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ÖNSÖZ: 

 Ülkeler doğal ve beşeri kaynaklarını kullanarak çeşitli ekonomik etkinliklerde 

bulunur ve varlıklarını sürdürmeye çalışırlar.  Bu ekonomik etkinliklerden bazıları ön 

plana çıkarak geçim kaynağı olarak tanımlanır.   

 Ülkemiz coğrafi koşulları gereği geçmişten günümüze pek çok ekonomik 

etkinliğe sahne olmuştur.  Ekonomik etkinliklerin türleri, yapıldığı sahalar, önem 

sıraları, getirdiği gelir sürekli değişerek günümüze gelinmiştir.  Geçim 

kaynaklarından bazıları belirli bir alanda birinci dereceden geçim kaynağı iken, 

başka bir alanda ikinci,üçüncü ve hatta dördüncü sıraya gerileyebilmektedir.  

Türkiye, geçim kaynakları bakımından bölgeler, bölümler, yöreler ve hatta aynı yöre 

içinde bile farklılıklar gösteren, ekonomik etkinliklerin çok çeşitli olduğu bir ülke 

olmasına karşın; bu konuyla ilgili ayrıntıları içeren kapsamlı kaynaklar bulunmaması 

ve köy bazında istatistiklerin sadece 1981 ve 1997 yıllarında olmak üzere iki kez 

yapılmış olması da dikkat çekicidir. 

 Bu araştırma; köy bazında yapılan bu iki yıla ait istatistikleri coğrafi verilere 

dönüştürmek, görsel malzemeler üretmek, bunları coğrafya prensipleri dahilinde 

açıklamak, sonuçlarını ortaya koymak, bu sonuçları planlama amaçlı sunmak yoluyla 

kendi alanındaki bir eksikliği giderme çabasıdır. 

Bu çabayı ortaya koyarken her türlü desteğini esirgemeden, bizleri sabırla 

yetiştiren, değerli hocam Mesut Elibüyük’e sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunmak 

isterim.    
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GİRİŞ: 

Araştırmanın Amacı: 

Türkiye’de ekonomik coğrafya alanında çok çeşitli çalışmalar yapılmıştır.  

Bunların bazıları Türkiye’nin ekonomik yapısını, çeşitli sektörlerin dağılışını esas 

alırken, bazıları çeşitli ürünlerin üretiliş miktarları, pazar olanaklarını özel olarak 

incelemiştir.  Ekonomik değeri yeni anlaşılan konular üzerinde duran ya da yeterince 

önem verilmemiş  ayrıntılardan çok önemli sonuçlar ortaya çıkarabilen çalışmalar da 

yapılmıştır.  Geniş veya dar alanlı, pek çok konu açısından küçük bir alanı veya tek 

bir konu açısından geniş bir alanı ele alan çalışmalar arasında bu çalışma da; Türkiye 

Coğrafyası adına Türkiye’nin geçim kaynaklarını ele alması ve tüm Türkiye’ye ait 

ilçelerin köy sayıları itibariyle konuyu incelenmesiyle, geçmişten günümüze 

karşılaştırmalı  olarak konuları irdelemesiyle, yapılan çalışmalar arasında yerini 

almaya çalışacaktır. 

Şüphesiz ki; Türkiye’de hangi ilçede kaç tane köyün, geçimini 1. ve 2. 

dereceden, hangi geçim kaynağından sağladığı Türkiye’deki geçim kaynaklarını 

açıklamak için tastamam, yeterli bir çalışma değildir.  Ancak köy sayılarını esas 

alması itibariyle farklı bir bakış açısıdır. 

Kapsamın genişliği yanı sıra sınırlılıkları da bu tezin bir parçasıdır.  Çünkü 

Türkiye’de köy bazında istatistiklere ne yazık ki yeteri kadar önem verilmemektedir.  

Oysa planlamada, en küçük parçadan başlanarak bütüne ulaşmak daha sağlıklı 

sonuçlar verecektir.  En küçük idari birimlerimiz olan köylere ait verilerin değerine 

dikkat çekmek, bu araştırmanın amaçları arasındadır. 
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Bu çalışmanın esas amacı Türkiye’de ilçe düzeyinde geçim kaynağının türüne 

göre köy sayıları incelenerek, geçim kaynaklarının dağılışını nedenleri ve 

sonuçlarıyla birlikte ortaya koymak, geçmişten günümüze değişimini açıklamaktır. 

Araştırmada Kullanılan Yöntemler: 

Tezin konusuyla ilgili istatistikleri DİE’nin (TÜİK) “Köy Envanterleri” nde 

görmekteyiz.  Bu envanterler aynı zamanda köylere ait en kapsamlı çalışmalardan 

biridir.  Envanterler Türkiye  tarihinde 2 defa tutulmuştur.  DİE ile pek çok bakanlık 

ve kamu kuruluşu işbirliğiyle 1981 ve 1997 yıllarında yapılmış ancak devamı 

gelmemiştir.  Köylerimizin sosyal, ekonomik ve kültürel bakımdan mevcut 

yapılarının incelenmesi ve güncel sorunlarının tespiti yanında sosyal ve ekonomik 

alanlarda geliştirilmesi için hedef ve politikaların oluşturulması amacıyla yapılan köy 

envanterlerinin geçim kaynağına ait kısmı bu tezde mercek altına alınmıştır. 

Köy envanterlerinde Türkiye için 15 geçim kaynağı türü belirlenmiş, bu 

geçim kaynaklarından her ilçede kaç köyün 1. derece ve 2. dereceden geçimini 

sağlamakta olduğu tespit edilmiştir.  Ancak belirlenen 15 geçim kaynağı türünde, 

temel bazı başlıklar (tarla tarımı, meyvecilik, hayvancılık, sebzecilik, sebze 

seracılığı, su ürünleri, madencilik, çiçek yetiştiriciliği, orman ürünleri) aynı kalırken 

bazılarında değişikler olduğu görülmüştür.  Başka bir deyişle 1981 yılındaki geçim 

kaynakları başlıklarından bazılarının yerini 1997 yılında başka geçim kaynaklarının 

aldığını görmekteyiz. 

Bu araştırmada 1981 ve 1997 yıllarındaki tüm illerin köy envanterleri tek tek 

taranarak geçim kaynaklarıyla ilgili veriler alınmıştır.  Bu veriler işlenmiş ve tezin 

amacına uygun bir şekilde değerlendirilmiştir. 
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Bu verilerin anlaşılırlılığının arttırılması için verilerin derlendiği anket 

formlarına, TÜİK’ in ilgili birimleri aracılığıyla ulaşılmıştır.  Anket formları, 

belirlenen başlıkların kapsamını anlamaya ışık tutmuştur.  Bu veriler işlenerek uygun 

tablolar hazırlandıktan sonra elde edilen sayısal veriler coğrafi bilgi sistemlerine 

(CBS) uygun bir yazılım olan “mapinfo” programı üzerinde bir veri tabanına 

bağlanmıştır.  Bunlarla her konunun 1981 ve 1997 yıllarındaki durumunu gösteren 

haritalar yapılmıştır.  Haritalarda, 1. ve 2. dereceden geçim kaynakları 

karşılaştırılabilsin diye beraber grafiklerde gösterilerek haritalarda yer almıştır.  

Bölge toplamları kullanılarak grafik ve tablolar hazırlanmıştır.  Bu malzemeler çeşitli 

coğrafi bilgilerle birleştirilerek yorumlanmıştır.  Böylece geçmişten günümüze 

ilçelerde geçim kaynaklarına göre köy sayılarının ne yönde değiştiği, bu değişimin 

nedenleri ve sonuçları, geçim kaynaklarının dağılışı ele alınıp sonuçları ortaya 

konulmaya çalışılmıştır.  Elbette verilerin en son 1997 yılına ait olması güncellik 

açısından sınırlılık yaratmaktadır.  Ancak ileride köylere ait veriler, bu araştırma ile 

birleştiğinde geleceğe dönük planlamalar yapmak daha kolay hale gelecektir. 

“Türkiye’de geçim kaynağının türüne ve öncelik sırasına göre ilçe bazında 

köy sayılarının coğrafi dağılışı” konusunda yapılmış olan çalışmayı 1981 ve 1997 

verilerini karşılaştırma bakımından kolaylık sağlaması için her geçim kaynağını, 

bölümleri oluşturan başlıklar olarak sunduk.  Bunlardan da benzer olanları ana 

başlıklar altında topladık.  Geçim kaynakları ile ilgili dağılışları ele alırken 1981 ve 

1997 yılındaki verilerden ortak olanlara öncelik  verilmiştir.  Sadece 1981 ya da 

1997’deki geçim kaynakları, verinin tarihine göre sıralanmıştır. 
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I.TARIM: 

 Bu bölümde tarım başlığı altında tarla tarımı, meyvecilik, sebzecilik, sebze 

seracılığı, zeytincilik, çiçek yetiştiriciliği ele alınacaktır. 

1.1.TARLA TARIMI: 

Türkiye’de ilçelerde köy sayıları incelendiği zaman 1. dereceden geçim 

kaynakları içinde, tarla tarımının en büyük paya sahip olduğu görülür.  1981 yılı 

verilerine göre; Türkiye’deki köylerin yaklaşık % 47’sinin 1. dereceden, % 24’ünün 

2. dereceden geçim kaynağı tarla tarımıdır.  1997 yılında ise; toplam köylerimizin % 

63’ünün 1. dereceden, %23’ünün de 2. dereceden geçim kaynağı tarla tarımıdır.  

1997 yılındaki köy envanterlerinde, geçim kaynağı olarak tarla tarımının tanımı 

şunları içermektedir1: 

• Hububat grubu: Buğday, arpa, çavdar, yulaf, darı, mısır, çeltik vb. 

• Baklagiller grubu: Bakla, bezelye, nohut, fasulye, fiğ, mercimek, burçak vb. 

• Yağlı tohumlar grubu: Ayçiçeği, susam, yerfıstığı, soya, aspir, kolza vb. 

• Yumru bitkiler grubu: Kuru soğan, kuru sarımsak, hayvan pancarı vb. 

• Yem bitkileri grubu: Yonca, korunga vb. 

Hem 1981 hem de 1997 yılında geçim kaynakları arasında en fazla köy sayısı 

tarla tarımındadır.  Ayrıca 1997 yılında, geçimini tarla tarımından sağlayan köy 

sayısının, 1981’e göre toplamda belirgin şekilde arttığı görülür (Tablo 1).  Bu artış, 

bir ölçüde  idari bölünüşün değişmesi ve Türkiye’de köy sayılarının artmasıyla ilgili 

olsa da; 1981 ve 1997 yıllarında, toplam köy sayıları arasındaki fark, 1613’tür.  Oysa 

geçimini 1. dereceden tarla tarımından sağlayan köylerin sayısındaki 1981 ile 1997 

                                                
1 1997 Köy Envanteri Anket Formu, s:24-25 
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yılları arasındaki artış miktarı 6704’tür.   Bu da sadece köy sayılarındaki artışın bu 

artışı açıklayamayacağını göstermektedir. 

  Türkiye arazisi, yararlanma bakımından incelendiğinde en yüksek payın, tarım 

arazilerinde olduğu görülmektedir.  Bu durum geçim kaynağı bakımından, en fazla 

köy sayısının tarla tarımında olmasıyla paraleldir.  Türkiye’de nüfusun artışı, artan 

nüfusun beslenmesi için tarla ürünlerinin en önemli kaynak olması, insanların hem 

tüketmek üzere hem de tarlada ürettiğini satmasıyla tarım ürünü dışındaki 

ihtiyaçlarını karşılaması, tarım arazilerinin gittikçe genişlemesi, çayır ve meraların 

azalması, modern tarım yöntemlerinin yaygınlaşması da tarla tarımından geçimini 

sağlayanların artmasıyla ilişkilidir.  

Bölgelere göre incelediğimizde; 1981’de tarla tarımıyla geçim sağlayan köylerin 

en fazla Orta Anadolu Bölgesi’nde bulunduğu görülür.  1997’de ise Karadeniz 

Bölgesi’ndedir. Ayrıca, 1. dereceden geçim kaynağı tarla tarımı olan köylerin, tüm 

bölgelerde, 1981’den 1997’ye arttığı görülmektedir (Tablo 1).  Gelir getiren ürünlere 

yönelme ve envanterlerdeki tarla tarımı tanımının kapsamının genişlemiş olması, bu 

artışın nedenleri arasında gösterilebilir.   

Geçimini 2. dereceden tarla tarımından sağlayan köy sayıları ise Akdeniz, 

Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde artış gösterirken diğer tüm bölgelerde 

azalmıştır. Köy sayılarının 1981’den 1997’ye azaldığı bölgeler, tarla tarımının daha 

çok 1. dereceden geçim kaynağı olduğu yerlerdir. Tarla tarımının 2. dereceye 

gerilediği yerler ise genellikle coğrafi koşulların uygun olmadığı yerlerdir. Karadeniz 

Bölgesi’nde 2. dereceden tarla tarımı ile geçinen köy sayıları özellikle Doğu 

Karadeniz’de belirgin biçimde fazladır. Bunun nedeni; burada fındık ve çayın alanını 



 6 

genişletmesi, bunların meyvecilik başlığı altında incelenmesi ve yerşekillerinin 

engebeliliğinin tarla tarımını sınırlandırmasıdır. 

Marmara ve Akdeniz Bölgeleri de, 2. dereceden tarla tarımından geçinen köy 

sayısının, arttığı bölgelerden diğer ikisidir. Özellikle Marmara’da olmakla birlikte 

her iki bölgede de endüstriyel etkinliklerin yoğunlaşması, tarım dışı sektörlerin 

yaygınlaşması; sebzecilik, meyvecilik, seracılık gibi tarla tarımı kapsamı  dışındaki 

uğraşılar, tarla tarımının ikinci planda kaldığı köy sayılarının artmasına neden 

olmuştur.  

 
BÖLGELER 

1981 YILI 
1.DERECE 

1997 YILI 
1.DERECE 

1981 YILI 
2.DERECE 

1997 YILI 
2.DERECE 

AB AKDENİZ 1940 2639 628 708 
DB DOĞU ANADOLU 1610 2762 3070 2649 
EB EGE 2263 2907 758 677 
GB G.D.ANADOLU 2052 2741 491 462 
KB KARADENİZ 3059 5183 1776 2660 
MB MARMARA 2061 2427 601 675 
OB ORTA ANADOLU 3420 4490 1016 564 
Tablo 1: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre,  geçimini 1. ve 2. dereceden, tarla tarımı 
ile sağlayan köy sayıları 
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Grafik 1: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre,  geçimini 1. ve 2. dereceden, tarla 
tarımı ile sağlayan köy sayıları 

 
Türkiye’de tarla tarımı ile geçinen köylerin sayısına göre ilçelerin gösterildiği 

1981 ve 1997 yıllarına ait haritalar incelendiğinde; Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 

Güney Marmara ile Orta Kızılırmak Bölümleri, Asıl Ege Bölümündeki grabenler, 
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Ergene Havzası ve Çukurova 1. dereceden tarla tarımı ile geçinen köy sayılarının 

fazlalığıyla dikkat çeken yerlerdir. Bu yerlerin hepsinin ortak özelliği; verimli 

topraklar, uygun iklim koşulları ve yerşekillerinin sade olmasıyla beraber büyük 

tüketim merkezlerine ve yurt dışına ürün gönderme imkanına sahip  yerlere 

yakınlıktır (Harita 1 ve 2).   

Özellikle Karadeniz Bölgesi incelendiğinde Doğu ve Batı Karadeniz’de 2. 

dereceden tarla tarımı ile uğraşan köy sayılarının fazla olması göze çarparken; Orta 

Karadeniz Bölümü, coğrafi koşullarla geçim kaynakları ilişkisini çok güzel bir 

şekilde örneklendirir. Burada Bafra ve Çarşamba gibi, iki önemli delta özellikli 

arazinin bulunmasının yanı sıra; Canik Dağları’nın kıyıdan uzaklaşmış, Yeşilırmak, 

Kızılırmak ve kolları tarafından parçalanmış olması nedeniyle Karadeniz’den gelen 

nemli havanın daha geniş alanları etkilemesi; 1. dereceden tarla tarımı ile geçim 

sağlayan köylerin sayısının artmasında doğrudan etkili olmuştur. Uygun toprak, 

yerşekilleri ve iklim koşulları bu alanda tarla tarımını Doğu ve Batı Karadeniz 

Bölümlerine göre daha kolay kılmıştır. 

Ayrıca Güney Marmara, Asıl Ege Bölümündeki grabenler ve delta alanları ile 

Çukurova, Türkiye’de en verimli tarım topraklarına sahip ova alanlarıdır.  Bu verimli 

topraklar ve uygun iklim koşulları bir araya gelince, tarla tarımı  buraların en önemli 

geçim kaynağı olmuştur. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de, yetiştirilen ürünler arasında farklılıklar 

olsa da, aynı etkenlerle tarla tarımı bölgenin büyük bölümünde 1. dereceden geçim 

kaynağıdır.  1. dereceden tarla tarımıyla geçinen köy sayılarının böyle çok olması; 

bölgenin güneyinde sıralanmış ovalarda verimli toprakların bulunması, Gaziantep ve 

Şanlıurfa platoları gibi çevresine göre yüksekte ama yükseltisi tarımı sınırlandıracak 
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kadar fazla olmayan düzlükler bulunması ile uygun sıcaklık koşullarıdır.  Bu bölgede 

tarla tarımı açısından en önemli sorun olan, su sorunun da GAP ile çözümlenmesiyle 

tarla tarımının, uzun süre bu alanda 1. derece geçim kaynağı olarak kalacağı 

düşünülebilir  (Her ne kadar suyu götürürken çok önemli bir konu olan suyu 

kullanacakların eğitilmesi, bilgilendirilmesi biraz ihmal edilmiş ve çoğu yerde 

çoraklaşmayla karşı karşıya gelinmiş olsa da…).  Yine de bölgede, doğuya doğru 

gidildikçe yükselti, yerşekilleri ve iklimin yavaş yavaş değişmesiyle beraber, tarla 

tarımı 1. derece geçim kaynağı olmaktan çıkmaya 2. derece geçim kaynağı olmaya 

başlar.  Bu durum Doğu Anadolu Bölgesi’ne geçildiğinde iyice belirginleşir. 

Türkiye’de 1981 yılında 1. dereceden geçim kaynağı tarla tarımı olan hiçbir 

köyün bulunmadığı ilçeler; 

Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde doğudan batıya; Hopa, Arhavi, 

Fındıklı, Ardeşen, Pazar, Pazar’ın güneyinde Hemşin, Çamlıhemşin ilçeleri, tekrar 

kıyıda Çayeli, Rize Merkez ilçesi, İkizdere Çayı’nın doğusundaki İkizdere ve 

Kalkandere ilçeleri, Kalkandere’nin kuzeybatısına doğru Karadeniz kıyısı boyunca 

Of, Sürmene, Araklı, Arsin, Yomra, Vakfıkebir, Vakfıkebir’in güneyinde iç kısımda 

kalan Tonya, Sis Dağı’nın kuzeyinde Eynesil, batıya doğru Tirebolu, Espiye, Keşap, 

güneye doğru Dereli ve kıyıda Bulancak, Melet Irmağı batısında Ulubey, Perşembe, 

Fatsa, Ünye, güneyde Aybastı’ya kadar neredeyse kesintisiz devam eder.  Buradan 

itibaren adeta başka bir bölgeye geçilmiş gibi 1. derece geçim kaynağı tarla ziraati 

olan 100’e yakın köy sayılarının bulunduğu, çöküntü ovaları ve birikinti konileri ile 

delta alanlarıyla sıkı sıkıya bağlı Zile, Erbaa, Niksar, Bafra, Çarşamba, Taşova gibi 

ilçeler ortaya çıkar.  1. dereceden geçim kaynağı tarla ziraati olan hiçbir köyün 

bulunmadığı ilçeler, bu kesintiden sonra Küre Dağları kuzeyinde, kıyıda doğudan 
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batıya doğru Türkeli, Bozkurt, Cide, Kurucaşile ile devam eder.  Batıda Çaycuma, 

Devrek, Zonguldak Merkez, Ereğli ilçeleri de 1. dereceden geçim kaynağı tarla 

tarımı olan köylerin bulunmadığı ilçelerdir. 

1981 yılında, tarla tarımı ile 1. dereceden geçim sağlayan hiçbir köyün 

bulunmadığı ilçelere Doğu Anadolu Bölgesi’nde de rastlanır.  Kuzeydoğu 

Anadolu’da yükseltinin 3000 m’ yi bulduğu Hanak, Çıldır, Allahuekber Dağları 

kuzeyinde Göle ve Şenkaya ilçeleri, güneyde Pasinler ovasının güneyinde yükseltisi 

3000 m’ yi aşan Karayazı ilçesiyle, Palandöken Dağları güneyinde Çat ve Bingöl 

Dağları güneyindeki Karlıova ilçelerine bağlı hiçbir köyde, 1. dereceden geçim 

kaynağı tarla tarımı değildir.  Türkiye’nin güneydoğu köşesinde de böyle 3 ilçemiz 

bulunur; Buzul Dağı doğusunda Yüksekova, Yüksekova’nın batısına doğru 

Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri. 

