geri kalmış ya da az gelişmiş ülkelerin önemli problemlerinden biri
de eğitim problemidir. Bir ülkenin kalkınmışlık göstergeleri arasında, eğitim
düzeyinin özel bir yeri ve önemi vardır. Kalkınmış ülkelere bakıldığında eğitim
hizmetleri için daha çok kaynak ayrıldığı, eğitimin süresinin daha uzun ve verilen
eğitimin daha nitelikli olduğu gözlenmektedir. Gelişmiş ülkelerde sadece okul
eğitimi değil, farklı tür ve düzeylerde eğitim taleplerine cevap veren kurumlar da
vardır. Hayat boyu öğrenme anlayışına bağlı olarak her yaş düzeyinde psikolojiden
sanat eğitimine, spordan hobi öğrenimine kadar talep edilen her tür eğitim için
özel sektörün sağlayabildiği kurslara katılabilmeleri mümkündür. Bu tür kurslar,
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hemen hemen bütün şehirlerde verilebilmekte ve maliyetleri de ortalama bir
kazanç seviyesine sahip herkes tarafından karşılanabilmektedir (Altınışık & Peker,
2012).

sonuçları ortaya koymak olduğundan elde edilen sonuçların farklı durumlara
genellemesi söz konusu değildir (Yıldırım ve Şimşek, 2006).

Yapraklı, Öztürk ve Emsen’in (2006) aktarımına göre uluslararası literatürde
Denison (1962), Schultz (1967), Mankiw, Romer ve Weil (1992), Benhabib ve Spiegel
(1994), Jones (1996), Fernandez ve Mauro (2000), Bassani ve Scarpetta (2001)
gibi bir çok yazar yaptıkları regresyon analizleri sonucunda, eğitimli işgücü ile
ekonomik kalkınma arasında pozitif ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır. Bunun
yanı sıra, Goetz ve Hu (1996), Barro (2001), Asteriou ve Agiomirgianakis (2001)
tarafından yapılan nedensellik analizlerinde, eğitimle kalkınma arasında karşılıklı
nedensellik ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Araştırmanın alt amaçları doğrultusunda veriler araştırmacılar tarafından
01.10.2013 – 05.11.2013 tarihleri arasında Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Yüksek
Öğretim Kurumu (YOK), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Milli Eğitim Bakanlığı’nın
(MEB) resmi internet siteleri ile Mevlana Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı’ndan (MÜKDDB) elde edilmiştir. Verilerin toplanması ve analiz
edilmesinde “doküman incelemesi” yönteminden yararlanılmıştır. Doküman
incelemesinde araştırılması hedeflenen olgu ya da olaylar hakkında bilgi içeren
yazılı materyaller analiz edilir. Araştırmacı ihtiyacı olan veriyi gözlem ya da
görüşme yapmaya gerek duymadan elde edebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2006).
Doküman incelemesi, veri toplamada çeşitliliğin sağlanması, diğer veri toplama
araçlarının yetersizliği, elde edilme zamanının kısa ve ekonomik oluşu, konuya
doğrudan yoğunlaşmaya elverişli oluşu nedeniyle tercih edilmektedir. Uzun
süreli etkileşimle araştırmanın inandırıcılığı (geçerliliği), teyit incelemesi ile de
güvenirliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Uzun süreli etkileşimde, araştırmacının
veri kaynakları ile uzun süreli etkileşim halinde olması, teyit incelemesinde ise
dışardan bir uzmanın ham verileri kullanarak araştırmadan elde dilen sonuçlara
benzer sonuçlara ulaşması amaçlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu
nedenle hem araştırmacılar verilerle uzun bir süre etkileşimde bulunmuş hem de
veriler dışardan bir uzmana verilmiş ve benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür.

Kısacası bir ülkenin kalkınması için sermaye ve teknoloji transferi yanında,
yeterli sayıda iyi yetişmiş işgücüne de ihtiyaç vardır. Eğitimle sağlanan birçok bilgi
ve beceriler, toplumun kalkınmasına etki edeceği gibi, bireyin eğitim düzeyinin
düşüklüğünden kaynaklanan bazı olumsuzlukları da azaltacağı kuşkusuzdur.
Sosyo-ekonomik gelişmenin en önemli itici gücü ve verimlilik artışının en
önemli unsuru, toplumun ve işgücünün eğitim düzeyidir. Ekonomi ile eğitim
arasındaki ilişki kalkınma kavramı üzerinde odaklanır. İşgücünün verim düzeyinin
yükseltilmesi, sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi ve
hızlandırılması, değişmenin ve gelişmenin anahtarı olan eğitimin görevi olduğu
bir gerçektir (Çakmak, 2008).
1.1. Amaç
Bu çalışmanın genel amacı, KOP Bölgesi’nde yer alan Konya, Karaman, Niğde
ve Aksaray illerinin hem kendi aralarında hem de Türkiye geneli ile kıyas edilerek
eğitim ve kalkınma seviyeleri ile eğitimli insan gücü arasındaki ilişkiyi sayısal
verilere dayalı olarak belirlemektir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki
sorulara cevap aranmıştır. KOP bölgesinde yer alan illerin;
1. Kalkınmışlık sıralaması nedir?
2. Aldığı, verdiği göç, net göç ve net göç hızı nedir?
3. Nüfus ve yıllık ortalama artış hızları nedir?
4. Yaygın eğitim kurumlarının kurum, kursiyer, öğretmen ve derslik sayısı
kaçtır?
5. Yaygın eğitim kurumlarına devam eden ve bitiren kursiyer sayısı kaçtır?
6. Örgün eğitim seviyesine göre okullaşma oranı nedir?
7. Örgün eğitim seviyesine göre okul, şube, öğretmen ve derslik başına düşen
öğrenci sayısı kaçtır?
8. Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanı sayısı kaçtır?
9. Yükseköğretim kurumlarına devam eden öğrenci sayısı kaçtır?
10. Yukarıdaki sorulardan elde edilen verilerle, kalkınma sıralama arasında
ilişki var mıdır?

2. YÖNTEM
2.1. Araştırma Deseni
Nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde tasarlanan bu araştırmada “durum
çalışması” deseni kullanılmıştır. Durum çalışmasında amaç belirli bir duruma ilişkin
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3. BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde verilerin analizinden elde edilen bulgular,
araştırmanın alt amaçlarında yer alan soruların sırası dikkate alınarak verilmiştir.

3.1. İllerin Kalkınmışlık Sıralaması
Kalkınma Bakanlığı, ‘’İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik
Sıralaması Araştırması’nı (SEGE) 2011’de güncellemiştir. SEGE raporuna göre 81 il
içerisinde KOP bölgesinde yer alan illerin kalkınmışlık sıralaması şu şekilde ortaya
çıkmıştır. 1. TR521 KONYA: 20. sırada (ilk çeyrekte), 2. TR522 KARAMAN: 32. sırada
(ikinci çeyrekte), 3. TR712 AKSARAY: 55. sırada (üçüncü çeyrekte), 4. TR713 NİĞDE:
56. sırada (üçüncü çeyrekte) yer almaktadır. SEGE-2011 çalışması demografi,
eğitim, sağlık, istihdam, rekabetçi ve yenilikçi kapasite, mali kapasite, erişilebilirlik
ile yaşam kalitesi olmak üzere sekiz alt kategoride, çoğunluğu 2009-2010 yıllarına
ait 61 değişken kullanılarak hazırlamıştır.
3.2. KOP Bölgesinde Yer Alan İllerin Aldığı, Verdiği Göç, Net Göç ve Net
Göç Hızı
KOP bölgesinde yer alan Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illerinin toplam
nüfus sayısı, aldığı ve verdiği göç ve net öç hızını gösteren veriler Tablo 1’de yer
almaktadır.
Tablo 1’den de görüldüğü üzere nüfusun en fazla olduğu il Konya’dır. İkinci
sırada Aksaray ili, üçüncü sırada Niğde ve son sırada ise Karaman ili yer almaktadır.
Net göç hızları dikkate alındığında en fazla göçü Konya ilinin aldığı ve bu ili
Karaman ilinin takip ettiği görülmektedir. Aksaray ve Niğde illeri ise göç verme
konumunda yer almaktadır. Kalkınmışlık düzeylerine bakıldığı zaman, göç alan
illerden Konya ilinin ilk çeyrekte, Karaman ilinin ikinci çeyrekte, Aksaray ve Niğde
illerinin ise üçüncü çeyrekte yer alması, kalkınmışlık düzeyi ile nüfus hareketleri
arasındaki paralelliğe işaret etmektedir.
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Tablo 1: KOP Bölgesinde Yer Alan İllerin Aldığı, Verdiği Göç, Net Göç ve Net Göç Hızı

Tablo 3: Türkiye Geneli ve İl Bazında Yaygın Eğitim Kurumlarına Göre Kurum, Kursiyer, Öğretmen ve
Derslik Sayısı

3.3. İllere Göre Nüfus ve Yıllık Ortalama Artış Hızları
Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illerinin yıllık ortalama nüfus artış hızları
Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2: KOP Bölgesinde Yer Alan İllerin Nüfus ve Yıllık Ortalama Artış Hızları
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3.5. Yaygın Eğitim Kurumlarına Göre Devam Eden ve Bitiren Kursiyer
Sayısı
Türkiye geneli ve KOP bölgesinde yer alan Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray
illerinde yaygın eğitim kurumlarına göre devam eden ve bitiren kursiyer sayısı
Tablo 4’te yer almaktadır.
Tablo 4: Türkiye Geneli ve KOP Bölgesinde Yer Alan Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray İllerinde
Yaygın Eğitim Kurumlarına Göre Devam Eden ve Bitiren Kursiyer Sayısı

Nüfus artış hızları dikkate alındığında KOP bölgesinde yer alan iller içerisinde
yıllık ortalama artış hızı bakımından Konya ilinin ilk sırada, Karaman ilinin ise ikinci
sırada yer aldığı öngörülmektedir. Öte yandan Aksaray ilinin durağana yakın bir
seviyede artış sergilediği, ancak Niğde ilinin yıllık ortalama artış hızının eksi yönde
olduğu tahmin edilmektedir. Elde edilen bulgular ile illerin kalkınmışlık sıralaması
arasında doğru orantının bulunduğu görülmektedir.

Yaygın eğitim kurumlarına göre devam eden ve bitiren kursiyer sayısı verilerine
göre Konya ili hem devam eden hem de bitiren kursiyer sayısı bakımından ilk sırada
yer almaktadır. Bu ili sırayla Aksaray, Karaman ve Niğde illeri takip etmektedir.
İllerin nüfus dağılımı bu sıralamanın oluşmasına etki etmiş olabilir. Öte yandan
Konya ilinin ilk, Niğde ilinin son sırada yer alması, KOP illerinin kalkınmışlık sırası
göstergelerine uymaktadır.
3.6. Örgün Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranı

3.4. Yaygın Eğitim Kurumlarına Göre Kurum, Kursiyer, Öğretmen ve
Derslik Sayısı

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illeri ile Türkiye genelinin örgün eğitim
seviyesine göre okullaşma oranını gösteren bulgular Tablo 5’te gösterilmiştir.