1997 yılında köylerinin 1. dereceden geçim kaynakları arasında tarla tarımı 

olmayan ilçelerin sayısı azalmıştır.  Doğu Karadeniz Bölümü’nde Düzköy, 

Dernekpazarı, Çarşıbaşı, Arsin, Kalkandere, İyidere, Fındıklı, Doğankent, Eynesil, 

Piraziz, Tirebolu, Hopa ilçeleri, Orta Karadeniz Bölümü’nde Ordu Merkez ilçesi, 

Çamaş, Gülyalı, Kabataş ilçeleri ve Batı Karadeniz Bölümü’ndeki Ağlı, Doğanyurt 

ilçelerine bağlı hiçbir köyün 1. dereceden geçim kaynağı tarla tarımı değildir.  Ayrıca 

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Hakkari Bölümü’ndeki Çukurca, Uludere, Van Gölü 

güneyinde Çatak, Kuzeydoğu Anadolu’da Erzurum-Kars Bölümü’ndeki Hanak, 

Yukarı Murat Bölümü’ndeki Karayazı ilçeleri de bu şekildedir. 
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   Harita 1: Türkiye’de 1981 Yılında 1. ve 2. Dereceden Tarla Tarımı ile Geçim                                              
Sağlayan Köy Sayılarının İlçelere Dağılışı.   
 
                                                                 

 
   Harita 2: Türkiye’de 1997 Yılında 1. ve 2. Dereceden Tarla Tarımı ile Geçim                                      
Sağlayan  Köy Sayılarının İlçelere Dağılışı. 
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1.2. MEYVVECİLİK 

Geçim kaynağı olarak meyvecilik, ülkemizde tarla tarımı ve hayvancılığın 

çok gerisindedir.  Aslında insanların doğadaki meyveleri toplayarak hayatını 

sürdürme çabası tarım ve hayvancılığın ortaya çıkışından çok daha öncesine dayanır.  

Ancak burada bahsedeceğimiz meyvecilik, insanlar tarafından kültür altına alınmış, 

ekonomik olarak bir girdi sağlamak, geçim sağlamak amacıyla yapılan meyveciliktir.  

Bu meyvecilik tanımının içine her türlü meyve dahil edilebilir.  Üzüm, elma, 

portakal, limon, mandalina, turunç, nar, kiraz, dut, incir, şeftali, fıstık hem 1981’de 

hem de 1997’de meyveciliğin içinde yer alır.   Ancak 1981’de fındık “diğer” geçim 

kaynakları içinde, zeytin ise ayrı bir geçim kaynağı olarak ele alınmıştır2.  1997’de 

ise her ikisi de meyveciliğe dahil edilmiştir3.  Bu nedenle rakamlardan ilginç 

sonuçlar ve bu sonuçları yorumlarken bazı sıkıntılar ortaya çıkmıştır.  O yıllarda 

istatistiklerde standardizasyonun öneminin farkına varılmadığı anlaşılmaktadır. 

1981 ve 1997 yıllarında meyvecilikle 1. dereceden ve 2. dereceden geçimini 

sağlayan köy sayıları incelenirken, yorumlar bu değişiklikler göz önünde 

bulundurularak yapılacaktır.  Tablo 2’yi incelediğimizde 1981’den 1997’ye en büyük 

artışların Karadeniz ve Ege Bölgelerindedir.  Bu durum, fındık ve zeytin 

yetiştiriciliği gibi geçim kaynaklarının meyveciliğe eklenmesi ile ilgilidir. 

1981’de 1. dereceden meyvecilikle geçinen en fazla köye Akdeniz 

Bölgesi’nde rastlarız ve onu Ege Bölgesi takip eder.  1997 yılında, istatistiklerdeki 

sınıflama değişince sonuçlar da değişir ve bu kez 1. dereceden meyvecilikle geçinen 

en fazla köy, Karadeniz Bölgesi’nde görülür.  Karadeniz Bölgesi’ni Ege, Doğu 

Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri takip eder (Harita 3 ve 4). 

                                                
2 1981 Köy Genel Bilgi Anketi Soru Formu  S.3 
3 1997 Köy Genel Bilgi Anketi Soru Formu  S.27 
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Orta Anadolu hem 1981’de hem de 1997’de, 1. dereceden de, 2. dereceden de 

meyvecilikle geçinen köy sayısının en az olduğu bölgedir  (Tablo 2). 

 
BÖLGELER 

1981 YILI 
1.DERECE 

1997 YILI 
1.DERECE 

1981 YILI 
2.DERECE 

1997 YILI 
2.DERECE 

A AKDENİZ 472 538 513 827 
D DOĞUANADOLU 172 359 528 552 
E EGE 381 447 726 840 
G G.D.ANADOLU 267 476 212 691 
K KARADENİZ 135 354 1951 1011 
M MARMARA 240 218 481 293 
O ORTA ANADOLU 76 190 88 262 

Tablo 2: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre,  geçimini 1. ve 2. dereceden, meyvecilik  
ile sağlayan köy sayıları. 
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Grafik 2: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre,  geçimini 1. ve 2. dereceden, meyvecilik  
ile sağlayan köy sayıları. 

 

1981-1997 yılları arasında 1. dereceden meyvecilikle geçinen köy sayıları 

tüm bölgelerde artarken Güneydoğu Anadolu’da azalmıştır.  Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nde 1981’de 267 köy meyvecilikle geçimini sağlarken 1997’de bu sayı 

212’ye düşmüştür.  Oran olarak bakarsak meyvecilikle 1. dereceden geçinen 

köylerin, toplam köy sayısı içindeki payı 1981’de % 9 iken 1997’de % 6’ya 

gerilemiştir (Tablo 3 ).  Tarla tarımının, bu bölgede payını % 68’lerden % 80’lere 

çıkardığını hatırlarsak; diğer geçim kaynaklarının payının neden azaldığı 

anlaşılacaktır.  Bölgede meyvecilik, 2. dereceden geçim kaynakları arasında daha 



 13 

geniş yere sahiptir.  1981’de Güneydoğu Anadolu’da 476 köy 2. dereceden geçimini 

meyvecilikten sağlarken, bu sayı 1997’de 691’e yükselmiştir. 

Aslında meyvecilik, tüm bölgelerde 2. derece geçim kaynakları içinde daha 

büyük paya sahiptir ve bu pay 2. derece geçim kaynakları içinde gittikçe de 

büyümektedir.  Türkiye’de tarım ve hayvancılığın köylerin en önemli geçim 

kaynakları olduğunu belirtmiştik.  Meyvecilik de bunların yanında ikinci planda 

gelişen bir geçim kaynağıdır.  Çünkü ülkemiz sahip olduğu coğrafi konumu gereği, 

çok çeşitli meyvelerin yetişebilmesine olanak sağlayan bir yapıdadır.  Bu elverişli 

koşullarda, özellikle ihracata yönelik yetiştirilen meyvelerin üretiminden elde edilen 

gelir arttıkça meyveciliğin de geçim kaynakları içindeki payı da artacaktır. 

1981’de Marmara Bölgesi hariç, tüm bölgelerde; 2. dereceden meyvecilikle 

geçinen köy sayısı 1. dereden meyvecilikle geçinen köy sayısından fazladır. 

1997’de Karadeniz ve Marmara dışında, tüm bölgelerde meyvecilik daha çok 

2. derece geçim kaynağıdır.  Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde diğer 

bölgelerimizde yetiştirilen meyvelere ilaveten, fındık ve zeytin de çok önemli geçim 

kaynakları olduğu için buralarda meyvecilik birincil geçim kaynağı olarak diğer 

bölgelerden daha fazla köy sayısına sahiptir.  

Meyvecilikle geçinen köy sayılarının yanı sıra bölgelerin sahip olduğu toplam 

köy sayısı içinde meyveciliğin payının da incelenmesi gerekir.  1. dereceden 

meyvecilikle geçinen köylerin oranı 1981 ve 1997’de Akdeniz Bölgesi’nde aynı 

kalırken Karadeniz de 20 kat artmıştır (Tablo 3).  1981’de Akdeniz Bölgesi, özellikle 

turunçgil tarımından ötürü Türkiye’ de meyvecilikte en büyük orana sahiptir.  Bugün 

de turunçgiller bakımından önemini korumaktadır.  1990 verilerine göre Türkiye de 
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turunçgil meyvesi ağaçlarının % 73’ü Akdeniz, %21.8’i Ege ve % 5.2’si diğer 

bölgelerdedir4. 

 

BÖLGELER 
1981 

1.DERECE 
1997 YILI 
1.DERECE 

1981 YILI 
2.DERECE 

1997 YILI 
2.DERECE 

AKDENİZ % 13 % 13 % 15 %21 
DOĞU ANADOLU % 3 % 9 % 6 % 9 
EGE % 10 % 17 % 11 % 20 
G.D. ANADOLU % 9 % 6 % 16 % 20 
KARADENİZ % 1 % 20 % 4 % 10 
MARMARA % 7 % 13 % 6 % 8 
ORTA ANADOLU % 1 % 2 % 4 % 5 
Tablo 3: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre,  geçimini 1. ve 2. dereceden, meyvecilik 
ile sağlayan köy sayılarının, bölgelerin toplam köy sayılarına oranları 
 

1997’de meyvecilikle geçinen köy sayıları bakımından; Karadeniz 

Bölgesi’nde çay ve fındık yetiştirerek geçinen köyler, Ege Bölgesi’nde turunçgillere 

ilaveten zeytin, üzüm, incir gibi meyvelerden geçimini sağlayan köyler eklenince, 

1997 yılında Akdeniz Bölgesi bu iki bölgenin gerisinde kalmıştır. 

Türkiye’de bulundukları bölgedeki oranların üzerinde meyvecilikle geçinen köye 

sahip ilçeler de bulunmaktadır.  Örnek göstermek gerekirse; Akdeniz Bölgesi’nin 

1981 yılında 1. dereceden meyvecilikle geçinen köylerinin, toplamdaki payı % 

13’tür.  Oysa bu oranın üzerindeki rakamları; Adana Bölümü’ndeki Dörtyol (% 43), 

İskenderun (% 35), Samandağ (% 41), Feke (% 20), Pozantı (% 50), Saimbeyli (% 

23), Mersin Merkez (% 77), Mut (% 33), Tarsus (% 20.5) ilçelerinde ve Antalya 

Bölümü’ndeki Antalya Merkez (% 16.2), Alanya (% 26), Elmalı (% 27), Finike (% 

25), Gazipaşa (% 18), Kaş (% 17), Kumluca (% 67) ilçelerinde görmekteyiz. 

1997 yılında da Akdeniz Bölgesi’nde meyveciliğin birincil geçim kaynağı olduğu 

köylerin oranı yaklaşık  % 13’tür.  % 13’ün üzerindeki ilçeler ise; 

                                                
4 Doğanay, H. (1998). Türkiye Ekonomik Coğrafyası, S. 206 
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Adana Bölümü’ndeki Pozantı (% 50), Mersin Merkez ilçesi (% 72), Anamur (% 

26), Mut (% 50), Antakya (% 21), Dörtyol (% 33), İskenderun (% 17), Samandağ (% 

35) ilçeleridir. 

Ege Bölgesi’ni de aynı şekilde gözden geçirecek olursak, burada da bölge 

oranının üzerinde meyveciliğin birincil geçim kaynağı olduğu ilçeler bulabiliriz.  Bu 

ilçeler daha çok Asıl Ege Bölümü’ndedir. 

Ege Bölgesi’nde 1. derecede meyvecilikten geçimini sağlayan köylerin oranı 

1981’de % 10’dur.  Oysa bu oran Asıl Ege Bölümü’ndeki; Aydın’ın Merkez 

ilçesinde % 19, Germencik’te % 43, Karacasu’da % 13, Nazilli’de % 38, 

Sultanhisar’da %27’dir.  İzmir’in Merkez ilçesinde % 15, Bornova’da % 36, 

Karaburun’da % 20, Kemalpaşa’da % 55.3, Menemen’de % 13, Ödemiş’te % 15.5, 

Seferihisar’da % 70, Selçuk’ta % 44.5, Tire’de % 32’dir.  Manisa Merkez ilçesinde 

% 14.2, Alaşehir’de % 57, Salihli’de % 15, Sarıgöl’de % 28.6, Turgutlu’ %41’dir.   

Bodrum’da %51, Datça’da %44, Marmaris’te % 37’dir (Harita 3).  1981 yılında 

özellikle Büyük Menderes ve Küçük Menderes Ovaları ile Manisa ve Alaşehir 

Ovaları’ndaki çok fazla köyde meyveciliğin ,birincil geçim kaynağı olduğu 

görülmektedir.  Doğal koşulların elverişliliğinin yanı sıra, buraların İzmir Limanı’na 

yakınlığı, pazarlama olanaklarını arttırır ve ihracata yönelik üretim, meyveciliğin 

geçim kaynakları arasında ilk sıralarda yer almasına neden olur.   

1997 yılında gelindiğinde Ege Bölgesi’nde 1. dereceden meyvecilikle geçinen  

köylerin % 17’lik oranının, üzerinde değerlere sahip ilçeler şunlardır; 

Büyük Menderes oluğundaki; Aydın  Merkez ilçesinde % 52, Sultanhisar’da % 

77, Buharkent ‘te % 38, Germencik’te %73, İncirliova’da % 55, Koçarlı’da % 35, 

Köşk’te % 87, Nazilli’de % 63, Yenipazar’da % 14’tür.  Biraz daha güneyde 
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Menteşe Yöresi’ne doğru Çine’de % 47, Karpuzlu’da % 56’dır. Kuşadası Körfezinde 

Kuşadası %62,   İzmir Körfezi’nde Bornova % 46, Güzelbahçe % 20, Konak % 50, 

Karaburun % 58, Kemalpaşa % 86’dır.  Gediz Ovası’nın güney kesimindeki 

Menemen’de % 29, Urla Yöresi’ndeki Seferihisar’da % 64, Küçük Menderes Oluğu 

içinde Bayındır % 54, Beydağ % 53, Selçuk % 67, Tire % 42, Torbalı % 32’dir.  

Alaşehir Ovasındaki Ahmetli’de % 27, Alaşehir’de % 37, Turgutlu’da %51’dir,.  

Gökova Körfezi kuzeyinde Bodrum’da % 26, güneyindeki Datça’da % 67 ve Güllük 

Körfezi doğusunda Milas’ta % 29’dur (Harita 4). 
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Harita 3: Türkiye’de 1981 Yılında 1. ve 2. Dereceden Meyvecilikle Geçim                                         
Sağlayan Köy Sayılarının İlçelere Dağılışı. 

  
 
 

 
Harita 4: Türkiye’de 1997 Yılında 1. ve 2. Dereceden Meyvecilikle Geçim                                         
Sağlayan Köy Sayılarının İlçelere Dağılışı. 
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1.3.SEBZECİLİK: 

Ülkemizde sebzecilik geçmişten beri yapılagelen ve gittikçe yaygınlaşan bir 

ekonomik faaliyettir.  Yaş, kuru veya konserve haliyle beslenmemizde önemli yere 

sahip olan sebzelerin, nüfusumuz arttıkça üretimi de artmaktadır.  Tarla tarımı kadar 

olmasa da sebzecilik de köylerimizin geçim kaynakları arasında önemli bir yere 

sahiptir.  Türkiye, coğrafi konumu ve konumunun getirdiği farklı iklim özellikleri 

nedeniyle sebzeciliğe oldukça uygun bir ülkedir ve hemen hemen her bölgemizde 

kendi koşullarına uygun, diğer bölgelerden farklı sebzeler yetişir.  Burada sözünü 

ettiğimiz sebzecilik tanımına şu sebzeler dahildir: 

� Yaprağı yenen sebzeler: Lahana, enginar, kereviz, marul, ıspanak, pırasa, 

pazı, semizotu, tere, dereotu, nane, maydanoz, roka vb. 

� Baklagil sebzeler: Fasulye, bakla, bezelye, barbunya, börülce. 

� Meyvesi yenen sebzeler: Bamya, balkabağı, kavun, karpuz, kabak, hıyar, 

patlıcan, biber, domates. 

� Soğansı, yumru ve kök sebzeler: Soğan, sarımsak, havuç, turp, yerelması, 

şalgam vb. 

� Diğer sebzeler: Karnabahar, kuşkonmaz vb. 5 

Bu sebzelerden geçimini sağlayan köy sayıları coğrafi bölgelerimiz içinde 

farklılıklar gösterir. 

Türkiye’de 1981 yılında 565 köy 1. dereceden sebzecilikten geçinmektedir.  

Bu sayı 1981’de Türkiye’deki toplam köy sayısının yalnızca % 1,6’sıdır.  1997 yılına 

gelindiğinde 1. dereceden sebzecilikle geçinen köy sayısının artarak 662’ye 

ulaşmıştır.  Ancak köy sayıları arttığı için Türkiye’deki toplam köy sayısı içindeki 

                                                
5 1997 Köy Envanteri Anket Formu, S. 24-25 



 19 

payı çok fazla artmamıştır ve % 1,8’dir.  Türkiye toplamındaki sebzecilikle geçinen 

köylerin oranı 1981-1997 arasında pek değişmemiş olsa da bölgelerin buna katkıları 

değişmiştir (Grafik 3 ve 4) 

        Grafik 3: 1981 Yılında, Türkiye’de 1. dereceden sebzecilikle geçinen köy 
sayılarının coğrafi bölgelere dağılımı. 
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        Grafik 4: 1997 Yılında, Türkiye’de 1. dereceden sebzecilikle geçinen köy 
sayılarının coğrafi bölgelere dağılımı. 
    

Görüldüğü gibi bölgelerimizin, 1. dereceden sebzecilikle uğraşan köylerinin, 

Türkiye’de sebzecilikle uğraşan toplam köy sayısı içindeki payları 1981’de birbirine 

daha yakındır.  Ancak 1997’de, geçim kaynakları tercihleri artık iyice belirginleştiği 
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için önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır.  Aslında sebzecilik de meyvecilik gibi, daha 

çok 2. derece geçim kaynakları arasında yer bulmaktadır.  Türkiye’deki köylerin 

1981’de % 5’inin, 1997’de ise % 6’sının 2. derece geçim kaynağı sebzeciliktir.  

Türkiye’de 1. dereceden sebzecilikle geçinen en fazla köy 1981’de Akdeniz 

Bölgesi’nde iken; 1997’de ise Karadeniz Bölgesi’nde olduğu görülür (Tablo 4).  

Akdeniz Bölgesi; 1. dereceden geçim kaynağı olarak 1981-1997 yılları arasında 

sebzeciliğin azaldığı tek bölge değildir.  Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu 

Bölgelerinde de azalmıştır.  Artış gösteren bölgeler; Ege, Karadeniz, Marmara ve 

Orta Anadolu Bölgeleridir.  Türkiye’de 2. dereceden sebzecilikle geçinen köylerin 

daha çok olduğunu belirtmiştik.  1981’de 2. dereceden geçim kaynağı olarak en fazla 

Akdeniz daha sonra da Marmara Bölgesi’nde sebzecilikle geçinen köy vardır.  Ege 

ve Karadeniz Bölgelerinde sebzecilikle geçinen köy sayıları birbirine yakındır.  En 

az köy ise Orta Anadolu’dadır. 

 
BÖLGELER 

1981 YILI 
1.DERECE 

1997 YILI 
1.DERECE 

1981 YILI 
2.DERECE 

1997 YILI 
2.DERECE 

AB AKDENİZ 159 100 434 419 
DB DOĞU ANADOLU 89 70 156 224 
EB EGE 62 77 276 309 
GB G.D. ANADOLU 77 36 245 203 
KB KARADENİZ 68 231 275 590 
MB MARMARA 75 107 305 345 
OB ORTA ANADOLU 35 41 122 157 
Tablo 4: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre,  geçimini 1. ve 2. dereceden, sebzecilik  
ile sağlayan köy sayıları. 
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Grafik 5: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre,  geçimini 1. ve 2. dereceden, sebzecilik  
ile sağlayan köy sayıları 
 

    

  1997’de 2. dereceden sebzecilikle geçinen en fazla köy sayısı Karadeniz 

Bölgesi’ndedir.  Onun ardından, sırasıyla Akdeniz, Marmara, Ege, Güneydoğu 

Anadolu ve Orta Anadolu Bölgeleri gelir. 

Türkiye’de 1. ve 2. dereceden sebzecilikle geçinen köy sayılarına göre ilçe 

bazında çizilmiş 1981 ve 1997 yıllarına ait haritaları incelediğimizde, her iki yılda da 

2. dereceden sebzecilikle geçinenlerin daha fazla olduğu tekrar karşımıza çıkar.  