İstatistiksel olarak bölge Türkiye geneli ve il bazında yaygın eğitim kurumlarına
göre kurum, kursiyer, öğretmen ve derslik sayısına ilişkin bulgular Tablo 3’te
görülmektedir.

Tablo 5: Türkiye Geneli ile Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray İllerinin Örgün Eğitim Seviyesine Göre
Okullaşma Oranı

Tablo 3’te görüldüğü üzere yaygın eğitim kurumlarına göre kurum, kursiyer,
öğretmen ve derslik sayısı dikkate alındığında Konya ilinin açık ara önde olduğu,
Niğde ilinin ise son sırada olduğu tespit edilmiştir. İlgili kategoride illeri genel
anlamda ve hiyerarşik olarak Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman ili şeklinde
sıralanmaktadır. Bu sıralama ile illerin nüfus dağılımı arasında bir paralellik olup,
bu durum kalkınma sıralamasına da etki etmektedir. Başka bir deyişle elde edilen
bulgu, Karaman ilinin son sırada yer almasının, kalkınmışlık seviyesinde de bu ilin
son sırada yer aldığını göstermeye yetmemektedir.
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Tablo 5’ten de anlaşılacağı üzere, 2012-13 akademik yılı başında ilkokul ve
ortaokul düzeylerinde illerin okullaşma oranları birbirine oldukça yakındır. Bu
durum, ülkemizde ilkokul ve ortaokulun zorunlu olmasından kaynaklanabilir.
Genel ortaöğretim kademesinde ise Karaman ili ilk sırada, Aksaray ili ikinci
sırada, Niğde ili üçüncü sırada ve Konya ili son sırada yer almaktadır. Mesleki ve
teknik ortaöğretimde ise birinci sırada Konya, ikinci sırada Niğde, üçüncü sırada
Karaman ve dördüncü sırada ise Aksaray illeri gelmektedir. Bulgular genel olarak
ele alındığında, illerin kalkınmışlık sıraları ile okullaşma oranı açısından sıralaması
benzerlik göstermektedir.

Karaman (21), Aksaray (23) ve Konya (25) illeri takip etmektedir. Mesleki ve teknik
ortaöğretim kademesinde derslik başına düşen öğrenci sayısı bakımında en
az öğrenci Karaman (29) iline düşerken, bu ili sırayla Niğde (30), Konya (32) ve
Aksaray (43) illeri izlemektedir.
3.8. Yükseköğretimde Öğretim Elemanı Sayıları
KOP bölgesinde yer alan yükseköğretim kurumları ile YÖK çatısı altında yer
alan üniversitelerin öğretim elemanı sayıları Tablo 7’de yer almaktadır.

3.7. Örgün Eğitim Seviyesine Göre Okul, Şube, Öğretmen ve Derslik
Başına Düşen Öğrenci Sayısı
İstatistiksel olarak bölge Türkiye geneli ile KOP bölgesi illeri bazında örgün
eğitim seviyesine göre okul, şube, öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci
sayısına ilişkin bulgular Tablo 6’da görülmektedir.
Tablo 6: Türkiye Geneli ile KOP Bölgesi İlleri Bazında Örgün Eğitim Seviyesine Göre Okul, Şube, Öğretmen ve Derslik
Başına Düşen Öğrenci Sayısı

2012-13 akademik yılına ilişkin ilkokul başına düşen öğrenci sayısında Konya
ili ilk sırada yer alırken bu ili Niğde, Aksaray ve Karaman illeri takip etmektedir.
Ortaokul başına düşen öğrenci sayısında ise Konya ilk sırada Aksaray son sıradadır.
Orta öğretimde okul başına düşen öğrenci sayısında ilk sırada Konya ili, son sırada
Niğde ili yer almaktadır. Mesleki ve teknik ortaöğretimde okul başına düşen
öğrenci sayısında ilk sırada Aksaray, son sırada ise Karaman yer almaktadır. İlkokul
kademesinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bakımında en az öğrenci
Karaman (16) iline aitken, bu ili Niğde (17) takip etmektedir. Konya ve Aksaray
illerinde ise ilkokul kademesinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı eşittir
(19). Ortaokul kademesinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bakımında
en az öğrenci Karaman (15) iline düşerken, bu ilin arkasından sırayla Aksaray ve
Niğde (16) illeri ile Konya (18) ili gelmektedir. Genel ortaöğretim kademesinde
öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bakımında en az öğrenci Niğde ve Aksaray
(14) illerine aitken, bu illeri sırayla Konya (15) ve Karaman (16) illeri izlemektedir.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kademesinde öğretmen başına düşen öğrenci
sayısı bakımında en az öğrenci Karaman (13) iline düşerken, bu ili sırayla Niğde
(14), Konya ve Aksaray (16) illeri takip etmektedir. İlkokul ve ortaokul kademesinde
Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde derslik başında düşen öğrenci sayısı 21 iken,
bu sayı Konya ilinde 27’dir. Genel ortaöğretim kademesinde derslik başına düşen
öğrenci sayısı bakımında en az öğrenci Niğde (20) iline düşerken, bu ili sırayla
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Tablo 7: KOP ile YÖK Çatısı Altında Yer Alan Üniversitelerin Öğretim Elemanı Sayıları

YÖK - KOP Üniversiteler Birliği Birleştirilmiş Genel Envanteri Akademik Personel Sayısı ve Dağılımı
Üniversiteler Prof.
Dr.

Doçent.
Dr.

Yrd.
Doç.
Dr.

Öğr.
Gör.

Okutman

Arş.
Gör.

Uzman Lab.

Niğde
Üniversitesi

38

74

214

157

48

199

10

740

Aksaray
Üniversitesi

14

41

176

116

29

194

16

586

K.
Mehmetbey
Ünv.

8

9

64

84

12

197

6

380

Selçuk
Üniversitesi

319

206

499

436

168

910

114

2.652

N. Erbakan
Ünv.

228

128

296

108

16

486

27

1.289

Mevlana
Üniversitesi

19

21

94

14

16

22

1

187

Karatay
Üniversitesi

17

8

43

7

29

24

UNİKOP
Toplamı

643

487

1.386

922

318

2.032

174

10. 962

27.
385

20. 820 9.250

4.0939

3.396

Türkiye /
17. 807
YOK Toplamı

Diğer

Toplam

128
5.962
94

130.653

Unikop kaynak: Mevlana Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 2013 Mayıs ayı verileri esas
alınmıştır
Türkiye kaynak: Yükseköğretim İstatistikleri 2012-2013, ÖSYM

Türkiye genelinde öğretim elemanı sayısını 130.653 iken bunun 5.962 tanesi
KOP bölgesi üniversitelerinde görev yapmaktadır. KOP bölgesi üniversitelerinde
akademik personel sayıları incelendiğinde 643 Prof. Dr., 487 Doç. Dr., 1.386
Yrd. Doç. Dr., 922 öğretim görevlisi, 318 okutman, 2.032 araştırma görevlisi
ve 174 uzman olmak üzere toplamda 5.962 öğretim elemanı bulunmaktadır.
Tablo 7’den de görüleceği üzere akademisyen sayısının en fazla olduğu il
Konya’dır. Bu ili sırayla Niğde, Aksaray ve Karaman illerinde yer alan üniversiteler
izlemektedir. Üniversitelerdeki akademisyen sayısındaki farklılığı temel nedeni,
kuruluş yıllarındaki ve bünyelerindeki akademik birim sayısındaki farklılıklardan
kaynaklanmış olabilir.
3.9. Yükseköğretime Devam Eden Öğrenci Sayıları
Türkiye geneli ve KOP bölgesinde yer alan üniversitelerdeki öğrenci sayısı ile
bu kurumlarda öğretim üyesi ve elemanı başına düşen öğrenci sayısı Tablo 8’de
yer almaktadır.
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Tablo 8: Türkiye Geneli ve KOP Bölgesinde Yer Alan Üniversitelerdeki Öğrenci Sayısı ile Bu Kurumlarda Öğretim
Üyesi ve Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı

oluşturmaktadır ve bu görev bir bakıma onlara aittir. Bu bakımdan UNİKOP
konsorsiyumu, KOP bölgesinde yer alan üniversitelerin kalkınma açısından temel
faaliyetlerini ve paydaşların etkileşimini rasyonel olarak belirlemeye çalışmıştır
(MÜKDDB, 2013).

TÜRKİYE - KOP Üniversiteler Birliği Birleştirilmiş Toplam Öğrenci Sayıları ve Dağılımı
Envanteri
Üniversiteler

Kadın

Erkek

Toplam

Öğretim
Elemanı
Başına
Öğrenci
Sayısı

Öğretim
Üyesi Başına
Öğrenci
Sayısı

Niğde Üniversitesi

7.923

9.688

17.611

23

54

Aksaray Üniversitesi

5.693

7.250

12.943

22

56

K. Mehmetbey Ünv.

4.522

4.108

8.630

23

106

Selçuk Üniversitesi

29.305

40.383

69.688

26

69

Necmettin Erbakan
Ünv.

10.684

9.824

20.508

16

32

Karatay Üniversitesi

514

750

1264

10

19

Mevlana Üniversitesi

1.164

898

2.062

11

16

UNİKOP Toplamı

59.805

72.901

132.706

22

53

Türkiye / YOK
Toplamı

2.268.753

2.706.937

4.975.690

38

88

UNİKOP verileri kaynak 1: Mevlana Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı,
2013 Mayıs ayı verileri esas alınmıştır.
Türkiye / YOK verileri kaynak 2: Yükseköğretim İstatistikleri 2012-2013 OSYM.
Not: Türkiye toplamı öğretim üyesi ve elemanı başına düşen öğrenci sayısı, kaynak 1 ve kaynak 2
verileri dikkate alınarak araştırmacılar tarafından hesaplanmıştır.

Tablo 8’de yer aldığı üzere, Türkiye’deki 2.268.753 kız öğrencinin 59.805’i ve
2.706.937 erkek öğrencinin 72.901’i olmak üzere toplamda 4.975.690 öğrencinin
132.706’sı KOP bölgesi üniversitelerinde eğitim görmektedir. KOP bölgesindeki
üniversitelerde öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı yaklaşık 22 iken,
öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ortalama 53’dür. Bu bakımdan KOP
bölgesi üniversiteleri, Türkiye ortalamasının altında bir değere sahiptir. İl bazında
ele alındığında öğretim üyesi başına en az öğrenci Konya ilindeki üniversitelere
aitken, bu ili sırayla Niğde, Aksaray ve Karaman illerindeki üniversiteler takip
etmektedir. Elde edilen bulgular, illerin kalkınmışlık sıralamasında Konya iliyle
paralellik sergilerken, Karaman ilinin son sırada yer alması, bu ildeki üniversitenin
kuruluşunun yakın bir tarihte olmasından kaynaklanabilir.