Bunun yanında sebzeciliğin ne 1. ne de 2. dereceden geçim kaynağı olarak 

yapılmadığı yerler de çok fazladır.  Doğu Anadolu Bölgesi’nin büyük bölümü, Doğu 

Karadeniz Bölümü ile Orta Anadolu Bölgesi’nin büyük bölümünde sebzecilikle 

geçinen hiç köy olmadığını görmekteyiz.  1981 yılına ait haritada 1. dereceden 

sebzecilikle  geçinen en fazla köy sayısına sahip ilçeleri belirtirsek (Harita 5) ;  

� Akdeniz Bölgesi’nde; Antakya, İskenderun, Samandağ, Mersin, Erdemli, 

Mut, Silifke, Alanya, Antalya Merkez, Gündoğmuş, Dörtyol ilçeleri 

� Doğu Anadolu Bölgesi’nde çok azalmış olmakla beraber en fazla; Bitlis 

Merkez ilçesi, Lice, Elazığ, Baskil, Maden, Palu, Sivrice ilçeleri 
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� Ege Bölgesi’nde; Menemen, Bayındır, Nazilli, Karaburun, Tire, Salihli, Çine, 

Sarayköy, Marmaris ilçeleri 

� Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde; Besni, Kilis, Baykan, Gercüş, Gaziantep 

Merkez ilçesi, Ömerli, Gölbaşı ve Adıyaman Merkez ilçesi 

� Karadeniz Bölgesi’nde en fazla Eskipazar, Sarıcakaya, Safranbolu, Çarşamba 

ve Artvin Merkez ilçesi 

� Marmara Bölgesi’nde; Geyve, Mustafa Kemal Paşa, İznik, İnegöl, Bursa 

Merkez ilçesi, Osmaneli ve Gönen ilçeleri 

� Orta Anadolu Bölgesi’nde ise en fazla Beypazarı, Yenimahalle, Akşehir ve 

Konya Merkez ilçesindedir. 

Harita 5: Türkiye’de 1981 Yılında 1. ve 2. Dereceden Sebzecilikle Geçim                                         
Sağlayan Köy Sayılarının İlçelere Dağılışı. 
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1997 yılında sebzecilik haritada daha geniş yer kaplar (Harita 6).  1. dereceden 

geçim kaynağı sebzecilik olan köylerin en fazla olduğu ilçeler bölgelerine göre 

şunlardır; 

� Akdeniz Bölgesi’nde; Samandağ, Kumluca, İskenderun, Antakya, Alanya, 

Ulukışla, Tarsus, Akseki ilçeleri 

� Doğu Anadolu Bölgesi’nde; Pülümür, Lice, Şemdinli, Kemaliye, Hakkari 

Merkez ilçeleri 

� Ege Bölgesi’nde; Denizli Merkez ilçesi, Dikili, Milas, Ödemiş, Kiraz, Çine 

ilçeleri 

� Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde; Gercüş, Baykan, Oğuzeli, Yeşilli ilçeleri 

� Karadeniz Bölgesi’nde; Çarşamba, Zonguldak Merkez ilçesi, Karabük, 

İnebolu, Araklı, Nallıhan, Safranbolu, Kızılcahamam, Tokat Merkez ilçesi, 

Ondokuzmayıs, Ulus, Söğüt, Sarıcakaya, Mihalgazi, İspir, Görele, Bafra, 

İnegöl, Amasya Merkez ve Devrek ilçeleri 

� Marmara Bölgesi’nde; Karacabey, Mustafa Kemal Paşa, Gürsu, Yenişehir, 

Yenice, Pamukova, Osmaneli, Akyazı ilçeleri 

� Orta Anadolu Bölgesi’nde; Beypazarı, Bozkır, Ayaş, Çubuk ilçeleri. 
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Harita 6: Türkiye’de 1997 Yılında 1. ve 2. Dereceden Sebzecilikle Geçim                                         

Sağlayan Köy Sayılarının İlçelere Dağılışı.
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1.4. SEBZE SERACILIĞI: 

Mevsiminden önce yetiştirebilmek için, cam veya plastik bir malzeme ile 

örtülü, güneşle veya başka bir ısı kaynağıyla (kalorifer, soba vb ) ısıtılan alanlarda 

sebze yetiştirme, bundan gelir elde etme işine sebze seracılığı denir.  Türkiye’de 

seralarda sebzenin yanı sıra çiçek ve meyve de yetiştirilir.  Bugün ülkemizde 

seracılık pek çok köyde yapılmaktadır.   

Seraların bir ısıtma maliyeti vardır ve bu maliyet seranın kârlılığını büyük 

ölçüde etkiler.  Bu nedenle, özellikle sıcak dönemin daha uzun olduğu güney 

bölgelerimizde sera sayısı artmaktadır.  Türkiye’de seracılık ilk olarak buralarda 

yapılmaya başlanmıştır.  Daha sonra tüm bölgelerimize yayılmış ve bugün çoğu 

yerde yapılmaktadır.  Ancak bu araştırma köy sayıları üzerinden yapıldığı için, biz 

burada Türkiye’nin neresinde, kaç köyde bundan geçim kaynağı olarak 

faydalanıldığına değineceğiz.  Örneğin; Güneydoğu Anadolu veya Orta Anadolu 

Bölgeleri sınırları içindeki köylerde yer yer seralara rastlanır fakat bu seraların 

hiçbiri, o köylerin 1. dereceden geçim kaynakları içinde yer almaz.  Çünkü 

seracılıktan iyi gelir elde edilebilen yerler, coğrafi koşullarla sınırlıdır.  Ülkemizde 

Akdeniz ve Ege kıyıları sebze seracılığı için en uygun yerlerdir.  Ama buralarda bile 

sebze seracılığı çok az sayıda köyün 1. ve 2. dereceden geçim kaynağıdır.  Buralarda 

tarım, hayvancılık, meyvecilik gibi geçim kaynakları daha ön plandadır. 

Veriler incelendiğinde sebze seracılığından geçinen köylerin oranı diğer 

geçim kaynakları arasında oldukça düşüktür.  Akdeniz Bölgesi’nde, 1997  yılında 1. 

dereceden sebze seracılığıyla geçinen köylerin, bölgedeki toplam köy sayısına oranı 

% 2’dir.  Türkiye toplamında bu oran % 1’in bile altındadır. 
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Büyük bölümü Akdeniz Bölgesi’nde olan, sebze seracılığıyla geçinen 

köylerin geri kalan, diğer bölgelere tek tük dağılmıştır (Tablo 5).  Sebze seracılığı 

Doğu Anadolu ve Orta Anadolu’da hiçbir köyün 1. veya 2. dereceden geçim kaynağı 

değilken; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de sadece 1997 yılında Batman’ın 

Hasankeyf ilçesinde tek bir köyün 2. dereceden geçim kaynağıdır.  

 
BÖLGELER 

1981 YILI 
1.DERECE 

1997 YILI 
1.DERECE 

1981 YILI  
2.DERECE 

1997 YILI 
2.DERECE 

AB AKDENİZ 48 71 52 57 
DB D. ANADOLU 0 0 0 0 
EB EGE BÖLGESİ 0 3 2 4 
GB G.D. ANADOLU 0 0 0 1 
KB KARADENİZ 1 4 1 12 
MB MARMARA 0 4 0 3 
OB O. ANADOLU 0 0 0 0 

Tablo 5: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre, sebze seracılığıyla 1. ve 2. dereceden 
geçim sağlayan köy sayıları. 
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Grafik6: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre,  geçimini 1. ve 2. dereceden, sebze 
seracılığı  ile sağlayan köy sayıları 
 

 

Türkiye’de sebze seracılığı ile geçim sağlayan köy sayıları gittikçe artmıştır.  

Ancak  bu geçim kaynağının yaygınlaşması, büyük ölçüde coğrafi unsurlara bağlıdır. 

1981 yılında Batı Karadeniz Bölümü’nün güneyindeki Nallıhan ilçesi hariç, 

tüm 1. dereceden sebze seracılığıyla geçinen köylerin Akdeniz Bölgesi’nde 
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olduğunu; hatta Çukurova’nın kuzeyindeki Tahtalı ve Dibek Dağları arasında kalan, 

Saimbeyli ilçesini saymazsak tümünün Akdeniz kıyılarında toplandığını 

söyleyebiliriz  

1981 yılında 2. dereceden sebze seracılığıyla geçinen 55 köyün 52 tanesi 

Akdeniz Bölgesi’ndedir.  Geri kalan 3 köyden 1 tanesi Doğu Karadeniz kıyısındaki 

Yomra’da, Asıl Ege Bölümü’ndeki Urla  ve İç Ege Bölümü’ndeki  Dursunbey 

ilçesinde birer tane olmak üzere 2 tanesi de Ege Bölgesi’ndedir (Harita 7).. 

1997 yılında Türkiye’de 1. dereceden sebze seracılığıyla geçinen 82 köy 

vardır.  Bu köylerin 71 tanesi Akdeniz Bölgesi’nde bulunurken, geri kalanların 4’ü 

Marmara, 4’ü Karadeniz, 3’ü de Ege Bölgesi’ndedir.  Marmara Bölgesi’ndekilerin 

3’ü Güney Marmara’da Yalova Merkez ilçesinde, 1’i Kocaeli Yarımadası üzerindeki 

Pendik  ilçesindedir.  Karadeniz Bölgesi’ndekilerin 2’si Batı Karadeniz’de 

Şenpazar’da, 1’i Orta Karadeniz Bölümü’nün kıyı kesiminde  Ünye’de, 1’i de Batı 

Karadeniz Bölümündeki Bartın Merkez ilçesindedir.  Ege Bölgesi’ndeki 1. dereceden 

sebze seracılığıyla geçinen 3 köyden 2 tanesi Menteşe Yöresi’nde Milas’ta, 1 tanesi 

de Urla Yöresi’nde Seferihisar  ilçesindedir. 

Türkiye’de 1997 yılında 2. dereceden sebze seracılığı ile geçim sağlayan 77 

köyün 57’si Akdeniz Bölgesi’ndedir.  Geri kalan 20 köyün dağılımı şöyledir: 12 

tanesi Karadeniz Bölgesi’nde; Bartın Merkez ilçesinde 2, Ordu Merkez ilçesinde 2, 

Şenpazar’da 2, Ereğli’de 1, Devrek’te 1, Çaycuma’da 1, Çarşamba’da 1, Ayancık’ta 

1, Akçakoca’da 1, Abana’da 1 tanedir.  4 tanesi Ege Bölgesi’nde; Urla’da 1, 

Menderes’te 1, Germencik’te 1, Çeşme’de 1 tanedir.  3 tanesi Marmara Bölgesi’nde; 

Yalova Merkez ilçesinde 1, İzmit’te 1, Çınarcık’ta 1 tanedir.  Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’ndeki tek köy ise Dicle Bölümü’nde Hasankeyf’tedir (Harita 8). 
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Türkiye’de sebze seracılığıyla geçinen köyler 1981 yılında Akdeniz Bölgesi 

dışında, neredeyse yok denecek kadar azdır.  En yaygın olduğu bölgenin Akdeniz 

Bölgesi olmasında bu bölgenin termik rejiminin yarattığı uygun ortam etkilidir.  

Akdeniz termik rejiminde, aylık ortalama sıcaklıklar yılın 4-6 ayında 20o C’ den 

yüksektir.  En sıcak ayın (Temmuz-Ağustos) ortalaması 27o-28o C kadardır.  Denizel 

etkilerin kuvvetli olması nedeniyle kış aylarında sıcaklık genellikle fazla düşmez ve 

ılık koşullar hakimdir.  Kışın en soğuk ayda (Ocak) ortalama sıcaklıklar 7o-10o C 

arasındadır.  Yıllık ortalama sıcaklıklar ise 16o-19oC civarındadır6. 

Bu koşulların hüküm sürdüğü ve sebze seracılığının hem 1981 hem de 1997 

yıllarında geçim kaynakları arasında en çok yer bulduğu ilçeler şunlardır: 1981’de 

Antalya Bölümü’ndeki Antalya Merkez ilçesi, Kaş, Gazipaşa, Alanya, Serik, 

Kumluca, Finike, Akseki, Gündoğmuş ve Manavgat, Köyceğiz ve Fethiye ilçeleri; 

Adana Bölümü’nde Gülnar ve Tarsus ilçeleri  ile Adana Merkez ve Karaisalı 

ilçeleridir(Harita 7). 

1997’de bunlara Antalya Bölümü’ndeki Kemer, Kale ilçeleri ile Adana 

Bölümü’ndeki Silifke, Aydıncık, Mersin Merkez, Bozyazı  ve Karataş ilçeleri 

eklenmiştir(Harita 8). 

1997 yılına gelene kadar Türkiye’de çeşitli yerlerde seracılık denenmiş ve 

Akdeniz’den sonra 2. başarılı bölge Karadeniz olmuştur.  Çünkü Karadeniz 

kıyılarında kışın ortalama sıcaklıklar hiçbir ayda 0o C’ nin altına düşmez.  Aylık 

ortalama sıcaklık en soğuk ayda bile 5o-7o C civarındadır.  Yazları da çok sıcak 

geçmez ve mevsimler arasındaki farklar çok değildir.  Sıcaklık değişmeleri düzenli 

olur7. 

                                                
6 A.  Koçman, (1993) Türkiye İklimi. S:22 
7A.  Koçman, (1993) a.g.e. s:25 
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Harita 7: Türkiye’de 1981 Yılında 1. ve 2. Dereceden Sebze Seracılığı ile Geçim                                       
Sağlayan Köy Sayılarının İlçelere Dağılışı. 
 

Harita 8: Türkiye’de 1997 Yılında 1. ve 2. Dereceden Sebze Seracılığı ile Geçim                                         
Sağlayan Köy Sayılarının İlçelere Dağılışı. 
 
 

Karadeniz’den sonra gelen bölgeler Ege ve Marmara’dır.  Bu bölgelerde 

sebze seracılığından geçim sağlayan köy sayısı oldukça azdır.   



 30 

Orta Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklık koşulları sebze 

seracılığına uygun değildir.  Çünkü bu iki bölgede de sıcaklıklar kışın çoğu yerde 0o 

C’ nin altına düşer.  Yazın bile gündüzler sıcak, geceler serin geçer.  Özellikle Doğu 

Anadolu’da kış mevsimi hem çok soğuk hem de uzun geçer.  Bu da sebze 

seracılığının rantabilitesini düşürür ve bu nedenle bu bölgelerdeki hiçbir köy, 1. veya 

2. dereceden geçimini sebze seracılığı ile sağlayamaz. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu ve Orta Anadolu Bölgelerine 

göre daha uygun olsa da yıllık sıcaklık farkları, karasallık nedeniyle hâlâ yüksektir.  

Kış sıcaklıkları Akdeniz Bölgesi’ne göre çok düşüktür.  Zaten bu bölgenin temel 

geçim kaynağı tarla tarımıdır.      
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1.5.  ZEYTİNCİLİK 

En uygun yetişme koşullarını Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlarda bulan 

zeytin, uzun ömürlü bir ağaç olması ve meyveleri toplanmak suretiyle yararlanıldığı 

için 1997 köy envanterlerinde meyveciliğe dahil edilmiştir.  1997 yılında 

zeytincilikle geçinen köy sayılarına ait veri olmadığı için 1981 yılı verileri 

değerlendirilecektir (Tablo 6).  1981 yılı köy envanterlerinde zeytincilik ayrı bir 

geçim kaynağı türü olarak ele alınmıştır.   

1981 yılında coğrafi bölgelerimizden Doğu Anadolu ve Orta Anadolu 

Bölgeleri haricindeki tüm bölgelerimizde zeytincilikle geçinen köyler mevcuttur.  

Orta ve Doğu Anadolu’da kış sıcaklıklarının düşük olması zeytinin ekonomik olarak 

yetiştirilmesine engel oluşturur. 

 
BÖLGELER 

1981 YILI 
1.DERECE 

1981 YILI 
2.DERECE 

AB AKDENİZ 38 116 
DB DOĞU ANADOLU 0 0 
EB EGE 352 375 
GB G.D. ANADOLU 62 73 
KB KARADENİZ 10 9 
MB MARMARA 65 56 
OB ORTA ANADOLU 0 0 

Tablo 6: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre, zeytincilik  ile 1. ve 2. dereceden geçim 
sağlayan köy sayıları. 
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Grafik 7 : Türkiye’de coğrafi bölgelere göre, zeytincilik  ile 1. ve 2. dereceden geçim 
sağlayan köy sayıları. 
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1981’de Türkiye’de zeytincilik ile 1. dereceden geçim sağlayan 527 köy, 2. 

dereceden geçim sağlayan 629 köy bulunmaktadır.  1981 yılında 1. dereceden 

geçimini zeytincilikten sağlayan köyler, Türkiye’deki toplam köylerin yaklaşık 

olarak % 1.5’ini, 2. dereceden geçim sağlayanlar ise % 1.8’ini oluşturur. 

Türkiye’deki zeytincilik ile geçim sağlayan köylerin de büyük bir bölümü 

tabloda da görüldüğü gibi Ege Bölgesi’ndedir.  Türkiye’de 1981’de 1. dereceden 

zeytincilikle geçinen köylerin % 66.8’i, 2. dereceden geçinen köylerin ise % 59.6’sı 

Ege Bölgesi’ne aittir.  Bu bölgenin de Asıl Ege Bölümü’ndeki köylerde 1. ve 2. 

dereceden geçim kaynağıdır.  İç Ege’de, ekonomik olmadığından 1. veya 2. 

dereceden geçim kaynağı olarak pek tercih edilmez. 

1981’de zeytincilikle geçinen toplam köy sayılarının Ege Bölgesi’nden sonra 

en fazla olduğu bölgelerimiz sırasıyla Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Marmara ve 

Karadeniz Bölgeleridir. 

Türkiye’de zeytincilikle ilgili ilginç bir nokta da; 1981’de Türkiye’de 

1.dereceden zeytincilikle geçinen en fazla köye sahip ilçenin Ege Bölgesi’nde değil 

de Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunmasıdır.  Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’ndeki Kilis Merkez ilçesine bağlı köylerden 47 tanesinin 1. dereceden geçim 

kaynağı zeytinciliktir.  Kilis’ten sonra Türkiye’de 1. dereceden zeytincilikle geçinen 

köy sayısı en fazla olan yerler; Asıl Ege Bölümü’nde 43 köy ile Aydın’ın Merkez 

ilçesi ve 41 köy ile Milas ilçesidir.  Zeytincilikle geçinen köylerin fazla olduğu diğer 

ilçeler ise; Asıl Ege Bölümü’nde Çine,Burhaniye, Edremit, Koçarlı, Söke, Bayındır, 

Ayvalık, Nazilli, Bozdoğan, Torbalı ilçeleri, Güney Marmara Bölümü’nde 

Orhangazi, Mudanya, Gemlik, Erdek ilçeleri,Adana Bölümü’nde Altınözü, Tarsus, 
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Yayladağ ilçeleri, Antalya Bölümü’nde Köyceğiz, Kaş ilçeleri ile Doğu Karadeniz 

Bölümü’nde Artvin Merkez ilçesi, Yusufeli, Ardanuç ilçeleridir.  

Artvin Merkez ilçesi, Yusufeli, Ardanuç ilçeleri hariç, bunların hepsi de 

Akdeniz İklimi’nin görüldüğü sahalarda yer alırlar.  Zaten zeytincilikle ilgili harita 

incelendiğinde (Harita 9); geçim kaynağı zeytincilik olan köy sayılarına göre 

ilçelerin dağılımı ile Akdeniz İklimi’nin görüldüğü alanların birbiri ile uyumlu 

olduğu görülür. Akdeniz iklimi görülen sahalar dışında zeytinciliğin geçim kaynağı 

olduğu yerler; Artvin Merkez ilçesi, Yusufeli, Ardanuç ilçeleridir.  Bunlar Çoruh 

Oluğunda bulunurlar. Çoruh Nehri’nin aktığı bu derin çukurluk, korunaklı ve 

çevresinden biraz farklı iklim koşullarına sahiptir. Bu alan geçmişteki iklim 

değişikliklerinden kalan bitkilerin bazılarının yetişmesine devam edebileceği uygun 

koşullara da sahiptir. 

 Gaziantep yöresinde de zeytincilik önemli geçim kaynakları arasındadır. 

Burası da yarı nemli bir iklime sahiptir ve sıcaklık koşulları Akdeniz İklimi’ne 

yakındır.  Kış sıcaklıkları ve yıllık ortalama sıcaklıklar Akdeniz ve Ege kıyılarına 

göre daha düşük olsa da zeytin yetiştirilmesine engel oluşturmaz.  1981’de 

zeytinciliğin 1. ve 2. dereceden geçim kaynağı olduğu yerler arasında Nizip, Kilis ve 

Gaziantep Merkez ilçesine bağlı çok sayıda köy bulmak mümkündür. 

Türkiye’de zeytinciliğin 1981’den sonraki durumu için ağaç sayılarının 

bölgelere göre dağılımına bakacak olursak; 1995 yılı verilerine göre; Türkiye’deki 

zeytin ağaçlarının büyük bir bölümü yine Ege Bölgesi’ndedir.  Ardından sırasıyla; 

Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri gelir.  Karadeniz Bölgesi % 

0.4’lük bir paya sahiptir.  Orta ve Doğu Anadolu Bölgelerinde de zeytin ağaçları 
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bulunur fakat yüzölçümü bakımından çok geniş olan bu iki bölgede Türkiye’deki 

zeytin ağaçlarının ancak % 0.2’si bulunmaktadır (Harita 9). 

 
Harita 9: Türkiye’de 1981 yılında 1. ve 2. dereceden zeytincilikle geçim sağlayan 
köy sayılarının ilçelere dağılışı. 
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1.6.  ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ  

Gül, karanfil, kasımpatı vb çiçeklerin açıkta veya çiçek seralarında 

yetiştirilmesi ve pazarlanmasından elde edilen gelirle geçim sağlayan köyler, az 

sayıda da olsa, Türkiye’de görülür.  Bu köylerin sayıları 1997’de 1981’e göre biraz 

daha artmıştır.   