4. SONUÇ
İnsana yapılan bir yatırım olarak eğitim, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini
belirleyen faktörlerden biridir. Eğitim ile sağlanan katma değer, beşeri sermaye
unsurunu ortaya çıkarmaktadır. Eğitimli insanların artması ile kalkınma arasında
doğru orantı vardır. Eğitim seviyesindeki artış aynı zamanda, ekonomik ve sosyal
anlamda yaşanan bir ilerlemenin işaretidir. Bu nedenle okullaşma oranının ve
öğrenci başına düşen araç-gereç sayısının artması, derslik ve öğretmen başına
düşen öğrenci sayısının düşük olması, yaygın eğitim kurumlarına devam eden
ve tamamlayan kursiyer sayısındaki artış vb. bir ülkenin eğitim seviyesinin,
nitelikli insan gücünün en önemli sermayesi ve kalkınmanın da ham maddesidir.
Çalışmadan elde edilen bulgular bu sonuca ulaşmayı kolaylaştırmakta ve alan
yazında yer alan araştırmaların ortaya koyduğu eğitimli işgücü ile kalkınma
arasındaki pozitif ilişkinin varlığını doğrulamaktadır.
Örgün eğitim kurumları açısından kalkınmanın en önemli öğesini üniversiteler
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Şekil 1: UNİKOP Temel Faaliyetleri ve Paydaşların Etkileşimi

Şekil 1’de görüleceği üzere, KOP bölgesinde yer alan üniversitelerin temel
faaliyetlerini ve paydaşların etkileşimi için UNİKOP konsorsiyumunun geliştirdiği
öneriler şu şekilde özetlenebilir:
• Bölgesel Kalkınma Dergisi’nin kurulmasına,
• Sürekli eğitim merkezlerinin koordinasyonunun sağlanmasına,
• Ortak yurtdışı eğitim ve çalışma programları anlaşmalarının yapılmasına,
• Uzman öğretim elemanlarına yönelik değişim programının başlatılmasına,
• Programlara bölgesel sorunlara ve bölgesel kalkınmaya yönelik derslerin
ilave edilmesine,
• Üniversitelerin lisans öğretimleri arasında yandal ve çift anadal programlarının
başlatılmasına,
• KOP bölgesi üniversiteler birliği’ne dâhil olan üniversitelerin birbirlerinin
fiziki imkânlarından faydalanmasına,
• Bölge farkındalığını artıracak ve bölgedeki yaşam kalitesinin iyileşmesine
katkıda bulunacak sosyal sorumluluk faaliyetlerine,
• Bölge adına çalışma yapacak proje gruplarına gerekli imkânların sağlanması
için üniversiteler kaynaklarını eşgüdümlü bir şekilde kullanılmasına,
• KOP bölgesi sorunları ve yatırım yapılması gerekli alanların belirlenmesi için
çalışma grupları rapor hazırlayarak üniversitelerin proje birimleri tarafından bu
alanlardaki projelere öncelik verilmesine önem verilmelidir.
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I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

ÖZET
Konya Kapalı Havzası 53850 km2 alan kaplamakta ve kapladığı bu alan
Türkiye’nin %7’sine karşılık gelmektedir. Bu geniş alanda bir nehrin yokluğu, az
miktarda yağış alması ve yüksek buharlaşma oranları, havzalarda nadir rastlanan
bir su dengesi yaratmıştır. Havzanın en az yağış alan bölgesi Karapınar çevresi ve
havzanın orta kesimleridir. Havzanın en yağışlı bölgesi ise batı tarafı, BeyşehirSeydişehir dolaylarıdır.

KONYA KAPALI
HAVZASININ
METEOROLOJİSİ VE
KURAKLIK DURUMU

Havzadaki ortalama yıllık toplam yağış yüksekliği 286 mm ile 740 mm
arasında değişmektedir. Seydişehir istasyonu hariç bütün istasyonların ortalama
yağış yüksekliği 500 mm’nin altındadır. Seydişehir istasyonu, havza ortalamasının
yaklaşık 2 katı yıllık yağış alan en yağışlı istasyondur. Bu istasyon hariç
tutulduğunda havzanın yıllık ortalama yağış yüksekliği 380 mm’den 347 mm’ye
düşmektedir. Havzada en az yağış Karapınar ve Ereğli dolaylarına düşmektedir.
Her bir istasyona ait ortalama yağışın standart sapması diğer istasyonlarla uyum
içerisinde olup, istasyona ait maksimum yağış yüksekliğinin %15’i ile ortalama
yağış yüksekliğinin %20’si civarındadır. Havza genelinde en çok yağış sırası ile
Aralık, Nisan ve Ocak aylarında düşmektedir. 3 ay ardışık olarak en yağışlı geçen
aylar Kasım, Aralık ve Ocak aylarıdır. Ağustos ayı havza yağış ortalaması 6.0 mm
ile en kurak aydır. Kurak/yarı kurak bir iklime sahip olan havzanın yaz aylarında
az yağış alıyor olması normal karşılanabilir ancak su kaynakları ve çevresel akış
yönünden dikkat edilmesi gereken bir husustur.
Anahtar Kelimeler: Yağış, Kuraklık, Konya Kapalı Havzası, Meteoroloji

1. GİRİŞ
Küresel 200 eko-bölge arasında olan Konya Kapalı Havzası sınırları içerisinde
yer alan Meke Maar gölü ve Kızören obruğu Ramsar uluslararası önemdeki sulak
alanlar listesi içindedir. Havza flora-fauna biyoçeşitliliği yönünden çok zengindir.
Havza içerisinde 2 adet milli park, 15 adet önemli kuş alanı, 6 adet önemli bitki
alanı ve büyük bir flamingo kolonisi bulunmaktadır. Havza, Avrupa’da üreyen
ve nesli tüm dünyada tehlike altında olan 13 kuş türünden 8’ine üreme alanı
sağlamaktadır. Havza, aynı zamanda tarımsal anlamda Türkiye’nin önemli üretim
bölgelerinden biridir. Tahıl, bakliyat ve şekerpancarı üretiminde önemli bir paya
sahip olan havza, Türkiye’deki toplam tuz üretiminin de %60’ına ev sahipliği
yapmaktadır.

Dr. Selim DOĞAN*
Prof. Dr. Ali BERKTAY**

Vahşi sulama yapılan tarımsal uygulamalar, ruhsatsız su kuyuları, uzun süreli
koruma stratejilerinin olmayışından dolayı doğal sulak alanların fonksiyonunu
kaybetmesi, yeraltı su seviyesindeki düşüş, habitat kaybı ve toprağın tuzlulaşması
havzanın ana sorunlarını oluşturmaktadır. Tekrarlayan kuraklıklar ise bu sorunları
daha da kötü bir duruma sokmaktadır. Havzanın çevresel, hidrolojik ve tarımsal
sorunlarını en aza indirmek için detaylı kuraklık analizlerine ihtiyaç vardır. Konya
Kapalı Havzasında baş göstermiş kuraklık afetlerinin incelenerek karakterinin
ortaya konulması, gelecekte yaşanacak benzer kuraklıklara karşı alınacak
önlemleri kolaylaştıracağı düşünülmektedir (Dogan ve ark., 2012)..
Bu çalışmada kullanılan materyal Konya Kapalı Havzası içerisinde yer alan
meteoroloji istasyonlarına ait veridir. Klimatoloji ve meteoroloji çalışmalarının
anlamlı sonuçlar verebilmesi için en az 30 yıl ve kesintisiz kayıt tutulmuş veriye
ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, bu kriterlere uyan Konya Kapalı Havzası içinde
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün işlettiği 12 istasyona ait 1972-2009 periyodu
verileri kullanılarak istatistiki analiz yapılmıştır. Bu istasyonlara ait konum ve
yağışlarla ilgili istatistiki bilgi Tablo 1’de verilmiştir.
* Arş. Gör. Dr., Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, selim@SelimDogan.com
** Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, aberktay@selcuk.edu.tr
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Tablo 1: Konya Kapalı Havzasındaki istasyonlara ait rakım, koordinatlar ve yıllık yağış istatistiği

Tablo 3: İstasyonlara göre aylık ortalama sıcaklık dağılımı

Rakım
(m)
965
1129
969
1013
1044
1034
1025
1004
1031
1010
1211
1131

1) Aksaray
2) Beyşehir
3) Cihanbeyli
4) Çumra
5) Ereğli
6) Ilgın
7) Karaman
8) Karapınar
9) Konya
10) Kulu
11) Niğde
12) Seydişehir

Koordinatlar
Enlem

Boylam

38.23
37.41
38.39
37.35
37.30
38.17
37.11
37.43
37.52
39.06
37.58
37.25

34.05
31.43
32.56
32.47
34.03
31.55
33.13
33.33
32.29
33.00
34.41
31.50

Yıllık yağış istatistikleri (1972-2009
Ort.
Maks.
Min.
Standart
(mm)
(mm)
(mm)
Sapma
338
506
229
74
485
623
317
91
320
500
185
72
319
502
177
69
296
439
140
60
423
584
236
79
326
513
213
70
286
413
172
60
317
500
176
74
379
548
219
75
325
461
193
66
740
1127
475
153

3. BULGULAR
Havzanın orta kesimleri ve Karapınar-Ereğli çevresi havzanın en az yağış alan
bölgesidir. Havzanın batı tarafı, Beyşehir-Seydişehir dolayları ise havzanın en
yağışlı bölgesidir. Havzada rakımı en yüksek istasyon Niğde olsa da, Beyşehir ve
Seydişehir’de yıllık yağış miktarı daha fazladır.
Havzadaki istasyonlar incelendiğinde, ortalama yıllık toplam yağış yüksekliği
286 mm ile 740 mm arasında değişmektedir (Tablo 1). Seydişehir istasyonu hariç
tüm istasyonların ortalama yağış yüksekliği 500 mm’nin altındadır. Seydişehir
istasyonu havzanın en yağışlı istasyonu olup havza ortalamasının yaklaşık 2 katı
yıllık yağışa sahiptir. Seydişehir hariç tutulduğunda havzanın yıllık ortalama yağış
yüksekliği 380 mm’den 347 mm’ye düşmektedir. Her bir istasyona ait ortalama
yağışın standart sapması, o istasyona ait maksimum yağış yüksekliğinin %15’i ile
ortalama yağış yüksekliğinin %20’si civarındadır ve bu durum tüm istasyonlarda
geçerlidir (Dogan ve ark., 2009).
Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları oldukça kurak geçen Konya Kapalı Havzasında
bu aylara ait yağış miktarının havza ortalaması sırasıyla 7.8, 6.0 ve 11.1 mm’dir
(Tablo 2). Temmuz ayında Ilgın (14.3 mm), Kulu (12.5 mm) ve Seydişehir (10.4 mm)
istasyonları hariç diğer tüm istasyonlarda yağış 10 mm’nin altında kalmaktadır.
Havza yağış ortalaması 6.0 mm ile Ağustos ayı en kurak aydır. Ağustos ayında
Seydişehir (10.9 mm) ve Ilgın (10.1 mm) istasyonları hariç tüm istasyonlar 10
mm’nin oldukça altında yağış almaktadır. Ağustos ayında 6 istasyon 5 mm’nin bile
altında yağış almaktadır.
Tablo 2: İstasyonlara göre aylık toplam yağış dağılımı
Aylık Toplam Yağış Ortalaması (mm)
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1) Aksaray