1981 yılında tüm Türkiye’de sadece 4 köy 1. dereceden geçimini çiçek 

yetiştiriciliği ile sağlarken, 1997’de bu 11’e ulaşır.  

2. dereceden geçimini çiçek yetiştiriciliği ile sağlayan köy sayısı 1981’de 3, 

1997’de 10’dur.  Yani 1981 ve 1997’de 1. ve 2. dereceden toplam 28 köy çiçek 

yetiştiriciliği ile geçinir.  Aslında Türkiye’de çiçekçilik ile uğraşan kişi sayısı hiç de 

az değildir.  Ancak çiçek yetiştiriciliğinden kişisel olarak geçim sağlayanlar bütün bir 

köye mal olmadığı için çiçekçilikten geçim sağlayan köy sayısı düşük çıkmaktadır.  

Yoksa 1. ve 2. dereceden çiçekçilikle geçinen köy sayısı sıfır görünen Doğu 

Anadolu, Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde elbette çiçek 

yetiştirerek, satarak geçim sağlayan insanlar vardır (Tablo 9).  Ancak bu bölgelerin 

hiçbirinde, bütün bir köyün 1. veya 2. dereceden geçim kaynakları arasında 

çiçekçilik yoktur.   

 
BÖLGELER 

1981 YILI 
1.DERECE 

1997 YILI 
1.DERECE 

1981 YILI 
2.DERECE 

1997 YILI 
2.DERECE 

AB AKDENİZ 1 2 1 2 
DB DOĞU ANADOLU 0 0 0 0 
EB EGE 1 4 1 3 
GB G.D.ANADOLU 0 0 0 0 
KB KARADENİZ 0 1 0 1 
MB MARMARA 2 4 1 4 
OB ORTA ANADOLU 0 0 0 0 
Tablo 7: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre, çiçek yetiştiriciliği ile 1. ve 2. dereceden 
geçim sağlayan köy sayıları. 
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Grafik 8: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre, çiçek yetiştiriciliği ile 1. ve 2. dereceden 
geçim sağlayan köy sayıları. 
 

Bu geçim kaynağına ait haritalar da oldukça sadedir.  1981 yılında 1. 

dereceden geçimi çiçekçilik üzerine olan köylerden 2 tanesi Güney Marmara 

Bölümü’nde Yalova Merkez ilçesinde, 1 tanesi Asıl Ege Bölümü’nde Urla ilçesinde, 

1 tanesi de Antalya Bölümü’nün kuzey kesiminde Ağlasun ilçesindedir.   

1981 yılında 2. dereceden çiçekçilikle geçinen toplam 3 köy vardır.  

Bunlardan 1 tanesi Adana Bölümü Silifke ilçesinde, 1 tanesi Asıl Ege Bölümü’nde 

Karaburun ilçesinde, 1 tanesi de Çatalca-Kocaeli Bölümü’nde İzmit ilçesindedir 

(Harita 10).  

1997 yılında 1. dereceden çiçekçilikle geçinen toplam 11 köyden; 3’ü  Ege 

Bölgesi Asıl Ege Bölümü’ndeki Karaburun ilçesinde, 1’i aynı bölümün güney 

kesiminde Bodrum ilçesinde, 1’i Çatalca-Kocaeli Bölümü Beykoz, 1’i de Adapazarı 

ilçesindedir. 1’i Güney Marmara Bölümü’nde Yalova Merkez ilçesinde, 1’i Çınarcık 

ilçesinde, 1’i Orta Karadeniz Bölümü’nün doğu kesiminde Kabadüz ilçesindedir. 

Antalya Bölümü’ndeki Burdur ve Antalya’nın Merkez ilçelerinde de 1’er köy 

bulunur. 
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1997 yılında 2. dereceden geçimini çiçekçilikle sağlayan toplam 10 köy 

vardır.  Bu köylerin bulunduğu ilçeler şunlardır; Asıl Ege Bölümü’nde Karaburun (2) 

ve Menderes (1) ilçeleri, Çatalca-Kocaeli Bölümü’nde Tuzla (1) ve Sarıyer (1) 

ilçeleri, Antalya Bölümü’nde Fethiye (1) ve Dinar (1) ilçeleri, Batı Karadeniz 

Bölümü’nde Devrek (1) ilçesi, Güney Marmara Bölümü’nün kuzey kesiminde 

Çiftlikköy (1) ve Altınova (1) ilçeleri (Harita 11). 

Köy envanterlerindeki çiçek yetiştiriciliği, daha çok doğrudan çiçekleri 

toplayarak, çiçek olarak satmak şeklinde bir geçim kaynağı olduğu için Isparta 

ilinden söz edilmemektedir.  Bilindiği üzere Isparta, Türkiye’de gül üretiminin 

merkezidir.  Ancak Isparta ve çevresinde gülcülük, daha çok gül suyu, gül yağı, gül 

reçeli, gül lokumu yapan fabrikalara ve kozmetik sanayine hammadde üretmek üzere 

yapılması nedeniyle Isparta ve çevresinin verileri, burada çiçek yetiştiriciliği ile 

uğraşan hiçbir köyün olmadığını göstermektedir. 

Çiçek yetiştiriciliğinin en çok yapıldığı alanların orak özellikleri iklimin 

elverişli olması ve nüfusu fazla olan şehirlere yakın olma ya da kolay ulaşabilmedir.  

Özellikle Yalova çevresinde İstanbul gibi büyük bir tüketim merkezinin çiçek 

ihtiyacını karşılamak üzere gerek sera gerekse de açıkta çiçek yetiştiriciliği 

yapılmaktadır.  
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Harita 10: Türkiye’de 1981 Yılında 1. ve 2. Dereceden Çiçek Yetiştiriciliği  ile 
Geçim Sağlayan Köy Sayılarının İlçelere Dağılışı. 

 

Harita 11: Türkiye’de 1997 Yılında 1. ve 2. Dereceden Çiçek Yetiştiriciliği  ile 
Geçim Sağlayan Köy Sayılarının İlçelere Dağılışı. 
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2. HAYVANCILIK 

 Köy envanterlerinde hayvancılık başlığının içeriği, 1981 ve 1997 yıllarında 

tam olarak aynı değildir.  1997’de hayvancılığın içinde ipek böcekçiliği de vardır 

fakat 1981’de ayrı bir başlık olduğu için 1981’deki ipek böcekçiliği ayrıca 

işlenecektir.  1997’de ipek böcekçiliğiyle geçim sağlayan köy sayılarının iyice 

azalmış olması hayvancılığa eklenmesinin nedenidir.  Bu nedenle önce ortak olan 

hayvancılık geçim kaynağı sonra da ipek böcekçiliği açıklanacaktır. 

2.1.  HAYVANCILIK 

1981 ve 1997 yıllarında yapılan köy envanterlerinde hayvancılık başlığının 

kapsamına şunlar dahildir;  

� Büyükbaş hayvanlar: Sığır, (Yerli, melez, kültür ), Manda, Deve 

� Küçükbaş hayvanlar: Koyun (Yerli, merinos ), Kıl keçisi, Tiftik keçisi 

� Tek tırnaklı hayvanlar: At, Eşek, Katır 

� Kümes hayvanları 

� Arıcılık 

Ayrıca 1981’de ayrı bir geçim kaynağı türü olarak gösterilen ipek böcekçiliği, 

1997’de hayvancılığa dahil edilmiştir. 

 Türkiye’deki toplam köylerin 1981’de %25’inin, 1997’de ise yaklaşık % 

17’sinin 1. dereceden geçim kaynağı hayvancılıktır.  

Türkiye’de bölgelere göre hayvancılıkla geçimini sağlayan köy sayıları 

incelendiğinde; 1. dereceden geçim kaynağı olarak, hayvancılıktan geçimini sağlayan 

köy sayılarının tüm bölgelerde 1981 yılından 1997 yılına kadar azaldığını 

söyleyebiliriz  (Tablo 8 ).  1981’den 1997’ye coğrafi bölgelerimizin köy sayılarının 

arttığını ve 1. dereceden hayvancılıkla geçinen köy sayılarının azaldığını düşünürsek; 
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Türkiye’de birincil geçim kaynağı hayvancılık olan köylerin, Türkiye’nin toplam köy 

sayısı içindeki payının gittikçe azaldığı sonucuna varabiliriz.  Buna karşın 2. 

dereceden geçim kaynağı olarak hayvancılıkla uğraşan köy sayısının arttığı da 

görülmektedir. 

 

 
BÖLGELER 

1981 YILI 
1.DERECE 

1997 YILI 
1.DERECE 

1981 YILI 
2.DERECE 

1997 YILI 
2.DERECE 

AB AKDENİZ 519 338 1141 1598 
DB D.ANADOLU 3931 2581 1645 2232 
EB EGE 608 347 1513 2100 
GB G.D.ANADOLU 412 363 1393 1782 
KB KARADENİZ 1753 1636 3601 4514 
MB MARMARA 454 344 1719 2078 
OB O.ANADOLU 930 453 3197 3938 
Tablo 8: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre,  geçimini 1. ve 2. dereceden, hayvancılık 
ile sağlayan köy sayıları. 
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Grafik 9: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre,  geçimini 1. ve 2. dereceden, 
hayvancılık ile sağlayan köy sayıları. 
 

1981 ve 1997 yıllarına ait hayvancılık ile geçinen köy sayılarına göre çizilmiş 

haritalar incelendiğinde; geçim kaynağı 1. derece hayvancılık olan yerler ile 2. 

derece tarla tarımı olan yerler arasında ve 2. derece hayvancılık olan yerler ile 1. 

derece tarla tarımı olan yerler arasında bir paralellik olduğu göze çarpar (Harita 1 ve 

12, Harita 2 ve 13).  Bu durum özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde belirgindir.  
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Bölgenin doğal koşulları, özellikle iklimin elverişsizliği nedeniyle; tarım 

yapılamayan yerlerde hayvancılık 1. derece geçim kaynağı olarak ön plana çıkmıştır. 

Doğu Anadolu Bölgesi’nde hayvancılıkla geçinen köylerin oranı fazla 

olmakla beraber köy sayılarında, 1997 yılına gelindiğinde bir düşüş görülmektedir.  

Aynı ölçekle çizilmiş 1981 ve 1997’de haritalarda daire grafiklerin boyutlarının 

1997’de biraz daha küçük olması bunun göstergesidir (Harita 12 ve 13).  Zaten 

coğrafi bölgelerimizin tümünde toplam köy sayıları, 1981 ve 1997 yıllarında 

incelendiğinde tüm bölgelerde, mahalle ve mezra özellikli yerleşmelerin gelişerek İç 

İçleri Bakanlığı tarafından köy statüsüne alınmasıyla artarken; Doğu Anadolu’da 

1981 yılında 6423 olan toplam köy sayısının 1997 yılında 6191’e düştüğü görülür. 

 Köy sayısının böyle azalmasının nedenleri; 1990’dan itibaren bölgede 

güvenlik güçleri tarafından yoğunlaştırılan operasyonlar, güvenlik gerekçesiyle 

getirilen yayla yasağıyla beraber hayvancılığın gerilemesi, hayvancılığın bölgede 

artık geçindirmeyen bir geçim kaynağı olması, artan nüfusun ihtiyaçlarına cevap 

vermeyen koşullar ve bütün bu sosyoekonomik  nedenlerle başka bölgelere yapılan 

göçlerdir. 
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Harita 12: Türkiye’de 1981 Yılında 1. ve 2. Dereceden Hayvancılık ile Geçim                                              
Sağlayan Köy Sayılarının İlçelere Dağılışı. 
 
 

Harita 13: Türkiye’de 1997 Yılında 1. ve 2. Dereceden Hayvancılık ile Geçim                                              
Sağlayan Köy Sayılarının İlçelere Dağılışı. 
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Türkiye’de 1981 yılında 1. dereceden hayvancılıkla geçinen en fazla köy 

sayısına sahip bölümler; Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat ve Van 

Bölümleri ile Doğu Karadeniz’dir.  Bu bölümlerin 1. dereceden hayvancılıkla 

geçinen en fazla köy sayısına sahip ilçeleri ise: 

� Yukarı Fırat Bölümü’ndeki; Muş Merkez ilçesi, Karakoçan, Pülümür,Bitlis 

Merkez ilçesi, Tercan, Bingöl Merkez ilçesi, Ovacık ve Kiğı ilçeleridir. 

� Erzurum-Kars Bölümü’ndeki; Erzurum Merkez ilçesi, Şenkaya, Arpaçay, 

Tuzluca, Ardahan Merkez ilçesi, Aşkale, Göle, Horasan, Sarıkamış ilçeleri ve 

Kars Merkez ilçesidir. 

� Yukarı Murat Bölümü’ndeki; Varto, Hınıs, Doğubeyazıt, Karayazı, Tekman, 

Patnos, Ağrı Merkez ilçesi, Diyadin ve Tutak ilçeleridir. 

� Van Bölümü’ndeki; Gürpınar, Başkale, Erciş, Özalp, Muradiye ilçeleridir. 

� Doğu Karadeniz Bölümü’ndeki; Bayburt Merkez ilçesi, İspir, Tortum ilçeleri 

ve Gümüşhane Merkez ilçesidir. 

1997 yılında yine 1981’deki coğrafi bölümlerdeki köylerde, hayvancılık 1. 

dereceden geçim kaynağı olarak önemini korumaktadır.   1997’de 1. dereceden 

hayvancılıkla geçinen en fazla köy sayısına sahip ilçeler; 

� Yukarı Murat Bölümü’ndeki; Hınıs, Karayazı, Varto, Patnos, Eleşkirt ve Ağrı 

Merkez ilçeleridir. 

� Van Bölümü’ndeki Başkale, Erciş ve Özalp ilçeleri 

� Erzurum-Kars Bölümü’ndeki; Aşkale, Tuzluca ilçeleri, Kars ve Ardahan 

Merkez ilçeleri, Şenkaya ve Sarıkamış ilçeleridir. 

� Doğu Karadeniz Bölümü’ndeki; Refahiye, Şavşat, Gümüşhane ve Bayburt 

Merkez ilçeleridir. 
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� Batı Karadeniz Bölümü’ndeki; Kastamonu Merkez ilçesi, Kızılcahamam, 

Cide, Devrekani ve Daday ilçeleridir. 

� Yukarı Fırat Bölümü’ndeki; Bingöl ve Muş Merkez ilçeleri ile Karlıova ve 

Çat ilçeleridir. 

Buralarda birincil geçim kaynağı hayvancılık olan köy sayılarının oranı çoğu 

ilçede % 70-80’in civarıdır.  1981 yılında hayvancılıkla geçinen köy oranı % 90’ın 

üzerindeki ilçeler de oldukça fazladır.  % 90’ın üzerindeki yerlere örnek:  Çatak, 

Muradiye, Özalp, Gürpınar , Hizan, Mutki, Tatvan, Tekman, Çıldır, Digor, Hanak, 

Kağızman, Sarıkamış, Susuz , Diyadin, Doğubeyazıt , Hakkari Merkez ilçesi. Hatta 

% 100 olan ilçeler vardır.  Bunlar; Çat, Karayazı, Şenkaya , Ardahan Merkez ilçesi 

ve Göle  ilçeleridir. 

Köylerimizde en önemli geçim kaynakları hem 1981’de hem de 1997’de  

tarım ve hayvancılıktır.  Bu  iki geçim kaynağından geçinen köy sayılarıyla diğer 

tüm geçim kaynaklarından geçinen köy sayılarının toplamını karşılaştırdığımızda; 

çoğu kez tarla tarımının tek başına, hatta Doğu Anadolu’da hayvancılığın bile tek 

başına, diğer tüm geçim kaynaklarından daha fazla köy sayısına sahip olduğunu 

görürüz.  Aşağıdaki grafiklerde 1981 ve 1997 yılları tarım ve hayvancılıktan 

geçimini sağlayan köy sayılarının bölgelerin toplam köy sayısı içindeki payını 

inceleyelim. 
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Grafik 10: 1981 Yılında, Coğrafi Bölgelerimizdeki Köylerin, 1. Dereceden Geçim 
Kaynakları İçinde Tarla Tarımı ve Hayvancılığın Payı . 
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1981 yılında Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde toplam köy 

sayıları içinde geçimini tarla tarımından sağlayanların oranı, tüm bölgeler içinde en 

yüksektir ve tesadüftür ki; köy sayıları farklı olsa da % 68’lik oran aynıdır.  Bu 

paralellik bize hemen iki bölgenin ortak özelliklerini hatırlatır.  İki bölgede de plato 

veya ova özellikli, geniş alanlı düzlükler bulunması, tarımda makine kullanımının 

yaygın olması; bu oranın iki bölgede de yüksek olmasının sebeplerindendir.  İklim 

bakımından benzerlikler olsa da tam bir paralellik söz konusu değildir.  Türkiye’nin 

yıllık ortalama yağış miktarına göre çizilmiş izoyet haritasında iki bölgede aynı 

paternle gösterilen alanlar fazla olsa da; temmuz ayı, ocak ayı ve yıllık ortalama 

sıcaklıklarda önemli farklılıklar mevcuttur. 

Güneydoğu Anadolu ve Orta Anadolu’yu % 57’lik oranla Ege ve Marmara 

Bölgeleri izler.  Böylece Türkiye’de tarla tarımının yerşekillerinden başka engel 

tanımadığını söyleyebiliriz.  3. sırada % 54’lük oranıyla Akdeniz Bölgesi gelir.  4. 

sırada % 33 ile Karadeniz Bölgesi bulunur.  Doğu Anadolu Bölgesi % 25’lik oranla 

son sırada yer alır. 

Tarla tarımıyla geçinen köylerin oranında, son sıralardaki Karadeniz ve Doğu 

Anadolu Bölgeleri, ilk sıradaki Güneydoğu Anadolu ve Orta Anadolu Bölgeleri 

kadar ortak özelliğe sahip değillerdir. Tek ortak yön yerşekilleri bakımından tarla 

tarımına elverişsizlik olsa da; bu iki bölgenin yerşekillerinin,  tarla tarımına etkisi de 

aynı şekilde değildir.  Karadeniz Bölgesi’nde, eğim  ve engebenin fazla oluşu tarla 

tarımına engel oluştururken, Doğu Anadolu, yüksek de olsa düzlüklere sahiptir.  

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yerşekillerinden ziyade  yükselti fazlalığından doğan 

iklim koşulları, tarla tarımını sınırlandırmıştır.  Yüksek bir bölge olan Doğu 

Anadolu, kuvvetli karasal etkiler altındadır.  Bu bölgede kış mevsiminin hem çok 
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soğuk, hem de çok uzun geçmesi tarımı etkiler.  Bölgede soğuklukların şiddeti 

güneybatıdan kuzeydoğuya doğru artar.  En soğuk ay olan ocakta, ortalama sıcaklık 

bölgenin hemen her yerinde -4o C’nin altındadır.  En sıcak ay, genellikle ağustos 

ayıdır.  Bu aya ait ortalama sıcaklıklar 18o-26o C arasında değişir.  Bölgenin yüksek 

platolarında yaz mevsimi serin geçer; fakat ovalarda oldukça sıcak olur8.  O zaman 

da Iğdır örneğinde olduğu gibi geçim kaynağı hemen değişikliğe uğrar.  Bölgede 

yıllık ortalama sıcaklıklar 4o-10o C arasında değişir. 

Bütün bunlar tarlada yetiştirilen çoğu ürünün yetişmesini, olgunlaşmasını 

engeller yada geç olgunlaşmasına neden olur.  Ancak soğuğa dayanıklı, kısa sıcak 

dönemde olgunlaşan ürünlerin burada yetişmesi mümkündür.  Zaten bölgede geçim 

kaynakları içinde en önemlisi, bu koşullarda en iyi yapılabilecek olan,  % 61 gibi 

büyük bir payla hayvancılıktır. 

Karadeniz Bölgesi’nde Doğu Anadolu’dan farklı olarak; tarla tarımının az 

olması, hayvancılığın ön plana çıkmasına neden olmamıştır.  Tarla tarımını 

yerşekilleri sınırlayınca; hayvancılıktan ziyade fındık, çay yetiştiriciliği, balıkçılık, 

orman ürünleri gibi başka geçim kaynakları önem kazanmıştır.   

1997’de ise tüm bölgelerde hayvancılıkla geçinen köylerin payı azalırken; 

tarla tarımının payı artmıştır.  1997’de tarla tarımının en yüksek olduğu bölgeler yine 

Güneydoğu Anadolu ve Orta Anadolu’dur.  Hayvancılığın en yüksek oranda olduğu 

bölgeler Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgeleridir.   Karadeniz ve Doğu Anadolu, 

aynı zamanda tarla tarımının en düşük oranda olduğu bölgelerdir (Grafik 11). 

 

 

                                                
8Koçman, A.(1993)  Türkiye İklimi .İzmir. s. 26.   
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Grafik 11: 1997 Yılında, Coğrafi Bölgelerimizdeki Köylerin, 1. Dereceden Geçim 
Kaynakları İçinde Tarım ve Hayvancılığın Payı . 
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Güneydoğu Anadolu’da 1981’de % 65 olan tarla tarımıyla geçinenlerin oranı 

1997’de % 80’e çıkmıştır.  Burada sulama imkanlarının artmasının ve GAP’ın etkisi 

açıkça görülmektedir.  1997 yılında Türkiye’de tarla tarımıyla geçinen köy sayısı 

bakımından en yüksek orana Orta Anadolu’da rastlanır.  Çünkü iç bölgelerdeki 

köylerde, kıyı bölgelerimiz kadar geçim kaynaklarının çeşitli olduğu söylenemez.  

Kıyı bölgelerdeki köylerimizde , tarla tarımı ve hayvancılık dışındaki uğraşılar, 

geçim kaynakları arasında geniş yer bulmuştur.  

Sonuç olarak; Türkiye’de köylerin 1. derece geçim kaynaklarının belkemiği 

tarım ve hayvancılıktır.  Diğer tüm geçim kaynakları (Meyvecilik, Sebzecilik, 

Seracılık, Çiçekçilik, Orman Ürünleri, Su Ürünleri, Madencilik, Köy El Sanatları, 

Ziraat Sanatları, Ağaç İşleri El Sanatları,Turizm, Taş İşleme, İşçilik ve Diğer Geçim 

Kaynakları.  ) köylerimizin geçim kaynakları arasında çok küçük bir paya sahiptir. 



 50 

2.2. İPEK BÖCEKÇİLİĞİ 

İpek böceği yetiştirerek, kozaları toplamak, kozalardan çıkan ipek tellerini 

sarmak ve ipek ipliği haline getirmek yoluyla gelir elde etme işine “ipek böcekçiliği” 

denir.  İpek böcekçiliği çok eski bir geçim kaynağı türüdür.  1981 yılında köy 

envanterlerinde ayrı bir başlık halinde yer almıştır.  1997 yılında ise hayvancılığa 

dahil edilerek bu şekilde değerlendirilmiştir.  Çünkü; ipek böcekçiliği 1997’de 

köylerimizde 1. veya 2. dereceden geçim kaynağı olma özelliğini büyük ölçüde 

kaybetmiştir.  1997 yılı köy envanterlerinde ipek böcekçiliği ile geçinen köy sayıları 

belirtilmediği için bu konuda yorum yapmak oldukça güçtür.  Ancak, ipek böceği 

yetiştiren aile sayısı ve yıllık yaş koza üretimini geçmişten günümüze incelemek ipek 

böceği yetiştiriciliğinin önemini koruyup korumadığını hakkında bir fikir sahibi 

olmamızda yararlı olabilecektir (Grafik 13 ).   
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Grafik 12: Türkiye’de yıllara göre ipek böceği yetiştiren aile sayıları ve yaş koza 
üretimi. 

 

Grafikte de görüldüğü gibi 1940 yılından 1980’e doğru gidildikçe ipek böceği 

yetiştiren aile sayısı ve yaş koza üretiminde sürekli bir düşüş görülür.  1980-1990 
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yılları arasında bir dönem artış yönünde gelişme olduysa da, 1990 yılından sonra 

hem aile sayısında hem de yaş koza üretiminde hızlı düşüşler görülmüştür. 

  1981 yılında 1. ve 2. dereceden ipek böcekçiliği ile geçinen köy sayılarını 

incelendiğinde en yüksek sayıların Karadeniz Bölgesi’nde olduğu görülür.  1981 

yılında Türkiye’de 138 köy 1. dereceden, 79 köy de 2. dereceden geçimini ipek 

böcekçiliğinden sağlar. 1981’de Türkiye’de ipek böcekçiliği ile uğraşan çok sayıda 

köy vardır.  Ancak ipek böcekçiliği, bu köylerin hepsinde 1. veya 2. dereceden geçim 

kaynakları arasına girememektedir. 

1981 yılında Türkiye’de 1. dereceden ipek böcekçiliği ile geçinen köylerin % 

63’ü Karadeniz Bölgesi’ndedir.  Onu % 20.3 ile Marmara ve %13 ile Ege Bölgeleri 

izler.  2. dereceden ipek böcekçiliği ile geçinen köy sayılarının en fazla olduğu bölge 

% 50.6 ile Marmara Bölgesi’dir.  Onu %24.1 ile Karadeniz ve % 13.9 ile Ege 

Bölgeleri izler (Tablo 9). 

 
BÖLGELER 

1981 YILI 
1.DERECE 

1981 YILI 
2.DERECE 

AB AKDENİZ 1 2 
DB DOĞU ANADOLU 3 5 
EB EGE 18 11 
GB G.D.ANADOLU 0 0 
KB KARADENİZ 87 19 
MB MARMARA 28 40 
OB ORTA ANADOLU 1 2 

Tablo 9: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre, ipek böcekçiliği  ile 1. ve 2. dereceden 
geçim sağlayan köy sayıları. 

 



 52 

   

0

20

40

60

80

100

AB DB EB GB KB MB OB

1981 YILI 1. DERECE

1981 YILI 2. DERECE

KÖY SAYISI

BÖLGELER

 
Grafik 13: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre, ipek böcekçiliği  ile 1. ve 2. dereceden 
geçim sağlayan köy sayıları. 

 

Türkiye’de ipek böcekçiliği denilince ilk akla gelen yer Bursa’dır.  Çünkü; 

Bursa’da 16. yüzyıldan beri ipek böcekçiliği yapıldığı bilinmektedir.  19. yüzyılın 

ortalarına doğru Bursa’da 50 fabrika ortaya çıkmıştır.  Daha sonra bu işi bilimsel bir 

hale getirmek amacıyla 1894 yılında Bursa Dar’ülharir’i (ipek evi) açılmıştır.  

1990’ların sonuna gelindiğinde Türkiye’de yıllık yaş koza üretiminin yaklaşık olarak 

yarısı bu ilimizden sağlanmıştır.  Bütün bunlara karşın 1981 yılı köy envanterlerinde 

Bursa’nın ilçelerine bağlı köylerde 1. veya 2. dereceden geçim kaynakları arasında 

ipek böcekçiliği çok önemli miktarda yer almamıştır.  Elbette ki hiçbir köyün  1. 

veya 2. dereceden geçim kaynakları arasında yer almaması, bu köylerde ipek 

böcekçiliği yapılmadığı anlamına gelmez.  Bu köylerde ipek böcekçiliği yapılmakta 

fakat tarla tarımı, hayvancılık, meyvecilik ve sebzecilik gibi ekonomik etkinlikler 

geçim kaynağı olarak daha ön planda olmaktadır. 

1981 yılında en önemli geçim kaynağı ipek böcekçiliği olan en fazla köy 

sayısı Doğu Karadeniz Bölümü’nde, Rize Merkez ilçesindedir.  Burada 54 köyün 1. 

dereceden geçim kaynağı ipek böcekçiliğidir.  Yine Doğu Karadeniz  Bölümü’nde 

Çamlıhemşin ilçesinde de 12 köy bu şekilde geçimini sağlar. 
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1981 yılında 1. dereceden geçim kaynakları arasında ipek böcekçiliği olan 

diğer ilçeler şunlardır: 

Antalya Bölümü’nde Isparta Merkez ilçesi, Yukarı Fırat Bölümü’nde Kulp, 

Asıl Ege Bölümü’nde Ayvacık, Batı Karadeniz Bölümü batı kesiminde Nallıhan, 

Gölpazarı, Söğüt, Doğu Karadeniz Bölümü’nde Rize Merkez ilçesi, Çamlıhemşin, 

Çatalca-Kocaeli Bölümü’nde Akyazı, Güney Marmara Bölümü’nde Gönen, İznik, 

Geyve, Bilecik Merkez ilçesi, Ezine, Osmaneli ilçeleri ile Yukarı Sakarya 

Bölümü’nde Mihalıççık ilçesidir.  

1981 yılında 2. dereceden ipek böcekçiliği ile geçinen köy sayısı 1. dereceden 

geçinenlere göre daha azdır fakat Türkiye’deki dağılımı daha geniş alanlıdır.  Yani; 

1981’de 1. dereceden 16 ilçede 138 köy, 2. dereceden ise 32 ilçede 79 köy ipek 

böcekçiliği ile geçinir (Harita 14). 

Türkiye’de 2. dereceden ipek böcekçiliği ile geçinen köy sayıları Güney 

Marmara Bölümü’nde Geyve ilçesinde en fazladır.  1981’de 2. dereceden ipek 

böcekçiliği ile geçinen köyler şu ilçelerdedir: 

Antalya Bölümü’nde Isparta Merkez ilçesi ve Alanya, Yukarı Fırat 

Bölümü’nde Kulp, Asıl Ege Bölümü’nde Havran ve Ayvacık, İç Ege Bölümü’nde 

Keles ve Orhaneli, Batı Karadeniz Bölümü’nde Ereğli, Nallıhan, Gölpazarı, Söğüt, 

Göynük ilçeleri, Doğu Karadeniz Bölümü’nde Rize Merkez ilçesi, Çamlıhemşin, 

Orta Karadeniz’de Tokat Merkez ilçesi, Almus, Erbaa, Çatalca-Kocaeli Bölümü’nde 

Akyazı, Hendek, İzmit, Ergene Bölümü’nde Şarköy, Güney Marmara Bölümü’nde 

İnegöl, Orhangazi, Biga, Yenice, Osmaneli, Karamürsel, Ezine, Bilecik Merkez 

ilçesi ve Geyve, Konya Bölümü’nde Konya Merkez ilçesi ve Yukarı Sakarya 
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Bölümü’nde Mihalıççık ilçeleri, Türkiye’de 2. dereceden ipek böcekçiliği ile geçinen 

79 köyün bulunduğu ilçelerdir.  

 

 
Harita 14: Türkiye’de 1981 Yılında 1. ve 2. Dereceden İpek Böcekçiliği ile 

Geçim Sağlayan Köy Sayılarının İlçelere Dağılışı 
 

  

Türkiye’de ipek böcekçiliği ve ileriki konularda görüleceği gibi halı kilim 

dokumacılığı, bunlardan geçim sağlayan köy sayılarının azaldığı geçim 

kayaklarındandır.  Oysa bu iki geçim kaynağı birlikte geliştirilirse; bugün dünyada 

büyük ölçüde İran’ın elinde tuttuğu ipek halı ticaretinde Türkiye de yer alırsa, 

köylerimize yeni gelir kaynakları kazandırılmış olur.  Böylelikle geleneksel 

ürünlerimiz de yaşatılmış olacaktır.  
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2.3. SU ÜRÜNLERİ 

Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili, akarsu ve göller bakımından zengin 

sayılabilecek bir ülkedir.  Ancak ülkemizde su ürünlerinden geçim kaynağı olarak 

yararlanmak çok geri planda kalmıştır. 

Köy envanterlerinde bir geçim kaynağı olarak su ürünleri tanımının içine  

� Tüm deniz balıkları; uskumru, hamsi, palamut vb 

� Diğer deniz ürünleri; karides, ahtapot, midye vb 

� İç su (tatlı su) ürünleri; sazan, alabalık, levrek vb dahildir. 

Türkiye’de su ürünlerinden hem avlanma hem de yetiştiricilik yoluyla geçim 

sağlanır.  

Su ürünlerinden 1. ve 2. dereceden geçimini sağlayan köy sayılarının 

gösterildiği 1981 ve 1997 yıllarına ait haritalar incelendiğinde iç sulardan 

faydalanmanın 1997’de 1981’e göre arttığı ilk göze çarpan husustur (Harita 15 ve 

16).  Özellikle doğuya doğru gidildikçe, 1-2 köyle sınırlı kalsa da, 1. ve 2. dereceden 

su ürünleriyle geçinen köylerin bulunduğu ilçeler artmıştır.  Her iki haritada da ilçe 

ve köy sayıları değişse de su ürünlerinden yoğun olarak geçim sağlanan yerler 

aslında aynıdır.  1997 ve 1981 yıllarında, 1. ve 2. dereceden geçim kaynağı su 

ürünleri olan köylerin en yoğun olduğu yerler; Boğazlar çevresi, Ege’nin güney 

kıyıları, Göller Yöresi, Karadeniz kıyıları, Hirfanlı ve Keban barajları çevresi ve 

İskenderun Körfezi’dir. 

Coğrafi bölgelerimizi su ürünlerinden geçim sağlayan köy sayılarına göre 

1981’den 1997’ye ele alacak olursak (Tablo 10); 

Akdeniz Bölgesi, 1981 yılında 1. dereceden su ürünlerinden geçinen köylerin 

% 43’üne, 2. dereceden geçinen köylerin ise % 13’üne sahiptir.  1997 yılına 
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gelindiğinde 1. dereceden su ürünlerinden geçinen köylerin % 7’sine, 2. dereceden su 

ürünlerinden geçinen köylerin ise % 18’ine sahip olduğu görülür.    

1. dereceden geçim sağlayan köy sayısındaki azalma Göller Yöresi’ndeki 

Beyşehir ve Eğirdir Göllerinde tatlı su balıkçılığının azalmasıyla doğrudan ilişkilidir.  

Göllerin su seviyesinde azalmalar yaşanması, bilinçsiz avlanma, tarımda sulama 

amaçlı aşırı su çekme, tarımdan dönen suların balıklara zarar vermesi ve kirlilik gibi 

faktörlerden bir veya birkaçı aslında Türkiye’deki göllerin çoğunda yaşanan 

sorunlardandır.  Ancak daha önemli bir problem de göllerimizle ilgili mülkiyet 

problemleridir.  Kişilerin gölleri kendi mülkiyeti gibi kullanması su ürünlerinin 

üretiminde değişikliklere neden olmaktadır.  Tüm bu nedenlerden dolayı 1997 

yılında 1981’e göre geçim kaynağı su ürünleri olan köyler daha az sayıdadır ve bu 

köylerin çoğunun 2. dereceden geçim kaynağıdır.  1981 yılında Göller Yöresi’ndeki 

Isparta Yalvaç, Şarkikaraağaç, Eğirdir, Gelendost, Senirkent gibi ilçeler 1. dereceden 

su ürünleri ile geçinen köy sayılarının en yüksek olduğu ilçelerdi.  Antalya 

Bölümü’nde Kaş, Fethiye ve Antalya Merkez ilçelerinde ise 1’er köy 1. dereceden su 

ürünleri ile geçinmekte idi (Harita 15). 

1997 yılında Akdeniz Bölgesi’nde 1. dereceden su ürünleri ile geçinen yerlere 

baktığımızda; sadece İskenderun Körfezi çevresinde 2, Antalya Bölümü’ndeki Kale 

ilçesinde 1, Amik Ovası’ndaki Kırıkhan’da 1 köy görmekteyiz.   

Marmara Bölgesi’ni ele alacak olursak; burada 1981’de 2. dereceden su 

ürünleriyle geçinen köy sayısı 1. dereceden geçinen köy sayısından daha fazladır.  

Buna karşın 1997’de 1. dereceden su ürünlerinden geçimini sağlayan köyler 2. 

dereceden geçim sağlayan köylerden daha fazla hale gelmiştir. 
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Karadeniz kıyı kuşağı boyunca 1981’de, doğudan batıya doğru; Akçaabat’ta 

2, Bulancak’ta 1,  Alaçam’da 1, İnebolu’da 1,  Kurucaşile’de 1,  Bartın Merkez 

ilçede 1 köy, 1. dereceden su ürünleriyle geçimini sağlar.  1997’de Karadeniz 

Bölgesi’nde doğudan batıya; Çarşıbaşı’nda 1,  İnebolu’da  2, Şebinkarahisar’da 1, 

Ulus’ta 1, Çaycuma’da  1, köy 1. dereceden su ürünleriyle geçinir.  Su ürünleri bu 

bölgede daha ziyade 2. dereceden geçim kaynağı olarak tercih edilir. 

Ege Bölgesi’nde güneydeki koy ve körfezlerde, akarsu ağızlarında su 

ürünlerinden geçim sağlayan köyler görülür.  Bölgede balık avcılığının yanı sıra  

sünger avcılığı da önemlidir.  Ege bölgesi’nde de su ürünlerinden daha çok 2. 

dereceden geçim kaynağı olarak yararlanılır.  1981 yılında 1. dereceden geçim 

kaynağı olarak yararlanıldığı yerler; Çivril Ovası, Datça Körfezi, Karaburun , Milas 

Marmaris  ilçelerinde 1 veya 2 köydür.  1997 yılında 1. dereceden su ürünleriyle 

geçimini sağlayan köyler her ne kadar az sayıda olsa da, Asıl Ege Bölümü’ndeki 

Ayvacık, Bodrum, Ula , Milas, Urla ilçelerindedir ( Harita 16).   

 
BÖLGELER 

1981 YILI 
1.DERECE 

1997 YILI 
1.DERECE 

1981 YILI 
2.DERECE 

1997 YILI 
2.DERECE 

AB AKDENİZ 23 4 10 19 
DB DOĞU ANADOLU 0 8 5 4 
EB EGE  6 7 21 24 
GB G.D. ANADOLU 0 0 0 4 
KB KARADENİZ 7 6 14 30 
MB MARMARA 14 22 24 17 
OB ORTA ANADOLU 3 7 5 5 
Tablo 10: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre, su ürünleriyle 1. ve 2. dereceden geçim 
sağlayan köy sayıları. 
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Grafik 14: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre,  geçimini 1. ve 2. dereceden, su 
ürünleri  ile sağlayan köy sayıları. 

 

Baraj göllerimiz de, daha çok yerinde tüketim amaçlı olsa da, balıkçılık 

yapılan sahalardır.  Gökçekaya, Hirfanlı ve Keban Baraj Gölleri çevresinde 1981’de 

çok az sayıda köy balıkçılıkla uğraşırken, 1997 ‘de Atatürk Barajı’nın da 

eklenmesiyle tatlı su balıkçılığıyla geçinen köy sayısı artmıştır.   

 

Harita 15: Türkiye’de 1981 Yılında 1. ve 2. Dereceden Su Ürünleri ile Geçim                                         
Sağlayan Köy Sayılarının İlçelere Dağılışı. 
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Harita 16: Türkiye’de 1997 Yılında 1. ve 2. Dereceden Su Ürünleri  ile Geçim 
Sağlayan Köy Sayılarının İlçelere Dağılışı. 

 
Su ürünlerinden geçim sağlayan köy sayılarının 1981 ve 1997’de az olması 

biraz da bu ürünlerin özellikleriyle de ilgilidir.  Balık, çok sağlıklı fakat taze 

tüketilmesi gereken bir besindir.  Bu nedenle, bir yerden bir yere ancak koruyucu ve 

soğutmalı sistemlerle taşınması gerekir.  Bu nedenle su ürünlerimiz genellikle kendi 

yakın çevresinde pazarlanıp, tüketilir.  Ancak sözünü ettiğimiz sistemlerle tüm 

ülkeye ve başka ülkelere de ulaştırılması mümkündür.  Boğazlar çevresi, Karadeniz 

ve diğer denizlerimizden avlanan deniz ürünleri bu şekilde  iç bölgelere ulaştırılıp 

yurdumuzda pazarlanmaktadır.   

Sonuç olarak; denizlerimiz ve iç sularımız ile ilgili konularda oradaki canlı 

hayatını göz önünde bulundurmak, koruyucu önlemler almak ve tarım yaparken, 

gerek yerleşmelerimizi ve gerekse de endüstri tesislerimizi kurarken buna uygun 

kararlar almak gerekir.  Bir geçim kaynağı olarak su ürünlerinin geliştirilmesi için ve 

sularımızdan ekonomik anlamda daha iyi yararlanabilmek için bu konuyla ilgili yasal 

boşlukların doldurulması ve bilinçli bir politika izlenmesi gerekmektedir. 
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3.  ORMAN ÜRÜNLERİ 

Türkiye topraklarının yaklaşık olarak % 25’i orman arazisi olarak tanımlanır.  

Bu oranla Türkiye, orman bakımından zengin sayılamayacağı gibi, komşu 

olduğumuz Orta Doğu ülkelerine nazaran, yoksul da sayılmaz.  Orman ürünlerinden 

geçim sağlayan köylerin sayısı da orman arazilerinin genişliğiyle ilgilidir.  Doğal bir 

varlık olarak ormanlardan geçmişten beri faydalanılmaktadır.  Orman içinde veya 

orman kenarında kurulmuş köyler için ormandan sağlanan ürünler bir geçim kaynağı 

olabilmektedir. 

Orman ürünleri denilince akla sadece tomruk, kereste, odun gelmemelidir.  

Defne yaprağı, kekik, adaçayı, ıhlamur, mantar, kuşburnu, kızılcık, böğürtlen, reçine, 

palamut, sığla, keçi boynuzu, çam fıstığı, menengiç gibi ürünler de orman ürünlerine 

dahildir.  Aslında bu ürünler, toplanmak suretiyle elde edildiği için toplayıcılık adı 

altında ayrı bir geçim kaynağı olarak incelenmelidir.  Ancak, köy envanterlerinde bu 

şekilde ayrılmış veriler bulunmadığı için orman ürünleri içinde yer verilmiştir. 

Türkiye’de, ormanlardan en aşırı şekillerde yararlanıldığı bilinen bir 

gerçektir.  Ancak, 1. veya 2. dereceden geçimini orman ürünleriyle sağlayan köy 

sayıları oldukça düşüktür. 