36.0

30.5

35.5

51.8

42.3

21.6

6.4

3.5

8.6

26.4

33.5

40.9

2) Beyşehir

66.7

48.0

47.2

48.2

42.6

22.5

8.1

8.7

17.4

45.3

62.6

76.4

3) Cihanbeyli

34.7

30.2

33.2

43.9

38.7

23.4

7.3

5.0

11.1

29.3

32.7

37.1

4) Çumra

36.1

28.3

32.5

41.4

37.4

19.2

5.6

3.4

9.3

30.7

36.1

42.0

5) Ereğli

30.8

25.7

29.6

43.8

38.0

23.1

5.5

4.7

7.2

23.1

30.2

34.6

6) Ilgın

39.4

37.5

44.3

54.8

48.6

32.7

14.3

10.1

16.4

42.6

43.8

50.6

7) Karaman

41.2

33.9

35.1

38.2

37.5

22.3

5.5

5.4

5.7

28.3

34.2

43.2

8) Karapınar

30.3

25.2

25.4

41.1

35.2

26.3

5.1

2.9

8.3

24.9

27.2

35.1

9) Konya

34.4

24.1

26.3

39.9

42.7

21.5

7.7

5.3

10.3

33.4

36.6

40.1

10) Kulu

42.9

32.9

35.9

49.9

48.5

29.5

12.5

6.7

14.0

29.6

40.2

49.8

11) Niğde

30.1

30.1

33.1

46.5

47.0

24.8

4.9

4.8

7.2

28.6

36.1

38.1

12) Seydişehir

120.7

90.7

74.4

59.2

44.9

24.5

10.4

10.9

17.3

57.3

102.7

139.0

Havza
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45.3

36.4

37.7

46.6

42.0

24.3

7.8

6.0

11.1

33.3

43.0

52.2

Aylık Ortalama Sıcaklık (°C)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1) Aksaray

0.3

1.6

6.2

11.5

16.2

20.4

23.7

23.2

18.5

12.9

6.7

2.1

2) Beyşehir

-0.4

0.6

4.8

10.0

14.8

18.9

22.0

21.8

17.5

11.7

5.7

1.6

3) Cihanbeyli

-0.5

0.6

5.0

10.5

15.3

19.9

23.3

22.7

18.0

12.1

5.4

1.1

4) Çumra

0.0

0.9

5.6

11.1

15.7

19.8

22.7

22.2

17.7

12.0

5.9

1.6

5) Ereğli

-0.1

1.1

6.1

11.7

16.1

20.3

23.5

22.8

18.2

12.4

6.2

1.6

6) Ilgın

-0.1

1.0

5.2

10.4

14.9

19.1

22.3

21.7

17.0

11.5

5.9

1.6

7) Karaman

0.1

1.1

5.9

11.4

16.1

20.4

23.6

23.0

18.6

12.7

6.3

2.0

8) Karapınar

-0.5

0.6

5.0

10.7

15.4

19.8

23.0

22.3

17.6

11.6

5.3

1.3

9) Konya

-0.4

1.0

5.5

10.9

15.6

20.2

23.5

23.0

18.6

12.4

5.7

1.3

10) Kulu

-1.6

-0.3

4.0

9.5

14.3

18.7

22.2

21.9

17.1

11.2

4.4

0.2

11) Niğde

-0.6

0.4

5.1

10.6

15.1

19.4

22.7

22.4

17.9

12.1

5.9

1.3

12) Seydişehir

0.0

1.0

5.7

10.9

15.7

20.2

23.6

23.4

19.0

13.0

6.7

2.0

Havza
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-0.3

0.8

5.3

10.8

15.4

19.8

23.0

22.5

18.0

12.1

5.8

1.5
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Kulu istasyonunun ortalama sıcaklık değerlerinin her ay için ortalamadan
düşük olduğu görülmektedir. Aksaray, Ereğli, Karaman’da sıcaklıklar daima
havza ortalamasından yüksektir. Karapınar, Mayıs ve Haziran aylarında havza
ortalaması ile aynı ortalama sıcaklığa sahip iken diğer aylarda sıcaklıklar havza
ortalamasından düşüktür. Bunun tam tersine Seydişehir istasyonunda da her ayın
sıcaklık değeri havza ortalamasından yüksektir.
Yağış değerlerinde istasyondan istasyona çok büyük farklılık görülmektedir
ancak bu durum sıcaklıklar için geçerli değildir. Haziran, Temmuz, Ağustos ve
Eylül aylarında havzanın ortalama sıcaklığı 18oC’nin üstündedir. Temmuz ve
Ağustos aylarında ortalama sıcaklıkların yüksek olması ve bu aylarda bölgeye
düşen yağışın da az olması çevresel ve hidrolojik açıdan sorunlar oluşturmaktadır.
Temmuz ayında havzaya düşen yağışın ortalama yüksekliği 7.8 mm ve ortalama
sıcaklık 23oC‘dir. Ağustos ayı ortalama sıcaklık 22.5oC olup Temmuz ayından
0.5oC daha düşüktür ancak Ağustos ayındaki havza ortalama yağış yüksekliği
de biraz daha az olup 6 mm seviyesindedir. Ekilecek bitkinin türüne bağlı olmak
üzere tarımsal açıdan yılın bazı aylarının özel önemi vardır. Örneğin Konya Kapalı
Havzasında yaygın bir şekilde hububat yetiştiriciliği yapılmaktadır. Dolayısı ile
Nisan-Mayıs aylarında havzadaki yağış, sıcaklık ve toprak nemi tarımsal açıdan
çok önemlidir (Dogan, 2013).
Karasal ve yarı kurak iklimin hakim olduğu havzada buharlaşma değerleri
özellikle yaz aylarında çok yüksektir. Tablo 4‘de havza aylık buharlaşma değerleri
verilmiştir. Aylık ortalama açık yüzey buharlaşması verilerine göre havzada en
yüksek buharlaşma Temmuz ayında Ereğli istasyonunda (315.8 mm) görülmektedir.
Kış aylarında yüzey buharlaşması görülmemektedir. Yağışsız süreçlerde sıcaklığın
yüksek olması buharlaşmayı fazlasıyla artıracağından yağışsız ve kurak süreçler su
kaynaklarındaki azalmayı tetiklemektedir.
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Tablo 4: İstasyonlara göre aylık yüzey buharlaşma dağılımı
Aylık Ortalama Açık Yüzey Buharlaşması (mm)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1) Aksaray

0.0

0.0

0.4

89.3

167.5

227.4

285.7

271.5

183.6

103.9

8.8

0.0

2) Beyşehir

0.0

0.0

0.0

29.0

134.7

175.3

218.9

207.4

144.7

76.0

6.8

0.0

3) Cihanbeyli

0.0

0.0

0.0

81.3

148.9

196.9

256.1

244.1

173.6

104.1

20.3

0.1

4) Çumra

0.0

0.0

0.0

44.8

123.7

172.8

216.5

202.6

141.5

71.3

5.0

0.0

5) Ereğli

0.0

0.0

0.0

95.4

184.4

241.7

315.8

285.9

189.2

106.8

2.0

0.0

6) Ilgın

0.0

0.0

0.0

72.1

128.8

185.5

234.9

220.3

151.3

95.7

12.1

0.0

7) Karaman

0.0

0.0

0.0

73.1

156.5

200.7

250.2

232.3

167.7

103.1

8.9

0.0

8) Karapınar

0.0

0.0

0.4

61.5

151.0

203.0

266.3

248.7

167.1

79.7

4.7

0.0

9) Konya

0.0

0.0

0.0

96.0

162.5

219.3

276.6

257.1

181.5

106.3

14.0

0.1

10) Kulu

0.0

0.0

0.0

49.3

147.3

196.5

249.3

244.4

176.9

102.3

13.6

0.3

11) Niğde

0.0

0.0

0.0

53.6

159.5

204.4

257.2

243.6

174.0

100.4

7.7

0.0

12) Seydişehir

0.0

0.0

0.0

98.1

152.3

200.7

247.1

234.6

162.6

91.1

2.4

0.0

Havza
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0.0

0.0

0.1

70.3

151.4

202.0

256.2

241.0

167.8

95.1

8.9

0.0

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Havzaların risk durumu ve havzadaki istasyonların konumsal seyrekliği göz
önüne alınarak gözlem istasyonlarının sayısı artırılmalıdır.
Havzada yıllık yağışın çok az olması ve yüzeysel sulardaki buharlaşmanın çok
olmasından dolayı su depolamasının, yüzeysel rezervuarlar kullanarak yapılması
yerine daha çok yer altı akifer sistemlerinin beslenmesi yoluyla yapılması daha
uygun olacaktır.
İklimsel koşullardan dolayı, kurak ve yarı kurak bölgelerde birkaç aylık yağış
eksiklikleri normal karşılanabilmektedir. Konya Kapalı Havzası, Türkiye’de yıllık
yağış miktarının en az olduğu bölgelerin başında yer almaktadır. Kurak/yarı kurak
iklime sahip bu havzada meydana gelen kuraklıkların çok ciddi sosyo-ekonomik
etkilerinin olduğu bilinmektedir. Ancak geçmişte yaşanan kuraklık olaylarının
büyüklüğü ile ilgili net ve somut bir bilgi olmadığı için bu kuraklıklarla ilgili olayetki incelemeleri yetersiz kalmaktadır.
Kuraklık çalışmalarında en doğru sonuçların alınabilmesi için sağlıklı ve uzun
verinin bulunması çok önemlidir. Bilimsel çalışmalarda kullanmaya elverişli ve
uzun süreli kayıtların tutulması, kolay erişimin sağlanması ve yapılan analiz
sonuçlarının duyurulması için sistem oluşturulması gereklidir.
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Üniversiteler eğitsel, sosyal, kültürel, davranışsal ve mali harcamalar yönüyle
bölgesel kalkınmanın temel dinamiklerindendir. Bilgi çağının getirdikleri ile
bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenen yenilik hareketleri üniversiteleri
geleneksel bilimsel araştırma merkezleri olmaktan çıkarmış ve üniversiteler için
toplumsal refaha katkı sağlayan, kalkınmayı destekleyen bölgenin ve ülkenin
geleceğine ilişkin stratejiler ile hareket eden kurumlar olma algısını yerleştirmiştir.
Bir eğitim öğretim kurumu olarak üniversitelerin bölgesel kalkınmadaki
öneminin anlaşılmasıyla birlikte gerek araştırmacılar gerekse sektör temsilcileri
bu kalkınmayı destekleyecek araştırma ve işbirliği faaliyetlerine odaklanmışlardır.
Bölgesel kalkınmayı sağlayan öncü kurumlardan biri olan üniversitelerin elindeki
mevcut kaynaklarının ve bu kaynakların bölgenin gelecek kalkınma planları
doğrultusunda nasıl kullanılması gerektiğinin analizi ve tasarımı incelenmesi
gereken konuların başında gelmektedir.
Bu anlamda 01.01.2013 tarihinde kurulan KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği
(UNİKOP), bölgesel kalkınmaya üniversiteleri ve Bölge Kalkınma İdaresi’ni
aktif olarak dâhil etmeyi amaçlayan ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
koordinasyonunda bölgedeki yedi üniversitenin birleşmesiyle kurulan benzersiz
bir oluşumdur. Ellerinde çok çeşitli kaynakları bulunan bölge üniversiteleri
bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına büyük katkılar sağlamaktadır.
Üniversitelerin organizasyonel yapıları, öğrenci sayıları, idari ve akademik
personel sayıları ve nitelikleri, fiziki ve yönetsel imkânları düşünüldüğünde
özelde bölgesel; genelde ulusal kalkınmaya sağladıkları katkının önemi daha iyi
anlaşılmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği’ne
üye olan yedi üniversitenin elindeki mevcut kaynakların konsolide ve analiz
edilmesi yoluyla bu kaynakların bölgesel kalkınmaya destek verecek yönde
nasıl kullanılabileceğine ilişkin analitik ve sistematik öneriler geliştirmektir. Bu
bağlamda örnek olay olarak incelenen Birliğe üye üniversitelerden toplanan
veriler incelenmiş ve üniversitelerin ellerinde bulunan kaynakların (niceliksel ve
niteliksel) bölgesel anlamda bir envanteri çıkarılmıştır. Bu çalışmada envanter
çalışmasının bir bölümünden faydalanılmış ve envanter verileri yardımıyla
bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda alternatif öneriler sunulmuştur.
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1. GİRİŞ
Envanter kavramı, günlük hayatın her alanında bir şekilde var olmaktadır.
Mutfakta kullanılan malzemeden ofisteki eşyaya, alışveriş merkezlerinden askeri
bölgelere kadar çok çeşitli alanlarda envanter tutulmakta ve yapılan envanter
çalışmalarının yönetimini yapmak zorunluluğu ile karşı karşıya kalınmaktadır.
Ekonomideki ve hizmetlerdeki sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla eldeki
mevcut kaynakların (envanterin) bilinmesi ve bu doğrultuda kararlar alınması
oldukça önemli hale gelmektedir (Muckstadt ve Sapra, 2010:1-2).
Kurumlarda envanter çalışmaları sonrasında karar alma süreçleri yani eldeki
kaynakların nasıl dağıtılacağı konusu, bir sorun olarak da ifade edilmektedir.
Bu sorun, amaçlara ulaşabilmek ve sürdürülebilir bir başarı sağlamak için
kaynak sağlama, bu kaynakları dağıtma ve kontrolünü sağlama yani kısaca
envanter yönetimi şeklinde kurumlar açısından kaygılanılan bir nokta olarak
nitelendirilmektedir (Mpwanya, 2005:2).