1981 yılında Türkiye’deki köylerin yaklaşık % 2’si 1. dereceden geçimini 

orman ürünlerinden sağlarken, 2. dereceden geçimini sağlayanlar da yine 

Türkiye’deki toplam köy sayısının aşağı yukarı % 2’sini oluşturur. 

1997 yılında ise bu oran iyice düşmüştür.  1997’de 1. dereceden geçim 

kaynağı orman ürünleri olan köyler Türkiye’deki köylerin % 1’idir.  2. dereceden 

geçim sağlayan köylerin oranı da yine Türkiye toplamının yaklaşık % 1’idir. 
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1981’de Türkiye’deki toplam köy sayısı içinde, 1. dereceden geçimini orman 

ürünlerinden sağlayan köylerin % 2’lik oranının büyük bölümünü, Karadeniz ve 

Marmara Bölgeleri oluşturur.  Bu bölgelerin ardından Ege ve Akdeniz Bölgeleri gelir 

(Tablo 11). 

1981 yılında Marmara Bölgesi’nde orman ürünleriyle 1. dereceden geçinen 

266 köy, Türkiye’nin orman ürünleriyle geçinen toplam köy sayısının % 46’sını, 

Karadeniz Bölgesi’ndeki 198 köy de % 35’ini oluşturur.  Karadeniz ve Marmara 

Bölgeleri birlikte Türkiye’deki orman ürünleriyle 1. dereceden geçinen köylerin % 

81’ine sahiptirler.  Bu bölgelere Ege ve Akdeniz Bölgelerini de ekleyince; denize 

kıyısı bulunan bölgelerimizde orman ürünlerinden 1. dereceden geçim sağlayan köy 

sayısı, Türkiye’de orman ürünleriyle 1. dereceden geçim sağlayan toplam köy 

sayısının % 95’ini oluşturur.  Geriye kalan % 5’lik oran; Doğu Anadolu, Orta 

Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin toplamıdır (Grafik 16).        

1997 yılında oranlar biraz değişir ve Karadeniz Bölgesi 1. dereceden orman 

ürünleri ile geçinen köy sayıları itibariyle Marmara Bölgesi’nin, Akdeniz Bölgesi de 

Ege Bölgesi’nin önüne geçer.  1997 yılında Türkiye’de 1. dereceden orman ürünleri 

ile geçimini sağlayan toplam 468 köy vardır.  Bu 468 köyün % 43’ü Karadeniz, % 

31’i Marmara, % 16’sı Akdeniz, % 6’sı Ege Bölgesi’ndedir.  Orta Anadolu ve Doğu 

Anadolu Bölgeleri ise birlikte %4’lük paya sahiptir.  Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nde 1. dereceden orman ürünleri ile geçimini sağlayan hiçbir köy 

bulunmamaktadır. 
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BÖLGELER 

1981 YILI 
1.DERECE 

1997 YILI 
1.DERECE 

1981 YILI 
2.DERECE 

1997 YILI 
2.DERECE 

AB AKDENİZ 35 75 43 59 
DB DOĞU ANADOLU 5 6 9 15 
EB EGE 44 29 59 55 
GB G.D. ANADOLU 6 0 21 3 
KB KARADENİZ 198 202 327 170 
MB MARMARA 266 144 104 72 
OB ORTA ANADOLU 16 12 15 7 
Tablo 11: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre, orman ürünleriyle 1. ve 2. dereceden 
geçim sağlayan köy sayıları. 
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Grafik 15: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre,  geçimini 1. ve 2. dereceden, orman 
ürünleri  ile sağlayan köy sayıları. 
 

Türkiye’de, orman ürünlerinden geçim sağlayan köy sayısının fazla olduğu 

bölgeler ile, orman arazilerinin coğrafi dağılımı birbirine uyum gösterir.  Çünkü, 

Türkiye’nin orman arazilerinin % 83’ü kıyı bölgelerimizde toplanmıştır.  Geri kalan 

% 17’lik orman arazisi, diğer üç bölgenin (Orta Anadolu, Doğu Anadolu ve 

Güneydoğu Anadolu’nun) toplam orman arazileri içindeki payıdır.  Kıyı 

bölgelerimizdeki orman arazilerinin Türkiye toplamındaki payları ise şöyledir; % 26 

Karadeniz Bölgesi, % 21 Akdeniz Bölgesi, % 18.8 Marmara Bölgesi, % 17.2 Ege 

Bölgesi’ne aittir. 
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Orman ürünleriyle geçim sağlayan köy sayılarının ilçelere dağılışının 

gösterildiği haritalar incelendiğinde; Türkiye’nin özellikle kuzey ve kuzeybatı 

kesimlerinde bir yoğunluk dikkati çeker (Harita 17 ve18).  Gerçekten de buralar nem 

ve yağış bakımından ormanların gelişmesine uygun yerlerdir.  Bu ormanlar tahrip 

edilseler dahi kendilerini yenileyebilecek niteliktedirler. 

1981’de 1.dereceden orman ürünleri ile geçinen köylerin en fazla olduğu ilçe; 

Batı Karadeniz Bölümü’nün batı kesimindeki  Mengen ilçesidir.  34 tane 1. 

dereceden orman ürünleri ile geçinen köye sahip Mengen’i batısında bulunan Bolu 

Merkez (27 köy) ve Mudurnu (26 köy) ilçeleri izler.  Zaten, 1981 yılına ait harita 

incelendiğinde; Batı Karadeniz, Marmara Bölgesi’nin Çatalca-Kocaeli Bölümü ile 

Yıldız Dağları Bölümünün Karadeniz’e bakan tarafı ile Güney Marmara’da orman 

ürünlerinden geçim sağlayan köy sayıları en fazladır.  Buralardaki 1.dereceden 

orman ürünleri ile geçinen köy sayılarının en fazla olduğu diğer ilçeler şunlardır: 

Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölümü’nde Göynük (24) 9, Karabük (10), 

Gerede (10), Devrek (7), Taşköprü (6), Safranbolu (5), Gerze (5), Çamlıdere (5) 

ilçeleri, ve Doğu Karadeniz Bölümü’nde Torul (6) ilçesi.   

Marmara Bölgesi’nin Çatalca Kocaeli Bölümü’nde; Şile (25), Çatalca (13), İzmit 

(9), Beykoz  (7), Gebze (5)  ilçeleri 

Güney Marmara Bölümü’nde; Mustafa Kemal Paşa (25), İnegöl (23),  Bursa 

Merkez ilçesi(19), Gemlik (8), Bigadiç (8), Karacabey (7), İznik (7) ve Yenice (7) 

ilçeleri, bölümün batısında Lapseki, bölümün kuzey kesimine doğru  Gölcük(6), 

Karamürsel (7), Yalova Merkez ilçesi(5). 

                                                
9 Parantez içindeki sayılar, o ilçede kaç köyün orman ürünlerinden geçimini sağladığını 
göstermektedir. 
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Yıldız Dağları Bölümü’nde ise Istrancalar çevresinde Demirköy (15), Vize (10), 

Kırklareli Merkez ilçesi ve Saray (5) ilçeleri 1. dereceden geçim kaynağı orman 

ürünleri olan köylerin en çok görüldüğü ilçelerdir. Bunların dışında; Asıl Ege 

Bölümü’nün kuzeyinde Bergama ve Adana Bölümü kuzeyinde yükseltinin 

artmasıyla Göksun ilçelerinde 1. dereceden orman ürünleri ile geçinen 5- 6 köy 

bulunur. 

Harita 17: Türkiye’de 1981 Yılında 1. ve 2. Dereceden Orman Ürünleri  ile Geçim 
Sağlayan Köy Sayılarının İlçelere Dağılışı. 

 

1997 yılında da, 1981’deki gibi, 1. dereceden orman ürünleri ile geçinen köy 

sayılarının en fazla olduğu yerler yine Güney Marmara.Çatalca-Kocaeli ve Batı 

Karadeniz’dir.  Bu yerlere 1997 ‘de Doğu Karadeniz de eklenir.  Akdeniz 

Bölgesi’nde de artış vardır ancak, iç bölgelerde iyice azalma görülür. 

1997’de 1. dereceden orman ürünleri ile geçinen köy sayılarının en fazla olduğu 

ilçeler şunlardır: 
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Karadeniz Bölgesi’nde Batı Karadeniz Bölümü’nde; Azdavay (26), Daday (17), 

Devrek(12), Araç (10), Mengen (10), Boyabat (9), Türkeli (8), Mudurnu (6), 

Taşköprü (5), İhsangazi (5), Yenice (5), Yığılca (5) ve Ulus (5) ilçeleri Doğu 

Karadeniz Bölümü doğusunda Artvin Merkez ilçesi (11) ve Murgul (5), Orta 

Karadeniz Bölümü’nde Kargı (5) ilçesidir. 

Marmara Bölgesi’nde Güney Marmara Bölümü’nün M.Kemalpaşa (14), İnegöl 

(13), Pazaryeri (5) ilçeleri; Çatalca-Kocaeli Bölümü’nde Şile (30) İlçesi; Yıldız 

Dağları Bölümü’nde Demirköy (9), Vize (7) ilçeleri ile Kırklareli Merkez (6) 

ilçesidir. 

Akdeniz Bölgesi’nde Adana Bölümü’nde Feke (11) ve Aladağ (5) İlçeleri ile 

Antalya Bölümü’nde Altınyayla (5), Bucak (5), Köyceğiz (5) ilçeleridir. 

Ege Bölgesi’nde Asıl Ege Bölümü’nde Koçarlı (5) ve İç Ege Bölümü’nde 

Dursunbey (7) ilçeleridir. 

Kıyı Bölgelerimiz dışında, iç bölgelerimiz arasından 1. dereceden orman ürünleri 

ile geçinen köylere en fazla Orta Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Sakarya Bölümü’nde 

Bozhüyük (5) ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin Erzurum- Kars Bölümü’nde Şenkaya 

(5) ilçesinde rastlanır. 
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Harita 18: Türkiye’de 1997 Yılında 1. ve 2. Dereceden Orman Ürünleri  ile Geçim 
Sağlayan Köy Sayılarının İlçelere Dağılışı. 

 

1981 ve 1997 yılları için ayrı ayrı belirttiğimiz bu ilçelerin bazılarında, ormandan 

geçim kaynağı olarak faydalanma artmıştır.  Ancak, ormanlarında bir kapasitesi 

vardır.  Bu kapasitenin üstündeki aşırı faydalanma ormanlarımızın ömrünü azaltır. 

Her yıl, yakacak odun, kereste vb elde etme, tarla açma, ormanda hayvan otlatma 

ve en vahim olanı da orman yangınları nedeniyle çok önemli miktarlarda orman 

arazilerini kaybetmekteyiz. Özellikle orman ürünleri ile geçinen köylerin ve 

ormanlardan her türlü yaralananların ormanlarla ilgili dikkatli olması gerekir.  

Ormanları sadece geçim kaynağı olarak değil; geleceğe bırakılacak bir miras olarak 

görmeliyiz. 
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4. MADENCİLİK  

Tarih boyunca insanoğluna yeni çağların kapılarını açan madenler, 

günümüzde de insanoğlunun yaşamının her alanında ihtiyaç duyduğu hammaddelerin 

başında gelir.  Bu bakımdan başlangıcı tarih öncesi çağlara dayanan madencilik, 

günümüzde de hala önemini korumaktadır.  Ülkemizde de madenciliğin başlangıcı 

uzun  yıllar öncesine dayanmaktadır, özellikle; bakır, gümüş, demir gibi madenler 

uzun yıllardır çıkarılmaktadır.  Cumhuriyetten önce ihmal edilmiş olan maden 

araştırmalarına cumhuriyetten sonra büyük önem verilmiştir.  1935 yılında MTA’nın 

kurulmasıyla Türkiye’nin ayrıntılı jeolojik etüdleri yapılmış, yer altı 

kaynaklarımızdan faydalanmaya yönelik çalışmalar artmaya başlamıştır.  Devlet 

veya özel sektör tarafından işletilen madenler veya taş ocakları pek çok insanımızın 

geçim kapısı haline gelmiştir. 

Türkiye’de çok çeşitli madenler, çeşitli miktarlarda çıkarılmaktadır.  Bunlar 

arasında dünyada önemli yere sahip olanlar, ihracatı yapılanlar da vardır.  Tek tek 

hangi madenlerin nerelerden çıkarıldığı, hangi alanlarda kullanıldığı, yeterli miktarda 

olup olmadığı, dışarıdan aldığımız veya dışarıya sattığımız madenler gibi konular bu 

araştırmanın kapsamı dışındadır.  Bu araştırma, köy sayılarını esas aldığı için; 

madencilik ve taş ocakçılığının nerelerde, kaç köye kaçıncı dereceden geçim 

kaynaklığı yaptığı burada incelenecektir. 

Türkiye’de madencilikten geçim sağlayan köy sayıları 1981 yılında oldukça 

azdır (Tablo 12).  1981 yılında Türkiye’de toplam 11 köyün 1. dereceden, 10 köyün 

de 2. dereceden geçim kaynağı madenciliktir.  Diğer geçim kaynakları arasında 

madencilikle geçinen köyler çok küçük bir paya sahipken, 1997’de madencilikle 

geçinen köy sayısında artış görülür. 
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1981 yılında 1. dereceden madencilikle geçinen köylerin yarısından fazlası 

Elazığ’ın Maden ilçesi ve çevresindedir( Harita 19).  Buralardaki bakır yataklarından 

Asurlulardan beri yararlanıldığı bilinmektedir.  Bakır, kurşun ve çinko elementleri, 

genellikle birlikte zenginleşerek maden yataklarını oluşturdukları için bu çevrede 

kurşun ve çinko yatakları da bulunur 10.  Doğu Anadolu’dan sonra madencilikle 

geçinen en fazla köy sayısına sahip bölge Marmara’dır.  Marmara Adası ve Kapıdağ 

Yarımadası’ndaki mermerler uzun yıllardır çıkarılmakta ve önemini günümüzde de 

korumaktadır.  Bu bölgedeki mermer yatakları çevresindeki yerleşim yerlerinin de 

geçimine katkıda bulunmaktadır. 

1981 yılında madenciliğin 2. dereceden geçim kaynakları arasında görüldüğü 

yerlerden Eskişehir’de lüle taşı önemli yere sahiptir.  Islatılınca şekil verilebilen bu 

taştan; sigara ağızlığı, pipo, tespih, kolye vb yapılır.  Bu ürünlere el sanatları 

konusunda tekrar değinilecektir. 

BÖLGELER 
1981 YILI 
1.DERECE 

1997 YILI 
1.DERECE 

1981 YILI 
2.DERECE 

1997 YILI 
2.DERECE 

AKDENİZ 0 7 0 7 
DOĞU ANADOLU 6 8 0 3 
EGE 0 14 1 21 
G.D.ANADOLU 1 0 0 1 
KARADENİZ 1 103 3 41 
MARMARA 2 7 1 4 
ORTA ANADOLU 1 7 5 2 
Tablo 12: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre, madencilikle 1. ve 2. dereceden geçim 
sağlayan köy sayıları. 

                                                
10 A. Gökçe,  (1995).  Maden Yatakları, S.  157, 173 
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Grafik 16: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre, madencilikle 1. ve 2. dereceden geçim 
sağlayan köy sayıları. 

 

1981 yılında Türkiye’de 1. ve 2. dereceden madencilikle geçinen toplam 21 

köy varken; bu sayı 1997’de 225’e yükselmiştir (Harita 19 ve 20).  Bu yükselmede; 

araştırma faaliyetlerinin artması, bu alandaki teknolojinin gelişmesi ve özel sektör 

etkili olmuştur.   

1997 yılında Türkiye’de 1. dereceden geçim kaynağı madencilik olan 146 köy 

bulunmaktaydı ve bunun 103 tanesi Karadeniz Bölgesi’nde idi.  Karadeniz 

Bölgesi’ndeki madencilikle geçinen 103 köyün 69’u Batı Karadeniz Bölümü’ndeki 

Zonguldak Merkez, Çaycuma, Gökçebey, Devrek ve Ereğli ilçeleri sınırları 

içerisinde yer alır.  Yani; 1997 yılında Türkiye’de 1. dereceden madencilikle geçinen 

köylerin % 71’i Karadeniz Bölgesi’nde, Karadeniz Bölgesi’ndekilerin de % 98’i de 

Batı Karadeniz bölümü içerisindedir. 

1997 yılına ait harita (Harita 20) incelendiğinde; Batı Karadeniz’den sonra 

madencilikle geçinen köy sayıları fazla olan bir başka alan daha dikkati çekmektedir.  

Burası önemli linyit yataklarının bulunduğu İç Ege Bölümü’ndeki Tavşanlı, 

Tunçbilek, Değirmisaz ilçeleri ve Asıl Ege Bölümü’nde Soma civarıdır.  Ege 
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Bölgesi’nde 1. dereceden madencilikle geçinen köylerin % 86’sı, sadece Tavşanlı 

ilçesindedir. 

 
Harita 19: Türkiye’de 1981 Yılında 1. ve 2. Dereceden Madencilik  ile Geçim 
Sağlayan Köy Sayılarının İlçelere Dağılışı 
 
 

.  
Harita 20: Türkiye’de 1997 Yılında 1. ve 2. Dereceden Madencilik  ile Geçim 
Sağlayan Köy Sayılarının İlçelere Dağılışı 



 71 

5. EV ENDÜSTRİSİ: 

 Köylerimizde ziraat sanatları, ağaç işleri el sanatları gibi çoğu sanat olarak 

nitelendirilen etkinlikler, aslında köylerde ihtiyaçları gidermek üzere yapılan 

ekonomik faaliyetlerdir.  Dışardan bakılınca beğeni uyandıran ve çoğunda estetik 

öğeler bulunması bunların sanat olarak nitelendirilmesine neden olmuştur. Bunlar 

ekonomik coğrafya açısından ev endüstrisi olarak adlandırılırlar ve köylerimizin 

geçim kaynakları arasında geçmişten günümüze azalan bir öneme sahiptirler. 

 
5.1.  KÖY EL SANATLARI 
 

Köy el sanatları, bir yerin; yaşam tarzını, üzerinde yaşanan coğrafyaya 

uyumunu ve sanat anlayışını ifade eder.  Köy el sanatları aslında bir ülkenin 

kültürüyle ilgili ipuçlarını ve en ilginç ayrıntılarını içerisinde barındırır.  Geçmişten 

günümüze değin köy el sanatları günlük yaşamdaki bir ihtiyacı gidermek için vardır.  

Köy insanımız, bu ihtiyacı giderirken ürettiğine kendi el becerisini, sanat anlayışını 

ve yaratıcılığını katmıştır.  İnsanlarımız; yün, pamuk, tiftik, keten gibi ürettiği 

hammaddeyi dokuyarak çadır yapıp içinde barınmış, çuval yapıp içinde erzağını 

taşımış, halı kilim dokuyup üzerinde oturmuş, duvarlarını süslemiş, dokuduğu 

malzemeyi kesip biçerek giysisini yapmış, ahşap, maden, cam, deri, toprak, kemik, 

boynuz gibi maddeleri el becerisiyle şekillendirip mutfak eşyalarını, tarım aletlerini, 

mobilyasını, süs eşyasını üreterek kullanmış ve bugünlere getirmiştir.  Bütün bunlar 

bir sanat etkinliği olarak değil geçim sağlama amacıyla yapılmıştır.  Buna ev 

endüstrisi11 de denilebilir.   

                                                
11 M. Elibüyük, (2000). Matematik Coğrafya. S.49 
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Tarihsel zenginliğe sahip, medeniyetler beşiği Anadolu’da da geçmişten beri 

pek çok köy el sanatları yapılagelmiştir.  Şüphesiz ki bunların arasında halı ve kilim 

dokumacılığı ayrı bir yere sahiptir.   

Bazı köylerimizde tarım ve hayvancılığın yanı sıra yapılan halı ve kilim 

dokumacılığı, günlük hayatın bir parçasıdır.  Buralarda sabah erkenden kalkılır, 

serinlikte tarlaya veya bahçeye gidilir, tarla veya bahçe işleri yapılıp eve dönüldükten 

sonra günlük işler de bitince aile fertleri , genellikle kadınlar, tezgahın başına geçer, 

gün içinde geri kalan zamanları boyunca halı veya kilim dokurlar.  Başlangıçta geçim 

kaynağı olarak değil, evdeki ihtiyacı gidermek üzere yada evin gençlerinin çeyizine 

konulmak üzere dokunurdu.  Günümüzdeyse, bu el dokuması halı veya kilimler 

aranılan özel eşyalardandır.  Bunlar, zengin renk ve motifleri, kendilerine özgü 

teknikleri ve el emeği ile uzun zamanda yapılmaları  nedeniyle oldukça değerlidirler 

ve dokuyanlar açısından iyi bir gelir kaynağıdırlar.  Her bölgemizde farklı 

malzemeler, farklı desenler ve farklı tarzlar kullanılır.  Bu da, Türkiye’nin coğrafi 

özelliklerinin kültürel çeşitliliğe katkısının örneklerindendir. 

Elbette ki köylerimizde geçim kaynağı haline gelmiş tek el sanatı halı, kilim 

dokumacılığı değildir.  Bakırcılık, kalaycılık, yorgancılık, pabuççuluk, oya-dantel-

nakış işlemeciliği, örmecilik, kumaş dokumacılığı, saraçlık, bebekçilik, çanak-

çömlekçilik gibi çok farklı el sanatlarımız da vardır.  Günümüzde yaşam tarzlarının 

değişmesiyle birlikte bunların birçoğu köylerde yaşayan insanlarımızı geçindirme 

özelliklerini kaybetmişlerdir.  Ancak yine de tek tük yaşatılmaya çalışıldığı yerler de 

vardır.  Örneğin; eskiden tabakhanelerden hayvan derilerini alıp, işleyip, daha ziyade 

mest, yemeni türü ayakkabı yaparak geçim sağlama işi olan pabuççuluk, bugün 

modern atölye ve fabrikaların açılmasıyla değişen üretim teknikleri ve tüketim 
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alışkanlıkları karşısında bir geçim kaynağı olmaktan çıkmıştır.  Bu işle uğraşanların 

sayısı da azalmıştır. 

Türk kültüründe atın önemi büyük olduğu için, saraçlık da geçmişte önemli 

geçim kaynaklarındandı.  Ancak, eskiden at ile yapılan işler günümüzde otomobil, 

traktör vb aletlerle yapıldığından artık saraçlık da teknolojiye yenik düşmüştür.   

Bakır, kolay işlenebilen bir maden olduğu için eşya yapımında tercih edilirdi.  

Bu nedenle bakırın bol bulunduğu yerlerde bakırcılık önemli geçim 

kaynaklarındandı. 

Çok sayıda olan el sanatlarından günümüzde de hala önemini koruyanı ve en 

çok yapılanı daha önce de belirttiğimiz gibi halı, kilim dokumacılığıdır.  Şöyle ki; 

1997 yılında, Türkiye’de 1. dereceden geçimini köy el sanatları ile sağlayan toplam 

köylerin % 75’indeki el sanatı halı ve kilim dokumacılığıdır.  Yine 1997’de, 2. 

dereceden geçimini köy el sanatları ile sağlayan köylerin % 89’u da halı ve kilim 

dokumacısıdır. 

 
BÖLGELER 

1981 YILI 
1.DERECE 

1997 YILI 
1.DERECE 

1981 YILI 
2.DERECE 

1997 YILI 
2.DERECE 

AB AKDENİZ 59 16 80 9 
DB DOĞU ANADOLU 8 3 29 9 
EB EGE 74 10 90 69 
GB G.D.ANADOLU 2 0 1 6 
KB KARADENİZ 14 2 27 10 
MB MARMARA 8 3 16 4 
OB ORTA ANADOLU 8 10 21 16 
Tablo 13: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre, köy el sanatları ile 1. ve 2. dereceden 
geçim sağlayan köy sayıları. 
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 Grafik 17: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre, köy el sanatları ile 1. ve 2. dereceden 
geçim sağlayan köy sayıları. 
 

Türkiye’de köy el sanatlarıyla geçim sağlayan köy sayılarını esas alan 

haritalar incelendiğinde 1981 yılında köy el sanatları ile geçimini sağlayan köylerin 

en fazla İç Ege Bölümü ve Göller Yöresi’nde toplandığı görülür.  1981 yılında 

Türkiye’de toplam 173 olan köy el sanatları ile 1.dereceden geçinen   köylerin en 

fazla bulunduğu bölümler sırasıyla; Antalya Bölümü, İç Ege Bölümü, Asıl Ege 

Bölümü ve Yukarı Fırat Bölümü’dür.   

Türkiye’de 1981 yılında 1. dereceden köy el sanatları ile geçim sağlayan 

köylerin %31’i Antalya Bölümü’ndedir.  Bu bölümdeki köy el sanatları ile geçim 

sağlayan en fazla köy sayısına sahip ilçeler sırasıyla; Eğirdir, Dazkırı, Antalya ve 

Isparta Merkez ilçeleri, Sütçüler, Ağlasun, Burdur Merkez ilçesi, Yalvaç, 

Şarkikaraağaç, Keçiborlu, Yeşilova, Dinar ilçeleridir. 

Antalya Bölümü’nden sonra köy el sanatları ile geçim sağlayan en fazla köye 

sahip olan bölüm, %26’lık oranla İç Ege Bölümü’dür.  Bu bölümün en fazla köy el 

sanatlarıyla geçinen köye sahip ilçeleri; Demirci, Gördes, Karahallı ve Emet 
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ilçeleridir.  Ayrıca sadece Demirci ilçesi 1981’de Türkiye’de 1. dereceden köy el 

sanatları ile geçim sağlayan köylerin %20’sine sahiptir.   

Asıl Ege Bölümü 1981’de Türkiye’de köy el sanatları ile geçim sağlayan 

köylerin % 16’sına sahiptir.  Bu köylerin bulunduğu ilçeler sırasıyla; Sarayköy, 

Milas, Bozdoğan, Yatağan, Kırkağaç, Manisa ve Aydın Merkez ilçeleri ile Bodrum, 

Salihli, Ayvacık, Karacasu ilçeleridir. 

Yukarı Fırat Bölümü, Akçadağ, Hekimhan ve Sivrice ilçelerindeki 1. 

dereceden köy el sanatları ile geçim sağlayan köylerin toplamıyla, 1981’de %5’lik 

bir paya sahiptir. 

Yukarıda sayılan bölümlerden geriye kalan %22’lik oran, 1981’de köy el 

sanatları ile geçim sağlayan çok az sayıda köyün bulunduğu Adana, Dicle, Orta Fırat, 

Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz, Çatalca-Kocaeli, Konya ve Orta 

Kızılırmak Bölümlerine aittir (Harita 21). 

1997 yılında bu ilçelerin çoğunda, köy el sanatlarından 2. derece geçim 

sağlayan köyler daha fazladır. 1997 yılında, Türkiye’de köy el sanatları ile 

1.dereceden geçim sağlayan 44, 2..dereceden geçim sağlayan 123 köy 

bulunmaktadır. 1.dereceden geçim sağlayan köyler azalmakla beraber, en fazla köy, 

yine Antalya Bölümü’ndedir.  1997 yılında Türkiye’de köy el sanatları ile 1. 

dereceden geçim sağlayan köyleri %33’ü Antalya Bölümü’nde yer alır (Harita 22). 
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Harita 21: Türkiye’de  1981 Yılında 1. ve 2. Dereceden Köy El Sanatları ile geçim 
sağlayan köy sayılarının ilçelere dağılışı. 
 

 

Harita 22: Türkiye’de  1997 Yılında 1. ve 2. Dereceden Köy El Sanatları ile geçim 
sağlayan köy sayılarının ilçelere dağılışı. 
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5.2.  ZİRAAT SANATLARI 

Süt ve mamülleri, et ve mamülleri üretmek, şarapçılık, sirkecilik, meyve-

sebze yarı ve tam mamülleri ve nebati yağcılık ziraat sanatları olarak değerlendirilir.   

 
BÖLGELER 

1981 YILI 
1. DERECE 

1981 YILI 
2. DERECE 

AB AKDENİZ 0 7 
DB DOĞU ANADOLU 1 4 
EB EGE  0 0 
GB G.D.ANADOLU 0 1 
KB KARADENİZ 3 50 
MB MARMARA 0 0 
OB ORTA ANADOLU 0 0 

Tablo 14: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre, ziraat sanatları ile 1. ve 2. dereceden 
geçim sağlayan köy sayıları. 
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Grafik 18: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre, ziraat sanatları ile 1. ve 2. dereceden 
geçim sağlayan köy sayıları. 

 

Türkiye’de ziraat sanatları ile geçinen köy sayıları oldukça azdır (Tablo 14).  

Özellikle 1. dereceden geçinen köyler toplam 4 tane iken, 2. dereceden geçinen 

toplam 62 köy bulunmaktadır. 

Ziraat sanatları da tıpkı işçilik, ipek böcekçiliği ve zeytincilik gibi sadece 

1981’deki köy envanterlerinde ayrı bir başlık olarak ele alınmıştır.  1997 yılı köy 

envanterinde geçim kaynakları sınıflandırılırken ziraat sanatlarına ayrı bir yer 
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verilmemiş, başka başlıklara dahil edilmiştir.  1997’de, ziraat sanatlarının ayrı bir 

geçim kaynağı türü olma özelliğini kaybetmesi köylerin evlerde veya küçük 

atölyelerde ürettikleri ürünlerin fabrikasyon ürünleriyle yarışamayacak kadar küçük 

çapta olmasından kaynaklanır.  Yoksa, elbette ki haritada (Harita, 23) gösterilen 

alanlar dışında da ziraat sanatları yapılır.  Ancak, 1981’de 1. ve 2. dereceden 

geçimini bu ürünlerden sağlayan köylerin sayısı oldukça azdır.  Günümüzde de ziraat 

sanatı olarak değerlendirilmiş bu ürünlerin köylerde yapılmasına devam ediliyor olsa 

da; nüfusun artmasıyla, artan nüfusun tüketimine yönelik olarak bu ürünler artık çok 

yoğun bir şekilde fabrikalarda üretilmektedir. 

1981’de ziraat sanatlarından geçim sağlayan en fazla köy Karadeniz 

Bölgesi’ndedir.  Onu; Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri izler.  Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’nde de 1 köy ziraat sanatlarından geçim sağlar. 

İlçe düzeyinde incelersek; Türkiye’de 1.dereceden ziraat sanatlarından 

geçinen bu 4 köy; Yukarı Fırat Bölümü’ndeki Kulp, Batı Karadeniz Bölümü’ndeki 

Kastamonu Merkez ilçesi, Bartın Merkez ilçesi ve Kurucaşile ilçelerinin her birinde 

1’er köy şeklinde dağılmıştır . 

2. dereceden ziraat sanatları ile geçinen köylerin en fazla olduğu ilçelerin 

başında ise; Batı Karadeniz Bölümü’nde yer alan Bartın Merkez, Ulus, Ereğli ve 

Çaycuma ilçeleri gelir. 
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Harita 23: Türkiye’de 1981 yılında 1.ve 2. dereceden ziraat sanatlarıyla geçim 
sağlayan köy sayılarının ilçelere dağılışı.   
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5.3.   AĞAÇ İŞLERİ EL SANATLARI: 

1981 yılında ağaç işleri el sanatlarının bir kısmı orman ürünleri, büyük bir 

kısmı da köy el sanatları içinde ele alınmış,ayrı bir şekilde bundan geçinen köyler 

sayılmamıştır.  1997’de ise ağaç işleri el sanatları başlığını geçim kaynağı türleri 

arasında görmekteyiz.   

 
BÖLGELER 

1997 YILI 
1.DERECE 

1997 YILI 
2.DERECE 

AB AKDENİZ 0 6 
DB DOĞU ANADOLU 0 2 
EB EGE  0 4 
GB G.D.ANADOLU 0 0 
KB KARADENİZ 11 13 
MB MARMARA 2 0 
OB ORTA ANADOLU 1 1 

Tablo 15: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre, ağaç işleri el sanatları ile 1. ve 2. 
dereceden geçim sağlayan köy sayıları. 
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Grafik 19: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre, ağaç işleri el sanatları ile 1. ve 2. 
dereceden geçim sağlayan köy sayıları. 

 

Tablo 15’da da görüldüğü gibi 1. veya 2. dereceden geçim kaynağı olduğu 

köyler çok azdır.  Aslında ağaç işleri el sanatlarının kapsamı daha geniş, yapıldığı 

yerler daha fazladır.  Ama burada 1. veya 2. derecede önemli geçim kaynağı olması 

esas alınmıştır. 
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Pek çok köyümüzde erik, ceviz, dut, gül, elma, kayın gibi ağaçlardan; tarak, 

kaşık, baston, rahle, sandık, sepet gibi eşyalar ve başta bağlama olmak üzere pek çok 

müzik aleti çeşitli tekniklerle üretilmektedir.  Ama bunlar çok az sayıda köyümüzü 

geçindirir.   

Ağaç işleri el sanatlarının bölgelere dağılışını incelediğimizde (Harita 24), 

Batı Karadeniz Bölümü’nde, Marmara Bölgesi doğusuna doğru Adapazarı ve 

çevresinde yoğunluk vardır.  Akdeniz, Ege ve Doğu Anadolu Bölgelerinde de tek tük 

ağaç işleri el sanatları ile geçinen köylerin bulunduğu ilçeler vardır. Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’nde hiçbir ilçede ağaç işleri el sanatları ile geçinen köy yoktur.  

Orman bakımından en fakir bölgemiz olan Güneydoğu Anadolu’da bu durum 

olağandır.  Nitekim, insanlar çevrelerinde en bol neyi bulmuşlarsa geçmişten beri en 

çok ondan yararlanmışlar ve işlemişlerdir. 

1997 yılında 14 köyde 1. dereceden, 26 köyde 2. dereceden olmak üzere 

Türkiye’de toplam 40 köy  ağaç işleri el sanatları ile geçinmektedir. 

Özellikle Batı Karadeniz Bölümü’ndeki Sakarya’nın Taraklı, Zonguldak’ın 

Devrek ve Çaycuma, Kastamonu’nun Tosya ve Şenpazar ilçeleri ağaç işleri el 

sanatları bakımından önemli yerlerdir. 
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Harita 24: Türkiye’de 1997 yılında 1. ve 2. dereceden geçimini ağaç işleri el sanatları 
ile sağlayan köy sayılarının ilçelere dağılışı. 
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5.4.  TAŞ İŞLEMECİLİĞİ 

1981 yılında köy envanterlerinde geçim kaynakları içinde taş işlemeciliğine 

yer verilmezken, 1997 yılında ayrı bir geçim kaynağı türü olarak sayılmıştır.  1997 

yılında Türkiye’de taş işlemeciliğinden 1. dereceden geçinen 6 köy, 2. dereceden 

geçinen 10 köy olmak üzere toplam 16 köy bulunmaktadır.   

 
BÖLGELER 

1997 YILI 
1.DERECE 

1997 YILI 
2.DERECE 

AB AKDENİZ 0 0 
DB DOĞU ANADOLU 1 1 
EB EGE  1 5 
GB G.D.ANADOLU 0 0 
KB KARADENİZ 2 2 
MB MARMARA 1 0 
OB ORTA ANADOLU 1 2 

Tablo 16: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre, taş işlemeciliği ile 1. ve 2. dereceden 
geçim sağlayan köy sayıları. 
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Grafik 20: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre, taş işlemeciliği ile 1. ve 2. dereceden 
geçim sağlayan köy sayıları 

 

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde taş işlemeciliği ile geçinen 

köyler bulunmazken, diğer bölgelerde çok az sayıda da olsa bulunur. 

Karadeniz Bölgesi’nde 1. dereceden taş işlemeciliği ile geçinen 2 köyün her 

ikisi de  Doğu Karadeniz Bölümü’ndedir.  Bunların biri Oltu, diğeri ise Maçka 

ilçesindedir.  
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Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki taş işlemeciliği ile 1. dereceden geçinen tek köy 

Van Bölümü’ndeki Van Merkez ilçesine bağlıdır.  Geri kalan 1. dereceden taş 

işlemeciliği ile geçinen 3 köyün 1’i Asıl Ege Bölümü’ndeki Uşak Merkez ilçesinde, 

1’i Çatalca-Kocaeli Bölümü’ndeki Kandıra ilçesinde, 1’i de Orta Anadolu 

Bölgesi’nin Orta Kızılırmak Bölümü’ndeki Melikgazi ilçesindedir. 

2. dereceden geçim kaynağı olarak taş işlemeciliği ile uğraşan köy sayısı daha 

fazladır. 

Ege Bölgesi’nde 2. dereceden taş işlemeciliği ile geçinen 5 köyden 4’ü Asıl 

Ege Bölümü’ndedir.  Bu bölümde kuzeyden güneye Ayvacık, Ayvalık, Bergama ve 

Konak ilçelerinde 2. dereceden taş işlemeciliği ile geçinen 1’er köy bulunur.  Ege 

Bölgesi’ndeki diğer köy ise, İç Ege Bölümü’ndeki İhsaniye ilçesindedir. 

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 1 köy Erzurum-Kars Bölümü’ndeki Erzurum 

Merkez ilçesindedir.  Bu bölümde Oltu Taşı; takı, tespih ve süs eşyası yapmak üzere 

işlenir. 

Karadeniz Bölgesi’nde Batı Karadeniz Bölümü’ndeki Düzce Merkez ilçesi ve 

Orta Karadeniz Bölümü’nün iç kesimlerinde yer alan Çorum Merkez ilçesine bağlı 

1’er köy 2. dereceden taş işlemeciliği ile geçinir (Harita 25). 

Orta Anadolu Bölgesi’nde; Eskişehir Merkez ve Seyitgazi ilçelerinde 1’er 

olmak üzere Yukarı Sakarya Bölümü’nde 2 köyün 2. dereceden geçim kaynağı taş 

işlemeciliğidir.  Buralarda “Lületaşı” denilen masif haldeki sepiolitler12 işlenerek süs 

eşyası yapılmaktadır.   

                                                
12 A.Sür, Ö.Sür, H. Yiğitbaşıoğlu, (2001). Mineraller ve Kayaçlar, S. 83 
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Oltu taşı ve lüle taşı dışındaki, taş işlemeciliği ile geçim sağlayan köylerde 

işlenen taşlar, genellikle inşaatlarda kullanılan türden olanlar ile mermerlerden 

oluşur.  

 
 Harita 25: Türkiye’de 1997 yılında 1. ve 2. dereceden taş işlemeciliği ile geçim 
sağlayan köy sayılarının ilçelere dağılışı. 
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6. İŞÇİLİK 

1981 yılında geçim kaynakları arasında ayrı bir başlık altında gösterilmiş olan 

işçilik, 1997’de diğer geçim kaynaklarına dahil edilmiştir.  Buradaki işçilik kavramı, 

kendine ait olmayan bağ, bahçe ve tarlalarda çalışanlar ile endüstriyel tesislerde veya 

yaşadıkları yerden başka yerlere giderek inşaatlarda  çalışanlar gibi ücret karşılığı iş 

yapan kesimi içine alır. 

Türkiye’de 1981 yılı köy envanterlerine göre geçimini işçilikle sağlayan 

toplam 8899 köy bulunmaktadır. 

1981 yılında 1. dereceden işçilikle geçinen köyler Türkiye’deki toplam köy 

sayısının % 13.1’idir.  1981 yılında 2. dereceden işçilikle geçinen köyler ise 

Türkiye’deki toplam köy sayısının % 12.3’ünü kapsar. 

Geçim kaynağı işçilik olan köylere en fazla Karadeniz Bölgesi’nde rastlanır.  

Bu bölgedeki toplam köy sayısının % 27.2’sinde 1. dereceden, % 23.6’sında 2. 

dereceden geçim kaynağı işçiliktir.  Geniş çay ve fındık bahçelerinin bulunduğu 

bölgede insan emeğine ihtiyaç fazladır.  Bu nedenle tarımda ücretli çalışarak geçim 

sağlayanlar fazladır.  Bunun yanında bölgedeki kömür, demir-çelik, bakır işletmeleri, 

kağıt fabrikaları gibi endüstri tesislerinde çalışarak geçim sağlayan köyler de 

bulunmaktadır. 

1981 yılında işçilikle geçinen köy sayılarının Karadeniz Bölgesi’nden sonra 

en fazla olduğu bölgeler sırasıyla; Doğu Anadolu, Orta Anadolu, Marmara, Akdeniz 

ve Ege Bölgeleridir (Tablo17).  İşçilikle geçinen en az köyün bulunduğu bölge ise 

Güneydoğu Anadolu’dur.  Bu bölgede tarla tarımı birinci geçim kaynağıdır.  Bu 

bölgede arazi tarımda makine kullanmaya müsait olduğu için insan emeğine çok 
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yoğun bir şekilde ihtiyaç duyulmaz.  1981 yılı itibariyle bölgede endüstri tesislerinin 

azlığı da eklenince geçim kaynağı işçilik olan köy sayısının azlığı da büyük ölçüde 

açıklanmış olur.  Geçmişte, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden çok sayıda insan 

pamuk toplamak için Çukurova’ya yada fındık toplamak için Karadeniz Bölgesi’ne 

mevsimlik işçi olarak giderdi.  Günümüzde ise, bölgenin tarımda sulama 

problemlerinin çözülmeye başlamasıyla bu bölge dışarıdan mevsimlik işçi göçü alır 

hale gelmiştir. 

 
BÖLGELER 

1981 YILI 
1.DERECE 

1981 YILI 
2.DERECE 

AB AKDENİZ 295 225 
DB DOĞU ANADOLU 584 814 
EB EGE  216 276 
GB G.D.ANADOLU 107 141 
KB KARADENİZ 2543 2206 
MB MARMARA 245 279 
OB ORTA ANADOLU 593 377 

Tablo 17: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre, işçilik ile 1. ve 2. dereceden geçim 
sağlayan köy sayıları. 
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Grafik 21:  Türkiye’de coğrafi bölgelere göre, işçilik ile 1. ve 2. dereceden geçim 
sağlayan köy sayıları. 
 