* Bu çalışma, bildiri yazarları editörlüğünde UNİKOP internet sayfasında 11.07.2013 tarihinde yayımlanan “KOP Bölgesi Üniversiteler
Birliği Envanter Raporu”ndan geniş ölçüde yararlanmıştır. Bildiride “Envanter Raporu”ndaki tabloların bir kısmına yer verilmiştir.
** Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi Rektörü, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Kurucu Başkanı, hakkigh@selcuk.edu.tr
*** Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri, hkgules@selcuk.edu.tr
**** Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı, mhsahin@selcuk.edu.tr
***** Dr., Selçuk Üniversitesi, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı, ohkuzu@selcuk.edu.tr
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gelişiminin sağlanması için gerekli kaynaklar üst yönetim tarafından tahsis
edilmektedir. Kaynak tahsisinde ölçme ve performans değerlendirme sonuçları
ve verileri belirleyici bir faktördür (www.sgdb.hacettepe.edu.tr). Bilgi toplumunun
en önemli kurumu olan üniversitelerde de kaynakların planlanması önemli bir
konu haline gelmektedir.
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• Bilimsel ve Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
• AYA Çalışmaları
• Üniversitelerin Avantajlı ve Dezavantajlı Yönleri
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UNİKOP Envanter Raporu Çalışma Süreci Şekil 1’de özetlenmiştir:

Üniversitelerde genel olarak kampüs envanterleri şeklinde yürütülen
envanter çalışmaları, yükseköğretim hizmetlerinin etkin ve verimli sunulmasına
bir takım faydalar sağlamaktadır. Söz konusu envanter çalışmalarına ortak katılım
sağlanması, kurumlara uzun vadeli tasarruf sağlarken doğru inşaat yapma
tahminlerinin de daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sunmaktadır.
Üniversiteler arasındaki kampüs envanterleri çalışmasının önemli bir faydası
da benzer kurumlar arasında ağ olanaklarını geliştirerek iletişimin artmasına
olanaklar tanımasıdır. Envanter çalışmasında bulunan üniversitelerin kurdukları
sanal topluluklar ve benzeri ortak iletişim ağları sayesinde üye üniversite
personelleri meslektaşlarına ulaşarak iletişim ağlarını genişletme imkanı elde
etmektedirler (www.scup.org/knowledge/cfi).

2. ÖRNEK OLAY: KOP BÖLGESİ ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ
ENVANTER ÇALIŞMASI
2.1 Çalışmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi
Çalışmanın amacı, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği’ne (UNİKOP) üye olan yedi
üniversitenin elindeki mevcut kaynaklarının konsolide ve analiz edilmesi yoluyla
bu kaynakların bölgesel kalkınmaya destek verecek yönde nasıl kullanılabileceğine
ilişkin analitik ve sistematik öneriler geliştirmektir.

Tablo 1. Akademik Personel Sayısı ve Dağılımı*

Arş. Gör.

Uzman

206

499

436

168

910

114

2.652

Niğde
Üniversitesi

38

74

214

157

48

199

10

740

Aksaray
Üniversitesi

14

41

176

116

29

194

16

586

Karamanoğlu
Mehmetbey
Üniversitesi

8

9

64

84

12

197

6

380

KTO Karatay
Üniversitesi

17

8

43

7

29

24

-

128

Mevlana
Üniversitesi

19

21

94

14

16

22

1

187

Necmettin
Erbakan
Üniversitesi

228

128

296

108

16

486

75

1.289

UNİKOP
TOPLAM

643

487

1.386

922

318

2.032

174

0

0

Toplam

Okutman

319

Diğer

Öğr. Gör.

Selçuk
Üniversitesi

Lab.

Yrd. Doç.

• Programlar ve İnsan Kaynakları (akademik ve idari personel ile öğrencilerin
birimlere dağılımı, öğrenci toplulukları vb. + alanında uzman öğretim elemanları
bilgisi)
• Fiziki Yapı (binalar ve dağılımları)
• Eğitim ve Sosyal Alan Dağılımı
• Ar-Ge ve Akademik Çalışmalar (araştırma laboratuarları kullanımı, proje,
yayın, kongre ve süreli yayın bilgileri vb.)
• Toplumsal Hizmet Bilgileri
• Sektörle İşbirlikleri
• Uluslararasılaşma (hareketlilik ve ortak anlaşmalar)

Şekil 1’deki süreçlerin takip edilmesi sonucunda elde edilen Envanter
Raporu’nda yer alan bulgulardan akademik ve idari personel, öğrenci, öğrenci
toplulukları, proje ve yayın sayıları, uluslararası hareketlilik ve ortak anlaşmalar
ile bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler ile bilgileri içeren tablolar aşağıda yer
almaktadır:

Doçent

UNİKOP Envanter Raporu özetle aşağıdaki bilgileri içermektedir:

2.2. Çalışmanın Bulguları

Prof.

İlgili literatür, Üniversitelerin Stratejik Planları ve Faaliyet Planları çerçevesinde
hazırlanan “Envanter Tabloları Şablonu” 26 Şubat 2013’te Birliğe üye
üniversitelerin Rektör Yardımcıları, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı
ve UNİKOP Genel Sekreteri’nden oluşan Stratejik Planlama Kurulu’nda tartışmaya
açılmış alınan kararlar Üst Kurul’a sunulmuştur. Üye üniversitelerin Rektörleri’nin
oluşturduğu Üst Kurul’un 02 Mayıs 2013 tarihli toplantısında da Envanter Raporu
için 22 adet tablo seçilmiş ve istenen bilgilerin doldurulması için tablolar Üniversite
Rektörlüklerine üst yazı ile gönderilmiştir. Rektörlükler tarafından UNİKOP Genel
Sekreterliği’ne iletilen ilk raporlar ışığında 28.05.2013 tarihli Genel Sekreterler
Toplantısı’nda bir değerlendirme yapılarak eksik ve hatalı veriler için tablo
açıklamaları tekrar revize edilmiş ve tablolar üniversitelerin Rektörlüklerine tekrar
gönderilmiştir. Üniversitelerden gelen tabloların birleştirilmesi ve yorumlanması
sonucunda oluşturulan “UNİKOP Envanter Raporu” 11.07.2013 tarihinde Birliğin
internet sayfası üzerinden (http://www.unikop.org/4/10.html) yayımlanmıştır.

Şekil 1: UNİKOP Envanter Tablosu Çalışma Süreci

Üniversiteler

Çalışmada UNİKOP’a üye 7 üniversitenin (Selçuk, Niğde, Aksaray, Karamanoğlu
Mehmetbey, KTO Karatay, Mevlana ve Necmettin Erbakan Üniversitelerinin)
aşağıdaki bilgilerdeki verilerinden oluşan envanter raporu örnek olay yöntemi ile
incelenmiştir.

5.962

* Çevirmen vb.
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Tablo 1’e göre, KOP Bölgesi üniversitelerinde 2012 yılı Mayıs ayı itibariyle 643
profesör, 487 doçent, 1.386 yardımcı doçent, 922 öğretim görevlisi, 318 okutman,
2.032 araştırma görevlisi ve 174 uzman olmak üzere toplam 5.962 öğretim
elemanı bulunmaktadır.

Tablo 3’te KOP Bölgesi Üniversitelerinin kız ve erkek öğrenci sayıları ile öğretim
elemanı ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayıları gösterilmektedir. Buna
göre bütün bölge üniversitelerinde 2012 yılı Mayıs ayı itibariyle toplam 59.805 kız
öğrenci ve 72.901 erkek öğrenci olmak üzere 132.706 öğrenci eğitim görmektedir.
Bütün bölgede öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı yaklaşık olarak 22 iken,
bütün öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı ortalama 53’tür.

Genel İdari
Hiz.

Sağlık Hiz.

Teknik Hiz.

EğitimÖğretim Hiz.

Avukatlık Hiz.

Yardımcı Hiz.

Sözleşmeli

Diğer

Genel Toplam

Tablo 2. İdari Personel Sayısı ve Dağılımı
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674

271

155

3

3

78

92

136

1.412

Selçuk Üniversitesi
Niğde Üniversitesi

361

7

58

2

73

Aksaray Üniversitesi

200

7

46

2

20

275

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

158

2

36

1

3

200

KTO Karatay Üniversitesi

40

2

3

22

67

Mevlana Üniversitesi

66

125

4

Necmettin Erbakan
Üniversitesi

188

499

37

UNİKOP TOPLAM

1.687

913

339

1

4

12

513

165

361

2

73

801

10

434

92

150

Tablo 4. Öğrenim Durumuna Göre Öğrenci Sayıları ve Dağılımı

3.564

Tablo 2’ye göre, KOP Bölgesi üniversitelerinde 2012 yılı Mayıs ayı itibariyle genel
idari hizmetlerde 1.687, sağlık hizmetlerinde 913, teknik hizmetlerde 339, eğitim
öğretim hizmetlerinde 4, avukatlık hizmetlerinde 10, yardımcı hizmetlerde 434
ve diğer hizmetlerde 150 olmak üzere toplam 3.564 idari personel çalışmaktadır.

Tablo 4’te KOP Bölgesi Üniversitelerinin öğrenim durumuna göre öğrenci
sayılarını göstermektedir. Buna göre bütün bölge üniversitelerinde 2012 yılı
Mayıs ayı itibariyle toplam 41.865 ön lisans, 76.481 lisans, 11.925 yüksek l isans ve
2.114 doktora öğrencisi bulunmaktadır.
Tablo 5. Öğrenci Toplulukları

Öğretim Üyesi
Başına Öğrenci
Sayısı

69.688

Üniversiteler
Öğretim Elemanı
Başına Öğrenci
Sayısı

Toplam

Erkek

Kız

Üniversiteler

Tablo 3. Toplam Öğrenci Sayıları ve Dağılımı

40.383

26

69

Selçuk
Üniversitesi

29.305

Niğde
Üniversitesi

7.923

9.688

17.611

23

54

Aksaray
Üniversitesi

5.693

7.250

12.943

22

56

Karamanoğlu
Mehmetbey
Üniversitesi

4.522

4.108

8.630

23

106

KTO Karatay
Üniversitesi

514

750

1.264

10

19

Mevlana
Üniversitesi

1.164

Necmettin
Erbakan
Üniversitesi

10.684

UNİKOP
TOPLAM

59.805

Topluluk Sayısı

Selçuk Üniversitesi

58

Niğde Üniversitesi

23

Aksaray Üniversitesi

38

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

27

KTO Karatay Üniversitesi

24

Mevlana Üniversitesi

21

Necmettin Erbakan Üniversitesi

28

UNİKOP TOPLAM

219

Tablo 5’e göre KOP Bölgesi Üniversitelerinin 2012 yılı Mayıs ayı itibariyle 219
öğrenci topluluğu olduğu görülmektedir.
Tablo 6. Proje Sayıları ve Türleri (2007-2012)*
Üniversiteler

Selçuk Üniversitesi

898
9.824

2.062
20.508

11
16

16
32

Projenin Kaynağı
TÜBİTAK

BAP

SANTEZ

AB

DİĞER

89

944

17

5

94

2

5

4

Niğde Üniversitesi

47

249

Aksaray Üniversitesi

18

23

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

12

54

1

3

4

KTO Karatay Üniversitesi

72.901

132.706
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22

53

Mevlana Üniversitesi

3

Necmettin Erbakan Üniversitesi

31

82

200

1.355

UNİKOP TOPLAM

1

25

1

1

3

14

22

25

124

*Son beş yıldaki tamamlanan ve devam eden proje sayıları dikkate alınmıştır.
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Tablo 6, bölge üniversitelerinde gerçekleştirilen kaynak türlerine göre proje
sayılarını göstermektedir. Buna göre bütün bölgede son beş yıl içerisinde 200
TÜBİTAK, 1.355 BAP, 25 SANTEZ, 25 AB ve 124 diğer kuruluşlardan destek alan
proje gerçekleştirilmiştir.

Tablo 9. Geçerliliği Süren Uluslararası Hareketlilik*

SCI/SSCI/AHCI

İndeksli Yayınlardan Atıf

Diğer **
104

186

1.368

9

101

817

5

124

Ulusal Kitap

1.100

Uluslararası
Hakemli Dergi

797

Ulusal Hakemli
Dergi

12

Uluslararası
Bildiri

Uluslararası Kitap

Yayın Türü

Selçuk
Üniversitesi

1.146

1.123

796

1.155

213

Niğde
Üniversitesi

126

173

98

186

21

Aksaray
Üniversitesi

143

190

91

203

20

Karamanoğlu
Mehmetbey
Üniversitesi

102

165

51

50

4

KTO Karatay
Üniversitesi

6

3

10

6

8

Mevlana
Üniversitesi

52

93

38

28

26

3

45

16

16

Necmettin
Erbakan
Üniversitesi

822

582

349

437

155

5

177

602

147

UNİKOP
TOPLAM

Giden
Öğrenci

47

248

21

Niğde Üniversitesi

6

64

11

Aksaray Üniversitesi

6

35

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

2

41

KTO Karatay Üniversitesi

9

23

Üniversiteler

Necmettin Erbakan Üniversitesi

200

70
17
16
11

3

21

35

135

49

UNİKOP TOPLAM

30

Giden
Öğretim
Elemanı

Mevlana Üniversitesi
70

460

*2012 yılı verileri ve yürüyen (geçerliliği süren) anlaşmalar dikkate alınmıştır.

Tablo 9, KOP Bölgesi Üniversitelerinin uluslararası hareketliliğine yönelik
gelen ve giden öğrenci ve personel sayılarını göstermektedir. Buna göre bölge
üniversitelerine 2012 yılı içerisinde toplam 70 öğrenci gelmişken, 460 öğrenci
yurtdışına gitmiştir. Personel hareketliliği incelendiğinde toplam 35 yabancı
personel bölge üniversitelerine gelmişken 135 personel yurtdışına çıkmıştır.
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2.397

2.329

1.433

2.065

447

34

1.430

3.903

513

Selçuk Üniversitesi

80

Niğde Üniversitesi

43

24

42

104

22

22

12

22

38

9

5

1

9

Aksaray Üniversitesi

31

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

22

Tablo 7, bölge üniversitelerinde yapılan yayınların türünü ve sayısını
göstermektedir. Bu tabloya göre KOP Bölgesi Üniversitelerinin 2012 yılı için ulusal
yayınlarının fazla olduğu söylenebilir.

KTO Karatay Üniversitesi

19

5

9

1

2

Mevlana Üniversitesi

20

5

7

8

8

Necmettin Erbakan Üniversitesi

354

7

62

13

61

UNİKOP TOPLAM

569

42

118

87

223

Tablo 8. Kongre ve Sempozyum Bilgileri*

Eğitim

22

*2012 yılı verileri dikkate alınmıştır.

1

Çalıştay

Sergi / Konser/
Şenlik/Tiyatro

Gezi

Panel

Söyleşi

16

Konferans

Tablo 10. Bilimsel Sosyal ve Kültürel Faaliyetler*

Üniversiteler

Üniversiteler

Gelen
Öğrenci

Gelen
Öğretim
Elemanı

Selçuk Üniversitesi

Tablo 7. Yayın Sayısı ve Dağılımı*

Ulusal
Bildiri
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6

1

6

1

10

32

43

*2012 yılı verileri dikkate alınmıştır.

Üniversiteler

Katılımcı
Sayısı

Sözlü

Poster

Kitap

CD

Selçuk Üniversitesi

3.078

810

57

25

7

Niğde Üniversitesi

448

201

54

6

Aksaray Üniversitesi

2.287

505

628

8

5

Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi

808

353

185

6

6

-

35

-

-

KTO Karatay Üniversitesi

640

Mevlana Üniversitesi

2.171

Necmettin Erbakan Üniversitesi

2.088

1.330

100

1

4

UNİKOP TOPLAM

11.520

3.199

1.059

60

22

*Son beş yılda üniversite birimleri bünyesinde düzenlenen bilimsel etkinlikler yazılmıştır.

Tablo 8, KOP Bölgesi Üniversitelerinin son beş yılda gerçekleştirdikleri kongre
ve sempozyumları ve bu kongrelere katılan katılımcı sayıları ile basılan kitap
ve CD sayılarını göstermektedir. Buna göre bölgede gerçekleştirilen kongre ve
sempozyumlara toplamda 11.520 kişi iştirak etmiştir. Bu kongrelere 3.199 sözlü
katılımcı gelmiştir. Bu kongrelerde 1.059 poster, 46 kitap ve 25 CD basılmıştır.
574

Tablo 10’a göre, bölge üniversitelerinde 2012 yılı içerisinde toplam 569
konferans, 42 söyleşi, 118 panel, 87 gezi, 223 sergi/konser/şenlik/ tiyatro, 32
çalıştay ve 43 eğitim gerçekleştirildiği görülmektedir.

3. SONUÇ VE ÖNERİLER
KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği’nde 6.000’e yakın öğretim elemanı, 4.000’e
yakın idari personel, 133.000’e yakın öğrenci bulunmaktadır. Dönem itibariyle
Türkiye geneli öğretim elemanı sayısı 118.839’dur. Ülke genelindeki öğrenci sayısı
ise 4.352.542’dir (www.yok.gov.tr). Bölge üniversiteleri, ülkenin %5 oranında bir
akademik personel ve %3 oranında da bir öğrenci kaynağını barındırmaktadır.
Ülkede 170’e yakın üniversitenin sadece 7’sinin UNİKOP içinde yer aldığı göz
önünde bulundurulursa Birliğin insan kaynağı açısından hem bölge hem de ülke
için önemli bir dinamik olduğu söylenebilir.
Birliğin öğrenci toplulukları sayısı açısından önemli bir potansiyeli barındırdığı
ifade edilebilir. Ancak bu sayıda öğrenci topluluğu bulunan ulusal ve uluslararası
üniversiteler göz önüne alındığında bu sayıda öğrenci toplulukları Birliğin öğrenci
sayısına göre yetersiz bulunabilir.
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Birlik üyesi üniversitelerdeki proje, yayın ile kongre ve sempozyum sayılarına
bakıldığında Bölge üniversitelerinin dış kaynaklı projeler ve uluslararası makale
ve kitaplar açısından diğer faaliyetlere göre daha az sayıda akademik üretimde
bulundukları ifade edilebilir.
Uluslararası hareketlilik noktasında bölge üniversitelerinin gelen öğrenci ve
öğretim elemanı açısından giden öğrenci ve öğretim elemanı sayısına göre daha
az hareketlilik sağladığı görülmektedir.
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Şekil 2: UNİKOP Temel Faaliyetleri ve Paydaşların Etkileşimi