İlçe düzeyinde 1981 yılı işçilikle geçinen köy sayılarını inceleyecek olursak; 

1. ve 2. dereceden işçilikle geçinen en fazla köy sayılarına sahip ilçelerin tümü 

Karadeniz Bölgesi’ndedir.  Örneğin; Batı Karadeniz Bölümü’ndeki Bartın Merkez 
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ilçesinde 144, Ereğli ilçesinde 129, Çaycuma ilçesinde 82, Devrek ilçesinde 72, Ulus 

ilçesinde 66, Cide ilçesinde 93 köyün Doğu Karadeniz Bölümü’ndeki Refahiye 

ilçesinde 106 köyün 1. dereceden geçim kaynağı işçiliktir. 

İşçilik,  Doğu Karadeniz Bölümü’nde bulunan Rize Merkez ilçesinde 82, 

Vakfıkebir ilçesinde 65, Of ilçesinde 60, Bayburt Merkez ilçesinde 64, Batı 

Karadeniz Bölümü’ndeki Gerede ilçesinde 58 köyün 2. dereceden geçim kaynağıdır.  

Bunlar 2. dereceden geçim kaynağı işçilik olan köylerin en fazla olduğu yerlerdir 

(Harita 26). 

 
Harita 26: Türkiye’de 1981 yılında 1. ve 2. dereceden işçilik ile geçim sağlayan köy 
sayılarının ilçelere dağılışı. 



 89 

7.  TURİZM 

Dinlenme, eğlenme, iş gütme yada bir sergi ve benzeri yerleri gezme 

düşüncesiyle başka bir yerden gelen, belirli bir süre kalıp yine yerine dönme işlerine 

turizm denir 13.  Turizm etkinliğini gerçekleştiren insanlara da turist denir.  Turizm 

ve turist kavramlarının çok çeşitli şekillerde tanımları yapılabilir.  Burada turizmin 

tanımından çok geçim kaynağı olma yönü üzerinde durulacaktır.   

Turistlerin gittikleri yerlerde yemek, içmek, dinlenmek, eğlenmek, sağlık 

hizmeti almak, alışveriş yapmak, farklı deneyimler kazanmak gibi çok çeşitli istek ve 

ihtiyaçları vardır.  Bu ihtiyaçların giderilmesi de turistik yerlerde yaşayan insanlar 

için geçim kaynağı olabilmektedir.  Turistik yerlerdeki köylerimizde turizm daha iyi 

gelir getirince tarım, hayvancılık gibi geçim kaynaklarının önüne geçmiştir.  1981 

yılında köy envanterlerinde geçim kaynağı türleri arasında turizmin adı bile 

geçmezken, 1997 yılında turizmin ayrı bir geçim kaynağı türü olarak kayıtları 

tutulmuştur.  1981’de köy envanterlerinde turizm başlığının olmaması turizmden 

geçinenlerin olmadığını göstermez ama çok sayıdaki köyümüzde 1. veya 2. 

dereceden geçim kaynağı olmadığını, gösterir.  1997’ye gelindiğinde; turistik 

değerlerin öneminin kavranması, bu alanda yatırımlar yapılması, hayat standardının 

yükselmesi, turizme katılan nüfusun artması ve turizm gelirlerinin artmasıyla turizm 

de önemli geçim kaynakları arasında yerini almıştır. 

1997 yılında da, hâlâ tarla tarımı ve hayvancılık, sebze ve meyvecilik gibi 

temel geçim kaynaklarından vazgeçerek, turizmden 1. veya 2. dereceden geçim 

sağlayan köy sayıları oldukça azdır.  Bu köylerin coğrafi bölgelerimize dağılışını 

inceleyecek olursak; Türkiye’de en fazla Ege Bölgesi’nde bulunduğunu görürüz. 

                                                
13 R. İzbırak, (1964) . Coğrafya Terimleri Sözlüğü, S. 318 
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Türkiye’de 1. dereceden turizmle geçinen köylerin yaklaşık olarak yarısı Ege 

Bölgesi’ndedir.  Bu bölgenin de Asıl Ege Bölümü turizmde ön plandadır.  Ege 

Bölgesi’nde, Denizli Merkez ilçesine bağlı 2 köy haricindeki 1. dereceden turizmle 

geçinen tüm köyler, Ege Denizi kıyılarındadır.  Bu kıyıların uygun hava ve deniz 

suyu sıcaklıkları, uzun yaz dönemi, kıyıların girintili çıkıntılı, koy ve körfez sayısının 

fazla olması, güzel kumsallar, tarihi güzellikler ve yapılan yatırımlar bu durumun 

nedenidir.  Akdeniz ve Marmara Bölgeleri Ege Bölgesi’nden sonra turizmden 1. 

dereceden geçinen en çok köy bulunan bölgelerdir.  Bu iki bölgedeki turistik 

varlıklar burada sayılamayacak kadar çoktur.  Zaten, Türkiye’nin her yeri turizm 

açısından değerlendirilebilecek potansiyele sahip güzelliklerle doludur.   

 
BÖLGELER 

1997 YILI 
1. DERECE 

1997 YILI 
2. DERECE 

AB AKDENİZ 13 15 
DB DOĞU ANADOLU 1 0 
EB EGE 28 16 
GB G.D.ANADOLU 1 0 
KB KARADENİZ 2 2 
MB MARMARA 9 16 
OB ORTA ANADOLU 3 2 

Tablo 18: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre, turizm ile 1. ve 2. dereceden geçim 
sağlayan köy sayıları. 
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Grafik 22: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre, turizm ile 1. ve 2. dereceden geçim 
sağlayan köy sayıları. 
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Bu potansiyel çerçevesinde daha fazla köyde geçim kaynağı olması beklenen 

turizm, 1997 yılında 1. ve 2. dereceden toplam 108 köyde geçim kaynağı olmuştur.  

Şüphesiz içinde bulunduğumuz yılda, bu köylerin sayısı daha da artmıştır. 

Bölge toplamlarında turizm ile geçinen köy sayılarının en az olduğu bölgeler 

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’dur.  1997 yılı verileriyle bu bölgelerin her 

birinde sadece 1’er köy turizm ile geçim sağlamaktadır.  Bu durum, bu bölgelerde 

gezip görmeye değer doğal ve tarihi varlıklar bulunmadığı anlamına gelmediğine 

göre; turizmden gelir sağlanması için gerekli diğer koşullar üzerinde düşünmek 

gerekir… 

Şimdi de Türkiye’de turizmden geçinen köy sayılarının en fazla olduğu 

ilçelerimizi gözden geçirelim: 

Türkiye’de 1. dereceden turizm ile geçinen en fazla köyün bulunduğu ilçe 

Bodrum’dur.  Bodrumdan sonra, Asıl Ege Bölümü’nde bulunan Marmaris, Ula, 

Didim, Datça, Kemalpaşa, Karaburun, Dikili, Ayvalık, Kuşadası ilçelerinde, Antalya 

Bölümü’nde bulunan Kemer, Manavgat, Alanya, Serik ilçelerinde, Orta Kızılırmak 

Bölümü’nde Avanos ve Nevşehir Merkez ilçesinde 1.dereceden turizmle geçim 

sağlayan köy sayıları en fazladır. Orta Anadolu’nun bu bölümünde peri bacaları, yer 

altı şehirleri çok ilgi toplayan yerlerdir. 

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 1. dereceden turizmle geçim sağlayan tek köy, 

Yukarı Fırat Bölümü’nde, Sivrice ilçesindedir.  Bu ilçenin komşu olduğu Hazar 

Gölü, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve çevre illerden gelen yerli turistlerin 

rağbet gösterdiği bir yerdir. 
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 1. dereceden turizmle geçim sağlayan tek 

köy ise Dicle Bölümü’nün doğusunda bulunan Baykan ilçesindeki Ziyaret Köyü’dür.  

Burada ise, bölge halkının çok değer verdiği ve çok sık ziyaret ettiği Veysel Karani 

Türbesi bulunur (Harita 27). 

 

 
Harita 27:  Türkiye ‘de 1997 yılında 1. ve 2. dereceden turizm ile geçim sağlayan 
köy sayılarının coğrafi dağılışı. 
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8.  DİĞER GEÇİM KAYNAKLARI 

Köy envanterleri için anketler yapılırken geçim kaynakları ile ilgili bölümde 

belirlenmiş başlıkların dışında da geçim kaynaklarına rastlanmıştır.  Belirlenmiş bu 

geçim kaynakları dışında bir geçim kaynağına sahip köyler, “diğer geçim kaynakları” 

başlığı altında toplanmıştır.  Diğer geçim kaynakları 1981 yılında; tarla ziraati, 

hayvancılık, meyvecilik, sebzecilik, sebze seracılığı, çiçek yetiştiriciliği, köy el 

sanatları, ziraat sanatları, su ürünleri, zeytincilik, ipek böcekçiliği, madencilik, 

işçilik, orman ürünleri dışında kalan her türlü geçim kaynaklarını kapsamaktadır.  

1981 yılında çay ve fındık da diğer geçim kaynaklarına dahildir.  Bu nedenle 

1981’de Karadeniz Bölgesi’nde diğer geçim kaynakları ile geçinen köy sayıları çok 

fazladır. 

1997’deki diğer geçim kaynakları ise; tarla ziraati, hayvancılık, meyvecilik, 

sebzecilik, sebze seracılığı, orman ürünleri, su ürünleri, çiçek yetiştiriciliği, 

madencilik, köy el sanatları, ağaç işleri el sanatları, taş işlemeciliği, turizm dışında 

kalan her türlü geçim kaynağını kapsamaktadır.  Bu şekilde tanımlansa da diğer 

geçim kaynaklarının içeriğinin TÜİK tarafından envanterlerde belirtilmesi, çeşitli 

açıklamalar eklenmesi faydalı olacaktır. 

Diğer geçim kaynaklarının Türkiye’de en fazla olduğu bölgeler 1981’de 

sırasıyla; Karadeniz, Marmara, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Ege, Orta Anadolu ve 

Doğu Anadolu’dur (Tablo 19).  1981’de Karadeniz Bölgesi’nde diğer geçim 

kaynaklarıyla geçinen bu kadar çok köyün olmasının nedeni çay, fındık ve arıcılığın 

1981’de diğer geçim kaynakları içinde ele alınmış olmasıdır. 

1997’de diğer geçim kaynaklarından geçinen köylerin en fazla olduğu 

bölgelerin başında yine Karadeniz Bölgesi gelir.  Onu sırasıyla; Doğu Anadolu, Ege, 
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Orta Anadolu, Akdeniz, Marmara ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri izler (Harita 27 

ve 28). 

 
BÖLGELER 

1981 YILI 
1.DERECE 

1997 YILI 
1.DERECE 

1981YILI 
2.DERECE 

1997YILI 
2.DERECE 

AB AKDENİZ 14 123 32 39 
DB D.ANADOLU 5 224 7 52 
EB EGE  7 142 23 39 
GB G.D.ANADOLU 27 71 43 51 
KB KARADENİZ 1476 596 454 137 
MB MARMARA 125 118 102 43 
OB O.ANADOLU 3 115 11 57 
Tablo 19: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre, diğer geçim kaynakları ile 1. ve 2. 
dereceden geçim sağlayan köy sayıları. 
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Grafik 23: Türkiye’de coğrafi bölgelere göre, diğer geçim kaynakları ile 1. ve 
2. dereceden geçim sağlayan köy sayıları. 
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Harita 27: Türkiye’de 1981 yılında diğer geçim kaynakları ile geçim sağlayan köy 
sayılarının ilçelere dağılışı. 
 
 
 
 

 
Harita 28: Türkiye’de 1997 yılında diğer geçim kaynakları ile geçim sağlayan köy 
sayılarının ilçelere dağılışı. 
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SONUÇ: 

 Geçmişten beri insanların bir yere yerleşmesi için gerekli olan en önemli 

koşullardan biri de, ekonomik etkinlik alanı bulunmasıdır.  İnsanların yaşamlarını 

sürdürme zorunluluğu üretmeyi, üretmek kazanmayı getirmiş ve geçim kaynakları 

ortaya çıkmıştır.  Geçim kaynağı çeşitlerinin ortaya çıkması ise coğrafi özelliklerin 

her yerde birbirinden farklı olmasıyla ilgidir.  

 Türkiye’deki geçim kaynağı türlerinin dağılışında en önemli faktörler; 

yükselti, yerşekilleri ve iklimdir. Bu faktörler; tarla tarımı, hayvancılık, meyvecilik, 

sebzecilik, seracılık gibi geçim kaynaklarının dağılışını belirlemiştir.  Madencilik, taş 

işlemeciliği ve bazı el sanatları (bakırcılık gibi) jeolojik yapıyla ilgili olarak 

gelişmiştir.  Bitki örtüsüne bağlı olarak; orman ürünleri, ağaç işleri el sanatları 

gelişmiştir.  Bunun yanında köylerimizde, kültürel özelliklerle iç içe olan günlük 

yaşam içinde doğal ortamdan faydalanma şekli de farklı türlerde geçim kaynaklarının 

ortaya çıkmasında etkili olmuştur. 

Yukarıda yapmış olduğumuz çalışmaların sonucunda tarla tarımı ve hayvancılığın 1. 

ve 2. dereceden geçim kaynakları arasında en önemli yere sahip olduğu ortaya 

çıkmıştır.  1981 yılı ile 1997 yılı değerleri karşılaştırıldığında Türkiye’de 1. 

dereceden tarla tarımı, meyvecilik, sebzecilik, madencilik, çiçek yetiştiriciliği, sebze 

seracılığı ile geçim sağlayan köy sayılarının arttığı görülmüştür.  Hayvancılık, köy el 

sanatları, orman ürünleri ve ipek böcekçiliği ile 1. dereceden geçinen köy sayıları 

azalmıştır.  2. dereceden geçim kaynaklarına baktığımızda; tarla tarımı, meyvecilik, 

sebzecilik, hayvancılık, su ürünleri, madencilik, çiçekçilik, sebze seracılığı ile geçim 

sağlayan köy sayıları 1981’den 1997’ye artarken; köy el sanatları, orman ürünleri ile 

geçim sağlayan köy sayılarında azalmalar olmuştur.  Bu geçim kaynaklarından elde 
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edilen gelir ve üretilen ürün miktarları, pazarlama olanakları göz önüne alınarak, 

köylerimizin coğrafi yapıları da hesaba katılarak yapılacak planlamaya yönelik 

çalışmalar ülkemizin kalkınması için son derece gereklidir. Ülke genelinde planlara 

ve hedeflere ulaşabilmek için de; en küçük birimlerden başlanarak, kaynak ve 

sorunların çok iyi bilinmesi gerekir.  Bu nedenle köylerimizle ilgili araştırma 

çalışmalarının arttırılması gerekmektedir. Sürekli değişen ve gerçekleşen 

yatırımlarda köylerin fiziki, ekonomik ve sosyal yapısının, halihazır durumunun iyi 

saptanması gerekir.    

Geçim kaynaklarında ne kadar çeşitlilik olursa olsun, eğer doğal ortamdan 

kaynaklanan herhangi bir engel yoksa köylerimizin büyük bir bölümünde tercih 

edilen geçim kaynakları tarla tarımı ve hayvancılıktır.  Türkiye’deki binlerce köyün 

içinde farklı türde geçim kaynağına sahip ilçeler çok az sayıdadır.  Bunlar arasında 

günümüzde üzerinde daha fazla durulması gereken ve unutulmaya yüz tutmuş geçim 

kaynağı türleride bulunmaktadır.  Aslında bu tür geçim kaynaklarına yaratıcı 

fikirlerle yeni yaklaşımlarda bulunarak, bunlar ülkemizin tanıtımında kullanabilir.  

Bunun örneklerinin yavaş yavaş ortaya çıkması da olumlu gelişmelerdendir.  Ünlü 

bir tekstil firmasının Kastamonu Yöresindeki el dokumalarını ve Devrek bastonlarını 

ürün yelpazesine katması, yöresel lokumların kreatif ambalajlarla büyük şehirlerin 

tüketim alanlarına aktarılması, hem bu kültürün yaşatılması hem de üreticilerine gelir 

olarak geri dönmesini sağladığı için örnek bir girişimdir.  Yeni geçim kaynakları 

yaratılarak veya gelir getirmediği için terkedilmiş geçim kaynaklarına yeni formlar 

uydurarak yeniden gelir getirmesi sağlanarak köylerimizin ekonomik durumlarında 

gelişmeler yaratacaktır.   
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 Turizm de geçim kaynakları arasında yükselen değerlerdendir.  Turizmin köy 

bazında gelişebilmesi için, turistik değerlere sahip ilçelerimizde planlı eğitim 

programlarıyla beraber, köylerimizin doğal dokusu ve kültürel değerleri korunarak 

yapılacak olan yatırımlar gereklidir.  Böylece köylerimizde tarım ve hayvancılığın 

dışında gelir kaynakları yaratılmış olacaktır.   Bu örnekler gibi köylerimize yönelik 

projelerin artması, köylerimize ait istatistik ve araştırmaların artmasıyla olabilecek 

gelişmelerdendir.  Geçmişteki durum ile mevcut durum ortaya çıkarılmadan geleceğe 

dönük planlamalar yapmak faydalı olamayacaktır. 
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ÖZET 

Türkiye’de köy sayılarına ilişkin envanterler, 1981 ve 1997 yıllarında olmak 

üzere 2 kez tutulmuştur.  Bu envanterlerin geçim kaynakları ile ilgili olan 

bölümünde, 15 geçim kaynağı türü belirlenmiş ve her ilçede kaç köyün bu geçim 

kaynaklarından 1. ve 2. dereceden geçim sağladığının üzerinde durulmuştur.  1981 

ve 1997’de belirlenen 15 geçim kaynağı türü tümüyle birbirinin aynı değildir.  Geçim 

kaynağı türlerinden; tarla tarımı, hayvancılık, meyvecilik, sebzecilik, sebze seracılığı, 

su ürünleri, madencilik, köy el sanatları, orman ürünleri ve çiçek yetiştiriciliği 1981 

ve 1997 yıllarında ortaktır.  Ziraat sanatları, işçilik, ipek böcekçiliği ve zeytincilik ile 

geçim sağlayan köy sayıları, 1981 yılına ait envanterlerde belirtilmişken, 1997’de bu 

geçim kaynaklarına ayrı başlıklar altında yer verilmemiştir.  Turizm, taş işlemeciliği 

ve ağaç işleri el sanatları ile geçinen köy sayıları 1981’deki envanterlerde 

bulunmazken, 1997’de bunlara yer verilmiştir.  TÜİK’ in köy envanterlerindeki, 

geçim kaynakları konu başlıkları standart hale getirilmemiştir. 

Türkiye’de ilçelerdeki geçim kaynağı türlerinin dağılışı coğrafi koşullarla sıkı 

sıkıya bağlıdır.  İklimin uygun olduğu ova alanlarında tarla tarımı yoğun olarak 

yapılırken, hayvancılık 2. plandadır.  Yükselti ve karasallık arttıkça tarla tarımı 2. 

plana geriler, hayvancılık ön plana çıkar.  Bunların dışında meyvecilik ve sebzecilik 

de, yetiştirilen meyve veya sebzenin çeşidi de yine iklimle ve toprak özellikleriyle 

ilişkilidir.  Flora özelliklerine göre arıcılık, jeolojik yapıya göre madencilik, çeşitli 

taşların çıkarılması ve işlenmesi de köylerimizde geçim kaynağı olabilmektedir.   

Su ürünleri, köy el sanatları, turizm, sebze seracılığı, çiçek yetiştiriciliği, 

ziraat sanatları, taş işlemeciliği ise köylerimizin 1. ve 2. dereceden geçim kaynakları 

arasında en küçük paya sahip geçim kaynağı türleridir. 



 100 

ABSTRACT 

We have two inventories about the total number of Turkish villages, that is, 

1981 and 1997 inventories. In the part of about the means of subsistence of these 

inventories, 15  means of subsistence types are determined and issue of how many 

villages in each subprovince make a living from these means of subsistence as a 

primary and secondary source are dwelled up.  

As regards means of subsistence types agriculture, breeding, fruit growing, 

fishery products, mining, (village) handicrafts, forestry and flower growing, these are 

common. Agriculture crafts, labour, silk-worm breeding and olive growing are 

mentioned in 1981 inventory, this means of subsistence are not included in 1997 

inventory under a different title.  And, altough the total number of villages which 

make a living from tourism, stone carving and wood work handicrafts are not 

included in 1981 inventory, this are present in 1997 inventory.  The subject-matter 

titles in TUIK’s village inventories are not standardized. 

The distrubution of the means of subsistence types in Turkish subprovinces is 

strongly related to geographical conditions.  In the plains fields where climate is 

proper, agriculture is widespread while breeding is in the second place.  As altitude 

and effects of continental climate increase, agriculture recedes and breeding 

proceeds.  Apart from these, fruit-growing and vegetable-growing are related to the 

types of fruits and vegetable you grow and climate and soil characteristics, too.  Bee-

keeping –if flora characteristics are proper- , mining –if the geological structure is 

proper – and extracting and carving various stones can also be means of subsistence. 
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Fishery, (village) handicrafts, tourism, greenhouse vegetable growing, 

agriculture crafts and stone carving have the least share among the primary and 

secondary means of subsistence.   
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