Bu bağlamda UNİKOP üniversitelerinin bölge dinamikleriyle birlikte hareket
edebilmesi için aşağıdaki ana temalarda odaklanması gerektiği önerilebilir:
• Öğretim elemanı potansiyelinin multidisiplin çalışmalara yönlendirilmesi,
• Bölgedeki öğrenci potansiyelinin kullanılabilmesi için öğrenci topluluklarının
sisteme aktif katılımının sağlanması,
• Bölgedeki eğitim ve sosyal alanların iç paydaşlar yanında dış paydaşlar
tarafından da etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik girişimlerin artırılması,
• Bölgenin proje geliştirme dinamiklerinin daha da zenginleştirilerek toplum
kullanımına ve ticari kullanıma hazır hale getirilmesi,
• Bölge sektörleri ve uluslararası üniversitelerle işbirliklerinin ortak eylem
planlarıyla geliştirilmesi.
Son olarak üniversitelerin 21. yüzyılın değişen anlayışında eğitim-öğretim
ve araştırma gibi en temel misyonlarını dahi yerine getirirken toplumsal hizmet
anlayışı ile bölgeyi ve bölge insanını ön plana çıkarmaları gerektiği unutulmamalıdır.
Bu anlamda UNİKOP’un hem iç paydaşları hem de dış paydaşları ile birlikte
bölgenin kalkınmasına akademik bir alt yapı oluşturma misyonu, UNİKOP’un ve
Birliğe üye üniversitelerin mevcut kaynaklarının bölgesel kalkınmaya dolayısıyla
ulusal kalkınmaya katkı sunacak şekilde sistematik ve sürdürülebilir bir biçimde
yönlendirilmesiyle daha somut ve anlamlı hale gelebilecektir.
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LANDSAT-5
UYDU VERİLERİ VE
EŞ-ZAMANLI YERSEL
SICAKLIK ÖLÇMELERİ
İLE KONYA KAPALI
HAVZASINDAKİ ARAZİ
YÜZEY SICAKLIĞI
DEĞİŞİMLERİNİN
ARAŞTIRILMASI

ÖZET
Konya Kapalı Havzası (KKH)’ndaki doğal kaynakların etkin ve sürdürülebilir
bir şekilde kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma
kapsamında, KKH’na ait yüzey sıcaklık değişimleri ve kuraklık izlemede kullanılan
indeks görüntüleri elde edilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır. Projenin görüntü
işleme aşamasında Landsat-5 TM uydu görüntüleri temel veri kaynağı olarak
kullanılmıştır. Bu uydu görüntüleri geometrik ve radyometrik olarak düzeltildikten
sonra KKH’na ait mozaik uydu görüntüleri elde edilmiştir. Kuraklığın KKH’na
etkilerini araştırmak amacıyla, Arazi yüzeyi sıcaklığı (AYS), Bitki Durum İndeksi
(BDİ), Sıcaklık Bitki İndeksi (SBİ) görüntüleri elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar
KKH’nda yüzey sıcaklık değerlerinin, 1984 ve 2011 yılları arasında 1.00-2.00°C
arasında yükseldiğini göstermektedir. En dikkat çekici husus ise yüzey sıcaklığı
değerlerinin, her yıl farklı oranda olmakla birlikte sürekli artış yönünde olmasıdır.
Bu durum, bölgede özellikle Ağustos ayında bölgede tarımsal faaliyetlerde su
kaynağı olarak sadece yeraltı su kaynağının kullanılıyor olması ve ayrıca yeraltı su
seviyelerinde görülen seviye düşmeleri ile ilişkilendirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Medikal Turizm, Sağlık Turizmi, Bilgi Yönetimi,
Kurumsallaşma, Kalite İyileştirme

Semih EKERCİN*
Osman ORHAN**
R. Hale TOPALOĞLU***
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ÖZET
Bu araştırma, 2011-2012 yılında Konya kuru koşullarında 49 genotipten (5 çeşit
ve 44 hat) oluşan ekmeklik buğday genotiplerinin ön verim kademesinde, önemli
bir kök çürüklüğü etmeni olan Fusarium culmorum’a karşı suni inokulasyon
altındaki reaksiyonlarını belirlemek amacıyla yürütülmüştür.
Ekimler 1 metrelik sıralara hastalığın etkilerini kıyaslamak amacıyla aynı
genotipin bir sıra inokuleli, bir sıra inokulesiz olarak yan yana ekilmesiyle
yapılmıştır.
Değerlendirmeler, bitkilerin zadoks skalasına göre 91-94. büyüme dönemleri
arasında inokulasyondan kaynaklanan ak başak oluşumu 0-5 ak başak skalası
kullanılarak, yine Zadoks skalasına göre 99. dönemde inokulasyondan
kaynaklanan gelişme geriliği 0-5 gelişme geriliği skalasına göre belirlenmiştir.
Ak başak simptomuna göre yapılan değerlendirmede KEÖVD 39 ve 40
numaralı genotipler 4 (% 30-50 ak başak) değeri alarak en hassas materyaller
olarak belirlenmiştir. Genotipler içerisinde KEÖVD 14, 24, 37 ve 41 numaralı
hatlar 0 düzeyinde (ak başak oluşumu yok) değer alarak en dayanıklı genotipler
olarak öne çıkmıştır. Denemede yer alan standart çeşitlerden Bezostaja-1 ve
Bayraktar-2000 % 5-10 ak başak oluşumu ile 2 değeri almış olup, standartlar
arasındaki en hassas çeşitler olmuştur. Diğer standart çeşitler olan Gerek-79,
Karahan-99 ve Tosunbey çeşitleri ise 1 değeri alarak (% 5 ak başak) dayanıklı
sınıfında değerlendirilmişlerdir.
Enfeksiyonun inoküleli bitkiler üzerinde meydana getirdiği gelişme geriliği
sonuçlarına göre KEÖVD 35 numaralı hat 3 değeri alarak (% 10-30 gerilik) en hassas
genotip olmuştur. Hatların % 45’i (20 genotip) 0 değeri alarak (inokulesiz sıra ile
eşit büyüme) çok dayanıklı grupta yer aldığı belirlenmiştir. Standart çeşitlerden
Bezostaja-1 ve Gerek-79 1 değeri alarak (% 5 gerilik) dayanıklı sınıfa girmelerine
karşın Karahan-99, Tosunbey ve Bayraktar’da gelişme geriliği saptanmamıştır.

BAZI EKMEKLİK
BUĞDAY
GENOTİPLERİNİN
KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ
ETMENİ Fusarium
culmorum’a KARŞI
REAKSİYONLARININ
BELİRLENMESİ

İlker TOPAL*
Birol ERCAN**
Fatih ÖZDEMİR***
Murat Nadi TAŞ****

580

2013
KONYA

* Doç. Dr., Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, sekercin@aksaray.edu.tr
** Harita Müh., Aksaray Üniversitesi, Tuz Gölü-Su ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi, osmanorhan44@gmail.com
*** Harita Müh., Aksaray Üniversitesi, Tuz Gölü-Su ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi, haletopaloglu48@gmail.com

* Zir. Müh. İlker TOPAL, Bahri Dağdaş U.T.A.E.M., ilkertopal27@hotmail.com
** Zir. Yük. Müh. Birol ERCAN, Bahri Dağdaş U.T.A.E.M., birol_ercan@yahoo.com
*** Zir. Yük. Müh. Fatih ÖZDEMİR, Bahri Dağdaş U.T.A.E.M., fatihozde@hotmail.com
**** Zir. Yük. Müh. Murat Nadi TAŞ, Bahri Dağdaş U.T.A.E.M., muratnadi86@gmail.com

14
16

KASIM

14
16

KASIM

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik Buğday, Fusarium culmorum, Dayanıklılık, Kök
Çürüklüğü
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KOP BÖLGESİ
TARIMINA YENİ
BİR ALTERNATİF “
KARABUĞDAY”

ÖZET
Karabuğday tahıl familyasına (Poaceae = Gramineae) ait olmayıp
Polygonacea(Kuzukulağıgiller) familyasına mensuptur. Buğday, pirinç ve arpa
gibi tarımı fazla yapılan tahıllardan farklı bir bitki olan karabuğday, tahıllarla hem
benzerlik hem de farklılıklar gösteren pseudo-cereal (tahıl benzeri) grubuna
dahildir. Dünya karabuğday üretimi yıldan yıla değişmekle birlikte günümüzde
ortalama 3.5 milyon ton civarındadır Günümüzde karabuğdaya olan ilgi sağlıklı
bir gıda olması ve organik tarım için alternatif bir ürün olarak kullanılabilmesi
nedeniyle artmıştır. Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde
2006 yılında başlayan çalışmalar “Karabuğday Islah Projesi” altında toplanmış,
2011 yılı itibariyle de GÜNEŞ ve AKTAŞ isimli iki çeşittescile sunularak üretim izni
alınmıştır.Çalışmalar sonucunda Ülkemiz ve Bölgemiz tarımına yeni bir ürün
kazandırılmış, bununla birlikte Çölyak, şeker, kolesterol ve kalp damar rahatsızlığı
çeken hastalar için alternatif bir ürün olan karabuğdayın tanıtımı sağlanmıştır.
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ÖZET
Bahri Dağdaş Uluslar arası Tarımsal Araştırma enstitüsünde yağlı tohumlu
bitkilerden Ayçiçeği, aspir ve soya bitkilerinde yöreye uygun çeşit geliştirme
çalışmaları yürütülmekte olup bu çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.
Türkiye’de yağlık ayçiçeği ekim alanları günümüzde yıllık 650.000 – 700.000
hektara ulaşmış olup yıldan yıla artmaya devam etmektedir.
Üretim alanlarındaki artışa rağmen Türkiye’nin toplam yıllık bitkisel yağ
üretimi, maalesef ihtiyacı karşılayamamaktadır. İhtiyaç duyulan yağ açığı ithalat
yoluyla kapatılmaktadır. Konya ili ve çevresinde 2008’den beri ayçiçeği ekim
alanları % 408’lük artışla 14.000 hektardan 57.000 hektara yükselmiştir.

YAĞLI TOHUMLU
BİTKİLERDE KOP
BÖLGESİNE UYGUN
ÇEŞİT GELİŞTİRME
ÇALIŞMALARI

Ülkemizde bulunan kamu ve özel kuruluşlarının ıslah çalışmaları ise maalesef
ihtiyaç duyulan yeni çeşit taleplerini karşılayamamakta bu sebeple hibrit tohum
kullanımında her geçen gün dışa bağımlılığımız giderek artmaktadır.
Enstitümüzde hibrit ayçiçeği çeşit geliştirme çalışmaları başlamış olup, yöreye
uygun yüksek verimli, yağ oranı yüksek hatlar geliştirilmiştir.
Konya ilinde 2013 verilerine göre 20 bin dekar aspir ekilişi mevcut olup,
ortalama verim 140 kg/da civarındadır. Aspir ekiminin yaygınlaşmamasının en
temel nedenlerden birisi bu bitkinin veriminin oldukça düşük olmasıdır. Kurak
alanlara ekilen aspirin gelişme döneminde aniden bastıran sıcaklar ve gittikçe
artan kuraklık verimini düşürmektedir. Halen tescilli çeşitlerin Orta Anadolu da
yazlık olarak ekilebilmesi ve ilkbaharda gelişme periyodunun uzun bir döneminin
kurak aylara rastlaması verimin düşük olmasını başlıca sebebidir.

Ahmet GÜNEŞ*
Hasan KOÇ*
Şeref AKSOYAK*
Şaban IŞIK*
İlker TOPAL* 1

Enstitümüzde,
Yerel ve ABD gen merkezinden temin edilen aspir
popülâsyonları 2006-2012 yılları arasında Konya şartlarında Ekim ayında kışlık
olarak ekilerek soğuğa dayanıklılık yönünden seleksiyona tabi tutulmuştur.
Geliştirilen Kışlık aspir hatlarından tohum verimi en yüksek olanı tescile sunulmuş,
tescil denemeleri devam ederken Ayaz adı ile üretim izni alınmıştır.

Hasan KOÇ*
Oğuz GÜNDÜZ*
Gönül GÜMÜŞÇÜ*
Ahmet GÜNEŞ*
Rıza ÜLKER*

Kışlık aspir çeşidinin geliştirilmesiyle birlikte tıpkı buğday gibi aspirde
ekim ayında ekilerek, tohum veriminde yazlıklara göre % 50 ye varan artışlar
sağlanmıştır. Bunun yanında yazlık aspir çeşit geliştirme çalışmalarımız devam
etmekte olup, yazlık aspir aday çeşidimiz BDYAS-4 yağ oranı % 34-36 arasında
değişmekte, tohum verimi ise mevcut tescilli çeşitlerden daha yüksektir.
Konya koşullarında soya üretimini sınırlayan en büyük etkenlerden birisi
vejetasyon süresidir. Bu şartlara uygun erkenci soya çeşitleri geliştirmek büyük
önem arz etmektedir. Mevcut ekim sistemi içinde yer almayan soya fasulyesi
bölgede düşük organik madde içeren toprağın yapısını iyileştirmesi açısından
bölge tarımının vazgeçilmezlerinden birisi olacaktır. Soyanın özellikle kanatlı
yemlerinde protein hammaddesi olarak kullanılması, yağ açığının kapatılması ve
toprağı iyileştirici etkilerinden dolayı İç Anadolu’da ekim sistemi veya münavebe
içerisinde yer alma mecburiyeti bulunmaktadır.
Soya ıslah çalışmalarımız sonucu bölgeye uygun, erkenci protein oranı yüksek
Çetinbey soya çeşidi geliştirilmiş olup ekiminin yaygınlaştırılması için çalışmalar
devam etmektedir.
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ORTA ANADOLU
İÇİN YAYGIN BİR
MISIR ZARARLISI
ZyginidiasohrabZac.
VE KONYA İLİNDEKİ
POPULASYON
GELİŞİMİ****

ÖZET
Konya ilinde 2004 ve 2005 yıllarında yürütülen çalışmada mısır ekiminin
en yaygın olduğu Merkez, Çumra ve Karapınar ilçelerinde zarara neden olan
Zyginidia sohrab’ın tanınması, populasyon gelişiminin izlenmesi ve mücadelesine
temel oluşturacak verilerin toplanması amaçlanmıştır. Konya Merkez ile Karapınar
ve Çumra ilçelerinde 2004 yılında mısırlarda en fazla bulunan (% 99.57) cüce
ağustos böceği türü Zyginidiasohrab olmuştur. 2005 yılı çalışmaları ise sadece
Konya Merkez’de yürütülmüş ve Zyginidiasohrab türünün yoğunluğu % 99.85
olarak tespit edilmiştir. Sürveyin yapıldığı mısır tarlaları diğer zararlı böcek türleri
yönünden değerlendirildiğinde en önemli zararlı türün Zyginidiasohrabolduğu
anlaşılmıştır. Arazide yapılan incelemelerde böceğin zararına karşı çeşitler
arasında önemli reaksiyon farklılıkları gözlenmiş, mısır dışında kalan buğday,
arpa, tritikale ve buğdaygil yabancı otlarının da zararlıya konukçuluk ettiği
tespit edilmiştir. Ayrıca böceğin yoğun olarak zarar verdiği alt yapraklarda böcek
tarafından taşınma ihtimali olan virüs ve virüs benzeri hastalık etmenlerinden
kaynaklanabilecek değişik simptomların gözlenmesi zararlıyla mücadelede temel
olabilecek veriler olarak ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: ZyginidiasohrabZachvatkin, mısır, populasyon gelişimi
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ÖZET
Bu araştırma, 2008-2009 yılında kuru koşullar için geliştirilen 6 adet standart
çeşit ve 19 adet hattan oluşan toplam 25 adet genotip içeren Kuru Ekmeklik Bölge
Verim kademesindeki materyallerin Konya koşullarında yapay inokulasyonla
ortaya çıkan sarı pas (Pucciniastriiformisf.sp. tritici) ve doğal koşullarda kara pas
(Pucciniagraminis f. sp. tritici) hastalığına karşı reaksiyonlarını belirlemek amacıyla
yürütülmüştür.
Sarı ve kara pas hastalıkları ile ilgili gözlem ve değerlendirmeler ModifiyeCobb
skalası baz alınarak yapılmıştır.
Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, sarı pas hastalığına karşı hatlardan
6 adetinin (% 31) immun düzeyde dayanıklılık gösterdiği, standart çeşitlerden ise
yalnızca 6 numaralı genotip olan03-04 KEBVD 3 pedigrili çeşit adayının immun
düzeyde dayanıklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Hatların sarı pasa reaksiyonlarına
bakıldığında ise 7, 8, 9, 12, 13, 14, 22, 23 ve 24 numaralı genotiplerin 100 S
değeri aldıkları ve hastalığa karşı çok hassas oldukları belirlenmiştir.
Kara pasa karşı yapılan gözlemlerde ise ise standart çeşitlerden 03-04 KEBVD
3 pedigriliçeşit adayı ileTosunbeyçeşidinin bağışık denilebilecek düzeyde
hastalığa karşı reaksiyon verdiği tespit edilmiştir. Hatlardan ise 9, 11, 21 ve 25
numaralı genotipler hastalığa karşı bağışık düzeyde dayanıklı olarak tespit
edilmiştir. Hatların büyük bir çoğunluğunun (% 63) ise kara pasa karşı hassas
olduğu tespit edilmiştir.
Çalışma neticesinde TAM 105 RESEL -5WM-OWM/ UNKNOWN ve
ZHETYSU/5/RSK/NAC/4/SNB/PCH//KAL/BB/3/CA8055 pedigrili hatlar ile
standart olarak kullanılan 03-04 KEBVD 3 pedigrili çeşit adayının her iki hastalığa
karşı çok dayanıklı oldukları belirlenmiştir.

BAZI EKMEKLİK
BUĞDAY
GENOTİPLERİNİN
SARI PAS
(Pucciniastriiformisf.
sp. tritici)VE KARA PAS
(Pucciniagraminisf. sp.
tritici)HASTALIKLARINA
KARŞI TEPKİLERİNİN
BELİRLENMESİ
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KOP BÖLGESİ’NDE
NOHUT VE MERCİMEK
TARIMININ DURUMU
VE ÜRETİMİNİN
ARTIRILABİLME
OLANAKLARI

Hakan BAYRAK*
Ramazan KELEŞ*

ÖZET
Açlık ve yetersiz beslenme sorununun her geçen gün daha önemli bir
sorun olduğu dünyada en önemli bitkisel protein kaynağı olan yemeklik tane
baklagiller stratejik önemini artırmaktadır. Ülkemizdeki mevcut 7.590hektarlık
yemeklik tane baklagilekilişinin 6.535 hektarını, üretimde ise toplam 1.191.000
tonluk üretimin 956.000 tonunu nohut ve mercimek bitkileri karşılamaktadır.
KOP projesinin gerçekleştirildiği iller olan Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray
illerinde ise toplam 551 ha alanda nohut ve mercimek tarımı yapılmakta olup,
77.300 ton ürün elde edilmektedir. Nohut ve mercimek gen merkezi ülkemiz
olup,bölgemiz bu bitkilerin dünya üzerinde ilk kültüre alındığı bölgeler arasında
yer almaktadır. Bölge ekolojisine adaptasyonu çok yüksek bitkiler olup, yaklaşık
5 milyon ha civarındaki nadas alanın daraltılmasında önemli bir rolü olan bu iki
bitkinin bu konuda bölge için potansiyeli hala mevcuttur. Bölge topraklarının
fiziksel ve biyolojik özelliklerinin ıslahı ve kurak alanlardaki verim potansiyeli göz
önüne alındığında bölge için önemli bir ekim nöbeti bitkileri arasındadır. Nohut
ve mercimek tüketimi ülkemizde dünya ortalamasının üzerinde olup, geçmişte
çok iyi bir ihracat ürünü olan bu bitkilerde doğru politikalar ve ihracatçı ülkeler
ile rekabet ile yeniden dış pazardaki eski konumumuz yakalanabilir. Tarımsal girdi
kullanımının düşük olduğu bu bitkiler bölge çiftçisi için benimsenmiş bitkiler
olup,tarımında karşılaşılan (hastalık, hasat zorluğu vb) zorlukların ıslah edilen
yeni çeşitlerin yaygınlaştırılması ve sertifikalı tohum kullanımımın artırılması ile
azalacağı ve bölgede tarımının yaygınlaşacağı aşikardır. Ayrıca pazarlama ilgili
sorunların halledilmesi ile birlikte tarımsal destekleme sisteminde alternatif
bitkilerle orantılı olarak bu bitkilere verilecek destekler ile birlikte nohut ve
mercimek bölgede eski ekiliş alanlarına kavuşacaktır.
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ÖZET
Tıbbi ve aromatik bitkilerden ilaç üretimi yüzyıllardır biline gelmiştir.
Baharatların çoğunluğu da bu kapsamda kullanılmıştır. Baharat bilimi ile tıbbi
ve aromatik bitkiler bu çerçevede kesişmektedir. Baharat adı ilgili bitkilerin gıda
amaçlı kullanımını işaret etmektedir fakat, etkili bileşenlerce zengin olmaları bu
gıda maddelerini aynı zamanda birer bitkisel ilaç üretim hammaddesi olarak
kullanılabilir kılmaktadır. Son yıllarda ‘Fonksiyonel Gıda’ kavramının kullanımı
yaygınlık göstermiştir. En kaba tanım ile, ilaç olmayan fakat, insan bünyesini
güçlendirici veya geç hastalanmayı sağlayan gıda maddeleri olarak bilinirler.
Türkiye pek çok bitkinin gen merkezi olmasının yanında, bazı endemik türlerin de
bulunduğu coğrafik bölgeleri içermektedir. Bu çerçevede uluslar arası ticarette
ekonomik değeri yüksek baharatların veya tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi
teşvik edilmelidir. Bu üretimin sadece hammadde odaklı olması yeterli değildir. Bu
hammaddelerden etken madde üretimi ile ilgili sanayinin de paralelinde gelişimi
şarttır. Aslen bu konu, ülke olarak en büyük eksikliklerimizden biridir. Burdur
ve Isparta yöresinde gülden çeşitli ürünlerin üretiminde kullanılan distilasyon
ve ekstraksiyon makinalarının üretimi gelişmiş olup, sanayi artık sadece gülü
hammadde olarak görmemekte ve gül ürünleri hammadde olarak piyasaya
çıkmaktadır. Benzer şekilde tıbbi ve aromatik bitkileri veya baharatları sadece
sınıflandırıp paketleyen bir üretim sisteminden sıyrılıp, artık bu hammaddeleri
ekonomik değeri daha yüksek ekstraktlara veya distilasyon ürünlerine çevirme
gereği ortaya çıkmaktadır.

BAHARATLAR, TIBBİ VE
AROMATİK BİTKİLERİN
İŞLENMESİNDE
TEKNOLOJİK
GEREKSİNİMLER
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